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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Destaca as conclusões e as recomendações constantes do relatório do Tribunal de Contas 
relativas às deficiências observadas na gestão financeira no SEAE; embora reconheça que 
alguns dos problemas podem revestir um caráter transitório e que os pagamentos estão 
geralmente isentos de erros significativos, considera desejável que a atenção seja 
consagrada ao recurso a boas práticas e à estrita observância do disposto no Regulamento 
Financeiro;

2. Regozija-se com as poupanças efetuadas em 2012 e com a continuação desta tendência em 
2013, tal como previsto; reitera os seus comentários acerca do número relativamente 
excessivo de lugares de grau elevado, que é seriamente desproporcionado em comparação 
com outras instituições; exorta as secções pertinentes a estabelecerem, a médio e longo 
prazo, um roteiro e métodos adequados com vista a corrigir este desequilíbrio relativo; 
além disso, realça a necessidade de reforçar o apoio financeiro no que respeita às 
preocupações específicas em matéria de segurança do pessoal do SEAE;

3. Recorda que o SEAE tem de ter como objetivo permitir poupanças e melhorar a eficiência 
diplomática em todos os Estados-Membros, criando efeitos de sinergia entre a UE e os 
seus Estados-Membros através da partilha de locais, da troca de informações, da partilha 
de "know-how" e de conhecimentos especializados e duma cooperação mais estreita com 
as organizações internacionais e as instituições financeiras internacionais; realça, além 
disso, que o SEAE tem de ter como objetivo evitar e eliminar qualquer duplicação de 
tarefas, de funções e de recursos em relação a outras instituições europeias e dentro do 
próprio SEAE e demonstrar uma maior transparência no que respeita à atribuição de 
responsabilidades no âmbito da estrutura de gestão do SEAE;

4. Realça o desequilíbrio na distribuição do pessoal do SEAE e da Comissão nas delegações; 
solicita que mais pessoal seja transferido da sede do SEAE para as delegações;

5. Considera necessário proceder à revisão dos atuais procedimentos do SEAE nas 
delegações, como as negociações anuais sobre aumentos salariais do pessoal local das 
delegações da UE;

6. Continua preocupado com a questão de saber se os objetivos de recrutamento tendo em 
vista captar pessoal dos serviços diplomáticos nacionais e assegurar uma representação 
geográfica e de género adequada e equitativa de nacionais de todos os Estados-Membros, 
e a todos os níveis de emprego, estão a ser prosseguidos nesta ótica; realça que ambos os 
objetivos devem fazer parte da estratégia de recrutamento a longo prazo; regista que 
39,5% dos embaixadores da UE são provenientes dos Estados-Membros; recorda o acordo 
estipulando que um terço dos lugares deve ser preenchido pelos Estados-Membros;

7. Sublinha que a concatenação entre o nível de efetivos, por um lado, e os interesses 
estratégicos definidos e as despesas da rubrica 4 centradas em certas delegações ou 
funções, por outro, deveria claramente salientada e reexaminada;
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8. Realça a necessidade de utilizar a maior flexibilidade proporcionada pelo novo 
Regulamento Financeiro para acelerar a prestação de ajuda em situações de crise, em 
particular, quando houver situações de perigo imediato ou iminente que ameacem escalar 
para o conflito armado ou desestabilizar um país e em que um envolvimento precoce da 
UE se revestiria de grande importância para promover a prevenção de conflitos.
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