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Potrivit Curții de Conturi Europene, clădirile delegațiilor UE 
„nu oferă întotdeauna un raport costuri-beneficii optim” 
Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, clădirile de birouri și 
locuințele din întreaga lume în care sunt găzduiți diplomații Uniunii Europene nu oferă 
întotdeauna un raport costuri-beneficii optim, deoarece modul în care aceste clădiri sunt 
selectate și gestionate este afectat de deficiențe. 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) coordonează politica externă și de securitate a UE. 
Acest serviciu pune la dispoziție clădiri de birouri pentru personalul UE, precum și locuințe pentru 
șefii de delegație în aproximativ 140 de delegații ale UE în întreaga lume. Cheltuielile SEAE legate 
de clădirile delegațiilor s-au ridicat, în 2014, la 165 de milioane de euro. 

Curtea a examinat procesele de selecție pentru 30 de clădiri ale delegațiilor, a transmis un 
chestionar tuturor delegațiilor și a vizitat patru dintre acestea (în Nepal, Tanzania, Turcia și SUA - 
Washington DC). Curtea a constatat că, deși clădirile delegațiilor răspundeau, în general, nevoilor, 
în anumite cazuri, ele nu ofereau un raport costuri-beneficii optim, deoarece suprafața 
disponibilă din cadrul acestora depășea limitele stabilite în politica imobiliară, SEAE avea în 
proprietate clădiri pe care nu le mai utiliza, iar nivelul tarifelor percepute de la anumite 
organizații găzduite în același sediu cu delegația nu era suficient pentru a permite recuperarea 
totalității costurilor. 

„O gestionare eficace a clădirilor delegațiilor UE contribuie la îndeplinirea obiectivelor acesteia în 
materie de politică externă, comerț exterior și cooperare pentru dezvoltare”, a declarat 
domnul Pietro Russo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Însă 
o gestionare eficace presupune, de asemenea, utilizarea într-un mod optim a banilor.”  

Curtea arată în raportul său că SEAE nu selectează întotdeauna clădirile adecvate, din cauza 
anumitor deficiențe ce afectează fiecare dintre etapele majore ale selecției: atunci când 
prospectează piața locală, unele delegații nu dispun de o expertiză suficientă pentru a identifica 
opțiunile adecvate și nu beneficiază de suficient sprijin din partea serviciilor centrale; atunci când 
prezintă serviciilor centrale diversele opțiuni disponibile, acestea nu sunt întotdeauna bazate pe 
o analiză tehnică și financiară solidă; până când serviciile centrale iau o decizie finală, este uneori 
deja prea târziu pentru a se semna contractul, iar decizia luată nu prezintă, în toate cazurile, cel 
mai bun raport costuri-beneficii. 
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După ce a selectat clădirile, SEAE efectuează vizite regulate la fața locului cu scopul de a evalua 
dacă aceste clădiri satisfac în continuare nevoile, dar nu identifică toate deficien țele. În plus, SEAE 
nu înregistrează în mod fiabil, în sistemele sale informaționale, rezultatele monitorizării pe care 
o efectuează. În opinia Curții, lipsa unor astfel de informații de bază fiabile constituie un obstacol 
pentru realizarea unei planificări eficace.  

Obiectivul pe termen lung al SEAE este de a achiziționa mai multe spații de birouri, stabilind, 
în 2015, condițiile pentru a împrumuta până la 200 de milioane de euro. Curtea remarcă însă că 
SEAE nu are o expertiză suficientă în gestionarea de clădiri și nu a instituit încă sisteme eficace 
pentru gestionarea proprietăților pe care le deține. 

Având în vedere constatările formulate, Curtea recomandă ca SEAE: 

• să includă factorii de mediu, accesul pentru persoanele cu handicap și flexibilitatea 
printre obiectivele stabilite de politica imobiliară pentru clădirile de birouri; 

• să se asigure că tarifele plătite de alte organisme găzduite în clădirile delegațiilor sunt 
consecvente și că ele permit recuperarea totalității costurilor; 

• să consolideze aplicarea procedurii de selecție a clădirilor; 
• să utilizeze o sursă centrală de informații pentru a verifica și a monitoriza prețurile pieței 

pentru închirierea de spații de birouri; 
• să aducă îmbunătățiri sistemului său informațional de gestionare a proprietăților 

imobiliare, astfel încât acesta să furnizeze informații mai fiabile și mai pertinente care să 
contribuie la procesul de planificare; 

• să consolideze expertiza disponibilă în cadrul serviciilor centrale în materie de gestionare 
a proprietăților imobiliare cu scopul de a elabora o abordare mai strategică; 

• să definească prioritățile pe termen mediu în materie de închiriere, achiziționare, 
vânzare, reamenajare și întreținere; 

• să introducă sisteme care să facă posibilă o gestionare eficace a clădirilor aflate în 
proprietate. 

 

Note către editori 

De la crearea sa, în ianuarie 2011, SEAE a preluat de la Comisia Europeană obligațiile acesteia cu 
privire la gestionarea delegațiilor UE din întreaga lume. SEAE pune la dispoziție spații de birouri 
pentru 5 300 de angajați din aproximativ 140 de delegații. Serviciul este, de asemenea, 
responsabil de locuințele șefilor de delegații și de punerea la dispoziție a unor facilități de cazare 
sau de rambursarea costurilor de cazare pentru 2 400 de angajați.  

Raportul special nr. 7/2016, intitulat „Administrarea de către Serviciul European de Ac țiune 
Externă a clădirilor pe care acesta le deține în întreaga lume”, este disponibil în 23 de limbi ale 
UE. 

În 2014, Curtea a publicat Raportul special nr. 11/2014 pe o temă legată tot de SEAE, cu titlul 
„Înființarea Serviciului European de Acțiune Externă” (disponibil pe eca.europa.eu). 
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