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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Congratula-se com o facto de o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) ter 

executado o seu orçamento administrativo para 2016 sem ser afetado por erros 

significativos; regista o aumento da taxa de erro em relação a 2015, como indicado 

pelos controlos ex post; insiste na necessidade de redobrar esforços no sentido de 

reduzir a taxa significativa de anomalias detetadas nas verificações ex ante de 

transações financeiras; 

2. Observa que, no final de 2016, 31,7 % do pessoal do SEAE provinha dos Estados-

Membros (25,3 % exercia funções na sede e 40,8 % nas delegações); solicita uma 

distribuição mais equilibrada do pessoal, em conformidade com a Decisão 2010/427/UE 

do Conselho1; congratula-se com o compromisso assumido pela Vice-Presidente da 

Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 

Segurança perante o Parlamento no sentido de dar resposta à sobrerrepresentação de 

diplomatas nacionais nos cargos de chefes de delegação; 

3. Constata, com agrado, que os 13 Estados-Membros que aderiram à União desde 2004 

representam 19,6 % do total do pessoal AD do SEAE, uma percentagem que se 

aproxima da sua quota da população da União (20,6 %); chama, no entanto, a atenção 

para o facto de estes apenas representarem 13,28 % dos cargos de gestão e salienta que, 

no respeito de uma política de recrutamento com base no mérito, esta situação deveria 

melhorar ainda mais por forma a refletir, no âmbito do SEAE, a percentagem que estes 

representam na população da União;  

4. Reitera a sua preocupação face aos desequilíbrios entre homens e mulheres no pessoal 

do SEAE ao nível da gestão; toma nota do ligeiro aumento do número de mulheres ao 

nível da gestão e salienta que devem ser envidados novos esforços no sentido de 

aumentar a taxa atual (23,99 %); congratula-se, neste contexto, com a criação de um 

grupo de trabalho para as questões de género por parte do secretário-geral do SEAE; 

5. Constata que a aplicação, pelo SEAE, da redução obrigatória de 1% do quadro de 

pessoal prosseguiu em 2016; sublinha, no entanto, a importância de conciliar os 

objetivos ambiciosos da política externa da União definidos na estratégia global com 

recursos adequados, tanto na sede como nas delegações da União; chama a atenção para 

o facto de a eficácia da ação da União no terreno não dever ser entravada devido à carga 

de trabalho excessiva do pessoal, em especial nas pequenas delegações ou quando uma 

delegação é responsável por mais do que um país; 

6. Congratula-se com a criação da plataforma de apoio a missões, que se destina a prestar 

apoio administrativo centralizado às missões da PCSD; chama a atenção para a 

importância de abordar o financiamento desta plataforma através de um quadro claro e 

transparente para a afetação e a utilização dos seus fundos, maximizando o impacto dos 

                                                 
1  Decisão 2010/427/UE do Conselho, de 26 de julho de 2010, que estabelece a organização e o 

funcionamento do Serviço Europeu para a Ação Externa (JO L 201 de 3.8.2010, p. 30).  
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níveis de despesa pré-existentes, a fim de garantir um efeito marcado e visível nos casos 

em que é utilizado; 

7. Congratula-se com o mecanismo de empréstimo de 200 milhões de EUR destinado a 

melhorar a gestão da política imobiliária e solicita que este empréstimo seja reforçado; 

8. Observa que, tanto em 2015 como em 2016, o Tribunal de Contas Europeu detetou 

insuficiências nos procedimentos de contratação organizados por delegações da União 

para contratos de valor inferior a 60 000 EUR; congratula-se com as alterações 

propostas, que serão introduzidas a partir de 2018, no que respeita à formação e aos 

modelos de contratos e aguarda com expetativa a melhoria da eficiência a este respeito; 

9. Exorta o Conselho e o SEAE a cumprirem a obrigação legal que lhes incumbe de 

transmitir ao Parlamento Europeu, sem demora e sem necessidade de apresentar um 

pedido nesse sentido, todos os documentos relevantes relacionados com negociações de 

acordos internacionais, incluindo as diretrizes de negociação, os textos acordados e as 

atas de cada ronda de negociações, em conformidade com o disposto no artigo 218.º, n.º 

10, do TFUE, nos termos do qual «o Parlamento Europeu é imediata e plenamente 

informado em todas as fases do processo»; recorda ao Conselho e ao SEAE que, devido 

ao não respeito do artigo 218.º, n.º 10, no passado, o Tribunal de Justiça da União 

Europeia já anulou as decisões do Conselho relativas à assinatura e celebração de vários 

acordos e salienta que a aprovação de novos acordos pelo Parlamento, como o Acordo 

de Parceria Abrangente e Reforçado com a Arménia, pode igualmente ser recusada no 

futuro, até que o Conselho e o SEAE cumpram as suas obrigações legais; 

10. Regista com satisfação que, na sequência das conclusões do Tribunal de Contas 

Europeu em 2015-16 apontando para a existência de determinadas insuficiências nos 

procedimentos de recrutamento de agentes locais nas delegações, bem como nos 

procedimentos de contratação organizados por delegações, foram tomadas algumas 

medidas para melhorar a qualidade dos procedimentos iniciados pelo SEAE a partir de 

2018; salienta, no entanto, que estas melhorias devem ser de fundo e traduzir-se em 

progresso claros e mensuráveis em matéria de responsabilização e de transparência por 

parte do SEAE; 

11. Observa que o SEAE ainda não deu seguimento à recomendação formulada no 

Relatório Especial do Tribunal de Contas Europeu n.º 14/2013, que recomenda a 

elaboração de um plano de ação detalhado, a fim de reforçar a eficácia do apoio da 

União à Palestina; incentiva o SEAE a aplicar plenamente esta recomendação em 

cooperação com a Comissão; 

12. Congratula-se com a decisão da União de, em consonância com a recomendação do 

Provedor de Justiça Europeu, oferecer estágios remunerados nas suas delegações 

externas, tornando-as assim também acessíveis aos jovens com recursos financeiros 

limitados, em conformidade com o princípio da não discriminação. 
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