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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază concluziile și recomandările din raportul Curții de Conturi referitor la 
deficiențele în gestiunea financiară a SEAE; recunoaște că anumite probleme ar putea 
avea caracter tranzitoriu și că plățile nu înregistrează, în general, erori materiale, dar 
dorește să pună accentul pe utilizarea de bune practici și pe stricta respectare a 
regulamentului financiar;

2. salută economiile realizate în 2012 și continuarea acestei tendințe în 2013, după cum este 
preconizat; reiterează observațiile sale privind relativa suprasaturare cu posturi din 
eșaloanele superioare, care este extrem de disproporționată în comparație cu alte instituții; 
solicită departamentelor relevante să stabilească pe termen mediu și lung o foaie de 
parcurs și metode adecvate în vederea corectării acestui relativ dezechilibru; evidențiază, 
în plus, necesitatea consolidării sprijinului financiar în ceea ce privește preocupările 
specifice legate de securitatea personalului SEAE;

3. reamintește că SEAE trebuie să urmărească realizarea de economii și să îmbunătățească 
eficiența diplomatică în toate statele membre, creând sinergii între Uniunea Europeană și 
statele sale membre prin folosirea în comun a instalațiilor, schimbul de informații, punerea 
în comun și partajarea expertizei și a cunoștințelor și printr-o mai strânsă cooperare cu 
organizațiile internaționale și cu instituțiile financiare internaționale; subliniază, în plus, 
că SEAE trebuie să evite și să elimine suprapunerile de sarcini, funcții și resurse cu alte 
instituții europene și în cadrul SEAE și să arate o mai mare transparență cu privire la 
alocarea responsabilităților în cadrul structurii de conducere a SEAE;

4. subliniază lipsa de echilibru în ceea ce privește distribuția personalului SEAE și al 
Comisiei în delegații; solicită detașarea în delegații a unui număr mai mare de membri ai 
personalului de la sediul SEAE;

5. consideră că este necesară revizuirea procedurilor existente ale SEAE din cadrul 
delegațiilor, cum ar fi negocierile colective anuale privind salariile pentru personalul local 
din delegațiile UE;

6. rămâne îngrijorat cu privire la respectarea efectivă a obiectivelor de recrutare a 
personalului din serviciile diplomatice naționale și de asigurare a unei reprezentări 
geografice și de gen adecvate și echitabile a resortisanților tuturor statelor membre și la 
toate nivelurile; subliniază faptul că ambele obiective ar trebui să facă parte din strategia 
de recrutare pe termen lung; constată că 39,5 % dintre ambasadorii UE provin din statele 
membre; reamintește acordul în temeiul căruia o treime din totalul posturilor ar trebui 
ocupate de personalul statelor membre;

7. subliniază că ar trebui clar stabilită și revizuită legătura dintre nivelurile de personal, pe de 
o parte, și interesele strategice identificate și cheltuielile aferente rubricii 4 concentrate pe 
anumite delegații sau funcții, pe de altă parte;
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8. subliniază necesitatea de a folosi flexibilitatea sporită oferită de noul regulament financiar 
și de a accelera furnizarea ajutoarelor în situații de criză, în special în situațiile de pericol 
iminent sau imediat care amenință să devină un conflict armat sau să destabilizeze o țară, 
și în care un angajament timpuriu al Uniunii ar fi de o importanță majoră în promovarea 
prevenirii conflictelor.
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