Acordul de la Cotonou
Semnat la data de 23 iunie 2000 la Cotonou, pe o perioada de 20 de ani, acordul
semnifica un parteneriat între Comunitatea Europeana si statele membre si Grupul de state ACPAfrica, Caraibe si Pacific bazat pe mai multe dimensiuni-cooperarea pentru dezvoltare,
cooperarea economica si comerciala, dimensiunea politica, o mai mare implicare a societatii
civile, a sectorului privat si a altor actori non-statali.. Acesta îsi propune sa înlesneasca
procesul de dezvoltare economica, sociala si culturala în tarile mai putin dezvoltate, contribuind
astfel la promovarea pacii în aceste regiuni, a unui mediu stabil din punct de vedere politic.
Conform articolului 95, Acordul poate fi revizuit o data la 5 ani, exceptie facând
chestiunile legate de cooperarea economica si cea comerciala.
Acordul de la Cotonou înlocuieste Conventia de la Lomé care a constituit baza
cooperarii pentru dezvoltare. Aceasta a semnificat un acord comercial si de ajutor între Uniunea
Europeana si 71 de tari din zona ACP, si a fost semnata pentru prima data în Togo, în anul 1975.
Conventia a facut posibila crearea unui sistem preferential de tarife ce ofera statelor mai putin
dezvoltate accesul la pietele europene, precum si fonduri din partea Comunitatii pentru
mentinerea stabilitatii preturilor, dar si posibilitatea ca aceste tari sa exporte în Comunitatea
Europeana fara a mai exista granite vamale.
Conventia a fost revizuita de 3 ori.
Principalul obiectiv stipulat în acord este reducerea si eradicarea saraciei, acest
demers permitând integrarea treptata a tarilor ACP în contextul economiei mondiale.
Acordul semnat în 2000 vine cu o noua abordare privind domeniul cooperarii, urmarind
astfel cresterea importantei dimensiunii economice, o mai mare flexibilitate, precum si o mai
mare implicare din partea statelor din grupul ACP.
Dimensiunea sa economica se focuseaza pe dezvoltarea sectorului privat si a investitiilor,
pe politicile economice si reforme, precum si pe politcile sectoriale- cum ar fi spre exemplu
dezvoltarea industriei, comertului, turismului.
Dezvoltarea sociala si umana urmareste de asemenea politicile sectoriale-cresterea
nivelului de educatie, politicile de sanatate, dar si pe dezvoltarea culturala.
Cooperarea regionala îsi propune promovarea si extinderea comertului între tarile din
grupul ACP, dar si implementarea politicilor ce vizeaza reformele la nivel regional.
Vor fi trasate astfel prioritatile de interventie pentru fiecare tara în parte, fiind subliniat faptul ca
un element cheie al acestui acord este principiul diferentieriim
Reformarea cooperarii financiare (pilonul V) are scopul de a simplifica procesul si de
a face sistemul de finantare mai flexibil. Fondul European pentru Dezvoltare nu va mai fi
divizat în instrumente rigide de alocare a resurselor, ci toate acestea vor fi canalizate în doua
instrumente-unul va fi administrat de Comisia Europeana împreuna cu statele ACP, iar altul va fi
administrat de Banca Europeana pentru Investitii care poate oferi împrumuturi.
Noul sistem de acordare a ajutorului creste responsabilitatea statelor în curs de
dezvoltare, prin faptul ca acestea îsi pot trasa singure obiectivele, strategiile, astfel ca întregul
program este centralizat pe rezultate. Asistenta financiara nu mai este “un drept automat”.
Granturile sunt alocate pe baza evaluarii nevoilor si a performantelor, în concordanta cu criteriile
negociate între Statele ACP si UE.
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Principalul instrument folosit în acest context este CSS- country support strategy. Acesta
va trasa liniile directoare pentru utilizarea ajutorului si va avea si un program operational care va
contine operatiuni specifice, precum si o perioada de implementare. Se va face si o reviziure
anuala a programului, a resurselor alocate.
Egalitatea de gen, managementul resurselor naturale, dezvoltarea institutionala sunt de asemenea
aspecte importante tratate în cadrul acestui acord.
În anul 2005 a avut loc revizuirea acestuia si s-au adus o serie de modificario s-a inclus în Preambul mentiunea cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului,
care reafirma angajamentul partilor în îndeplinirea acestora.
o s-a inclus referirea la promovarea luptei împotriva saraciei, protejarea sanatatii si a
drepturilor femeilor
o simplificarea procedurilor care faciliteaza cooperarea dintre statele ACP si alte state
aflate în curs de dezvoltare
o promovarea participarii tinerilor în viata publica si încurajarea schimburilor si a
interactiunilor dintre tarile în curs de dezvoltare si Uniunea Europeana.

Principii ale Acordului de la Cotonou-cele mai importante sunt egalitatea dintre parteneri,
participarea, dialogul si duferentierea.
Actorii acordului-statele-autoritatile si/sau organizatiile statelor la nivel local, national, regional
-actorii non-statali-sector privat, societate civila, parteneri sociali, economici,
sindicate.
Articolul IV al Acordului evidentiaza rolul si importanta actorilor non-statali. Astfel,
acestia trebuie sa fie informati si consultati în chestiunile legate de politica si strategiile de
cooperare pentru dezvoltare, putând de asemenea sa se implice în implementarea proiectelor de
cooperare. Totodata, se mentioneaza faptul ca implementarea politicii este o responsabilitate
colectiva împartita între Guvernele ACP, actorii non-statali, Guvernele locale si Comisia
Europeana, aceasta din urma îndeplinind un rol de observator si facilitator.
CriticiAcordul a fost criticat deoarece a trecut de la un parteneriat, la o conditionalitate.
România urmeaza sa contribuie, în perioada 2008-2013, la cel de-al 10-lea Fond
European pentru Dezvoltare (FED 10), principalul instrument financiar (fond extrabugetar)
destinat relatiei UE cu statele din Africa, Caraibe si Pacific (ACP) si cu Statele si Teritoriile de
peste Mari. Ministerul Afacerilor Externe a demarat în 2007 procedurile nationale privind
procesul de ratificare a Acordului Cotonou revizuit, acestea fiind finalizate prin adoptarea de
catre Parlament a Legii de aderare la Acordul Cotonou revizuit, în primele luni din 2008
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