CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 11 ianuarie 2011 (18.01)
(OR. en)
18239/10

DEVGEN 417
RELEX 1148
ACP 341
OCDE 9
COHAFA 118
NOTĂ
Sursă:
Destinatar:
Nr. doc. ant.:
Subiect:

1.

Secretariatul General al Consiliului
Delegaţiile
15912/09 - 11081/10 - 17769/10
Cadrul operaţional privind eficacitatea ajutorului
- Text consolidat

La 17 noiembrie 2009, Consiliul (Afaceri Generale şi Relaţii Externe) a adoptat concluziile
privind un cadru operaţional privind eficacitatea ajutorului1.

2.

La 14 iunie 2010, Consiliul (Afaceri Externe/Miniştrii pentru Dezvoltare) a adoptat
concluziile Consiliului privind diviziunea muncii la nivel transnaţional, adăugând sau
înlocuind anumite elemente2.

3.

La 9 decembrie 2010, Consiliul (Afaceri Externe/Miniştrii pentru Dezvoltare) a adoptat
concluziile Consiliului privind răspunderea reciprocă şi transparenţa: Un al patrulea capitol
pentru Cadrul operaţional al UE privind eficacitatea ajutorului3.

1
2
3

Doc. 15912/09.
Doc. 11081/10.
Doc. 17769/10.
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4.

Textul prevăzut în anexă reprezintă o consolidare a acestor elemente.

5.

În urma intrării în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană la 1 decembrie 2009, textul
„Comisia şi statele membre ale UE” a fost înlocuit cu „UE şi statele sale membre”, după caz.

_________________
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ANEXĂ
Cadrul operaţional privind eficacitatea ajutorului
Text consolidat
I.

DIVIZIUNEA MUNCII

1.

Codul de conduită al UE în materie de complementaritate şi diviziune a muncii în politica de
dezvoltare prezintă principiile directoare cu măsurile aferente, oferă orientări pentru statele
membre şi Comisie şi ar trebui să fie pus în aplicare de urgenţă în toate statele partenere în mod
pragmatic, ţinându-se seama de situaţiile specifice ale ţărilor partenere şi sprijinind asumarea
responsabilităţii de către ţările partenere. Măsurile de mai jos consolidează activităţi care sunt
deja puse în aplicare în cadrul iniţiativei accelerate privind diviziunea muncii (FTI-DoL). Ar
trebui luate măsuri suplimentare pentru a reduce obstacolele din calea progresului identificate în
cadrul sistemului de monitorizare a iniţiativei accelerate privind diviziunea muncii şi prin
intermediul misiunilor la nivel naţional. Printre acestea se numără îmbunătăţirea dialogului cu
privire la diviziunea muncii, atât cu ţările partenere, cât şi cu alţi donatori, clarificarea
structurilor decizionale privind donatorii, îmbunătăţirea comunicării dintre sediul central al
donatorului şi nivelul naţional şi colectarea informaţiilor necesare într-un mod mai sistematic,
printre altele prin îmbunătăţirea în continuare a sistemului existent de monitorizare a iniţiativei
accelerate privind diviziunea muncii. Statele membre şi Comisia vor utiliza mecanismele
existente la nivel naţional pentru a se asigura că responsabilitatea îi revine ţării partenere.

2.

O mai bună complementaritate şi coordonare la nivelul UE sunt esenţiale în vederea reducerii
în mod semnificativ a fragmentării ajutorului la nivel de ţări şi în vederea abordării chestiunii
ajutorului acordat ţărilor neglijate din punct de vedere al acordării de ajutoare. Acest
angajament este şi o consecinţă a Codului de conduită. Pentru a fi eficiente, această
complementaritate şi coordonare ar trebui să se bazeze pe un schimb de informaţii şi un dialog
referitor la viitoarea angajare, la concentrarea geografică şi la priorităţile la nivel de ţară,
recunoscând, în acelaşi timp, că hotărârile statelor membre referitoare la această chestiune
sunt hotărâri naţionale suverane. De asemenea, aceasta va îmbunătăţi procesele de diviziune a
muncii în interiorul ţării, unde UE ar trebui să aibă funcţia de catalizator împreună cu factorii
interesaţi care nu sunt membri ai UE, sub conducerea şi responsabilitatea ţărilor partenere.
Acordurile dintre donatorii principali, programarea în comun şi acordurile privind cooperarea
delegată joacă un rol esenţial în consolidarea coordonării UE şi reducerea fragmentării”.
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UE şi statele sale membre:
A.

Vor urgenta punerea în aplicare a iniţiativei accelerate privind diviziunea muncii

3.

Îşi vor reconfirma angajamentul politic şi rolurile de donatori care facilitează sau sprijină
promovarea diviziunii muncii în ţările vizate de iniţiativa accelerată, astfel cum se prevede în
lista ataşată cu titlu informativ1. Lista ţărilor vizate de iniţiativa accelerată rămâne deschisă în
vederea includerii mai multor ţări şi donatori UE cu rol de facilitare şi de sprijinire. Acele
state membre care nu şi-au exprimat încă disponibilitatea, în stadiul actual, în vederea
asumării rolului de facilitatori principali sau care să ofere sprijin, dar care ar dori să îşi asume
acest rol în viitor, sunt încurajate în acest sens.

4.

Până la sfârşitul anului 2009, vor finaliza reţeaua de donatori UE cu rol de facilitare sau de
sprijin în materie de diviziune a muncii în UE, la nivel central şi naţional în ţările vizate de
iniţiativa accelerată, pentru a susţine procesul decizional şi dialogul permanent cu privire la
diviziunea muncii între nivelul central şi nivelul naţional, precum şi la nivel central.

5.

Vor conveni asupra faptului că donatorii cu rol de facilitare, cu asistenţa donatorilor cu rol de
sprijin, acţionând în numele donatorilor UE:
a)

Se vor angaja în mod activ în acţiuni cu guvernul ţării partenere şi cu alţi donatori pentru
a promova diviziunea muncii, pentru a se asigura că diviziunea muncii este înscrisă în
programul comunităţii pentru dezvoltare locală şi că se iau măsuri pentru realizarea unor
progrese reale (în cadrul forurilor existente, atunci când acestea sunt disponibile).

b)

Vor sprijini asumarea responsabilităţii de către ţările partenere în definirea priorităţilor
naţionale (într-o strategie de reducere a sărăciei şi într-un cadru de cheltuieli pe termen
mediu sau într-o strategie de dezvoltare şi un buget asemănătoare) şi asumarea rolului
de lider de către guvernul partener în stabilirea priorităţilor în termeni de roluri ale
donatorilor şi de implicare a sectorului. Ţările partenere vor fi încurajate să identifice
domeniile în care poate fi sporit sau redus sprijinul şi să îşi exprime preferinţele în
privinţa donatorilor care ar trebui să continue să se implice activ în fiecare sector.

1

În anexă se pune la dispoziţie, cu titlu informativ, o listă a donatorilor cu rol de facilitare sau
de sprijin din noiembrie 2009.
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c)

Vor colabora cu ţările partenere şi cu toţi donatorii în colectarea de informaţii necesare
şi vor adopta măsuri pregătitoare pentru diviziunea muncii, mai precis definirea
„rolurilor pe care şi le asumă fiecare”, dacă este posibil pe baza unor sisteme existente
de gestionare a ajutorului din ţările partenere.

d)

Vor încuraja realizarea de autoevaluări care să identifice donatorii care beneficiază de
avantaje comparative în anumite sectoare, precum şi sectoarele respective, şi care să
stabilească ce oportunităţi de acţiune există în termeni de cicluri de programe ale
donatorilor şi de acorduri privind donatorul principal.

e)

Vor organiza reuniuni comune sau misiuni naţionale comune, la nivelul adecvat, pentru
a completa lacunele de informaţii rămase, pentru a identifica punctele nevralgice şi
pentru a facilita procesul decizional şi realizarea unui acord cu privire la următoarele
măsuri privind diviziunea muncii, cu guvernul partener, cu reprezentanţii UE pe plan
local şi cu alţi donatori. Până la sfârşitul anului 2009, facilitatorii principali vor elabora
împreună o propunere de calendar pentru aceste evenimente, pe baza informaţiilor
primite din partea ţărilor partenere, atunci când astfel de informaţii sunt disponibile.

f)

Bazându-se pe experienţa actuală şi pe acţiunile suplimentare desfăşurate în
conformitate cu măsurile descrise anterior, vor elabora, până la data de 31 martie 2010,
un plan de acţiune comun şi un calendar pentru fiecare ţară vizată de iniţiativa
accelerată privind diviziunea muncii în vederea implementării diviziunii muncii. Planul
trebuie să se bazeze pe Codul de conduită şi pe instrumentarul pentru diviziunea muncii,
ţinând seama şi de principiile internaţionale privind bunele practici pentru diviziunea
muncii coordonată la nivel naţional 2. Planul de acţiune comun ar trebui să fie coordonat
împreună cu ţările partenere şi cu alţi donatori în vederea integrării acestuia în
strategiile de asistenţă comune, în cazurile în care există astfel de strategii.

g)

Vor promova un schimb de opinii cu privire la programarea multianuală comună prin:
(i)

2

3

facilitarea punerii în aplicare a Cadrului comun pentru elaborarea documentelor
de strategie de ţară şi planificarea multianuală comună din martie 2006 3, inclusiv
prin preluarea iniţiativei de formulare a unor recomandări pentru procesul descris
la punctul B0,7 de mai jos,

Documentul privind bunele practici prezentat Grupului de lucru pentru eficacitatea ajutorului
al OCDE/CAD stabileşte opt principii privind diviziunea muncii coordonată la nivel naţional
şi complementaritatea. A se vedea http://www.oecd.org/dataoecd/32/21/43408412.pdf
Concluziile Consiliului privind finanţarea pentru dezvoltare şi eficacitatea ajutorului:
furnizarea unui ajutor mai important, mai eficace şi mai rapid (documentul 8243/1/06 REV 1
din 7 aprilie 2006). A se vedea, de asemenea, documentul 7068/06.
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(ii)

urmărirea obiectivului de dezvoltare a strategiilor de asistenţă comune în toate
ţările partenere vizate de iniţiativa accelerată privind diviziunea muncii,

(iii) consultarea altor donatori UE la nivel naţional cu privire la documentele
referitoare la programarea multianuală şi pe parcursul fazei de identificare, pentru
a creşte sinergiile şi pentru a limita acţiunile individuale;
în acelaşi timp încercând să limiteze utilizarea fondurilor verticale sau a facilităţilor în afara
programării multianuale şi respectând priorităţile convenite cu guvernele ţărilor partenere.
Modificările de priorităţi în materie de politici ar trebui să fie integrate prin reprogramare,
evitându-se astfel proliferarea intervenţiilor ad-hoc.
6.

Pentru a sprijini acest proces la nivel naţional, reuniunile la nivelul UE vor fi organizate iniţial
într-o formulă de testare, în cadrul căreia i) donatorii UE cu rol de facilitare vor raporta cu
privire la modul în care evoluează şi ii) vor fi puse în discuţie noi măsuri pentru cazuri de ţări
selectate, cu implicarea reprezentanţilor din partea delegaţiilor UE pe plan local/a
ambasadelor/a birourilor naţionale. Rezultatele procesului comun de monitorizare a iniţiativei
accelerate privind diviziunea muncii vor oferi o eventuală bază pentru selecţia cazurilor de ţări.

B.

Vor urmări concentrarea sectorială prin redistribuire şi programare comună

7.

Îşi vor urmări angajamentele asumate prin Codul de conduită faţă de concentrarea sectorială
în cadrul proceselor corespunzătoare de programare din ţara respectivă. Vor dezvolta, vor
pune în aplicare şi vor face schimb de informaţii cu privire la planurile de ieşire responsabile
pentru anumite sectoare, în vederea unei mai mari concentrări sectoriale 4, pe baza unui dialog
cu guvernele partenere şi cu alţi donatori, precum şi pe baza unui studiu de impact referitor la
potenţiale deficite de finanţare.

4

Se va ţine seama de specificităţile IEVP (Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat)
gestionat de către Comisie.
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8.

Îşi vor intensifica participarea la programarea multianuală comună pe baza strategiilor de
dezvoltare ale ţărilor partenere şi vor utiliza programarea comună a UE ca instrument pragmatic
de accelerare a diviziunii muncii. În acest scop, vor identifica, până în iulie 2010, o serie de ţări
selectate, în care UE va acţiona pentru a implementa o programare comună, vizând intrarea
acesteia în faza pe deplin operaţională până în 2014, începând cu ţările vizate de iniţiativa
accelerată privind diviziunea muncii. Programarea comună va fi efectuată în conformitate cu
cadrul comun din 2006 pentru elaborarea documentelor de strategie de ţară şi planificarea
multianuală comună. Acest proces ar trebui să fie flexibil şi deschis, bazându-se pe analiza,
procesele şi acordurile existente şi incluzând, în măsura cea mai mare posibilă, participarea
largă a donatorilor. În cazurile în care dezvoltarea de strategii comune este deja în curs de
desfăşurare, precum în cazul strategiilor de asistenţă comune sau al unor procese similare,
programarea comună a UE va completa, consolida şi, în toate situaţiile în care acest lucru va fi
posibil, va fi inclusă în procesele existente, pentru a se evita procesele paralele inutile.

C.

Vor monitoriza în mod sistematic progresele înregistrate la nivel central şi la nivel
naţional

9.

Bazându-se pe ansamblul datelor existente, inclusiv pe statisticile OCDE/CAD privind activităţile
trecute, prezente şi viitoare, procesul de raportare Monterrey (începând din primăvara anului
2010) şi monitorizarea iniţiativei accelerate privind diviziunea muncii, vor evalua:
a)

dovezile privind concentrarea sectorială (sporită) pentru fiecare donator UE la nivel
naţional prin includerea statisticilor privind fluxul trecut, actual şi viitor de ajutor
naţional programabil;

b)

progresele înregistrate cu privire la procesele privind diviziunea muncii, inclusiv cu
privire la programarea comună, la nivel naţional, incluzând lecţiile învăţate;

c)

care activităţi sunt întreprinse de către donatorii cu rol de facilitare la nivel central şi
naţional pentru sprijinirea diviziunii muncii;

d)

experienţa privind cooperarea delegată;

e)

modul în care donatorii UE au integrat diviziunea muncii în procesele acestora de
planificare strategică;

f)

dovezile privind costurile reduse ale tranzacţiilor prin diviziunea muncii, de exemplu
prin dialogul îmbunătăţit privind politicile, prin raţionalizarea acordării de ajutoare şi
prin contribuţiile la eficacitatea ajutorului şi a dezvoltării;

g)
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Procesele de monitorizare vor fi coordonate şi evaluările vor fi discutate la nivel tehnic şi la
nivelul Consiliului.
D.

Vor coopera în cadrul activităţilor de formare în materie de diviziune a muncii

10.

Vor furniza programe de formare şi orientări pentru personal, în comun atunci când este
fezabil, pentru a promova diviziunea muncii la nivel central şi în ţările partenere 5.

E.

Diviziunea muncii la nivel transnaţional: reducerea fragmentării ajutorului şi sporirea
numărului de donatori

11.

Prin chestionarul anual Monterrey şi pe baza informaţiilor OCDE-CAD, se pun în comun şi se
realizează un schimb de informaţii privind concentrarea geografică, priorităţile de ţară şi
ieşirile, inclusiv procesele aflate în curs de desfăşurare, în vederea întocmirii unui plan de
oportunităţi în scopul maximizării impactului donatorilor membri ai UE sau al informării
referitoare la posibile decizii naţionale comune. Comisia va difuza toate răspunsurile către
statele membre. Comisia va pregăti împreună cu statele membre şi cu contribuţia experţilor
OCDE/CAD, după caz, întrebări relevante pentru a fi introduse în chestionarul anual.

12.

Se organizează întruniri anuale la nivel de experţi pentru a analiza şi a discuta rezultatele
schimbului de informaţii în vederea, în special, a reducerii fragmentării ajutorului la nivel
transnaţional şi a sporirii numărului de donatori. Obiectivul acestui schimb de informaţii este
acela de a se asigura că hotărârile naţionale suverane se iau în cunoştinţă de cauză, inclusiv
prin luarea în considerare a intenţiilor şi oportunităţilor altor state membre în ceea ce priveşte
impactul UE, între altele. Aceste hotărâri vor avea ca obiectiv, de asemenea, abordarea
împreună a decalajelor referitoare la ţările neglijate din punct de vedere al acordării de
ajutoare, îmbunătăţind situaţia acolo unde ţările partenere au rămas în urmă în ceea ce priveşte
capacitatea acestora de a îndeplini Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.

5

În acest context, ar putea fi utilizate iniţiativele/programele existente, precum Train4Dev
(Reţeaua comună de dezvoltare a competenţelor donatorilor). Aceasta reprezintă un forum
deschis agenţiilor şi organizaţiilor multilaterale donatoare, care include mai mult de 25 de
membri. Train4Dev funcţionează printr-o reuniune anuală, cu subgrupuri care lucrează pe
teme prioritare, şi prin organizarea de evenimente comune de învăţare şi de cursuri deschise.
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13.

Acest lucru s-ar putea obţine, de exemplu, prin furnizarea de resurse suplimentare ţărilor
partenere respective sau, ca o soluţie temporară, prin delegarea cooperării unui alt stat membru
sau Comisiei. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile în vederea unei mai bune
concentrări geografice şi a stabilirii unor priorităţi mai clare la nivel de ţară, iar Comisia ar
trebui să joace un rol mai activ în ţările defavorizate, profitând de prezenţa sa la nivel global.

14.

Se informează în permanenţă Consiliul în ceea ce priveşte acest exerciţiu anual.

15.

În conformitate cu Declaraţia de la Paris şi cu Programul de acţiune de la Accra, se reamintesc
următoarelor principii pe perioada procesului:
a) asigurarea unui impact neutru sau benefic asupra volumului total de ajutor.
b) acordarea unei atenţii speciale acelor state membre care au aderat la UE în 2004 şi care
este posibil să abordeze chestiunea diviziunii muncii la nivel transnaţional mai mult din
perspectiva intrării, decât din cea a ieşirii.
c) comunicarea imediată cu partenerii relevanţi atunci când UE are o opinie preliminară
asupra modului de punere în aplicare a diviziunii muncii la nivel transnaţional în
vederea contribuirii la procesele decizionale ale donatorilor prin integrarea opiniilor
partenerilor.

II.

UTILIZAREA SISTEMELOR NAŢIONALE

1.

Utilizarea sistemelor naţionale este importantă pentru aliniere. Programul de acţiune de la
Accra le impune donatorilor utilizarea sistemelor naţionale ca primă opţiune pentru ca
administrarea ajutorului să fie mai puţin împovărătoare pentru ţările partenere, pentru
armonizarea abordărilor donatorilor la nivel naţional şi pentru alinierea la politicile,
procedurile şi sistemele naţionale. De asemenea, donatorilor li se solicită să comunice imediat
planurile privind modul în care trebuie asumat acest angajament. Programul de acţiune de la
Accra afirmă şi că reuşita dezvoltării depinde în mare măsură de capacitatea guvernului de a
îşi pune în aplicare politicile şi de a gestiona resursele publice prin intermediul propriilor
instituţii şi sisteme. Progresele înregistrate în îmbunătăţirea calităţii sistemelor naţionale
variază considerabil între ţări; şi, chiar şi în cazurile în care există sisteme naţionale de
calitate, deseori donatorii nu le utilizează.
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2.

Programul de acţiune de la Accra defineşte sistemele naţionale în sens larg. În anumite ţări
partenere va fi necesar să se înceapă cu alinierea parţială la sistemele naţionale, în
conformitate cu Programul de acţiune de la Accra, luându-se în acelaşi timp măsurile necesare
pentru consolidarea acestor sisteme şi pentru creşterea utilizării lor.

3.

Consensul european privind dezvoltare încurajează utilizarea sprijinului bugetar atunci când
circumstanţele o permit, valorificând astfel pe deplin sistemele naţionale. În prezent, o
proporţie semnificativă din asistenţa UE pentru dezvoltare este furnizată prin proiecte. Prin
urmare, adoptarea de măsuri pentru a spori utilizarea sistemelor naţionale în vederea sprijinirii
proiectelor este de asemenea o prioritate-cheie, făcându-se de asemenea eforturi în sensul unei
utilizări sporite a abordărilor bazate pe programe, astfel cum se prevede în Declaraţia de la
Paris şi în Programul de acţiune de la Accra.

4.

Deşi următoarele măsuri abordează o utilizare sporită a sistemelor ţărilor partenere, pot fi
explorate abordări similare în privinţa organizaţiilor regionale sau a altor organizaţii
multilaterale.
UE şi statele sale membre:

A.

Vor utiliza sistemele naţionale ca primă opţiune

5.

Vor reexamina periodic portofoliile privind ajutorul pentru a facilita utilizarea sporită a
sistemelor naţionale şi pentru a îndeplini angajamentul asumat prin Declaraţia de la Paris
privind utilizarea sporită a abordărilor bazate pe programe.

6.

Vor organiza evaluări care trebuie să fie disponibile până în iunie 2010 pentru a identifica
constrângerile interne, mai precis constrângerile de ordin juridic, procedural, politic, cultural,
cu privire la formarea personalului etc., incluzând stimulentele în vederea utilizării sistemelor
ţărilor partenere, vor lua în considerare utilizarea instrumentului de autoevaluare şi orientările
referitoare la bunele practici privind stimulentele pentru donatori elaborate în numele
Grupului de lucru pentru eficacitatea ajutorului, vor întreprinde o analiză a măsurilor care
trebuie să fie adoptate şi vor aborda constrângerile astfel încât să poată fi sporită utilizarea
sistemelor naţionale de către donatorii UE, după caz, până la sfârşitul anului 2010.
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7.

În cazurile în care nu este posibilă decât o aliniere parţială la sistemele naţionale, vor lua în
considerare existenţa unui plan, a unui buget, a unei aprobări din partea Parlamentului şi a
unui raport final 6 ca reprezentând o dovadă a unui nivel minim de utilizare a sistemelor
pentru toate ajutoarele naţionale programabile pentru instituţiile de stat.

8.

Vor reexamina structura instrumentelor de ajutor, indiferent de modalitate, astfel încât
utilizarea sistemelor naţionale să fie luată în considerare ca prima opţiune, asigurându-se, în
acelaşi timp, controlul adecvat şi responsabilitatea pentru asistenţa pentru dezvoltare. Printre
măsurile care urmează să fie adoptate se numără:
a)

introducerea unei secţiuni în documentele privind proiectele şi programele interne care
să evidenţieze i) în ce cazuri pot fi utilizate sistemele naţionale şi cum se va desfăşura
acţiunea în cauză şi ii) în ce cazuri nu pot fi utilizate sistemele naţionale, ce măsuri au
fost instituite pentru a fi depăşită această constrângere şi declararea transparentă a
motivelor pentru care sistemele nu sunt utilizate,

b)

luarea în considerare pentru fiecare etapă din ciclul de planificare, programare şi
proiectare a utilizării sistemelor naţionale ca primă opţiune, identificarea oportunităţilor
de valorificare a sistemului naţional în ansamblul său sau doar parţial şi

c)

schimbul de informaţii cu guvernul ţării partenere, cu alţi donatori şi cu părţile
interesate relevante cu privire la eforturile depuse în vederea unei utilizări sporite a
sistemelor naţionale.

9.

Comisia şi statele membre vor iniţia un dialog în vederea unei abordări coordonate a
sprijinului bugetar până în prima parte a anului 2010.

10.

Vor promova o mai bună înţelegere a beneficiilor utilizării sistemelor naţionale şi a riscurilor
de dezvoltare implicate de lipsa de utilizare a acestora, de exemplu prin reunirea celor mai
bune practici, prin colectarea de date şi de dovezi şi prin realizarea de studii de caz.
Activitatea ar trebui să se desfăşoare în strânsă coordonare cu Grupul de lucru pentru
eficacitatea ajutorului.

6

mai precis, că toate ajutoarele sunt integrate în planificarea strategică a cheltuielilor agenţiilor,
raportate în documentul bugetar, incluse în veniturile şi cheltuielile aprobate de Parlament, şi
incluse în rapoartele ex post de către guvern.
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11.

Până la sfârşitul anului 2010, vor colecta exemple de bune practici cu privire la utilizarea
sistemelor naţionale în practică. Exemplele de experienţe privind utilizarea sistemelor
naţionale în procesele de monitorizare şi evaluare ar trebui să fie colectate în vederea
dezvoltării unor orientări internaţionale în cadrul forurilor relevante.

12.

Vor furniza programe de formare şi orientări pentru personal, în comun atunci când este
fezabil, pentru a spori utilizarea sistemelor naţionale la nivel central şi în ţările partenere . 7

13.

Vor sprijini dezvoltarea capacităţilor ţărilor partenere pentru îmbunătăţirea calităţii sistemelor
naţionale.

B.

Vor organiza evaluări comune pentru a promova utilizarea sistemelor naţionale

14.

Vor sprijini ţările partenere în principalele programe de lucru de diagnosticare multianuale
realizate în comun pentru a evalua gestionarea finanţelor publice (GFP), în coordonare cu
grupurile de lucru ale OCDE/CAD pentru GPF şi achiziţii.

15.

Vor adopta cadrul de măsurare a performanţelor privind PEFA (Cheltuielile publice şi
responsabilitatea financiară) ca instrument UE preferat pentru evaluarea calităţii gestionării
finanţelor publice şi vor încuraja viitoarea utilizare şi dezvoltare a acestuia de către ţările
partenere şi de către donatori, în conformitate cu orientările din partea Secretariatului PEFA.

16.

Vor face eforturi în sensul armonizării evaluărilor prin:
a)

utilizarea la capacitate maximă a instrumentelor comune existente, având PEFA ca
punct de plecare. În aşteptarea unei abordări pe deplin armonizate a UE, instrumentele
de diagnostic ale Comisiei Europene, precum şi cele ale statelor membre sunt
disponibile pentru utilizare de către toţi donatorii UE;

7

În acest context, ar putea fi utilizate iniţiativele/programele existente, precum Train4Dev.
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b)

colaborarea în vederea continuării dezvoltării şi a armonizării metodologiilor de
evaluare a sistemelor naţionale pentru utilizarea sprijinului acordat proiectelor, pe baza
cadrului de măsurare a performanţelor privind PEFA şi a standardelor acceptate la nivel
internaţional. În acest scop, Comisia este încurajată să abordeze această chestiune în
contextul viitoarei revizuiri a Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţilor Europene. În cadrul Grupului de lucru pentru eficacitatea ajutorului, ar
trebui să fie asigurată coordonarea cu lucrările în curs de desfăşurare la nivel
internaţional. De asemenea, ar trebui să se ţină seama de abordările altor donatori, iar
lucrările viitoare ar putea să se desfăşoare prin evaluări, studii şi reexaminări comune.

17.

Vor pune la dispoziţia altor donatori UE evaluările realizate de un singur donator UE, pentru a
evita duplicarea şi solicitările inutile adresate ţărilor partenere. De exemplu, evaluările
realizate de Comisie în conformitate cu regulamentele financiare ale acesteia ar fi puse la
dispoziţia statelor membre în vederea deciziilor acestora şi viceversa, cu condiţia instituirii
unor aranjamente adecvate, ţinându-se seama de cerinţele juridice relevante şi specifice ale
statelor membre.

C.

Vor sprijini asumarea responsabilităţii extinse la nivelul ţărilor şi responsabilitatea
internă

18.

Vor sprijini rolul parlamentelor în procesul bugetar din ţările partenere prin consolidarea
capacităţii acestora, prin îmbunătăţirea accesibilităţii şi a transparenţei documentelor bugetare
şi prin sprijinirea angajării parlamentelor în discuţia privind finanţarea dezvoltării, precum şi
în cadrul dialogurilor existente cu ţările partenere. Aceasta permite de asemenea ca ajutorul
financiar din partea donatorilor UE să fie supus unei examinări democratice în cadrul
proceselor din ţările partenere.

19.

Vor sprijini rolul parlamentelor, al societăţii civile, al mass-mediei, al instituţiilor supreme de
audit şi al agenţiilor de monitorizare a achiziţiilor publice în responsabilizarea guvernelor
pentru cheltuielile publice.
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D.

Vor monitoriza progresele, vor învăţa lecţii şi vor comunica rezultatele

20.

Vor furniza informaţii-cheie selectate în contextul chestionarului anual Monterrey privind
progresele referitoare la utilizarea sistemelor naţionale pentru toate modalităţile de ajutor şi o
analiză succintă privind motivele pentru care nu se utilizează sistemele naţionale, în plus faţă
de informaţiile furnizate în studiul de monitorizare a Declaraţiei de la Paris. Răspunsurile vor
fi discutate în 2010 la nivel tehnic şi în cadrul reuniunii Consiliului care urmează publicării
anuale a raportului Monterrey. Aceasta proces ar trebui să aibă drept rezultat un dialog la
nivel UE cu privire la intensificarea utilizării sistemelor naţionale şi la compararea practicilor
ca urmare a elementelor prezentate în aceste principii orientative.

21.

Se vor angaja într-un dialog cu ţările partenere şi cu alţi donatori la nivel naţional şi
internaţional în cadrul forurilor recunoscute, în special în cadrul Grupului de lucru pentru
eficacitatea ajutorului, pentru a justifica rezultatele şi progresele înregistrate ca urmare a
utilizării sistemelor naţionale. La nivel naţional, UE va promova şi va sprijini reexaminările
anuale transparente organizate de ţările partenere şi discuţiile privind utilizarea sistemelor
naţionale. Aceste discuţii ar trebui să aibă loc în cadrul mecanismelor comune existente de
consultare, în cazul în care acest lucru este posibil. În cazurile în care nu există foruri pentru
sporirea responsabilităţii reciproce privind utilizarea sistemelor naţionale, ar trebui sprijinită
instituirea acestora. Un astfel de dialog ar trebui să vizeze specificarea bunelor practici pentru
donatori şi a procedurilor guvernamentale standard pentru utilizarea sistemelor naţionale,
inclusiv pentru sprijinirea proiectelor. Părţile interesate relevante, precum parlamentele,
autorităţile locale, instituţiile supreme de audit, agenţiile de monitorizare a achiziţiilor publice
şi societatea civilă ar trebui să fie incluse în dialog, după caz. Ar trebui să fie acordat sprijin
mecanismelor de responsabilizare reciprocă la nivel naţional, pentru ca acestea să devină un
forum în care să fie discutate angajamentele privind eficacitatea ajutorului, inclusiv utilizarea
sistemelor naţionale, şi în care să se convină asupra acţiunilor pe plan local.

22.

Vor iniţia sau vor continua dialogul cu parlamentele sau birourile naţionale de audit respective
cu privire la utilizarea sistemelor naţionale şi la implicaţiile şi beneficiile acesteia.

23.

Vor identifica şi vor formula mesaje comune privind angajamentele de a utiliza sistemele
naţionale şi lecţiile învăţate, vor face schimb de experienţă şi vor pune la dispoziţia publicului larg
informaţiile cu privire la performanţele individuale privind utilizarea sistemelor naţionale, de
exemplu informaţiile din cadrul studiului de monitorizare a Declaraţiei de la Paris.
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III. COOPERAREA TEHNICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA DEZVOLTĂRII
CAPACITĂŢILOR
1.

Programul de acţiune de la Accra afirmă că, fără o capacitate solidă - instituţii, sisteme şi
expertiză locală solide - ţările în curs de dezvoltare nu îşi pot asuma pe deplin
responsabilitatea şi nu pot gestiona în întregime procesele de dezvoltare. Prin urmare,
donatorii UE vor urmări armonizarea abordărilor cu privire la cooperarea tehnică în
conformitate cu Programul de acţiune de la Accra şi vor furniza împreună resursele pentru
mobilizarea expertizei. Armonizarea trebuie să abordeze toate aspectele cooperării tehnice.
Elementele-cheie ale abordării UE sunt asumarea responsabilităţii şi a rolului de lider de către
ţările partenere, o abordare orientată în funcţie de cerere în cazul în care nu există de la
început cooperare tehnică, concentrarea pe rezultate şi axarea pe procesul de dezvoltare a
capacităţilor.

2.

Consiliul salută iniţiativa în curs a Comisiei de consemnare a experienţei specifice de tranziţie
a mai multor state membre şi aşteaptă cu interes propuneri specifice în această privinţă până la
sfârşitul anului 2009. Consiliul invită statele membre şi Comisia să utilizeze, după caz,
experienţa de tranziţie în privinţa cooperării tehnice, precum şi în programele mai extinse de
cooperare pentru dezvoltare, în vederea construirii capacităţilor în ţările partenere.
UE şi statele sale membre:

A.

Vor promova alinierea, gestionarea cooperării tehnice de către ţările în cauză şi
utilizarea expertizei locale şi regionale

3.

Vor alinia cooperarea tehnică (CT) la politicile şi planurile ţărilor partenere şi, ca primă
opţiune, vor utiliza sistemele ţărilor partenere şi vor acţiona prin intermediul instituţiilor
ţărilor partenere. În conformitate cu Programul de acţiune de la Accra, se utilizează o
abordare extinsă a sistemelor naţionale:
a)

pentru a utiliza structurile de responsabilizare obişnuite, canalele de finanţare, sistemele
de implementare şi sistemele de monitorizare a rezultatelor şi de raportare din ţara
parteneră şi pentru a include CT în planificarea şi în bugetul obişnuit. Donatorii vor face
eforturi pentru a îşi armoniza cerinţele în materie de raportare şi de responsabilitate şi
pentru a le alinia la sistemele utilizate de ţările partenere.
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b)

pentru a asista ţara parteneră în construirea progresivă a capacităţilor pentru a institui
sisteme coordonate la nivel naţional şi pentru a consolida instituţiile în vederea
gestionării în întregime a CT, în cazurile în care utilizarea sistemelor naţionale pentru
CT nu este încă posibilă.

4.

Vor promova asumarea rolului de lider de către ţările partenere în elaborarea de evaluări ale
nevoilor şi în definirea tipului de CT care se potriveşte cel mai bine nevoilor acestora. La
cerere, vor asista ţările partenere în definirea nevoilor şi a rezultatelor preconizate şi în
pregătirea termenilor de referinţă pentru CT şi vor întreprinde pregătiri în comun sub
conducerea ţării partenere. Dacă ţara parteneră beneficiază de CT în natură, mecanismele de
gestionare şi de responsabilizare ar trebui să asigure asumarea responsabilităţii.

5.

Vor asigura transparenţa costurilor aferente CT (inclusiv costurile pentru asigurarea de CT în
natură) şi vor respecta principiul împărţirii costurilor (inclusiv furnizarea de resurse ale ţării
partenere).

6.

Vor adapta procedurile şi reglementările pentru donatori pentru a le permite ţărilor partenere
să utilizeze expertiza şi resursele locale şi regionale atunci când acestea sunt considerate
adecvate.

7.

Vor explora posibilităţile de instituire a aranjamentelor de cooperare trilaterală şi de înfrăţire
instituţională, prin care să fie incluşi cei care asigură CT la nivel local şi regional. După caz şi
în funcţie de nevoi, vor consolida capacităţile individuale şi instituţionale în realizarea
cooperării Sud-Sud, inclusiv prin cooperare trilaterală.

B.

Vor evita „unităţile de implementare a proiectelor” paralele coordonate de donatori şi
sistemele paralele de stimulente

8.

Vor evita instituirea unor noi unităţi de implementare a proiectelor (UIP) 8. Vor corela UIP
existente cu ţările partenere, vor analiza în mod critic justificarea existenţei acestora şi vor
formula o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată sau integrarea lor în structurile de
responsabilizare obişnuite, ţinându-se seama, în acelaşi timp, de capacitatea partenerilor locali.

8

Vor fi utilizate definiţia/criteriile utilizate de OCDE/CAD pentru unităţile paralele de
implementare a proiectelor.
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9.

Vor aborda împreună cu ţările partenere chestiunile privind stimulentele ca parte a procesului
de dezvoltare a capacităţilor (DC). Vor utiliza sistemele naţionale de remunerare şi de
stimulente în mod armonizat sau, atunci când nu este posibil, vor asista procesul de reformare
a sistemelor existente, în special prin abordarea reformei sectorului civil, în vederea asigurării
caracterului sustenabil al intervenţiei. Vor evita sistemele paralele de remunerare şi
completarea remuneraţiilor.

C.

Vor adapta condiţiile de asigurare a cooperării tehnice la contextele de fragilitate

10.

Vor adopta un rol proactiv în analizarea şi elaborarea răspunsurilor privind CT în cazurile în care
partenerii nu îşi pot asuma rolul de lider în mod satisfăcător. Asigurarea şi gestionarea CT vor
avea un caracter interimar şi se vor desfăşura conform unui calendar. CT va fi asigurată într-un
mod care să stimuleze ţara parteneră să îşi asume responsabilitatea în procesul de CT.

11.

Vor consolida coerenţa internă a CT asigurate de diferite autorităţi naţionale, precum cele din
domeniile securităţii, afacerilor externe şi dezvoltării. Acest sprijin ar trebui să fie coordonat
şi armonizat cu cel al celorlalţi donatori.

D.

Vor întreprinde acţiuni ulterioare şi acţiuni de monitorizare

12.

Vor monitoriza şi vor raporta în mod selectiv cu privire la punerea în aplicare a
angajamentelor internaţionale şi la nivelul UE privind CT în conformitate cu această abordare
a UE. Ar trebui depuse toate eforturile posibile pentru a asigura implicarea ţării partenere în
procesul de monitorizare. Acţiunile iniţiate ar trebui să fie raportate anual prin intermediul
raportului Monterrey, în plus faţă de procesul de monitorizare a Declaraţiei de la Paris, şi ar
trebui să se evite duplicarea inutilă.

13.

Vor utiliza mecanismele UE existente, inclusiv mecanismele naţionale, precum şi reţelele
privind eficacitatea ajutorului şi dezvoltarea capacităţilor pentru a facilita punerea în aplicare
a acestei abordări. Procesul de facilitare poate include formularea de orientări care să includă
exemple de bune practici.

14.

Se vor angaja împreună într-un proces general de învăţare cu privire la îmbunătăţirea
asigurării de CT, inclusiv cu privire la reducerea numărului de UIP, prin intermediul
evaluărilor şi studiilor comune şi al iniţiativelor de gestionare a cunoştinţelor, de exemplu
forumurile electronice de discuţii.
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15.

Vor promova în mod activ formarea în cadrul diferitelor reţele de învăţare pentru dezvoltarea
capacităţilor. După caz, promovarea va fi realizată în parteneriat cu iniţiativele existente ale
OCDE/CAD, precum şi cu cele organizate de instituţiile multilaterale .9

16.

Vor comunica această abordare a UE pe scară largă, în vederea sensibilizării părţilor
interesate şi a obţinerii de sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor UE.

17.

Vor încuraja crearea de legături cu reţelele CAD şi DC, în special cu cele coordonate de ţările
din Sud, precum CD Alliance 10, pentru punerea în aplicarea a tuturor acţiunilor menţionate
anterior şi în vederea unei treceri în revistă adecvate a progreselor înregistrate în pregătirea
Forumului la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului din 2011.

IV. RĂSPUNDERE ŞI TRANSPARENŢĂ
1.

Transparenţa şi răspunderea sunt componente esenţiale ale eficacităţii ajutorului. În cadrul
Agendei de acţiune de la Accra, ţările donatoare şi cele partenere au convenit să furnizeze la
timp informaţii detaliate privind fluxurile de ajutor actuale şi viitoare în scopul de a permite
ţărilor în curs de dezvoltare să întocmească un buget, o contabilitate şi un audit mai exacte.
Prin urmare, adoptarea de măsuri pentru a spori furnizarea de informaţii aferente ajutorului în
cadrul sistemelor şi proceselor naţionale este o prioritate-cheie.

9

10

Se face trimitere la iniţiative precum cele ale OCDE/CAD, LenCD, Train4Dev, precum şi la
iniţiativele organizate de alte instituţii multilaterale. În ceea ce priveşte Train4Dev, a se vedea
nota de subsol 10. Reţeaua de învăţare pentru dezvoltarea capacităţilor (LenCD) este o reţea
informală de analişti şi de specialişti care vizează crearea unei comunităţi globale privind
practicile referitoare la dezvoltarea capacităţilor. Reţeaua a contribuit la procesul de
sensibilizare şi la promovarea dezvoltării de capacităţi, în special în contextul Programului de
acţiune de la Accra.
CD Alliance este un forum de parteneriat coordonat de ţările din Sud pentru discuţii între
liderii politici din ţările partenere cu privire la priorităţile şi la provocările privind capacităţile,
astfel cum au fost formulate în Programul de acţiune de la Accra. CD Alliance include factori
de decizie la nivel înalt din ţările partenere, agenţii donatoare şi instituţii multilaterale-cheie
angajate în dezvoltarea capacităţilor.

18239/10
ANEXĂ

ai/CT/cm
DDTE

18

RO

UE şi statele sale membre11:
A.

Vor spori transparenţa ajutorului

2.

Vor pune la dispoziţia publicului informaţii privind volumul şi alocarea ajutoarelor pe baza
formatului standard al Sistemului de notificare al ţărilor creditoare (SNTC) al OCDE/CAD,
asigurându-se că datele sunt comparabile pe plan internaţional. UE şi statele sale membre vor
analiza în continuare posibilitatea de a utiliza Ajutorul transparent (TR AID)12 pentru a
asigura accesibilitatea informaţiilor, utilizarea în comun şi în final publicarea lor13:
a)

în prima fază, începând din 2011, în vederea celui de Al patrulea forum la nivel înalt de
la Busan, pe bază de voluntariat şi de libertate în privinţa formatului de date ales;

b)

pe baza unei evaluări a experienţei lor din prima fază, care va avea loc cel târziu la
sfârşitul anului 2012, UE şi statele sale membre vor decide dacă vor trece la o
desfăşurare completă a TR AID la scara UE.

3.

Vor respecta ciclurile de programare naţionale ale statelor membre şi vor pune la dispoziţia
statelor membre ale UE, a ţărilor partenere şi a secretariatului OCDE/CAD informaţii
previzionale orientative privind cheltuielile aferente dezvoltării la nivel naţional, cu frecvenţă
anuală, începând la sfârşitul anului 2011:

11

12

13

În cazul statelor membre care încă nu sunt membre OCDE/CAD, acest lucru va fi pus în
practică ţinând seama de paşii necesari pentru a permite raportarea şi furnizarea unor astfel de
informaţii previzionale referitoare la alocarea ajutoarelor. Cu ocazia raportării şi a punerii la
dispoziţia publicului a informaţiilor privind volumul şi alocarea ajutoarelor, aceste state
membre vor face eforturi pentru a respecta metodologiile respective prevăzute de
OCDE/CAD.
TR-AID este un sistem pe internet, utilizat în prezent de Comisie, care combină date din surse
multiple şi furnizează acces uşor la informaţii complete, astfel încât datele să poată fi utilizate
în procesul de raportare sau în cel de luare a deciziilor.
Normele de funcţionare TR AID, care urmează să fie întocmite în comun de UE şi de statele
membre participante, vor specifica în mod clar natura datelor puse la dispoziţie, de exemplu
dacă sunt preliminare şi orientative sau validate şi finale.
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a)

cel puţin pe baza studiului CAD privind metoda planurilor de cheltuieli viitoare ale
donatorilor, comunicarea unor date previzionale pe cel puţin trei ani, şi până la cinci ani,
privind cheltuielile globale în materie de ajutoare, după caz, dar depunând eforturi în
vederea unei conformităţi depline;

b)

comunicarea alocărilor previzionale în materie de ajutoare pe sectoare, pe cel puţin trei
ani, şi până la cinci ani, dar depunând eforturi în vederea unei conformităţi depline;

c)

depunând eforturi în vederea furnizării către ţările partenere de date previzionale cu
privire la proiectele aprobate, cum ar fi în formatul propus de SNTC/CAD sau IATI.

4.

Vor pune la dispoziţia ţărilor partenere informaţii dezagregate privind toate fluxurile de
ajutoare relevante, astfel încât să permită ţărilor partenere să le raporteze în documentele
bugetare naţionale şi astfel să faciliteze transparenţa faţă de parlamente, societatea civilă şi
cetăţenii.

5.

Vor promova capacitatea consolidată a OCDE/CAD de a pune la dispoziţie cu regularitate
statistici şi analize ale fluxurilor de ajutoare globale, în timp util şi în format deschis, accesibil
publicului larg.

6.

Vor încuraja cooperarea sporită prin intermediul iniţiativelor de transparenţă a ajutorului
internaţional, inclusiv IATI, cu OCDE/CAD, conlucrând pentru realizarea consensului
referitor la un standard internaţional comun.

7.

Vor invita Comisia să facă din Raportul anual al UE privind finanţarea pentru dezvoltare un
model de transparenţă şi răspundere prin utilizarea chestionarului Monterrey pentru a se
urmări progresele la nivel central şi la nivel de ţară.

8.

Vor promova transparenţa sporită ca aspect de primă prioritate în instituţiile dedicate
dezvoltării multilaterale, inclusiv sistemul ONU şi băncile de dezvoltare, precum şi alţi
parteneri pe care îi finanţăm.
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B. Vor consolida răspunderea reciprocă şi internă
Sub patronajul şi conducerea ţărilor partenere şi, acolo unde este posibil, cu includerea tuturor
donatorilor, UE şi statele sale membre:
La nivel naţional:
9.

Vor promova instituirea unui cadru comun de monitorizare a angajamentelor comune
respective dintre donatori şi ţările partenere, axate pe eficacitatea ajutorului, plecând de la
sistemele şi procesele existente, cum ar fi formatul şi concluziile desprinse din studiul de
monitorizare a Declaraţiei de la Paris şi PEFA14, ori de câte ori este posibil15:
a)

Delegaţia UE va organiza o reuniune pentru a conveni care donator va iniţia discuţii
privind răspunderea reciprocă; ar trebui căutate sinergii cu facilitatorii FTI;

b)

Delegaţiile UE, împreună cu statele membre, vor identifica în ţările partenere cadrele
existente de evaluare a performanţei. În cazurile în care acestea nu există încă, UE va
susţine instituirea lor rapidă sub conducerea ţării partenere, în cadrul priorităţilor şi
obiectivelor ţărilor partenere, iar în cazurile acestea există, UE va acţiona pentru
consolidarea lor dacă este necesar, astfel încât să se revizuiască cu regularitate
performanţa ţărilor donatoare şi a ţărilor partenere în raport cu angajamentele lor în
materie de eficacitate a ajutorului la nivel de ţară. Statele membre vor încuraja ţara
partener să ia iniţiativa în acest proces;

14

15

Lansată în 2005, iniţiativa privind cheltuielile publice şi răspunderea financiară (PEFA) a
elaborat un instrument de evaluare bazat pe indicatori, numit cadrul de măsurare a
performanţelor (CMP) pentru gestionarea finanţelor publice (GFP). Rapoartele PEFA, care au
fost întocmite pentru peste 60 de ţări, oferă descrieri detaliate ale funcţionării sistemelor CMP
pe diverse axe.
În cazul ţărilor candidate la aderarea la UE şi al ţărilor potenţial candidate, Raportul anual
privind instrumentul de asistenţă pentru preaderare şi comitetele mixte de monitorizare
reprezintă baza pentru unele aspecte ale cadrului de evaluare a performanţei. Aceste
instrumente pot fi adaptate pentru a furniza în mod mai sistematic date relevante, precum
analiza financiară şi date privind angajamentele referitoare la eficacitatea ajutorului.
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c)

Pentru a asigura relevanţa, eficienţa şi eficacitatea, cadrul comun de evaluare a
performanţei ar trebui stabilit pe baza următoarelor principii călăuzitoare:
-

evitarea suprapunerii: ar trebui să aibă loc în cadrul mecanismelor comune
consultative existente, acolo unde acestea funcţionează deja, putând fi dezvoltat
treptat, în conformitate cu contextul local şi cu capacitatea disponibilă;

-

caracterul inclusiv: ar trebui să urmărească includerea tuturor donatorilor,
indiferent de modalităţile de ajutorare utilizate, precum şi autorităţile bugetare
naţionale;

-

reciprocitatea: ar trebui să acopere atât angajamentele donatorului, cât şi ale ţării
partenere;

-

comparabilitatea: ar trebui să monitorizeze performanţa obţinută de fiecare
donator în mod comparabil;

-

regularitatea: evaluările ar trebui să fie efectuate cu regularitate, fiind armonizate
cu sistemele şi calendarul ţării partenere;

-

raportarea proprie: donatorii şi guvernul ar trebui să se angajeze să furnizeze în
mod regulat date privind operaţiunile lor în ţara respectivă, care să fie măsurate în
funcţie de criterii definite pe plan local;

d)

Aceste cadre de evaluare a performanţei ar trebui evaluate de delegaţiile UE şi statele
membre la timp pentru a se împărtăşi, până în noiembrie 2011, primele rezultate
referitoare la performanţa comună la nivel de ţară, precum şi pentru a se efectua
ajustările necesare, împreună cu ţara parteneră, ţinând seama de activitatea în curs a
OCDE/CAD;

e)

Punerea în aplicare a acestor angajamente comune va constitui baza pentru dialogurile
de politică în curs dintre donatori şi ţările partenere la nivel de proiect, de sector sau
naţional. De asemenea, UE va utiliza dialogul de politică pentru a încuraja dezbaterea
publică, astfel încât atât donatorii, cât şi guvernele să fie ţinuţi responsabili.
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10.

Vor sprijini rolul organizaţiilor societăţii civile, inclusiv al asociaţiilor de femei şi al media, al
guvernelor, parlamentelor locale şi instituţiilor naţionale de audit, în tragerea la răspundere a
guvernelor şi a donatorilor, inclusiv furnizarea de sprijin pentru dezvoltarea capacităţilor
necesare. UE şi statele sale membre vor sprijini cadre mai favorabile incluziunii în vederea
unei implicări consolidate a ţărilor partenere, inclusiv autorităţile locale, parlamentele,
societatea civilă şi sectorul privat.

11.

Vor explora fezabilitatea elaborării de propuneri în 2011 pentru avansarea acţiunilor de
consolidare a răspunderii interne, care este cheia asigurării unei guvernanţe eficace, duce la o
mai bună răspundere reciprocă şi, în ultimă instanţă, reprezintă garanţia optimă pentru o
utilizare eficace a resurselor pentru dezvoltare. Aceste propuneri se vor baza pe o inventariere
şi o analiză a bunelor practici în domeniul răspunderii interne şi vor ţine seama de activitatea
în curs a Grupului de lucru pentru eficacitatea ajutorului şi a GOVNET16, găzduită de
OCDE/CAD.

12.

În cazurile în care UE şi/sau statele sale membre sunt deja implicate sau aleg să se implice în
procese separate de răspundere reciprocă la nivel naţional pentru a asigura obţinerea de
rezultate rapide şi vizibile în timp ce continuă negocieri mai ample, UE şi/sau statele membre
respective se vor asigura că astfel de procese sprijină şi în acelaşi timp pun bazele unui acord
cuprinzător de răspundere reciprocă.

16

Reţeaua CAD pentru guvernanţă (GOVNET) urmăreşte să îmbunătăţească eficacitatea
asistenţei pentru donatori în sprijinul guvernanţei democratice din ţările în curs de dezvoltare.
Aceasta oferă un forum în care membrii CAD şi ţările partenere să identifice bunele practici şi
să elaboreze instrumente analitice şi de politici.
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La nivel internaţional:
UE şi statele sale membre:
13.

Îşi vor coordona poziţia în discuţiile privind răspunderea reciprocă internaţională în cadrul
diferitelor foruri, inclusiv Forumul de cooperare pentru dezvoltare al ONU, Grupul de lucru
pentru eficacitatea ajutorului şi CAD. Aceasta cuprinde sprijinirea eforturilor Forumului de
cooperare pentru dezvoltare axate pe răspunderea reciprocă.

14.

Vor integra rezultatele cadrelor naţionale pentru răspunderea reciprocă ale ţărilor partenere în
cauză în evaluările inter pares ale CAD axate pe donatori.

______________
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Anexă la ANEXĂ
Lista ţărilor partenere vizate de iniţiativa accelerată şi a donatorilor cu rol de facilitare/
cu rol de sprijin
Ţară UE donatoare

Facilitator principal în:

Facilitator cu rol de sprijin în:

BE
CZ
DE

Burundi
Burkina Faso, Cambodgia, Ghana,
Sierra Leone (în cooperare cu IE),
Zambia
Benin, Bolivia (în cooperare cu ES),
Kenya

Mongolia, Moldova
Camerun, Mozambic,
Tanzania, Uganda

DK

FR
IE

Camerun, Republica Centrafricană,
Madagascar, Mali (în cooperare cu
NL),
Sierra Leone (în cooperare cu DE)

IT

Albania

LU
NL

Bangladesh (în cooperare cu CE),
Mali (în cooperare cu FR), Mozambic

ES
PT
SE
SI

Bolivia (în cooperare cu DK), Haiti
Serbia, Ucraina
Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei (FYROM)
Republica Kârgâzstan, Rwanda

UK
EC

Bangladesh (în cooperare cu NL),
Etiopia, Nicaragua, Tanzania,
Vietnam

Bangladesh, Burkina Faso,
Cambodgia, Ghana,
Mozambic, Nicaragua,
Tanzania,
Burkina Faso, Ghana,
Mozambic, Senegal, Vietnam
Etiopia, Mozambic, Uganda,
Tanzania, Vietnam,
Bolivia, Etiopia, Kenya,
Mozambic, Senegal
Nicaragua, Burkina Faso
Benin, Bolivia, Burkina Faso,
Burundi, Ghana, Mozambic,
Nicaragua, Senegal,
Tanzania, Uganda, Zambia
Mozambic
Bangladesh
Etiopia, Kenya, Moldova,
Sierra Leone
Benin, Bolivia, Burundi,
Cambodgia, Republica
Centrafricană, Ghana, Haiti,
Laos, Malawi, Mali,
Mozambic, Zambia

________________________
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