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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0655/2020, adresată de Giorgia Jana Pintus, de cetățenie italiană, 
în numele organizațiilor „Associazione Ricreativa e Culturale Italiana 
(ARCI)”, „Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)”, și 
„Global Legal Action Network (GLAN)”, privind gestionarea și utilizarea 
defectuoasă a fondurilor UE din cadrul programului EUTFA de sprijinire a 
gestionării integrate a frontierelor în Libia

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță utilizarea și gestionarea pretins defectuoasă a fondurilor UE destinate 
programului Comisiei Europene din cadrul Fondului fiduciar de urgență al UE pentru Africa 
(EUTFA) intitulat „Sprijin pentru gestionarea integrată a frontierelor și a migrației în Libia”, 
lansat în iulie 2017 și care a beneficiat de o finanțare totală de 91,3 milioane EUR. În opinia 
petiționarei, programul este ilegal întrucât fondurile europene de dezvoltare sunt utilizate 
abuziv pentru obiective care nu sunt legate de dezvoltare, precum controlul la frontiere, și este 
inconsecvent cu obiectivele de finanțare admise pentru utilizarea fondurilor europene de 
dezvoltare, astfel cum se prevede în legislația financiară relevantă a UE. În continuare, 
pretinde că utilizarea fondurilor UE în cadrul programului IBM contravine cerințelor legale 
privind gestionarea corespunzătoare a fondurilor europene de dezvoltare, inclusiv principiilor 
unei bune gestiuni financiare în materie de eficiență, eficacitate și transparență și monitorizării 
și condiționalității drepturilor omului. Petiționara afirmă că la impactul negativ al programului 
asupra drepturilor migranților, ale solicitanților de azil și ale refugiaților s-a adăugat în 
ultimele luni escaladarea stării de violență din Tripoli și răspândirea virusului COVID-19. 
Organizațiile reprezentate de petiționară au depus la 27 aprilie 2020 o reclamație la Curtea de 
Conturi a Uniunii Europene, prin care solicită inițierea unui audit al programului din 
perspectiva utilizării defectuoase a fondurilor UE. Petiționara anexează o declarație elaborată 
de un grup de treisprezece ONG-uri, prezentată odată cu depunerea reclamației, solicitând ca 
UE să își revizuiască și reformeze cooperarea cu Libia.
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2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 septembrie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

Comisia respinge ferm pozițiile susținute în petiție și mai ales sugestia că a existat o utilizare 
abuzivă sau o gestionare defectuoasă a fondurilor UE în cadrul programului de sprijin pentru 
gestionarea integrată a frontierelor și migrației în Libia, finanțat de componenta Africa de 
Nord a Fondului fiduciar de urgență al UE pentru Africa (EUTF).

În primul rând, volumul financiar al programului nu este de 91,3 milioane EUR, așa cum 
presupune petiționara. Volumul primei faze a programului este de 42,2 milioane EUR. Deși 
inițial au fost angajate 45 de milioane EUR în cadrul celei de a doua faze (ajungându-se la un 
total de 87,2 milioane EUR), acest pachet a fost redus cu 30 de milioane EUR în urma unei 
decizii în iulie 2020 a Comitetului operațional al componentei pentru Africa de Nord a 
Fondului fiduciar al UE pentru Africa de a aloca 30 de milioane EUR pentru acțiuni în 
domeniul sănătății în Libia în contextul pandemiei de COVID-19. Restul de 15 milioane EUR 
nu au fost încă contractați. Prin urmare, finanțarea totală pentru activitățile de gestionare a 
frontierelor în Libia este semnificativ mai mică decât cea menționată în petiție.

Fondurile în cauză provin din contribuții la componenta Africa de Nord, inclusiv din fonduri 
din Instrumentul european de vecinătate (IEV), Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 
(ICD), Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și din contribuțiile statelor membre. 
Aceste fonduri sunt guvernate de norme financiare diferite și nu sunt toate legate de asistența 
oficială pentru dezvoltare (AOD). Deși Comisia consideră că activitățile din cadrul EUTF 
respectă AOD, ar trebui remarcat faptul că 110 milioane EUR din contribuțiile la componenta 
pentru Africa de Nord a EUTF provin dintr-o sursă, FAMI, care nu este guvernată de normele 
AOD. 

Prin urmare, Comisia respinge orice afirmație potrivit căreia utilizarea fondurilor este 
„ilegală” și că activitățile au fost în afara „obiectivelor de finanțare permise” sau constituie o 
„utilizare abuzivă a fondurilor de dezvoltare”. 

Petiționara ar trebui să mai observe că în 2018 Comitetul de asistență pentru dezvoltare 
(CAD) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a lansat codul de 
obiectiv CAD 15190, care descrie criteriile de eligibilitate pentru AOD pentru activitățile de 
gestionare a migrației, inclusiv gestionarea frontierelor. Astfel, orice element care intră sub 
incidența codului de obiectiv CAD 15190 este, prin definiție, finanțare pentru dezvoltare. 
Comisia este ferm convinsă că aceasta acoperă sprijinul – sub forma furnizării de echipamente 
și a formării – pentru autoritățile libiene relevante, al căror obiectiv principal este de a-și 
îmbunătăți capacitățile de a executa operațiuni de căutare și salvare pe mare.

Începând din 2017, UE a oferit sprijin pentru creșterea capacității operaționale a Pazei de 
coastă și a securității portuare libiene (LCGP), care intră în sfera de competență a Ministerului 
Apărării din Libia, și a Administrației Generale pentru securitatea costieră (GACS), care intră 
în sfera de competență a Ministerului de Interne libian. Obiectivul acestui sprijin este de a 
preveni pierderea de vieți omenești în Marea Mediterană și de a combate rețelele de 
introducere ilegală de migranți și de trafic de persoane. Doar în 2020 (până la 23 noiembrie) 
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au fost salvate pe mare de către LCGPS și GACS 11 765 de persoane (10 169 doar de către 
LCGPS). 

Prin urmare, Comisia nu acceptă afirmația că impactul programului în cauză este „nociv”. 
Dimpotrivă, programul este conceput pentru a reduce riscurile pentru migranți și pentru a 
salva vieți pe mare, în conformitate cu obligațiile juridice internaționale ale Uniunii. Salvarea 
de vieți omenești este un imperativ umanitar.

Petiția menționează și alte pericole la adresa migranților cauzate de conflictul în curs și de 
pandemia de COVID-19. Oricând a fost posibil, Comisia a depus eforturi pentru a proteja 
migranții și a intensificat în 2020 activitățile de protecție, având în vedere pandemia 
menționată mai sus. Activitatea de gestionare a frontierelor care face obiectul prezentei petiții 
se combină cu activitățile din cadrul componentei pentru Africa de Nord a EUTF privind 
protecția (237,3 milioane EUR) și activitățile de stabilizare a comunităților 
(160,8 milioane EUR), care constituie împreună majoritatea covârșitoare a finanțării EUTF 
pentru Libia (în total 455 de milioane EUR). 

EUTF respectă aceleași principii ale bunei gestiuni financiare bazate pe eficacitate, eficiență 
și transparență ca orice alt program finanțat de UE. Programele fac obiectul unui control 
prealabil efectuat de statele membre și de guvernele țărilor partenere ale UE reprezentate în 
cadrul Comitetului operațional al componentei Africa de Nord. 

Comisia efectuează o monitorizare periodică a proiectelor sale în cadrul EUTF, inclusiv prin 
intermediul rapoartelor partenerilor săi de implementare și al exercițiilor speciale de 
monitorizare axate pe rezultate. În plus, având în vedere problemele specifice ale contextului 
libian, Comisia a instituit monitorizarea de către terți a operațiunilor din Libia din cadrul 
EUTF, acordând o atenție deosebită asigurării respectării principiului „a nu aduce prejudicii”. 
Ar trebui remarcat faptul că o astfel de monitorizare de către un terț a conformității cu 
principiul „a nu aduce prejudicii” este probabil unică.

În sfârșit, Comisia îndeamnă petiționara să nu confunde cauzele cu efectele. Mulți migranți și 
refugiați sunt extrem de vulnerabili și trăiesc în situații precare în Libia. Această situație este 
rezultatul unei perioade de aproape un deceniu de conflicte violente, inclusiv încălcări extinse 
și bine documentate ale drepturilor omului, în special împotriva migranților și refugiaților din 
această țară. Nu este însă rezultatul activităților desfășurate în cadrul EUTF pentru Africa, al 
cărui scop este de a preveni pierderea de vieți omenești pe mare, de a atenua suferința umană 
și de a furniza servicii de bază celor mai vulnerabile persoane.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 15 noiembrie 2022

Comisia ar dori să precizeze că volumul financiar al programului nu este de 91,3 milioane 
EUR, așa cum a menționat petiționarul, pe baza următoarelor explicații. Volumul primei faze 
a programului este de 42,2 milioane EUR. Deși inițial au fost angajate 45 de milioane EUR în 
cadrul celei de a doua faze (ajungându-se la un total de 87,2 milioane EUR), acest pachet a 
fost redus cu 30 de milioane EUR în urma unei decizii în iulie 2020 a Comitetului operațional 
al componentei pentru Africa de Nord a Fondului fiduciar al UE pentru Africa de a aloca 
30 de milioane EUR pentru acțiuni în domeniul sănătății în Libia în contextul pandemiei de 
COVID-19. Restul de 15 milioane EUR nu au fost încă contractați. Prin urmare, finanțarea 
totală pentru activitățile de gestionare a frontierelor în Libia este semnificativ mai mică decât 
cea menționată în petiție. 
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Fondurile în cauză provin din contribuții la componenta Africa de Nord, inclusiv din fonduri 
din Instrumentul european de vecinătate (IEV), Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 
(ICD), Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și din contribuțiile statelor membre 
ale UE. Aceste fonduri sunt guvernate de norme financiare diferite și nu sunt toate legate de 
asistența oficială pentru dezvoltare (AOD). Deși Comisia Europeană consideră că activitățile 
din cadrul EUTF respectă AOD, ar trebui remarcat faptul că 115 milioane EUR din 
contribuțiile la componenta pentru Africa de Nord a EUTF provin dintr-o sursă, FAMI, care 
nu este guvernată de normele AOD. 

Prin urmare, Comisia nu poate accepta acuzația că utilizarea fondurilor este „ilegală” și că 
activitățile au fost în afara „obiectivelor de finanțare permise”. De asemenea, Comisia nu 
poate admite că utilizarea fondurilor constituie o „utilizare abuzivă a fondurilor de 
dezvoltare”. 

Comisia ar dori de asemenea să aducă în atenția petiționarei faptul că în 2018 Comitetul de 
asistență pentru dezvoltare (CAD) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) a lansat codul de obiectiv CAD 15190, care descrie criteriile de eligibilitate pentru 
AOD pentru activitățile de gestionare a migrației, inclusiv gestionarea frontierelor. Astfel, 
orice element care intră sub incidența codului de obiectiv CAD 15190 este, prin definiție, 
finanțare pentru dezvoltare. Comisia este ferm convinsă că aceasta acoperă sprijinul – sub 
forma furnizării de echipamente și a formării – pentru autoritățile libiene relevante, al căror 
obiectiv principal este de a-și îmbunătăți capacitățile de a executa operațiuni de căutare și 
salvare pe mare. 

Începând din 2017, UE a oferit sprijin pentru creșterea capacității operaționale a Pazei de 
coastă și a securității portuare libiene (LCGP), care intră în sfera de competență a Ministerului 
Apărării din Libia, și a Administrației Generale pentru securitatea costieră (GACS), care intră 
în sfera de competență a Ministerului de Interne libian. Obiectivul acestui sprijin este de a 
preveni pierderea de vieți omenești în Marea Mediterană și de a combate rețelele de 
introducere ilegală de migranți și de trafic de persoane. 

Potrivit UNHCR, la 8 octombrie 2021, un număr total de 25 823 de refugiați și migranți au 
fost declarați salvați de LCGP și, pentru prima dată din 2014, numărul persoanelor decedate și 
dispărute pe mare a fost constant sub 1 500 atât în 2019, cât și în 2020 și 2021 până acum. 

Comisia are convingerea fermă că programul este conceput pentru a reduce riscurile pentru 
migranți și pentru a salva vieți pe mare. Salvarea de vieți omenești este un imperativ 
umanitar. 

Petiția menționează și alte pericole la adresa migranților cauzate de conflictul în curs și de 
pandemia de COVID-19. Oricând a fost posibil, Comisia a depus eforturi pentru a proteja 
migranții și a intensificat în 2020 activitățile de protecție, având în vedere pandemia 
menționată mai sus. Activitatea de gestionare a frontierelor care face obiectul prezentei petiții 
se combină cu activitățile din cadrul componentei pentru Africa de Nord a EUTF privind 
protecția (237,3 milioane EUR) și activitățile de stabilizare a comunităților 
(160,8 milioane EUR), care constituie împreună majoritatea covârșitoare a finanțării EUTF 
pentru Libia (în total 455 de milioane EUR).

EUTF respectă aceleași principii ale bunei gestiuni financiare bazate pe eficacitate, eficiență 
și transparență ca orice alt program finanțat de UE. Programele fac obiectul unui control 
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prealabil efectuat de statele membre și de guvernele țărilor noastre partenere reprezentate în 
cadrul Comitetului operațional al componentei Africa de Nord. 

Comisia efectuează o monitorizare periodică a proiectelor sale în cadrul EUTF, inclusiv prin 
intermediul rapoartelor partenerilor săi de implementare și al exercițiilor speciale de 
monitorizare axate pe rezultate. În plus, având în vedere problemele specifice ale contextului 
libian, Comisia a instituit monitorizarea de către terți a operațiunilor din Libia din cadrul 
EUTF, acordând o atenție deosebită asigurării respectării principiului „a nu aduce prejudicii”. 
Ar trebui remarcat faptul că o astfel de monitorizare de către un terț a conformității cu 
principiul „a nu aduce prejudicii” este probabil unică. 

În sfârșit, Comisia îndeamnă petiționara să nu confunde cauzele cu efectele. Mulți migranți și 
refugiați sunt extrem de vulnerabili și trăiesc în situații precare în Libia. Această situație este 
rezultatul unei perioade de aproape un deceniu de conflicte violente, inclusiv încălcări extinse 
și bine documentate ale drepturilor omului, în special împotriva migranților și refugiaților din 
această țară. Nu este însă rezultatul activităților desfășurate în cadrul EUTF pentru Africa, al 
cărui scop este de a preveni pierderea de vieți omenești pe mare, de a atenua suferința umană 
și de a furniza servicii de bază celor mai vulnerabile persoane. 

Concluzii 

Comisia respinge ferm pozițiile susținute în petiție și mai ales sugestia că a existat o utilizare 
abuzivă sau o gestionare defectuoasă a fondurilor UE în cadrul programului de sprijin pentru 
gestionarea integrată a frontierelor și migrației în Libia, finanțat de componenta Africa de 
Nord a EUTF.


