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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri fir-
rigward tad-dgħufijiet fil-ġestjoni finanzjarja fis-SEAE kollu; jirrikonoxxi li wħud mill-
problemi jistgħu jkunu ta' natura transizzjonali, u li l-ħlasijiet ġeneralment huma ħielsa 
minn żbalji materjali, iżda jixtieq li jsaħħaħ l-enfasi fuq l-użu tal-aħjar prattiki u fuq l-
osservazzjoni stretta tar-Regolament Finanzjarju;

2. Jilqa' l-ekonomiji li saru fl-2012, u l-kontinwazzjoni ta' din it-tendenza fl-2013 kif 
ippjanat; itenni l-kummenti tiegħu dwar in-numru relattivament eċċessiv ta’ karigi ta’ grad 
għoli, li huwa serjament sproporzjonat meta mqabbel ma’ istituzzjonijiet oħra; jistieden 
lid-dipartimenti relevanti jistabbilixxu, għal terminu ta’ żmien medju u ta’ żmien twil, 
pjan direzzjonali u metodi xierqa bil-ħsieb li dan l-iżbilanċ relattiv jiġi kkoreġġut; 
jissottolinja l-ħtieġa, barra minn hekk, li l-appoġġ finanzjarju jissaħħaħ fir-rigward tal-
tħassib partikolari ta’ sigurtà għall-persunal tas-SEAE;

3. Ifakkar li s-SEAE għandu jimmira li jkunu jistgħu jsiru ekonomiji u jittejbu l-istrateġiji 
diplomatiċi fl-Istati Membri kollha, filwaqt li jinħolqu effetti ta' sinerġiji bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri tagħha permezz tal-kolokazzjoni, l-iskambju tal-informazzjoni, 
il-kondiviżjoni tal-kompetenzi esperti u l-għarfien, u l-kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali; jisħaq li, 
barra minn hekk, is-SEAE għandu jkollu l-għan li jevita u jelimina kwalunkwe kompiti, 
funzjonijiet u riżorsi duplikati ma' istituzzjonijiet Ewropej oħra u fi ħdan l-SEAE nnifisha, 
u li juri aktar trasparenza fl-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet fi ħdan l-istruttura tal-
ġestjoni tas-SEAE;

4. Jenfasizza n-nuqqas ta’ bilanċ fid-distribuzzjoni tal-persunal tas-SEAE u tal-Kummissjoni 
fid-delegazzjonijiet; jitlob li jiġi assenjat aktar persunal mill-Kwartieri ġenerali tas-SEAE 
għad-delegazzjonijiet;

5. Iqis li huwa neċessarju li l-proċeduri eżistenti tas-SEAE fid-delegazzjonijiet jiġu 
rieżaminati, bħal, pereżempju, in-negozjati kollettivi annwali dwar il-ħlas għall-persunal 
lokali f’delegazzjonijiet tal-UE;

6. Għadu mħasseb dwar jekk l-objettivi ta' reklutaġġ li jiġi attirat persunal mis-servizzi 
diplomatiċi nazzjonali, u li tkun żgurata rappreżentanza ġeografika u rappreżentanza tas-
sessi ġusta u adegwata ta' ċittadini mill-Istati Membri kollha u fil-livelli kollha ta' karigi, 
humiex qed jiġu promossi b'dan il-għan; jisħaq li ż-żewġ objettivi għandhom jiffurmaw 
parti mill-istrateġija ta’ reklutaġġ fuq terminu ta’ żmien twil; jinnota li 39,5 % tal-
ambaxxaturi tal-UE ġejjin mill-Istati Membri; ifakkar fil-ftehim li bih terz tal-karigi kollha 
għandhom jimtlew mill-Istati Membri;

7. Jenfasizza li l-interkonnessjoni bejn il-livelli ta' provvediment ta' persunal, minn naħa, u l-
interessi strateġiċi identifikati u l-infiq taħt l-Intestatura 4 kkonċentrat fuq ċerti 
delegazzjonijiet jew funzjonijiet, min-naħa l-oħra, għandhom ikunu ddikjarati b'mod ċar u 
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għandhom jiġu rieżaminati.

8. Jenfasizza l-bżonn li jsir użu mill-flessibilità msaħħa pprovduta mir-Regolament 
Finanzjarju l-ġdid, u li titħaffef il-provvista ta’ għajnuna f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, b'mod 
partikolari fejn hemm theddida li periklu imminenti jew immedjat jeskala għal kunflitt 
armat jew li jiddistabbilizza pajjiż, u fejn intervent bikri tal-Unjoni jkun ta’ importanza 
kbira għall-promozzjoni tal-prevenzjoni ta’ kunflitt.
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