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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

Acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                          EXT 1 

1. Data adoptării: 10.03.2021; responsabil: Janez Lenarčič (Departamentul de răspuns la criză și 

coordonare operațională) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 

privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii 

3. Date de identificare: COM(2021)110 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: Documentul a fost transmis Parlamentului European și 

Consiliului la 10.03.2021. 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport: Comisia pentru dezvoltare (DEVE); 

comisie sesizată pentru aviz: Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea 

de gen (FEMM). A se vedea și fișa  „OEIL”. 

 

1. CONTEXT 

Uniunea Europeană reprezintă principalul donator umanitar din lume, furnizând aproximativ 

36% din asistența umanitară globală. Acțiunea umanitară a UE se realizează în temeiul 

principiilor umanitare universale ale umanității, neutralității, independenței și imparțialității.  

Reglementările privind acordarea ajutorului umanitar, inclusiv instrumentele sale de finanțare, 

sunt prevăzute în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1257/96. Cadrul politic general pentru 

asistența umanitară este prezentat în „Consensul european privind ajutorul umanitar” (2007), 

semnat de trei instituții ale UE (Consiliul UE, Comisia Europeană și Parlamentul European). 

Consensul definește viziunea comună a UE, obiectivele cu privire la politici și principiile cu 

privire la o serie de teme, incluzând: cooperarea umanitară internațională, bunele practici privind 

acțiunile umanitare, diminuarea riscurilor și pregătirea pentru intervenție, protecția civilă; 

relațiile civile și militare. UE și statele membre au jucat un rol important în cadrul summit-ului 

mondial umanitar care a avut loc în mai 2016, la Istanbul. UE și-a asumat 100 de angajamente 

pentru a contribui la Agenda pentru umanitate, care a fost prezentată la summit de Secretarul 

General al ONU. Asistența UE implică încă trei structuri: mecanismul de protecție civilă al UE, 

Corpul voluntar european de ajutor umanitar și un nou cadru juridic pentru furnizarea ajutorului 

în situații de urgență în cadrul Uniunii. Prin decizia din 2019 privind un mecanism al Uniunii de 

protecție civilă se reglementează acțiunea UE în acest domeniu.  

https://eeas.europa.eu/topics/crisis-response/412/crisis-management-and-response_en
https://eeas.europa.eu/topics/crisis-response/412/crisis-management-and-response_en
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_110_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0110&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:r10001&from=EN
https://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_en
http://agendaforhumanity.org/summit
http://agendaforhumanity.org/summit
http://www.oecd.org/eu/The-European-Union-a-people-centred-agenda.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0420&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0420&from=EN
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Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO) a Comisiei 

Europene urmărește să îmbunătățească reacția la situații de urgență și furnizează țărilor terțe 

asistență pentru consolidarea propriilor capacități de reacție la situațiile de criză și pentru a 

contribui la dezvoltarea pe termen lung. Coordonarea ajutorului umanitar și pentru dezvoltare și 

ruperea cercului vicios al schimbărilor climatice, foametei și sărăciei sunt obiective-cheie ale 

UE. Activitățile de pregătire pentru dezastre se înscriu, de asemenea, în acțiunea ECHO pentru 

reziliență. UE joacă un rol important în definirea eforturilor comunității internaționale cu privire 

la gestionarea riscurilor de dezastre. De asemenea, UE vizează și sprijinirea incluziunii 

socioeconomice a persoanelor strămutate forțat și abordarea cauzelor profunde ale strămutării, pe 

termen lung, în Cadrul de răspuns cuprinzător privind refugiații al Înaltului Comisar al 

Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați și al angajamentului Băncii Mondiale în ceea ce 

privește strămutarea. 

În special, ajutorul umanitar al UE a fost destinat persoanelor afectate de criza din Siria și din 

statele învecinate, inclusiv componentei umanitare a Instrumentului UE pentru refugiații din 

Siria sau pentru sprijinirea populațiilor din Republica Centrafricană, Sudan, Pakistan, Columbia, 

Venezuela, Haiti și Filipine. 

Criza generată de COVID-19 a creat și mai multe dificultăți, estimându-se că una din 33 de 

persoane din întreagă lume va avea nevoie de asistență umanitară în 2021. La aceste estimări se 

adaugă cele legate de faptul că anual a crescut numărul persoanelor strămutate forțat. În plus, 

extinderea decalajului dintre resurse și cerințe influențează și decalajul global de finanțare 

umanitară, fapt care necesită o bază extinsă de donatori.  În 2020, principalii donatori - SUA, 

Germania și Comisia Europeană - au furnizat 59% din finanțările umanitare raportate la nivel 

global. În cadrul UE, patru state membre și Comisia Europeană reprezintă aproximativ 90% din 

finanțarea umanitară.  

La 10 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat o serie de acțiuni-cheie pentru a accelera 

furnizarea de ajutor umanitar
1
 prin extinderea bazei de resurse, sprijinirea unui mediu mai 

favorabil pentru partenerii umanitari și abordarea cauzelor profunde ale crizelor acționând prin  

pachetul „Team Europe” („Echipa Europei”). 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectivul general al acestei comunicări este consolidarea impactului umanitar global al Uniunii 

Europene pentru a răspunde nevoilor umanitare, în creștere substanțială, exacerbate de pandemia 

COVID-19. 

În prezent, crizele umanitare durează în medie mai mult de 9 ani, decalajul de finanțare este în 

creștere, iar principiile umanitare sunt din ce în ce mai puse la încercare. Luând în considerare 

această realitate, această comunicare se concentrează pe noi modalități de lucru cu parteneri și 

alți donatori pentru a reacționa mai repede și pentru a obține rezultate mai bune. 

Astfel, comunicarea propune o serie de acțiuni pentru atingerea obiectivelor-cheie:. 

A. Promovarea unor acțiuni umanitare și mecanisme de finanțare flexibile și eficiente prin: 

                                                           
1
 A se consulta pagina Comisiei privind răspunsul global al UE la COVID-19 aici. 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/disaster_preparedness_en
https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html
https://www.worldbank.org/en/topic/forced-displacement
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches-%E2%80%9Cteam-europe%E2%80%9D-package-support-partner-countries-more-%E2%82%AC20_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches-%E2%80%9Cteam-europe%E2%80%9D-package-support-partner-countries-more-%E2%82%AC20_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en#header-2844
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 extinderea acordurilor de finanțare multianuale și flexibile cu partenerii din domeniul 

umanitar – stabilind legătura cu instrumentele de dezvoltare, ori de câte ori poate fi preconizată o 

abordare corelată; 

 elaborarea de orientări privind promovarea parteneriatelor egale cu actorii locali; 

 încurajarea utilizării în continuare a instrumentelor digitale de către partenerii din 

domeniul umanitar; 

 sprijinirea, extinderea și promovarea investițiilor în soluții cu eficiență dovedită, eficiente 

din punct de vedere al costurilor și bazate pe tehnologie pentru acordarea ajutorului umanitar. 

 

B. Asigurarea furnizării rapide și eficiente a ajutorului umanitar al UE persoanelor care au 

nevoie de acesta prin: 

 dezvoltarea unei capacități de răspuns umanitar european pentru acoperirea lacunelor, 

după caz, care să permită statelor membre ale UE și partenerilor săi din domeniul umanitar să 

furnizeze rapid asistență umanitară, în coordonare și în complementaritate cu mecanismul de 

protecție civilă al Uniunii. 

 

C. Integrarea impactului schimbărilor climatice și a factorilor de mediu în politica și practica  

domeniului ajutorului umanitar și o mai bună coordonare cu actorii din domeniul dezvoltării, 

securității și climei/mediului pentru a spori reziliența comunităților vulnerabile prin: 

 creșterea semnificativă a ponderii fondurilor alocate pentru îmbunătățirea rezilienței și a 

adaptării la schimbările climatice în țările și regiunile cele mai predispuse la dezastre, în 

conformitate cu noua strategie a UE de adaptare la schimbările climatice; 

 sporirea rezilienței populațiilor vulnerabile la schimbările climatice și de mediu printr-o 

abordare bazată pe legătura dintre domeniul umanitar, cel al dezvoltării păcii și asigurarea 

diseminării și aplicării noilor orientări privind pregătirea în caz de dezastre în rândul partenerilor 

umanitari ai UE; 

 dezvoltarea și aplicarea abordărilor bazate pe cunoașterea riscurilor, inclusiv finanțare de 

risc; 

 elaborarea de orientări și formarea partenerilor UE în domeniul umanitar cu privire la 

introducerea unor componente ecologice în domeniul ajutorului umanitar, în vederea reducerii 

amprentei climatice și de mediu a acestuia. 

 

D. Elaborarea unor politici în domeniul ajutorului umanitar, al dezvoltării, al consolidării 

păcii și în alte domenii care să asigure o mai bună corelare între ajutorul urgent și soluțiile pe 

termen lung, cu scopul de a reduce nevoile și de a aborda cauzele profunde al conflictelor și 

crizelor prin: 

 efectuarea sistematică de analize comune ale riscurilor, nevoilor, vulnerabilităților și ale 

factorilor structurali ai crizelor; 

 consolidarea mecanismelor de coordonare pe teren în cadrul acțiunilor umanitare, de 

dezvoltare și de consolidare a păcii desfășurate de UE pentru a asigura rezultate comune și 

coerente, cu sprijinul delegațiilor UE și al birourilor locale ECHO; 

 extinderea sprijinului pentru plasele de siguranță socială pe bază de numerar, receptive la 

șocuri; 
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 utilizarea angajamentului politic și diplomatic al UE și a tuturor instrumentelor 

disponibile pentru prevenirea crizelor, soluționarea conflictelor și consolidarea păcii; 

 dezvoltarea de sinergii cu eforturile UE de mediere a păcii și de prevenire a conflictelor, 

cu respectarea deplină a principiilor umanitare, în vederea sporirii eforturilor de atenuare a 

suferințelor. 

 

E. Creșterea semnificativă a bazei de resurse destinate acțiunilor umanitare prin: 

 reiterarea angajamentului UE de a furniza 0,7 % din venitul național brut ca asistență 

oficială pentru dezvoltare; 

 consolidarea angajamentului UE cu țările donatoare tradiționale și emergente pentru a 

reaminti responsabilitatea comună de a sprijini răspunsul umanitar și integrarea mai sistematică a 

acestei teme în dialogul politic al UE cu țările relevante din afara UE; 

 lansarea unei inițiative-pilot cu finanțare mixtă din bugetul pentru ajutor umanitar al UE 

pentru a obține finanțare suplimentară din partea sectorului privat într-un context umanitar în 

2021. 

F. Plasarea respectării dreptului internațional umanitar (DIU) în centrul acțiunilor externe 

ale UE pentru a asigura protecția civililor, pentru a sprijini acțiunile umanitare principiale și 

pentru a proteja lucrătorii umanitari și din domeniul sănătății prin: 

 instituirea unui mecanism de coordonare la nivelul UE pentru aplicarea riguroasă a 

dreptului internațional umanitar pentru a asigura o mai bună monitorizare a încălcărilor DIU la 

nivel mondial; 

 consolidarea în continuare a cadrului de respectare a DIU, inclusiv ca parte a 

instrumentelor externe ale UE; 

 luarea în considerare a includerii încălcărilor grave ale DIU drept motiv pentru impunerea 

de sancțiuni de către UE dacă este cazul; 

 asigurarea în continuare a reflectării depline a DIU în cadrul politicii de sancțiuni a UE, 

inclusiv prin includerea consecventă a excepțiilor umanitare în regimurile de sancțiuni ale UE. 

G. Consolidarea angajamentului și a poziției de lider a UE în domeniul ajutorului umanitar 

pentru un impact maxim al acestuia prin: 

 transmiterea unor mesaje comune cu privire la crizele umanitare-cheie și consolidarea 

angajamentelor UE și ale statelor membre ale UE în cadrul evenimentelor internaționale de 

strângere de donații umanitare (alături de cele naționale) într-o abordare „Echipa Europa”; 

 oferirea opțiunii de utilizare a venitului alocat extern pentru ca statele membre ale UE să 

beneficieze de prezența și expertiza lucrătorilor umanitari pe teren; 

 organizarea unui forum umanitar european în 2021 pentru a promova dialogul; 

 promovarea și implicarea într-un dialog suplimentar cu principalele părți interesate în 

vederea punerii în practică a principalelor acțiuni propuse în prezenta comunicare. 
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3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

 Preocupări ale Consiliului UE 

 

 Concluzii privind Summitul umanitar mondial din 23-24 mai 2016; 

 La 19 mai 2017 a.c., Consiliul a adoptat concluzii care recunosc legăturile dintre 

dezvoltarea durabilă, acțiunea umanitară, pacea și securitatea; 

 La 13 noiembrie 2017 a.c., Consiliul a adoptat concluzii privind o abordare strategică a 

rezilienței în acțiunea externă a UE; 

 La 22 ianuarie 2018 a.c., Consiliul a adoptat concluzii privind abordarea integrată a 

conflictelor și crizelor externe; 

 La 25 noiembrie 2019 a.c., Consiliul a adoptat concluzii privind asistența umanitară și 

dreptul internațional umanitar. 

 

 Parlamentul European 

 

Parlamentul European s-a angajat activ pentru a contribui la conturarea politicii UE de 

ajutor umanitar și la dezbaterea globală privind o acțiune umanitară mai eficientă. Parlamentul 

European monitorizează furnizarea ajutorului umanitar și urmărește să se asigure că prevederile 

bugetare corespund nevoilor umanitare
2
. 

Din 2006, Comisia DEVE desemnează, o dată la doi ani și jumătate, un raportor 

permanent privind ajutorul umanitar. Actualul raportor este Norbert Neuser (S&D, Germania). 

Mandatul său include protejarea intereselor bugetare legate de ajutorul umanitar, monitorizarea 

programelor privind ajutorul umanitar și menținerea unor relații strânse cu comunitatea 

donatorilor de ajutor umanitar. Raportorul este, de asemenea, responsabil de un raport cu privire 

la punerea în aplicare a instrumentului de ajutor umanitar. 

În 2018, Parlamentul European a adoptat orientări pentru statele membre pentru a preveni 

incriminarea asistenței umanitare. 

Printre rezoluțiile recente aprobate de Parlamentul European în acest domeniu, 

menționăm propunerea de rezoluție Parlamentului European referitoare la ajutorul umanitar 

european sub formă de transferuri de numerar (din 1 martie 2021).  

 

4. ASPECTE PRIVIND POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE  

La nivel național, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este instituția responsabilă pentru 

coordonarea și gestionarea politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență 

umanitară. În această calitate, MAE își propune să dezvolte profilul de donator internațional al 

României, prin implicarea financiară, umană sau tehnică în asistarea statelor partenere, în 

procesele de reformă politică, economică și socială. 

                                                           
2
 A se vedea Fișa de informare a Parlamentului European referitoare la ajutorul umanitar al UE și Raportul 

Parlamentului European din 27 martie 2018 referitor la punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare, a instrumentului de ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8850-2016-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/19/conclusions-operationalising-humanitarian-development-nexus/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/13/resilience-in-eu-s-external-action-counil-adopts-conclusions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5413-2018-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/25/humanitarian-assistance-and-international-humanitarian-law-council-adopts-conclusions/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0314_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0159_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0159_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/164/humanitarian-aid
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0118_EN.html
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Prin Legea 213/2016 (publicată în Monitorul Oficial nr. 910 din 11 noiembrie 2016) a fost 

înființată Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare - RoAid, instituție publică cu 

personalitate juridică în subordinea MAE, care are rolul de mecanism național dedicat 

implementării politicilor în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistenței 

umanitare.  

Obiectivele României în domeniul cooperării pentru dezvoltare și asistenței umanitare 

(conform MAE) se referă la sprijinirea proceselor de tranziție spre valorile UE și NATO, 

guvernanța bazată pe aceste valori, educația, dezvoltarea socială, adaptarea la schimbările 

climatice, apa și securitatea, reconstrucția post-conflict, pacea și securitatea, reziliența.  

Toate aceste elemente se regăsesc în Programul multianual strategic privind cooperarea 

internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară în perioada 2020-2023. Programul a fost 

aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 995/2020 pe tema „Programului multianual 

strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară în perioada 

2020-2023”, (publicată în Monitorul Oficial nr. 1186 din data de 7 decembrie 2020). 

 

5. LINK-URI UTILE 

 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea 

umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii; 

- Fișa OEIL privind COM(2021)110; 

- Informații și memorandum explicativ cu privire la COM(2021)110; 

- Etapele adoptării Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 

privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii; 

- Întrebări și răspunsuri privind noile perspective pentru acțiunea umanitară a UE; 

- Raport privind ajutorul umanitar al UE; 

- Fișă informativă privind rolul României în ajutorul umanitar al UE. 

- Informații generale privind DG ECHO.  

- Rapoartele de evaluare ale DG ECHO. 

- Datele Comisiei Europene și ale statelor membre privind fondurile destinate ajutorului 

umanitar. 

 

                                                                                             Marina Clopotaru 

06 aprilie 2021 

http://www.roaid.ro/
https://www.mae.ro/node/1381
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/pdf_2020/program_multianual_strategic_2020_2023_ro.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/pdf_2020/program_multianual_strategic_2020_2023_ro.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_110_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0110&l=en
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvhdfdk3hydzq_j9vvik7m1c3gyxp/vlgzjdni3nwe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1067
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1082
file:///C:/Users/Balasoiu/Downloads/ebs_511a_en%20(1).pdf
file:///C:/Users/Balasoiu/Downloads/ebs_511a_fact_ro_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/fundingevaluations/evaluations%20en
https://webgate.ec.europa.eu/hac/

