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Introducere

1. În ceea ce privește subiectul extrem de sensibil al Serviciului european pentru acțiunea
externă („SEAE”), avem de-a face cu un pachet de trei propuneri cu diferite poziții legale 
ale Parlamentului: 

 propunere de decizie a Consiliului de stabilire a organizării și funcționării SEAE –
din 25 martie 2010 – [Parlamentul este doar consultat – articolul 27 alineatul (3) din 
TUE1]

 propunere de regulament al PE și al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar (RegFin) 
aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, în ceea ce privește Serviciul european 
pentru acțiunea externă [COM (2010) 85] - procedura legislativă ordinară 
(Parlamentul codecide – articolul 322 din TFUE2)

 propunere de regulament al PE și al Consiliului de modificare a Statutului 
funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene –
Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (nu s-a primit niciun 
proiect până acum) - procedura legislativă ordinară (Parlamentul codecide – articolul
336 din TFUE).

2. Comisia a publicat un document de lucru care indică schimbări importante ale normelor
de aplicare a RegFin în ceea ce privește SEAE împreună cu propunerea principală
COM(2010)0085, SEC(2010)0257.

3. La ședința din 16-17 martie, Comisia pentru bugete a organizat o primă discuție pe 
marginea calendarului, a domeniului de aplicare și a conținutului propunerilor privind 
RegFin, împreună cu un document de lucru întocmit de raportoarea Inge Grässle3. 

4. Scopul acestui al doilea document de lucru este acela de a oferi o analiză inițială a 
normelor bugetare care guvernează organizarea și funcționarea SEAE și implicațiile sale 
asupra funcționării mecanismelor financiare ale UE. 

5. Considerăm că această propunere legislativă – în privința căreia PE este implicat „doar”
prin faptul că este consultat – conține un număr considerabil de dispoziții în ceea ce 
privește aspectele bugetare, regulamentul financiar și Statutul funcționarilor, care ar putea 
aduce atingere legislației PE privind RegFin și funcționarii într-un regulament pe care 
Consiliul îl poate modifica unilateral. Din acest motiv, trebuie reamintit faptul că 
„pachetul” SEAE este codecis în proporție de două treimi astfel încât există o situație de 
codecizie reală. 

6. N.B.: Raportoarea dvs. va arăta că dispozițiile care privesc RegFin din regulamentul 
Consiliului (privind crearea SEAE) încalcă și contrazic un număr însemnat de dispoziții 
actuale ale RegFin. Astfel, ea ar dori să propună să se insiste asupra eliminării tuturor 
articolelor din regulamentul Consiliului referitoare la buget, la regulamentul financiar și la 

                                               
1 Tratatul privind Uniunea Europeană.
2 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf.
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Statutul funcționarilor, care pot fi dezbătute în dispoziții legale separate, așa prevede
TFUE. 

7. Raportoarea dvs. consideră că o scurtă introducere referitoare la aspecte legate de PESC în
istoria Uniunii Europene ar putea fi de folos înțelegerii generale:

Regimuri bugetare privind PESC înainte de Lisabona

8. Tratatul de la Roma din 1957 includea doar comerțul în afacerile internaționale. Din 
1970, sistemele neoficiale, denumite „Cooperare politică europeană CPE”, au evoluat. 
Actul Unic European din 1986 și, ulterior, Tratatele de la Maastricht din 1992 și de la 
Amsterdam din 1997 au oficializat mecanismele în forma celor actuale, integrând 
Secretariatul CPE în Secretariatul Consiliului și creând Secretarul General/Înaltul 
Reprezentant pentru PESC. Acesta trebuia să acorde asistență Președinției și Consiliului. 
Președinția și Consiliul sunt unicii responsabili de gestionarea și punerea în aplicare a 
PESC1; dar fondurile (280 mil. euro în 2010) aflate în responsabilitatea Consiliului au 
fost întotdeauna gestionate de Comisie. Dacă nu ar exista Comisia, nici nu s-ar executa
bugete operative, nici nu s-ar acorda fonduri (excepție: bugetul Parlamentului, partidele 
politice și fundațiile politice). Celelalte instituții își doar propriile bugete administrative. 

9. În conformitate cu punctul 42 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006, PE, 
Consiliul și Comisia trebuiau să negocieze în fiecare an, pe baza proiectului preliminar de 
buget stabilit de Comisie, asupra volumului cheltuielilor operaționale pentru PESC și 
asupra distribuirii acestui volum între articolele din capitolul bugetar referitor la PESC
(19 03) din cadrul bugetului Comisiei (între altele, incluzând operațiunile reprezentanților 
speciali).

10. Luând în considerare recomandările de descărcare de gestiune din trecut, Consiliul nu și-a 
arătat niciodată ambiția de a administra fondurile PESC. Rezoluțiile privind descărcarea 
de gestiune nu menționează aceste fonduri și nici nu prezintă vreo provocare specială. În 
ceea ce privește Parlamentul, competențele partajate cu lipsa lor de transparență și 
răspundere și refuzul Consiliului de a se alătura procedurii parlamentare ordinare pentru 
descărcarea de gestiune au fost mereu criticate de Comisia pentru control bugetar. Faptul 
că doar descărcarea de gestiune pentru bugetul Comisiei este acoperită de TFUE 
(articolul 319) și descărcarea de gestiune pentru Consiliu are în principal o valoare 
politică cu consecințe neclare a generat în fiecare an probleme și discuții în Comisia
pentru control bugetar. Până astăzi, PESC este deficitar în ceea ce privește controlul 
parlamentar și răspunderea față de banii contribuabililor. 

11. Până la Tratatul de la Lisabona, unica responsabilă de gestionarea bugetului pentru 
acțiunea externă și a celor 136 de delegații ale Comisiei cu 5038 de funcționari era
Comisia. Nu există nicio colaborare între PESC și reprezentanții speciali ai Consiliului 
pentru anumite regiuni și delegațiile Comisiei. Reprezentanții Speciali primesc – la cerere 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success (Serviciul european pentru 
acțiunea externă. Foaie de parcurs pentru succes), Chatham House, 2008, 11. Este interesant de văzut că 
aspectele bugetare, problemele de transparență și subiectele legate de control nu joacă niciun rol în această „foaie 
de parcurs”. Toate cele zece recomandări din document referitoare la politici au fost urmate în propunerea 
Înaltului Reprezentant, dna Ashton. Sir Brian a lucrat pentru fostul Înalt Reprezentant Javier Solana în Consiliu. 
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– în principal suportul logistic al delegațiilor; există un schimb de informații, dar nu 
există niciun schimb în ceea ce privește activitățile comune. 

Tratatul de la Lisabona

12. Tratatele (TUE și TFUE) nu includ nicio structură organizațională particulară pentru 
Serviciul pentru acțiunea externă:

Articolul 13 alineatul (1) din TUE oferă o enumerare a instituțiilor UE, Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană și Curtea de Conturi.

13. Titlul V din TUE stabilește dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii și 
dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună. Pregătirea și 
asigurarea punerii ei în aplicare sunt de competența Înaltului Reprezentant (ÎR) [articolul
27 alineatul (1) din TUE]. Alte competențe ale ÎR sunt conținute, de asemenea, la
articolele 30, 33 și 34 din TUE. Nu există nicio legătură între competențele ÎR și orice 
formă de organizare. 

14. ÎR este complet liber să avanseze o formă organizațională sau alta în propunerea sa către 
Consiliu privind decizia de creare a SEAE [articolul 27 alineatul (3) din TUE].

15. SEAE nu este menționat deloc în TFUE, este menționat doar o dată în TUE la articolul 27 
alineatul (3): „În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant este susținut de un 
Serviciu european pentru acțiunea externă.”

16. Dimpotrivă: SEAE este un „serviciu”, care, în general, în terminologia UE este echivalent 
cu ceva mai puțin decât o „direcție”, un „secretariat”, o „agenție” sau chiar un „birou”. O 
treime din personalul SEAE va fi format în cele din urmă din diplomați din statele 
membre [articolul 27 alineatul (3) din TUE]: Serviciul va cuprinde oficiali din Consiliu și 
Comisie, precum și din statele membre.

Evaluarea propunerilor bugetare conținute în cadrul propunerilor SEAE

Propunerea Înaltului Reprezentant (Proiect de decizie a Consiliului din 25 martie 2010)

17. Este interesant de notat faptul că competențele partajate și lipsa de transparență și 
răspundere în bugetul PESC de astăzi este modelul de construire a Serviciului pentru 
acțiunea externă. Tratatul nu prescrie nicio formă organizațională - are caracter 
obligatoriu doar în ceea ce privește funcționarii. Înaltul Reprezentant prevede o 
organizare complet nouă cu o administrație proprie care lucrează parțial în paralel cu 
Comisia. 

18. Puncte esențiale ale propunerii Ashton legate de buget (privind crearea SEAE):
 SEAE ca instituție separată de Comisie și Consiliu
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 un secretar general cu dublă funcție, doi secretari adjuncți cu dublă funcție – Tratatul 
prevede doar o singură persoană cu dublă funcție – Înaltul Reprezentant/ 
Vicepreședintele

 organizațiile centrale și toate delegațiile să includă funcționari ai Comisiei
 SEAE va acorda asistență președintelui Comisiei, serviciilor Comisiei, președintelui 

Consiliului și serviciilor diplomatice din statele membre
 direcții generale cu birouri geografice, multilaterale și tematice
 șefi de delegație de care ÎR este unicul responsabil: aceștia vor pune de asemenea în 

aplicare creditele operaționale ale Comisiei
 competențele și responsabilitățile reprezentanților speciali nu sunt definite în 

propunere
 direcțiile PESC și capacitățile Consiliului urmează să fie integrate în bugetul 

operațional (bugetul PESC, Instrumentul pentru stabilitate IpS, Instrumentul pentru 
cooperare cu statele industrializate ICI, Comunicare și diplomație publică, Misiuni de 
observare a alegerilor) 

 ÎR „contribuie” la toate programele externe ale Comisiei (IEPV, ICD, FED, IEDDO, 
ICSN); SEAE are responsabilitatea de a pregăti deciziile Comisiei din cadrul 
programelor privind alocările pentru fiecare țară, documentele strategice naționale și 
regionale, programele indicative naționale și regionale (PIN-uri/PIR-uri); (N.B. 
Comisia reține doar Programele anuale de activitate! - Acest lucru înseamnă că
răspunderea lor bugetară față de PE este pusă în pericol! Deciziile concrete sunt luate 
în cadrul PIN-urilor și al PIR-urilor! ) 

 ÎR este ordonatorul de credite: ceea ce presupune că acesta are mult mai multe 
competențe bugetare decât orice comisar (nici comisarii, nici președintele nu sunt 
ordonatori de credite). Această propunere ne duce înapoi înainte de căderea Comisiei 
Santer. 

 personalul SEAE cu aceleași drepturi și obligații: acest lucru pune în pericol faptul că,
de la căderea Comisiei Santer, gestionarea fondurilor europene este încredințată doar 
oficialilor UE întrucât aceștia sunt răspunzători cu averile lor private. 

 securitatea ca singura responsabilitate a SEAE - care astăzi, în viața practică, este 
„deschizătorul de uși” pentru mai multe cheltuieli bugetare! 

Care este miza pentru Parlamentul European în calitatea sa de parte a autorității
bugetare?

19. Rezoluția PE din 25 martie 2010 solicită un control complet asupra bugetului și a 
controlului bugetar al SEAE și reamintește faptul că trebuie asigurată o transparență 
bugetară totală în ceea ce privește planul de creare a serviciului1. În conformitate cu gradul 
de independență a acestui serviciu, vor apărea diferite probleme bugetare, după cum au 
fost expuse parțial mai sus, care periclitează prerogativele bugetare ale Parlamentului 
European, în special prin amestecul și astfel estomparea responsabilităților instituționale, 
politice și individuale. Pe scurt:

20. Buget: În conformitate cu tratatele, cheltuielile operaționale pentru politici vor fi 

                                               
1 Punctul 57 din Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2010 referitoare la prioritățile pentru bugetul 
aferent exercițiului financiar 2011 – Secțiunea III - Comisia [2010/2004(BUD)].
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executate (cheltuite) de Comisie. Cheltuielile operaționale și competențele încrucișate 
între Comisie și SEAE, în principal în delegațiile/ambasadele UE, provoacă un amestec de 
responsabilități care pun în pericol orice comisie competentă și competențele de control 
asupra bugetului ale Parlamentului (în special AFET/CONT). Va trebui să menținem 
instrumente clare de comandă și de responsabilitate. 

21. Descărcare de gestiune: Tratatele UE stabilesc că, în conformitate cu articolul 319 din 
TFUE (ex-articolul 276), destinatarul descărcării de gestiune este doar Comisia 
Europeană. PE va pierde din influență dacă SEAE este plasat în afara Comisiei, din 
moment ce sunt în cauză consecințele (refuzului) descărcării de gestiune către alte 
instituții.

22. Personal și buget: În urma demisiei Comisiei Santer din 1999, este stabilit clar că 
fondurile europene pot fi încredințate doar oficialilor europeni. Acest lucru este pus în 
pericol de faptul că o treime din personalul SEAE provine din administrațiile statelor 
membre; șefii de delegație, ca parte a SEAE, acționează, de asemenea, pentru Comisie,
fără a fi funcționari ai acesteia. Soluția de a-i numi drept ordonatori de credite ai Comisiei 
prin subdelegare rămâne foarte problematică, cel puțin aceștia ar trebui să fie numiți cu
acordul Comisiei, întrucât cheltuielile operaționale pentru politici vor fi executate
(cheltuite) doar de Comisie (și funcționarii ei) în conformitate cu tratatele, și Comisia este 
responsabilă în fața Parlamentului pentru execuția bugetului. 

23. Din motive de transparență, PE ar trebui să protejeze principiile gestiunii pe activități, 
pentru care a luptat atât de aprig după 1999. Articolul 41 alineatul (2) din regulamentul 
financiar a fost consecința acestei decizii politice și a stabilit separarea cheltuielilor 
operaționale și administrative. Acest principiu este de o importanță deosebită pentru 
SEAE în vederea încercării de include dezvoltarea, ajutorul umanitar și politicile de 
vecinătate (și respectiva administrare a acestora) în domeniul de aplicare al funcționării
SEAE.

24. Transferuri: Setul diferențiat de norme pentru Comisie și alte instituții în acest domeniu 
cer ca noi să raționalizăm condițiile – normele Comisiei trebuie să fie aplicate în mod 
coerent. 

25. Plafonul rubricii 5: O reajustare a rubricii 5 va deveni necesară întrucât oficialii din statele
membre trebuie să fie introduși în SEAE și marjele sunt destul de strânse. 

SEAE ca serviciu complet independent „în cadrul” Comisiei Europene

26. Acest model se potrivește cel mai bine legislației bugetare europene și normelor privind
personalul. Sunt necesare doar câteva modificări ușor de administrat. Acesta este, de 
asemenea, modelul pe care Parlamentul European l-a solicitat în rezoluția sa din 22 
octombrie 2009 referitoare la aspectele instituționale ale înființării Serviciului european 
pentru acțiunea externă [2009/2133(INI)]: 

Parlamentul European....
7. Consideră că, fiind un serviciu sui generis din punct de vedere organizațional și bugetar, SEAE 
trebuie să fie integrat în structura administrativă a Comisiei, ceea ce ar asigura o transparență 
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totală;

27. Asumându-și înființarea SEAE ca serviciu independent în cadrul Comisiei, legislația UE
oferă deja și operează în prezent cu anumite soluții:

28. Buget: Creditele pentru serviciu care vor fi stabilite în detaliu și introduse într-o rubrică 
bugetară specială din cadrul secțiunii bugetului general al Uniunii Europene aferent 
Comisiei. Înaltul Reprezentant va trimite Directorului general pentru bugete al Comisiei 
un proiect preliminar de buget care să fie introdus în rubrica specială dedicată biroului în 
bugetul general anual. 

29. Personal: Posturile alocate serviciului vor fi enumerate într-o anexă la planul de creare al 
Comisiei. În ceea ce privește personalul serviciului, ÎR va exercita competențele conferite 
de Statutul funcționarilor Comunităților Europene autorității împuternicite să facă numiri
și de Regimul aplicabil celorlalți agenți autorității abilitate să încheie contracte de muncă. 

30. Organizare internă: Deciziile Comisiei în ceea ce privește organizarea sa internă se 
aplică serviciului doar în măsura în care sunt compatibile cu dispozițiile TFUE și ale 
TUE (SEAE ca serviciu „sui generis”).

SEAE tratată ca instituție în sensul articolului 1 din RegFin 

31. Ar fi neobișnuit ca Consiliul European, o instituție recunoscută de tratate, să nu dețină o 
secțiune proprie în bugetul UE, dar SEAE să aibă o astfel de secțiune. 

32. Tratatele sunt foarte clare: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate este și unul dintre vicepreședinții Comisiei Europene [articolul 17 
alineatele (4), (6), (7), (8) din TUE]. ÎR este responsabil în cadrul Comisiei de relațiile 
externe și de coordonarea altor aspecte ale acțiunii externe a Uniunii [articolul 18 
alineatul (4)]. Acesta/aceasta nu are drept de inițiativă, [articolul 24 alineatul (1) din 
TUE]. 

33. Ca principiu, funcțiile de vicepreședinte al Comisiei Europene și de ÎR – deși deținute de 
aceeași persoană – trebuie să se diferențieze întotdeauna. Acest lucru are consecințe 
pentru locțiitori – ÎR are locțiitori doar pentru atribuțiile legate de funcția de ÎR.

34. Descărcare de gestiune: Așa cum s-a descris anterior, în conformitate cu articolul 319 
din TFUE, destinatarul descărcării de gestiune este doar Comisia Europeană. Orice altă 
descărcare de gestiune acordată de Parlament altor instituții poate fi acceptată de obicei, 
dar aceasta nu înseamnă o descărcare de gestiune în termenii stabiliți de tratat. Consiliul 
trebuie să clarifice acest punct important în actul de instituire a SEAE. Va urma 
regulamentul financiar. Propunerea Comisiei de modificare a RegFin în ceea ce privește
SEAE1 consideră că SEAE este o „instituție” în sensul articolului 1 din RegFin. Al treilea 
considerent al propunerii precizează că „Parlamentul European trebuie să îi acorde 
acestui serviciu descărcarea de gestiune pentru execuția creditelor aprobate în secțiunea 
din buget consacrată SEAE”. Cu toate acestea, acest punct nu are caracter obligatoriu și 

                                               
1 COM(2010)0085.
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articolul 145 din RegFin rămâne neschimbat. 

35. Transferuri: Dacă SEAE este considerat o instituție separată de Comisie, el va cădea sub 
incidența articolului 22 din RegFin și nu a articolului 23 din RegFin în ceea ce privește 
transferurile. Condițiile pentru transferuri în temeiul articolului 22 sunt mai puțin stricte 
decât în temeiul articolului 23 (posibilitate de transfer între titluri de până la 10%). Prin 
urmare, în cadrul acestei ipoteze, articolul 22 din RegFin trebuie să fie modificat pentru a 
exclude SEAE și articolul 23 trebuie să fie modificat pentru a-l include. O altă opțiune în 
cadrul acestei ipoteze este aceea de a impune aceleași condiții pentru cererile de transfer
pentru Comisie ca și pentru celelalte instituții (eliminarea distincției la articolele 22 și 23 
ar putea păstra prerogativele bugetare ale PE). 

36. Execuția bugetului: Tratatul stipulează că Comisia execută bugetul în colaborare cu 
statele membre, în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar al UE: articolul
317 alineatul (1) din TFUE. După cum s-a menționat anterior, toate cheltuielile 
operaționale pentru politici care sunt executate de Comisie în conformitate cu tratatele, 
trebuie să fie cheltuite în continuare de aceasta. Trebuie introduse clauze de salvgardare
pentru a menține responsabilitatea financiară a Comisiei, chiar și atunci când „banii 
Comisiei” sunt cheltuiți de șeful de delegație. Anumite linii „administrative” sunt, în 
conformitate cu principiul întocmirii bugetului pe activități, legate de programe
operaționale, dar trebuie executate în cadrul delegațiilor Uniunii. Aceste linii trebuie să 
rămână în bugetul operațional (secțiunea III), ele nu pot fi separate de programul 
„operațional” și nu pot fi introduse la rubrica 5. 

Finanțarea serviciului – implicații bugetare privind cheltuielile de la rubrica 5 

Plafoanele rubricii 5 

37. Crearea SEAE poate fi neutră din punct de vedere bugetar sau – dată fiind prezenta 
propunere, mai probabil – poate duce la o creștere a bugetului UE la rubrica 5 – în funcție 
de dimensiune. Este o realitate faptul că includerea de funcționari din serviciile 
diplomatice naționale va fi finanțată de bugetul UE. De exemplu: postul unui diplomat în 
delegație costă de două ori mai mult decât un post la sediul principal. Prin urmare, 
raportul dintre personalul centralizat și cel descentralizat va avea un impact important 
asupra bugetului la rubrica 5. Cu cât se transferă mai mulți funcționari la delegații 
externe, cu atât mai mari sunt cheltuielile SEAE. 

38. Dacă SEAE este considerat o instituție cu propria secțiune bugetară, creditele 
administrative pentru RSUE care se află în prezent la rubrica 4 ar trebui să fie transferate 
la rubrica 5. Aceste schimbări ar avea consecințe asupra marjelor cadrului financiar 
multianual (nevoia de a crește plafoanele rubricii 5 pentru perioada 2010-2013, pentru a 
finanța SEAE fără a pune în pericol bugetul instituțiilor existente). Ar fi necesar un buget 
rectificativ pentru 2010 consacrat SEAE. 

39. În ceea ce privește cheltuielile „administrative”, fostele linii BA ale bugetului UE sunt 
legate de program, dar trebuie executate în cadrul delegațiilor Uniunii. Aceste linii ar 
trebui să rămână în bugetul operațional (secțiunea III), ele nu pot fi separate de programul 
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„operațional” și nu pot fi introduse la rubrica 5 (principiul întocmirii bugetului pe 
activități introdus după căderea Comisiei Santer)

Funcțiile de suport 

40. În vederea eficienței costurilor și a eficacității, chiar în calitate de organism separat,
SEAE trebuie să se bazeze pe funcțiile de suport ale Comisiei în acest al doilea caz, fără a 
face neclară suprema responsabilitate, instrumentele sale de comandă și traseul contabil.

Controlul asupra creditelor bugetare – modificări aduse AII și Regulamentului de 
stabilire a CFM, în ceea ce privește PESC

41. În orice caz, crearea SEAE trebuie să fie șansa de a obține o mai mare transparență a 
creditelor pentru acțiunea externă. 

42. Articolul 12 din proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a CFM pentru perioada 
2007-2013 [COM(2010)0072] și punctul 18 (fostul punct 42) din AII propus „privind 
colaborarea în domeniul bugetar” – [COM(2010)0073] interzic în prezent menționarea 
simbolică a fondurilor într-o rezervă. De asemenea, punctul 18 stipulează că, în absența 
unui acord, PE și Consiliul trebuie să introducă în buget suma conținută în bugetul 
anterior sau suma propusă în proiectul de buget, oricare este cea mai mică dintre cele 
două. Mai mult, punctul 19 (fostul punct 43) din propunerea de AII stipulează că ÎR/VP 
trebuie să furnizeze Parlamentului European informații în legătură cu implicațiile 
financiare ale PESC. În cele din urmă, articolul 41 din TUE stipulează că un fond de 
lansare trebuie creat pentru a finanța activitățile de pregătire pentru operațiunile care au
implicații militare sau de apărare. Acest articol nu conferă nicio competență de control 
PE. 

43. Regulamentul privind CFM ar trebui să fie modificat pentru ca specificitățile bugetului 
PESC să fie suprimate. În timpul trialogului din 25 martie 2010, raportorul pentru 
proiectul de AII propus „privind colaborarea în domeniul bugetar”, Reimer Böge, 
subliniază faptul că AII nu poate fi negociat fără un acord asupra naturii juridice a SEAE.

Evaluarea impactului și propunerile separate

44. Raportoarea dvs. reamintește dificultățile generate de separarea (orizontală) a proiectelor 
de propuneri pentru revizuirea RegFin (modificările de la Lisabona, modificările SEAE, 
analiza trienală) care cauzează proceduri multiple și pot genera confuzie (în special în 
cazul în care aceleași dispoziții ale RegFin sunt vizate de propuneri separate); mai mult, 
ar fi interesant de văzut dacă Comisia intenționează să realizeze o evaluare a impactului1

așa cum se solicită la punctul 15 al acordului interinstituțional pentru o mai bună 
legiferare.2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.
2 Punctul 15: „Comisia va oferi de asemenea o prezentare a dimensiunii și rezultatelor consultării anterioare și 
a evaluărilor impactului pe care le-a realizat”.
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