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Impactul deconcentrării gestionării de către Comisie a asistenţei externe  

Rezoluţia Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la impactul 

deconcentrării gestionării de către Comisie a asistenței externe de la serviciile sale 

centrale către delegații (2011/2192(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 

prevede că „obiectivul principal al politicii Uniunii în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Uniunea ține 

seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care 

pot afecta țările în curs de dezvoltare”, 

– având în vedere Declarația Mileniului a ONU din 2000, în special cel de-al optulea 

obiectiv de dezvoltare al mileniului, 

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene intitulat 

„Evaluarea procesului de deconcentrare: Raport final” (SEC(2004)0561), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Creșterea impactului politicii EU în 

domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării ”(COM(2011)0637), 

– având în vedere concluziile Consiliului din 30 iunie 2005 privind deconcentrarea1, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 28 iunie 2011 cu privire la Raportul special nr. 

1/2011 al Curții de Conturi Europene: „Deconcentrarea gestionării de către Comisie a 

asistenței externe de la serviciile sale centrale către delegații a condus la îmbunătățirea 

furnizării ajutorului?”2, 

– având în vedere concluziile Consiliului cu privire la Poziția comună a UE pentru cel de al 

patrulea Forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului (HLF-4, Busan, 29 noiembrie-

1 decembrie 2011), 

– având în vedere Raportul special nr. 1/2011 al Curții de Conturi Europene intitulat 

„Deconcentrarea gestionării de către Comisie a asistenței externe de la serviciile sale 

centrale către delegații a condus la îmbunătățirea furnizării ajutorului?”, 

– având în vedere paragrafele 122 și 123 din Consensul european privind dezvoltarea cu 

privire la progresul reformelor legate de gestiunea ajutorului extern al UE, 

– având în vedere Codul de conduită al UE privind complementaritatea și diviziunea muncii 

în politica de dezvoltare, 

– având în vedere Declarația de la Paris din 2005 privind eficacitatea ajutorului, Agenda de 

acțiune de la Accra din 2008 și Parteneriatul de la Busan privind cooperarea eficientă 

                                                 
1  Documentul 10749/2005. 
2  Documentul 12255/2011. 



pentru dezvoltare din 2011, 

– având în vedere evaluarea inter pares a Comunității Europene realizată de Comitetul de 

asistență pentru dezvoltare al OCDE (OCDE-CAD) din 2007, 

– având în vedere raportul OCDE-CAD din 2008 intitulat „Gestiunea eficientă a ajutorului: 

12 lecții din evaluările inter pares ale CAD”, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru afaceri 

externe, precum și cel al Comisiei pentru control bugetar (A7-0056/2012), 

A. întrucât o abordare descentralizată a furnizării ajutorului apropie procesul decizional de 

realitățile de pe teren și de locurile unde armonizarea și coordonarea donatorilor sunt mai 

eficiente din punct de vedere operațional, ținând cont în același timp de necesitatea 

asumării responsabilității la nivel local; 

B. întrucât obiectivul principal al deconcentrării și al reformei mai ample a asistenței externe 

gestionate de Comisie este acela de a îmbunătăți viteza, fiabilitatea procedurilor de 

gestiune financiară, precum și calitatea ajutorului în țările partenere; 

C. întrucât concluzia generală a raportului Curții de Conturi Europene este aceea că 

deconcentrarea a contribuit la o furnizare îmbunătățită și la o accelerare a furnizării 

ajutorului, precum și la creșterea fiabilității procedurilor financiare, dar că există încă 

suficient loc pentru îmbunătățiri; 

D. întrucât, având în vedere că termenul de realizare a ODM este de încă 3 ani, este nevoie 

de o creștere substanțială în ceea ce privește capacitatea UE de a furniza ajutor și 

capacitatea de absorbție a țărilor beneficiare; 

E. întrucât 74% din asistența externă a UE acordată de la bugetul UE și din Fondul European 

de dezvoltare (FED) este gestionată direct prin intermediul a 136 de delegații UE; 

F. întrucât Agenda pentru schimbare a recunoscut necesitatea atât a intensificării coordonării 

între UE, statele membre și țările partenere, cât și a coordonării și armonizării activităților 

de dezvoltare și a creșterii eficienței și eficacității; 

G. întrucât recenta reorganizare din cadrul Comisiei și crearea SEAE în urma a intrării în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona nu au avut ca efect creșterea prevăzută în ceea ce 

privește eficiența globală și coerența ajutorului pentru dezvoltare a UE; 

H. întrucât, odată cu crearea SEAE, delegațiile au fost obligate să accepte competențe 

suplimentare, precum diplomația, informarea/comunicarea și politicile în domeniul 

libertății, securității și justiției, confruntându-se în același timp cu provocările existente 

legate de coordonare, coerență și penuria de resurse; 

I. întrucât ajutorul gestionat de diferitele delegații continuă să acopere o gamă largă de 

domenii, conducând la creșterea presiunii asupra resurselor la nivel de delegații; 

J. întrucât regulamentele și procedurile greoaie pot compromite utilizarea sistemelor la nivel 

de țară și programarea în comun și întrucât în cadrul cooperării internaționale pentru 



dezvoltare ar fi adecvată utilizarea unor cadre de programare multianuală; 

K. întrucât sprijinul bugetar general și sectorial reprezintă modalitatea de acordare a 

ajutorului cea mai indicată în vederea reducerii costurilor de tranzacție pentru țările 

partenere, din moment ce se concentrează într-un mod mai ferm asupra calității ajutorului, 

asupra tipului de parteneriate și asupra nevoilor țărilor partenere; 

L. întrucât procesul de deconcentrare ar trebui asociat cu un mecanism la nivel de stat 

membru pentru a oferi informații cu privire la modul în care agențiile plănuiesc să își 

cheltuiască bugetele, făcând astfel ajutorul mai direcționat și permițând identificarea 

lipsei de resurse și a posibilităților de finanțare din diferitele țări; 

M. întrucât reforma privind ajutorul extern al UE ar trebui folosită în vederea expunerii 

modului în care efectele ajutorului au îmbunătățit viețile oamenilor săraci, atât ca răspuns 

la sprijinul tot mai accentuat oferit de cetățenii europeni asistenței oficiale pentru 

dezvoltare ca mijloc de eradicare a sărăciei și de atingere a ODM, cât și prin lumina 

acestor fapte, capabile să dezmintă scepticismul referitor la eficacitatea ajutorului; 

N. întrucât vizitele la fața locului întreprinse de către OCDE/ CAD în vederea examinării 

inter pares ilustrează în mod regulat faptul că personalul local se simte marginalizat sau 

nu este integrat pe deplin în echipa locală de donatori; 

1. salută concluziile generale ale raportului Curții de Conturi Europene și solicită Comisiei 

să își continue eforturile de creștere a eficienței furnizării ajutorului; 

2. salută raportul foarte cuprinzător și analitic pregătit de Curtea de Conturi Europeană, 

precum și momentul oportun la care s-a finalizat evaluarea rezultatelor procesului de 

deconcentrare; 

3. invită Comisia să se asigure că sediile sale dispun de o capacitate satisfăcătoare și de 

resurse umane suficiente pentru a acorda un sprijin adecvat delegațiilor prin intermediul 

directoratului operațiunilor de calitate; 

4. subliniază că, în conformitate cu raportul Curții, sunt necesare eforturi suplimentare din 

partea Comisiei în vederea îmbunătățirii modului de evaluare a calității și a rezultatelor 

intervențiilor sale; consideră că aceasta va spori responsabilitatea intervențiilor de natură 

financiară ale UE și va asigura o vizibilitate crescută a acțiunilor sale; 

5. încurajează Comisia să perfecționeze criteriile și să consolideze procedurile de evaluare a 

calității proiectelor finanțate în vederea îmbunătățirii calității ajutorului și a reducerii în 

continuare a numărului proiectelor neperformante; ia act de faptul că impactul 

cheltuielilor pentru ajutor este de importanță primordială pentru Parlamentul European; 

6. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, pe perioada 2005-2008, componența 

personalului delegațiilor s-a reorientat către funcții politice și comerciale și solicită 

Comisiei să găsească un echilibru corespunzător la nivelul personalului delegațiilor între 

funcția de gestionare a ajutorului și restul funcțiilor;  

7. consideră că rata ridicată de rotație a personalului în cadrul delegațiilor este inacceptabilă 

(40% din personalul Comisiei îl reprezintă agenții contractuali), întrucât compromite 

memoria instituțională și influențează în mod negativ eficiența acțiunilor; 



8. constată că 6% dintre angajamentele din bugetul disponibil pentru 2006 nu au fost 

contractate până în 2009 și, prin urmare, au fost pierdute prin aplicarea regulii D+3; 

solicită ca acest procent să fie micșorat, și ar dori să fie informat cu privire la procentele 

și cuantumurile respective pentru 2010 și 2011; 

9. solicită Comisiei și SEAE să abordeze în mod special domeniile identificate în urma 

auditului, mai ales volumul de muncă din cadrul delegațiilor, nivelul adecvat de asigurare 

a personalului în delegații și raportul dintre resursele umane afectate funcțiilor de 

gestionare a ajutorului și cele afectate altor funcții; 

10. invită Comisia să aibă în vedere promovarea consultărilor locale, acolo unde este posibil, 

atunci când ia decizii cu privire la proiectele de ajutor și monitorizează progresele 

înregistrate de acestea; 

11. consideră că, pentru a face politica de dezvoltare a UE mai coerentă și mai eficientă, 

serviciile Comisiei din cadrul delegațiilor UE ar trebui să contribuie la elaborarea de 

politici de ajutor pentru dezvoltare și să gestioneze implementarea acestora; solicită din 

nou Comisiei să desemneze responsabili cu Coerența politicilor în favoarea dezvoltării 

(CPD) în cadrul fiecărei delegații, pentru a monitoriza impactul politicilor UE la nivelul 

țărilor partenere; 

12. subliniază faptul că trebuie să se acorde atenția cuvenită utilizării de specialiști locali și că 

personalul existent al delegațiilor UE ar trebui să facă tot posibilul pentru a se implica mai 

mult în societățile locale, atât cu scopul de a acoperi lacunele de cunoștințe, cât și pentru a 

asigura o înțelegere exactă a mediului local în care acestea își desfășoară activitatea; 

13. invită Comisia să propună și să asigure într-un mod mai sistematic formarea juridică și 

financiară a agenților locali, în vederea optimizării gestionării ajutoarelor oferite de UE și 

a asigurării unei bune guvernanțe pe termen mediu în cadrul administrației locale; 

14. consideră că atât mandatul, cât și competențele SEAE în privința cooperării pentru 

dezvoltare sunt încă neclare, și solicită Consiliului și Comisiei să ia măsurile necesare 

pentru a rezolva această situație; constată cu îngrijorare, în acest context, că separarea 

sarcinilor politice și administrative ale SEAE de sarcinile Comisiei de gestiune a 

ajutorului poate deveni o sursă de posibile neconcordanțe în ceea ce privește punerea în 

aplicare a principiilor Declarației de la Paris;   

15. subliniază, în conformitate cu decizia de instituire a SEAE, că întreg personalul care 

lucrează în cadrul unei delegații se află sub autoritatea șefului delegației, întrucât aceasta 

este singura posibilitate de a asigura coerența acțiunii externe a UE într-o țară anume, în 

conformitate cu Tratatul de la Lisabona; 

16. invită Comisia și Consiliul să susțină în continuare reducerea numărului de domenii de 

intervenție, conform Codului de conduită al UE privind complementaritatea și diviziunea 

muncii și Agendei pentru schimbare; 

17. consideră că instrumentele financiare relevante ale UE, precum și Fondul european de 

dezvoltare (FED) trebuie să se concentreze mai mult pe sărăcie și să fie mai flexibile în 

ceea ce privește modul de abordare și de funcționare și consideră că trebuie încurajate 

într-o măsură și mai mare responsabilitatea, transparența și buna utilizare a fondurilor, în 

vederea atingerii unor rezultate clare; 



18. așteaptă ca Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a depăși neajunsurile sistemelor 

de supraveghere și control, în special la nivelul delegațiilor, astfel cum a fost indicat de 

către CCE; solicită Comisiei să informeze comisiile competente ale Parlamentului 

European până cel târziu la sfârșitul anului 2012 cu privire la măsurile pe care le-a luat; 

19. ia notă de observațiile critice ale Curții de Conturi Europene1 referitoare la relațiile de 

lucru dintre sediul central al Comisiei și delegațiile acesteia privind gestionarea ajutorului 

extern; solicită revizuirea proceselor în cauză și simplificarea acestora în vederea 

reducerii birocrației interne, precum și transmiterea unui raport Parlamentului cu privire 

la acțiunile întreprinse; 

20. încurajează Comisia să solicite delegațiilor să efectueze periodic vizite de monitorizare 

tehnică și financiară a proiectelor și să concentreze mai mult sistemul de raportare internă 

asupra rezultatelor obținute de intervențiile prin care se acordă ajutor; 

21. invită Comisia să analizeze și să identifice, cu participarea activă a delegațiilor, 

posibilitățile de mobilizare a programelor pentru ajutor din țările partenere cu implicarea 

BEI, precum și a instituțiilor naționale și internaționale europene care oferă finanțare 

pentru dezvoltare; 

22. invită Comisia să ilustreze modul în care o deconcentrare suplimentară a 

responsabilităților financiare și a celor de resurse umane de la serviciile sale centrale către 

delegații ar contribui cu o valoare adăugată prin îmbunătățirea dialogului și a coordonării 

și a planificării ajutorului UE pe teren; 

23. subliniază faptul că nici Comisia și nici statele membre nu ar trebui să folosească criza 

economică și financiară curentă drept justificare pentru o abordare de tipul „cum să faci 

mai mult cu mai puțin”, care implică limitarea sau reducerea numărului de angajați în 

cadrul agențiilor de asistență bilaterală; 

24. subliniază importanța profesionalizării personalului implicat în cooperarea pentru 

dezvoltare, atât la nivelul Comisiei, cât și în cadrul delegațiilor UE și al agențiilor 

bilaterale de ajutorare; 

25. consideră că este în interesul unei puneri în aplicare optime a bugetului UE ca șefii de 

delegație să poată delega gestionarea cheltuielilor administrative ale unei delegații 

adjuncților săi și că Regulamentul financiar ar trebui să fie revizuit în consecință; 

26. solicită atât Comisiei, cât și statelor membre să depună eforturi mai mari pentru a 

îmbunătăți legăturile dintre UE și agențiile de asistență bilaterală, guvernele partenere și 

alte grupuri de dezvoltare cum ar fi grupurile de reflecție, universitățile, fundațiile, ONG-

urile și autoritățile subnaționale, întrucât astfel de legături mai strânse maximizează 

avantajele comparative ale procesului de deconcentrare și ale diverșilor actori din 

contextul național, evitând în același timp orice suprapunere inutilă a eforturilor; 

27. solicită să se asigure că Parlamentul European își menține competențele de control și 

evaluare în procesul de descentralizare a administrării ajutorului extern al UE de la 

serviciile centrale către delegații; 

                                                 
1  A se vedea figura 1 din Raportul special nr. 1/2011 al CCE. 



28. salută precizarea Curții de Conturi Europene conform căreia rolul SEAE în domeniul 

protecției consulare ar trebui explorat în continuare; 

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 

și SEAE. 

 


