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- Concluziile Consiliului şi ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre, 
reuniţi în cadrul Consiliului 

La reuniunea din 19 noiembrie 2007, Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe, în configuraţia 

care reuneşte miniştrii dezvoltării, şi reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul 

Consiliului, au adoptat concluziile consemnate în anexa la prezenta notă.

_____________________
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ANEXĂ

CONCLUZIILE CONSILIULUI 

ŞI ALE REPREZENTANŢILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIŢI ÎN 

CADRUL CONSILIULUI,

privind 

un răspuns al Uniunii Europene la situaţiile de fragilitate

1. Consiliul subliniază faptul că situaţiile de fragilitate constituie o provocare majoră pentru 

dezvoltarea durabilă şi pentru pace. Fragilitatea poate agrava riscul de a eşua în procesul de 

atingere a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului şi poate, de asemenea, implica riscuri 

pentru securitatea regională şi mondială. Prin urmare, este extrem de important ca Uniunea 

Europeană să formuleze un răspuns la situaţiile de fragilitate, în cadrul Consensului european 

privind dezvoltarea.

2. Consiliul recunoaşte că fragilitatea se referă la structuri slabe sau inadecvate şi la situaţii în 

care nu se respectă contractul social din cauza incapacităţii sau refuzului statului de a-şi 

îndeplini funcţiile de bază, obligaţiile şi responsabilităţile în ceea ce priveşte statul de drept, 

protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, securitatea şi siguranţa populaţiei, 

reducerea sărăciei, furnizarea de servicii, administrarea transparentă şi echitabilă a resurselor, 

precum şi accesul la putere. Consiliul recunoaşte că situaţiile de fragilitate, inclusiv la nivel de 

stat, variază şi prezintă trăsături specifice care necesită răspunsuri politice adecvate. 

3. În abordarea situaţiilor de fragilitate, Consiliul subliniază importanţa guvernanţei 

democratice,1 a statului de drept, a respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 

şi a eradicării sărăciei, precum şi pe cea a schimbărilor climatice şi a aspectelor legate de 

migraţie.

  
1 Se face trimitere în special la Concluziile Consiliului privind guvernanţa (doc. 14024/06).
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4. Consiliul salută comunicarea Comisiei „Către un răspuns al UE la situaţiile de fragilitate -

intervenţia în medii dificile pentru dezvoltare durabilă, stabilitate şi pace”2, care ia în 

considerare dezbaterea internaţională în curs, identifică problemele majore şi propune linii de 

acţiune. 

5. Consiliul sprijină, în numele Uniunii Europene, Principiile privind o bună implicare 

internaţională în statele fragile şi în situaţiile de fragilitate3, subliniază nevoia unei abordări 

„la nivelul întregii administraţii” în situaţiile de fragilitate şi invită Comunitatea şi statele 

membre să îşi adapteze şi să îşi coordoneze abordările în conformitate cu aceste principii. 

6. Consiliul îşi exprimă aprecierea pentru efortul depus în situaţiile de fragilitate de către 

Organizaţia Naţiunilor Unite, în special prin Comisia de consolidare a păcii, de către Banca 

Mondială şi Banca Africană pentru Dezvoltare, subliniind faptul că Uniunea Europeană va 

urmări în continuare consolidarea parteneriatelor strategice cu ONU şi alţi actori multilaterali 

care se preocupă de problemele de fragilitate. 

7. Consiliul recunoaşte că Uniunea Europeană ar trebui să-şi folosească mai eficient întreaga 

gamă de instrumente aferente politicilor şi de instrumente de acţiune externă existente pentru 

a aborda într-o manieră coerentă şi în timp util situaţiile de fragilitate din ţările partenere. 

Răspunsul Uniunii Europene ar trebui, aşadar, să combine instrumentele politice, diplomatice, 

de dezvoltare, de securitate şi cele umanitare. 4

8. Pentru aspectele specifice ale situaţiilor de fragilitate privind ajutorul umanitar şi securitatea, 

în special în situaţiile de criză şi conflict, Consiliul se referă în special la Consensul european 

privind ajutorul umanitar5 şi la Concluziile privind securitatea şi dezvoltarea.  6

  
2 Doc. 14356/07 + ADD 1.
3 Aprobate de miniştrii pentru dezvoltare din OCDE/CAD la întâlnirea la nivel înalt 

OCDE/CAD din 2007. 
4 Acestea includ Consensul european privind dezvoltarea, Strategia europeană de securitate, 

Consensul european privind ajutorul umanitar şi diverse instrumente şi politici (Parteneriatul 
Cotonou, instrumentele de finanţare externă).

5 Doc. 15099/07.
6 Doc. 15097/07.
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9. În ceea ce priveşte alte aspecte ale situaţiilor de fragilitate, Consiliul îşi manifestă convingerea 

fermă că instrumentele de dezvoltare şi cele politice au un rol la fel de important pentru 

asigurarea răspunsurilor preventive eficace şi pentru abordarea situaţiilor de fragilitate.  

Uniunea Europeană trebuie să rămână angajată cu gama adecvată de instrumente comunitare, 

respectând în acelaşi timp principiul proprietăţii. 

10. În situaţiile de fragilitate, dialogul politic este deosebit de important şi ar trebui dezvoltat şi 

consolidat în continuare. În situaţia în care un astfel de dialog nu există, ar trebui luate în 

considerare măsuri de consolidare a încrederii. De asemenea, Consiliul consideră că ar trebui 

urmărit un dialog cu societatea civilă şi cu autorităţile locale.

11. Consiliul confirmă că aspectele privind fragilitatea ar trebui să facă parte din dialogul cu noii 

donatori, inclusiv în cadrul dialogului Uniunii Europene şi al dialogului bilateral cu aceste 

ţări, cu părţile implicate la nivel regional şi sub-regional care pot avea o influenţă pozitivă, 

precum şi cu alţi actori internaţionali. 

Prevenirea şi abordarea situaţiilor de fragilitate

12. Consiliul subliniază că utilizarea într-un mod cuprinzător şi anticipativ a instrumentelor de 

dezvoltare aparţinând Comunităţii şi statelor membre este necesară pentru a înregistra 

progrese în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), 

precum şi prevenirea şi abordarea situaţiilor de fragilitate, incluzând următoarele aspecte: 

o Abordarea guvernanţei democratice ca element-cheie în prevenirea şi rezolvarea situaţiilor 

de fragilitate; 

o Susţinerea consolidării capacităţii statelor de a-şi îndeplini funcţiile de bază, precum şi 

consolidarea legăturilor constructive între instituţiile statului şi societate, incluzând actorii 

nestatali, în vederea construirii unor sisteme politice eficiente şi legitime;
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o Îmbunătăţirea instrumentelor de diagnosticare şi evaluare existente, în special prin analize 

comune (bazate, de exemplu, pe profilul guvernanţei comunitare, pe cauzele comunitare 

profunde ale listei de control privind conflictele şi alte instrumente), şi prin schimbul de 

informaţii între statele membre, Comisie şi Secretariatul General al Consiliului (SGC); 

o Recunoaşterea rolului esenţial jucat de femei şi promovarea egalităţii sexelor, în special 

prin promovarea integrării femeilor în procesele de luare de decizie, pentru a spori 

responsabilizarea lor politică, socială şi economică;  7

o Abordarea violenţei bazate pe chestiuni de gen şi a violenţei sexuale, în special prin 

continua atenţie acordată încălcării drepturilor femeilor şi copiilor în situaţiile de conflict, 

şi susţinerea prevenirii şi urmăririi penale a infracţiunilor asociate;

o Abordarea schimbărilor climatice şi a aspectelor legate de migraţie;

o Luarea în considerare şi abordarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile;  8

o Dezvoltarea mecanismelor de avertizare rapidă pe baza informaţiilor privind chestiunile de 

guvernanţă democratică, statul de drept, drepturile omului, nivelurile sărăciei şi utilizarea 

unor abordări care să ţină cont de situaţiile de conflict. În acest context este importantă 

contribuţia societăţii civile;

o Consolidarea rolului documentelor de strategie de ţară (DST), în conformitate cu 

strategiile naţionale de dezvoltare, drept cadru preferat în prevenirea şi abordarea 

fragilităţii;

o Folosirea mai eficientă a Fondului European de Dezvoltare (FED) şi a instrumentelor 

comunitare de finanţare [Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), Instrumentul 

european de vecinătate şi de parteneriat (IEVP), Instrumentul de stabilitate (IS), 

Instrumentul european pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO)], în special prin: 

§ Aplicarea unor criterii de alocare pe ţări şi regiuni specifice (bazate într-o măsură 

mai mare pe nevoi) şi asigurarea satisfacerii adecvate a nevoilor neprevăzute; 

§ Integrarea fragilităţii în procesul de revizuire a Iniţiativei pentru guvernanţă în 

ţările ACP şi dezvoltarea unor instrumente similare pentru ţările ICD.

§ Asigurarea unor instrumente şi a unor proceduri financiare mai flexibile, capabile 

de răspunsuri rapide; 

  
7 Se face trimitere la Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 

privind femeile, pacea şi securitatea.
8 Se face referire în special la orientările Uniunii Europene privind copiii şi conflictele armate 

(doc. 14634/03) şi la strategia de punere în aplicare a acestora (doc. 11521/04).
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o Întărirea cadrului strategic „Crearea unei legături între ajutorul de urgenţă, reabilitare şi 

dezvoltare (LARD)”, în special prin integrarea guvernanţei democratice şi a dezvoltării 

instituţionale;

o Folosirea Codului de conduită al UE privind complementaritatea şi diviziunea muncii, în 

special în ceea ce priveşte:

§ Acordul asupra celei mai potrivite opţiuni pentru canalizarea finanţărilor 

suplimentare către statele în situaţie de fragilitate, în special către „ţările neglijate 

din punctul de vedere al acordării de ajutoare”; 

§ Identificarea suprapunerilor şi a lacunelor serioase la nivel de ţară pentru o mai 

bună alocare a fondurilor existente şi a celor suplimentare; 

§ Asigurarea unei finanţări previzibile şi durabile;

§ Abordarea sărăciei, precum şi a inegalităţilor sociale şi dintre sexe, prin 

adaptarea instrumentelor existente în vederea facilitării atingerii obiectivelor de 

dezvoltare ale mileniului (ODM) în situaţiile de fragilitate (de exemplu 

asigurarea implicării donatorilor în sectoarele sociale);

§ Testarea răspunsului Uniunii Europene la situaţii de fragilitate în cazuri pilot. 

Aspecte organizatorice

13. Uniunea Europeană în ansamblul ei are nevoie să se asigure că susţinerea eforturilor 

partenerilor săi în abordarea fragilităţii este mai reactivă, mai rapidă şi mai flexibilă. 

Abordarea ar trebui să fie adaptată nevoilor, coordonată şi globală, combinând acţiunea 

diplomatică, ajutorul umanitar, cooperarea pentru dezvoltare şi securitatea. Acest lucru 

necesită:

o Coordonarea periodică sporită între Comisie, SGC şi statele membre la nivel de sediu 

central şi pe teren;

o Schimburi periodice de analize ale riscurilor şi de răspunsuri relevante pe teren prin 

reuniuni ale şefilor misiunilor UE şi la sediul central prin dialogul la nivel de servicii 

între instituţii şi statele membre, precum şi între grupurile Consiliului;
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o Un cadru îmbunătăţit pentru analize comune şi schimb de informaţii, atât la nivel de 

sediu central, cât şi pe teren; 

o Ar trebui efectuată o analiză a avantajelor comparative ale donatorilor în cadrul 

Codului de conduită al UE privind complementaritatea şi diviziunea muncii; 

o Adaptarea administrării personalului, în special prin formare comună şi stimulente 

adecvate pentru a munci în situaţii fragile. 

14. Mai mult, aceasta ar trebui să implice constituirea de „echipe tematice şi pe ţări” (ETT) ad-

hoc, implicând Comisia, statele membre şi SGC-ul, Comisia acţionând ca mediator. Aceste 

ETT şi-ar putea demara activitatea cât se poate de repede pentru un număr de cazuri „pilot” şi 

ar putea aborda situaţii specifice de fragilitate în vederea:

o Avansării către o acţiune mai coerentă şi mai coordonată la nivel de ţară, în special prin 

utilizarea tuturor posibilităţilor de analiză şi programare comune, astfel cum prevede 

Cadrul comun pentru documentele de strategie de ţară (CCDST);

o Asigurării revizuirii periodice şi a adaptării documentelor de strategie de ţară evoluţiei 

situaţiei;

o Identificării modalităţilor de sprijin bugetar în situaţii de fragilitate; 

o Abordării „reconstrucţiei post-criză”, cu accent pe cadrul strategic LARD;

o Utilizării profilurilor de guvernanţă; 

o Explorării posibilităţilor de a completa documentele de strategie de ţară, inclusiv printr-o 

„tranşă” de stimulente vizând guvernanţa.
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Rezultate

15. Consiliul face apel la Comisie, în strânsă cooperare cu statele membre şi cu SGC, să identifice 

instrumentele financiare comunitare şi bilaterale, precum şi posibilităţile de intervenţie ale 

statelor membre.

16. Consiliul solicită Comisiei să prezinte până în 2009 un plan de punere în aplicare bazat pe 

concluziile sus-menţionate privind răspunsul UE la situaţiile de fragilitate şi pe experienţa 

acumulată prin intermediul ETT şi al cazurilor „pilot”. Acest plan ar trebui să fie pregătit în 

strânsă cooperare cu statele membre şi cu SGC, luându-se în considerare activităţile privind 

fragilitatea întreprinse de către organizaţiile internaţionale, şi în dialog cu societatea civilă şi 

cu alţi factori interesaţi. 

______________________


