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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. observă că Uniunea se confruntă cu un mediu internațional tot mai dificil, motiv pentru 
care tot mai multe voci îi cer să își asume un rol de lider pe scena globală; subliniază 
rolul central al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) în gestionarea politicii 
externe a Uniunii, sub conducerea Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei; 
observă că rolul mai important al SEAE nu a fost sprijinit printr-o creștere 
corespunzătoare a personalului; solicită asigurarea unor resurse umane suficiente, 
pentru a nu periclita eficacitatea Uniunii ca actor global;

2. observă că SEAE joacă un rol esențial în asigurarea coerenței politicii externe a Uniunii; 
subliniază, de asemenea, necesitatea asigurării unor resurse suficiente pentru o 
implementare de succes a unei politici de securitate și apărare comune eficiente a UE;

3. invită SEAE să creeze posturi de agenți locali responsabili cu întocmirea de rapoarte 
privind activitatea legislativă din țările care prezintă un interes strategic, în special țările 
în curs de aderare și țările membre ale Parteneriatului estic, pentru a îmbunătăți 
înțelegerea Uniunii asupra vecinătății sale și a apropierii legislației respectivelor țări de 
acquis; invită SEAE să ia măsuri pentru a rezolva problemele care au condus la erorile 
identificate în materie de achiziții și să prevină viitoarele încălcări ale normelor 
relevante;

4. invită SEAE să integreze dimensiunea de gen în buget în cazul tuturor cheltuielilor 
publice;

5. reamintește că integrarea dimensiunii de gen reprezintă (re)organizarea, îmbunătățirea, 
dezvoltarea și evaluarea proceselor de politici, astfel încât perspectiva egalității de gen 
să fie inclusă în toate politicile la toate nivelurile și în toate etapele, de către actorii 
implicați în elaborarea politicilor;

6. ia act de dezechilibrele de gen și geografice care caracterizează în continuare personalul 
SEAE, în pofida tendințelor pozitive înregistrate în ultimii ani; reiterează că este 
important să se asigure un echilibru în rândul personalului în ceea ce privește genul și 
originea geografică, în cadrul diferitelor categorii și grade, în special în posturile de 
conducere de nivel mediu și superior; își exprimă preocuparea față de faptul că bărbații 
ocupă 75 % dintre posturile de conducere de nivel mediu din cadrul SEAE, iar femeile 
ocupă 25 %, în timp ce, la nivelul managementului superior, bărbații ocupă 87 % dintre 
posturi, iar femeile 13 %; evidențiază, de asemenea, faptul că există un dezechilibru 
între numărul de funcționari ai UE și de diplomați ai statelor membre care ocupă funcția 
de șefi de delegații; solicită să se depună mai multe eforturi pentru eliminarea acestor 
dezechilibre; invită SEAE să își actualizeze Strategia pentru egalitatea de gen și 
egalitatea de șanse, în scopul de a include obiective concrete privind prezența femeilor 
în posturile de conducere; subliniază că o îmbunătățire a echilibrului geografic și a 
echilibrului de gen din cadrul SEAE ar contribui la o asumare mai eficientă a 
responsabilității de către Uniune pentru acțiunile sale externe;
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7. salută programul de detașări pe termen scurt între SEAE și Parlamentul European; 
subliniază rolul programului în ceea ce privește îmbunătățirea înțelegerii reciproce a 
structurilor și metodelor de lucru ale fiecărei instituții și ameliorarea cooperării care 
decurge din aceasta; încurajează SEAE să promoveze mai activ acest program în rândul 
personalului său, pentru a crește numărul participanților; recomandă, de asemenea, 
extinderea Programului de schimburi diplomatice și detașări dintre SEAE și serviciile 
diplomatice ale statelor membre, al cărui scop este să contribuie la evoluția unei culturi 
diplomatice comune;

8 subliniază faptul că este necesar să se combată propaganda și să se denunțe 
dezinformarea și influența externă răuvoitoare; evidențiază importanța Grupului 
operativ pentru comunicarea strategică a UE din cadrul SEAE și solicită să i se pună la 
dispoziție resursele financiare și personalul necesar;

9. subliniază importanța tot mai mare a politicii UE-Arctica și nevoia de consolidare a 
credibilității Uniunii în rândul partenerilor prin asigurarea stabilității postului de 
ambasador al UE în zona arctică.
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