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SUGESTII

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

1. constată că SEAE este o instituție creată recent, rezultată din consolidarea mai multor 
servicii diferite și că 2011 a fost primul său an de funcționare, pe parcursul căruia au 
existat numeroase provocări tehnice care au trebuit depășite, în special în ceea ce privește 
achizițiile, recrutarea și cultura și practicile instituționale; 

2. salută exemplele excelente de coordonare dintre SEAE și alte instituții și donatorii 
internaționali și recomandă ca aceste practici să fie promovate la nivel de standarde;

3. subliniază că, la crearea SEAE, Comisia a preluat două domenii administrative, auditul 
intern și contabilitatea, ca urmare a costurile pe care le presupun; recunoaște că, într-
adevăr, au fost realizate economii și susține continuarea acestei cooperări;

4. recomandă ca SEAE să urmărească în mod constant sinergiile și valoarea adăugată în 
interacțiunea sa cu statele membre, atât în ceea ce privește schimbul și analiza de 
informații, cât și îndeplinirea funcțiilor de reprezentare diplomatică în țările terțe 
corespunzătoare;

5. constată perioada intensă de recrutări din primul an de funcționare a SEAE în vederea 
asigurării întregului personal necesar; constată în plus că există anumite delegații în cadrul 
cărora funcțiile sunt greu de ocupat mai ales din cauza nivelului de risc asociat amplasării 
lor;

6. consideră că este dificil să se realizeze comparații detaliate ale condițiilor prevalente în 
care SEAE trebuie să funcționeze în 140 de locuri; recomandă, prin urmare, să fie definite 
criterii de referință în legătură cu serviciile diplomatice ale statelor membre din aceeași 
țară;

7. regretă dezechilibrul geografic și de gen din cadrul SEAE: o proporție mai mică din 
personal provine din noile state membre comparativ cu EU-15 (în special la niveluri 
subordonate șefilor de delegații) și numărul relativ mic de femei reprezentate; îndeamnă 
SEAE să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți această situație;

8. constată cu satisfacție performanțele a 8 800 de candidați și gestionarea lor, în 2011 fiind 
realizate 1 300 de interviuri și fiind ocupate 118 posturi vacante; 

9. constată că 39,5% din ambasadorii Uniunii provin din state membre; reamintește acordul 
ca o treime dintre posturi să fie ocupate de personal provenit din statele membre; solicită 
că Înaltul Reprezentant să pună în aplicare acordul și să se asigure că acesta acoperă și 
posturile de conducere de nivel superior și mijlociu;

10. subliniază că există un dezechilibru în cadrul delegațiilor între membrii personalului 
SEAE și al Comisiei; solicită ca mai mulți membri ai personalului SEAE să fie transferați 
de la sediul central la delegații;
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11. solicită în mod insistent să se realizeze o reevaluare a celor 36 de delegații care constau 
doar dintr-un ambasador, pentru a stabili dacă acestea trebuie închise sau dotate cu mai 
mulți angajați;

12. îndeamnă cu hotărâre SEAE, în ceea ce privește aranjamentele de călătorie ale 
personalului, să adopte practici similare celor aplicate de statele membre în situații 
comparabile;

13. insistă ca, în urma revizuirii anexei X la Statutul funcționarilor (țări terțe), numărul de zile 
de concediu și cel al celorlalte zile nelucrătoare la nivel local să fie aliniat la dispozițiile 
aplicabile reprezentanțelor diplomatice ale statelor membre din țara respectivă;

14. consideră că evaluarea activității SEAE reprezintă cadrul în care se poate realiza o analiză 
detaliată a compatibilității dintre resursele disponibile și funcțiile care trebuie îndeplinite 
de SEAE, precum și a oricăror schimbări necesare pentru a asigura cel mai înalt nivel de 
eficiență a operațiunilor sale; consideră că o evaluare a proprietăților utilizate de SEAE ar 
trebui să implice o comparație cu alte misiuni diplomatice din același loc, mai degrabă, 
decât între incintele SEAE din țări diferite.

15. solicită să se prezinte un plan pe mai mulți ani referitor la clădirile și siguranța 
personalului și la securitatea clădirilor Uniunii Europene din toate țările terțe în care își 
desfășoară activitatea reprezentanțe ale Uniunii Europene;

16. insistă asupra faptului că este necesară o evaluare a eficienței acordurilor privind nivelul 
serviciilor dintre Comisie și SEAE și, respectiv SGC, și sugerează modificarea acordurilor 
existente și semnarea unor noi acorduri, după caz, pentru a soluționa problemele ce țin de 
gestiunea administrativă.
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 18.3.2013
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