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Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European 

de Acţiune Externă  

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune 

pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 

2014, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (2015/2163(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 

20141, 

– având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)2, 

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului 

privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor3, 

– având în vedere declarația de asigurare4 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 

2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului5, în special articolele 55, 99 și 164-167, 

– având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură, 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru 

afaceri externe (A8-0136/2016), 

1. acordă Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Serviciului European de Acțiune 

Externă aferent exercițiului financiar 2014; 

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 

Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Serviciului European de Acțiune Externă, 

Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția 

Datelor, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (seria L). 



 

 

2. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac 

parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea X - Serviciul 

European de Acțiune Externă (2015/2163(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea X - Serviciul 

European de Acțiune Externă, 

– având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru 

afaceri externe (A8-0136/2016), 

1. salută faptul că Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a continuat execuția 

bugetului său fără ca acesta să fie afectat de un nivel semnificativ de eroare, iar nivelul 

global al erorilor din bugetul administrativ a fost estimat de Curtea de Conturi la 0,5 % 

2. observă că Curtea de Conturi nu a identificat nicio deficiență semnificativă în sistemele 

selectate și în raportul anual de activitate; 

3. invită SEAE să își îmbunătățească sistemele de monitorizare în vederea actualizării în 

timp util a situației personale a angajaților, ceea ce ar putea avea impact asupra 

calculării alocațiilor familiale; este preocupat de faptul că alocațiile personalului au fost 

deja un motiv de îngrijorare și au făcut obiectul unor erori în exercițiile precedente; 

solicită efectuarea de către Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale, în 

numele SEAE, a unor controale mai riguroase cu privire la această chestiune; 

4. invită SEAE să depună în continuare eforturi pentru a sprijini și monitoriza punerea în 

aplicare, în cadrul delegațiilor, a normelor și procedurilor privind achizițiile, prin 

accesul la consiliere, formare și îndrumare din partea sediului, în special pentru achiziția 

serviciilor de securitate; 

5. este conștient de eforturile depuse pentru a structura mai bine controalele ex ante și 

ex post ale operațiunilor din cadrul SEAE; în acest context, invită SEAE să reducă rata 

erorilor depistate în ceea ce privește angajamentele și plățile aflate în curs de verificare, 

rată estimată în prezent la 18 % 

6. constată că bugetul final pentru exercițiul 2014 dedicat sediului SEAE a fost de 518,6 

milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 1,9 % față de bugetul din exercițiul 

financiar precedent, bugetul fiind împărțit după cum urmează: 212,9 milioane EUR 

pentru sediul SEAE și 305,7 milioane EUR pentru delegațiile Uniunii; constată că, pe 

lângă bugetul propriu al SEAE, Comisia a contribuit cu 271 de milioane EUR pentru a 

compensa administrarea personalului Comisiei în rețeaua delegațiilor; 

7. ia act de faptul că, la sediul SEAE, un procent de 65 % din buget este destinat plății 

salariilor și a altor drepturi ale personalului statutar și extern (și anume 138,2 milioane 

EUR) și 14 % (sau 29,9 milioane EUR) pentru clădiri și cheltuieli conexe, precum și 



 

 

pentru sisteme informatice (inclusiv sisteme și echipamente pentru informații 

clasificate, reprezentând 12,7 %, adică 27,1 milioane EUR); 

8. constată că, pentru delegațiile Uniunii, 305,7 milioane EUR au fost împărțite după cum 

urmează: 103,4 milioane EUR (33,7 %) pentru remunerarea și drepturile personalului 

statutar, 59,8 milioane EUR (19,6 %) pentru personalul extern și serviciile externe, 19 

milioane EUR (6,2 %) pentru alte cheltuieli aferente personalului, 103,1 milioane EUR 

(33,8 %) pentru clădiri și 20,4 milioane EUR (6,7 %) pentru alte cheltuieli 

administrative; 

9. constată că SEAE este acum pe deplin responsabil pentru toate costurile administrative 

legate de funcționarea delegațiilor, cu excepția delegațiilor aflate în țările din Africa, 

zona Caraibilor și Pacific (ACP); reamintește că un proces de bugetare adecvat și, în 

special, o simplificare a structurii bugetului rămân o provocare majoră pe termen scurt 

pentru a raționaliza circuitele financiare și a contribui la consolidarea funcționării 

SEAE; 

10. invită SEAE să simplifice actualele aranjamente bugetare și să le facă mai puțin rigide, 

pentru a permite o utilizare flexibilă, dar eficace a personalului delegațiilor, în interesul 

Uniunii; 

11. ia act de noua organigramă și de raționalizarea corespunzătoare a unei structuri de 

conducere, care conținea anterior un procent considerabil de cadre superioare, în 

favoarea unui număr mai mic de niveluri ierarhice; cu toate acestea, constată cu regret 

că cadrul administrativ și financiar intern al SEAE este în continuare excesiv de 

complex și de rigid; observă că actuala structură nu permite SEAE să reacționeze 

prompt în situațiile de criză și că, de asemenea, accesul la informațiile cruciale se face 

într-o perioadă lungă de timp; invită SEAE să pregătească, în cooperare cu Comisia, 

Consiliul și statele membre, o reformă suplimentară pentru a-și raționaliza procesele 

interne și a-și simplifica structura; 

12. este în continuare preocupat de dezechilibrul constant din componența efectivelor 

SEAE în ceea ce privește genul și naționalitatea; salută progresele înregistrate recent, 

dar observă că dezechilibrul dintre sexe, mai ales în rândul gradelor superioare și al 

cadrelor de conducere, rămâne considerabil; regretă procentajul scăzut al reprezentării 

unuia dintre sexe în rândul posturilor de conducere de la sediul SEAE (16 %) și în 

cadrul posturilor de șefi de delegații (23 %) și se așteaptă să constate o îmbunătățire a 

echilibrului de gen în rapoartele anuale viitoare; își reiterează preocuparea cu privire la 

numărul disproporționat de posturi cu grade superioare în cadrul SEAE; 

13. îndeamnă SEAE să revizuiască formula de ocupare a posturilor, asigurând echilibrul 

dintre angajații proveniți din statele membre și cei proveniți din instituțiile Uniunii; 

insistă asupra faptului că această formulă ar trebui să se aplice tuturor nivelurilor 

ierarhice, în special șefilor de delegații, în aceste posturi fiind puternic suprareprezentați 

diplomații proveniți din statele membre, cu 59 dintre cei 128 de șefi de delegații 

provenind din statele membre (46 %), dintre care doar 20 provin din state membre care 

au aderat la UE în 2004, 2007 și 2013; consideră această suprareprezentare drept un 

semnal greșit trimis statelor membre care au aderat la UE începând cu anul 2004; este 

de părere că, pentru a reprezenta și a reflecta diversitatea din cadrul Uniunii, este 

necesară o reprezentare mai echilibrată a angajaților proveniți din statele membre și din 

instituțiile Uniunii, dar și a angajaților proveniți din diversele state membre; 



 

 

14. subliniază că echilibrul geografic, și anume raportul dintre naționalitatea angajaților și 

mărimea statelor membre, ar trebui să rămână în continuare un element important al 

gestionării resurselor, în special în ceea ce privește statele membre care au aderat la 

Uniune începând din 2004 și ai căror cetățeni reprezintă în prezent 18 % din personal la 

nivel de „administrator” (AD) de la sediu și din delegații, față de un procent al 

populației Uniunii de 21 %, situație în cazul căreia se așteaptă în continuare realizarea 

de progrese; 

15. observă că SEAE și-a redus în 2014 numărul angajaților de la sediu cu 17 posturi ca 

urmare a punerii în aplicare a politicii de reducere cu 5 % a personalului; 

16. constată că obiectivul statutar potrivit căruia cel puțin o treime din personalul la nivel de 

administrator (AD) din cadrul SEAE ar trebui să conțină diplomați din statele membre a 

fost atins în 2013 și a fost depășit ușor în 2014, când a atins nivelul de 33,8 %;  

17. constată însă existența unui număr relativ ridicat de experți naționali detașați din statele 

membre (407 în 2014, dintre care 350 la sediu și 57 în delegații) și solicită precizări 

suplimentare privind drepturile lor, costurile pe care le implică aceștia pentru bugetul 

SEAE și potențialele conflicte de interese; consideră că ar trebui elaborată în continuare 

o politică clară privind experții naționali detașați;  

18. încurajează continuarea procesului de reflecție care are loc în prezent în cadrul SEAE cu 

privire la viitorul reprezentanților speciali ai UE și la relația lor cu trimișii speciali și cu 

SEAE; 

19. subliniază importanța adoptării de măsuri pentru a integra într-o măsură mai mare 

reprezentanții speciali ai UE în structura administrativă și în posturile de conducere ale 

SEAE, în scopul de a îmbunătăți interacțiunea și coordonarea, a exploata sinergiile și a 

asigura un bun raport cost-eficacitate; salută eforturile în vederea adoptării unor măsuri 

pentru a integra într-o măsură mai mare reprezentanții speciali ai UE și salută informația 

potrivit căreia SEAE negociază cu statele membre cu privire la această chestiune; 

solicită să fie informat cu privire la progresele înregistrate în continuare în legătură cu 

acest aspect; 

20. subliniază că transparența și răspunderea sunt cerințe esențiale nu doar pentru controlul 

democratic, ci și pentru funcționarea adecvată și credibilitatea misiunilor desfășurate 

sub drapelul Uniunii; reiterează importanța pe care o acordă Parlamentul controlului 

asupra diferitelor misiuni și operațiuni din domeniul politicii de securitate și apărare 

comune (PSAC); 

21. constată înființarea unor centre de servicii comune ca mijloc de a îmbunătăți atât 

sprijinul centralizat în materie de logistică, achiziții și suport administrativ acordat 

misiunilor civile PSAC și reprezentanților speciali ai UE, cât și viteza de desfășurare și 

raportul cost-eficacitate al acestor misiuni; constată, de asemenea, că o platformă de 

sprijin pentru misiuni este în curs de înființare, fără ca acest lucru să ducă la dublarea 

unor funcții; 

22. salută continuarea în 2014 a dezvoltării proiectelor de co-amplasare a delegațiilor 

Uniunii cu reprezentanțele statele membre, prin semnarea a 17 memorandumuri de 

înțelegere în materie de co-amplasare, ceea ce face ca numărul total al angajamentelor 

de co-amplasare să fie de 50; invită SEAE să continue pe această cale și să informeze în 



 

 

mod regulat Comisia pentru control bugetar pe această temă; 

23. subliniază că șefii delegațiilor Uniunii sunt în continuare supraîncărcați cu sarcini 

administrative din cauza caracterului rigid al Regulamentului financiar; consideră că 

șefilor delegațiilor ar trebui să li se pună la dispoziție instrumente adecvate pentru a 

gestiona în mod eficace și a supraveghea delegațiile, fără ca acest lucru să genereze o 

sarcină administrativă excesivă; salută, în acest context, discuția cu privire la 

identificarea sarcinilor care ar putea fi îndeplinite de la distanță și posibilitatea înființării 

unor centre regionale de sprijin administrativ, care vor reduce o parte din aceste sarcini 

și care ar putea face parte în viitor dintr-o soluție mai generală; își repetă apelul adresat  

SEAE și Comisiei de a examina toate soluțiile la această problemă în scopul realizării 

unor economii importante; 

24. încurajează SEAE să consolideze coordonarea și supravegherea cooperării consulare 

locale dintre ambasadele și consulatele statelor membre ale Uniunii și să examineze în 

continuare posibilitatea de a oferi servicii consulare prin intermediul delegațiilor 

Uniunii; își reiterează apelul către SEAE de a pregăti o analiză detaliată a implicațiilor 

financiare și a economiilor care ar urma să fie realizate; 

25. îndeamnă SEAE să instituie o cooperare, o coordonare și sinergii mai strânse între 

activitățile desfășurate în străinătate de delegațiile Uniunii și de ambasadele statelor 

membre; 

26. este preocupat în legătură cu eficacitatea și cu eforturile depuse de delegațiile Uniunii 

din străinătate; îndeamnă SEAE să își continue cu regularitate programul de evaluare a 

delegațiilor și să prezinte în raportul său anual de activitate o sinteză a principalelor 

deficiențe și dificultăți întâmpinate în funcționarea delegațiilor Uniunii pe baza planului 

de acțiune stabilit pentru fiecare delegație ca urmare a misiunii de evaluare; 

27. consideră că șefilor delegațiilor Uniunii ar trebui să li se reamintească cu regularitate, în 

timpul recrutării și înaintea detașării, sarcinile care le revin în ceea ce privește 

responsabilitățile de gestionare și control în cadrul asigurării managementului aferent 

portofoliului lor delegat de operațiuni (procese de gestionare esențiale, gestionarea 

controlului, înțelegerea și evaluarea adecvată a indicatorilor-cheie de performanță), 

pentru a nu se concentra exclusiv pe aspectele politice ale funcției lor; 

28. observă că opt delegații au emis o declarație de asigurare cu o rezervă legată de 

probleme la achiziții, lipsa resurselor umane și/sau constrângeri locale extreme în 

materie de securitate; 

29. este de părere că șefilor delegațiilor Uniunii ar trebui să li se ofere, în orientările 

operaționale generale, îndrumări clare cu privire la definiția rezervei și componentele 

acesteia, elementele de luat în calcul la emiterea unei rezerve, cum ar fi nivelul 

riscurilor financiare și de reputație aflate în joc, deficiențele operaționale, constrângerile 

interne și externe identificate și impactul aferent asupra gestionării operațiunilor de 

finanțare și plăți; reamintește că eventuala emitere a unei rezerve ar trebui să identifice 

în mod clar procesul care se confruntă cu deficiențe recurente sau temporare, făcând în 

același timp corelația cu funcționarea, gradul de adecvare și performanța setului de 

standarde de control intern (SCI); 

30. salută punerea efectivă în aplicare a standardelor de control intern la încheierea 



 

 

chestionarului intern realizat în 2014 la sediul și în cadrul delegațiilor SEAE, cu 

excepția chestiunii continuității activității, în cazul căreia este necesară în continuare o 

îmbunătățire rapidă a procedurilor de management; consideră util să se adopte o 

abordare dinamică și globală la procesarea informațiilor legate de management, a 

indicatorilor de performanță și a standardelor de control intern, deoarece fiecare tip de 

informație, pe baza bunelor practici internaționale vizând atingerea unor obiective 

politice și operaționale clar definite, contribuie la calitatea generală și la caracterul 

exhaustiv al proceselor de management, precum și la eficiența și eficacitatea 

managementului politicilor Uniunii; 

31. invită SEAE și EuropeAid să consolideze supravegherea șefilor de delegații în calitatea 

lor de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei, pentru a le spori nivelul de 

răspundere în lanțul global de asigurări prin furnizarea unor rapoarte calitative și 

exhaustive (cu așa-numitul raport privind gestionarea asistenței externe) în contextul 

elaborării rapoartelor anuale de activitate ale SEAE și, respectiv, EuropeAid; 

32. îndeamnă SEAE și EuropeAid să asigure că delegațiile Uniunii iau măsuri pentru a 

elimina deficiențele identificate în programele și proiectele de asistență externă încă din 

etapa transpunerii în practică, astfel încât programele și proiectele în curs de desfășurare 

să își îndeplinească obiectivele și să evite întârzierile; 

33. invită Comisia să își întețească eforturile și să reducă angajamentele restante [să reducă 

RAL (angajamente restante), RAC (angajamente necontractate) și RAP (angajamente 

neplătite)], precum și să scurteze perioada medie de implementare a proiectelor; 

34. salută publicarea, în cadrul exercițiului legat de rapoartele privind gestionarea asistenței 

externe care acoperă anul 2015, a unor orientări îmbunătățite și mai cuprinzătoare, care 

consolidează supravegherea de către șefii delegațiilor și vizează atât responsabilitatea, 

cât și cerințele în materie de raportare; 

35. este conștient că evaluările rezultate din rapoartele privind gestionarea asistenței externe 

oferă doar o imagine instantanee a situației fiecărui proiect la sfârșitul anului și că 

impactul real al dificultăților identificate poate fi evaluat doar la finalul proiectului; 

36. salută semnarea acordului administrativ dintre Oficiul European de Luptă Antifraudă 

(OLAF) și SEAE, în conformitate cu noul regulament al OLAF care a intrat în vigoare; 

37. deplânge faptul că normele și orientările operaționale aplicabile statutului denunțărilor 

nu sunt încă finalizate în cadrul politicii externe și de securitate comune; îndeamnă 

SEAE să finalizeze și să adopte până la sfârșitul anului 2016 aceste norme; 

38. consideră că SEAE și Comisia ar trebui să dezvolte funcții de sprijin pentru a asista 

desfășurarea rapidă, eficientă și consecventă a misiunilor PSAC, asigurând pentru întreg 

personalul o instruire pre-detașare privind procedurile și politicile Uniunii, orientări 

cuprinzătoare privind sarcinile operaționale, profitând la maximum de învățămintele 

trase din misiunile PSAC precedente, pentru a facilita transferul de cunoștințe și efectele 

de sinergie dintre diferitele misiuni;  

39. invită SEAE să sporească responsabilitatea principalului său instrument financiar din 

Afganistan, Fondul fiduciar pentru lege și ordine în Afganistan gestionat de Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (și fonduri fiduciare cu donatori multipli din alte țări 



 

 

terțe), care este criticat pentru administrare defectuoasă și lipsa transparenței; reiterează, 

de asemenea, necesitatea de a utiliza toate canalele de finanțare adecvate pentru 

viitoarele misiuni ale PSAC, inclusiv fondurile fiduciare ale UE, într-un mod eficient 

pentru a garanta realizarea obiectivelor politice ale misiunilor și o gestiune financiară 

corectă; 

40. subliniază că unele misiuni PSAC implică costuri ridicate în materie de securitate; 

subliniază totodată că un mediu de lucru sigur este esențial pentru transpunerea eficace 

în practică a proiectelor și pentru recrutarea de personal calificat; invită SEAE să 

examineze cheltuielile aferente securității din bugetul misiunii în scopul de a asigura 

fonduri suficiente pentru realizarea obiectivului real al misiunii; 

41. invită SEAE și Comisia să acorde o atenție deosebită procedurilor de achiziții și în 

materie de resurse umane, pentru a asigura că acestea corespund nevoilor operaționale 

ale PSAC; atrage atenția că transpunerea în practică a proiectelor a suferit din cauza 

unor proceduri de achiziții greoaie, care au generat rezultate sub așteptări; 

42. încurajează SEAE, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea rezultatelor misiunilor PSAC, să 

asigure că planificarea operațională a tuturor activităților pe care le derulează ține cont 

de aspectele legate de sustenabilitate, prin evaluarea sistematică a necesităților locale și 

a capacității de a susține aceste rezultate; 

43. invită SEAE și Comisia să coordoneze mai bine în prealabil misiunile PSAC cu alte 

misiuni bilaterale ale UE și cu eforturile internaționale care au obiective similare; în 

acest sens, solicită o mai bună cooperare și coordonare între Uniune și statele sale 

membre, prin promovarea sinergiilor; 

44. reiterează necesitatea îmbunătățirii cooperării dintre statele membre în domeniul 

politicii lor externe și de securitate pentru a realiza reduceri ale costurilor; subliniază că 

acest lucru este esențial pentru ca statele membre să poată reacționa în mod ferm la 

provocări de securitate comune într-o perioadă în care acestea se intensifică în mod 

considerabil; 

45. constată cu regret că SEAE îi lipsesc în continuare o strategie și o viziune de ansamblu 

asupra instituției, ceea ce îngreunează reacțiile rapide la evenimentele neprevăzute din 

lumea care evoluează cu rapiditate; invită SEAE să își clarifice viziunea asupra 

viitorului, pentru a conferi o direcție misiunii sale, altfel deficitar implementate, și să 

furnizeze un sprijin de înaltă calitate instituțiilor Uniunii și statelor membre în acțiunile 

lor de politică externă; în acest sens, invită SEAE să își dezvolte cunoștințe de 

specialitate privind chestiuni globale cum sunt schimbările climatice sau securitatea 

energetică; 

46. îndeamnă SEAE și Comisia să transpună în practică învățămintele trase din cazul 

EULEX, în strânsă coordonare cu Parlamentul, examinând împreună modalitățile de 

punere în aplicare a recomandărilor formulate în raportul Jacqué comandat de Înaltul 

Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, și să soluționeze orice 

problemă rămasă nerezolvată; 

47. solicită Curții de Conturi să includă, în următorul său raport anual, o analiză a acțiunilor 

întreprinse de SEAE în urma recomandărilor formulate de Parlament în cadrul prezentei 

rezoluții. 


