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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat 

(2016/2160(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó összevont éves 

beszámolójára (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)2, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról 

szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára4, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) 

bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre5 és 

különösen annak 55., 99., és 164–167. cikkére, 

 – tekintettel az Európai Számvevőszék „Hogyan kezeli épületeit az Európai Külügyi 

Szolgálat világszerte?” című, 07/2016. számú különjelentésére,  

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság 

véleményére (A8-0122/2017), 

1. mentesítést ad az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője számára az Európai 

Külügyi Szolgálat 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást az Európai Külügyi Szolgálatnak, az Európai Tanácsnak, a 

                                                 
1 HL L 69., 2015.3.13. 
2 HL C 380., 2016.10.14., 1. o. 
3 HL C 375., 2016.10.13., 1. o. 
4 HL C 380., 2016.10.14., 147. o. 
5 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
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Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az 

európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak, továbbá hogy 

gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről. 
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, X. 

szakasz – Európai Külügyi Szolgálat 

(2016/2160(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, X. szakasz – Európai 

Külügyi Szolgálat, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság 

véleményére (A8-0122/2017), 

A. mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy 

különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése 

az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-

tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása 

révén; 

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék szerint az általános hibaarány az 5. fejezetben 

(Igazgatás) – beleértve az Európai Külügyi Szolgálat költségvetését is – továbbra is 

viszonylag alacsony (2015-ben megközelítőleg 0,6%) volt; 

2. megjegyzi, hogy a Számvevőszék nem tárt fel jelentős hiányosságokat az EKSZ éves 

tevékenységi jelentésében és belső-kontroll rendszereiben;   

3. felhívja az EKSZ-t, hogy orvosolja a Számvevőszék által megállapított hiányosságokat 

az uniós külképviseletek helyi alkalmazottainak felvételi eljárását (pl. az eljárás egyes 

szakaszai átláthatóságának hiánya), illetve a közbeszerzési eljárásokat (nevezetesen az 

ajánlatok a megadott műszaki leírásokhoz képesti hibás értékelése, vagy nem a 

megfelelő közbeszerzési eljárás alkalmazása) illetően;  

4. egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy az alacsony értékű közbeszerzési eljárások 

iránymutatásainak, kialakításának, koordinálásának és végrehajtásának javítása igen 

fontos, mivel e szerződések összértéke a 2015-ben megkötött szerződések 4,5%-át tette 

ki; támogatja az EKSZ azon szándékát, hogy a teljes külképviseleti hálózat számára 

regionális szemináriumokat tart és adminisztratív segítséget nyújt a közbeszerzésekhez; 

5. felhívja az EKSZ-t, hogy javítsa kiválasztási eljárását oly módon, hogy az összes 

alátámasztó dokumentációt integrálja a folyamatba; kéri az EKSZ-t, hogy jobban 

hangolja össze a kirendeltségeken folyó közbeszerzési eljárásokat; megismétli arra 

irányuló kérését, hogy orvosolni kell az ezen a területen továbbra is fennálló 

hiányosságokat, és adminisztratív támogatást kell nyújtani azoknak a kirendeltségeknek, 

ahol a helyzet a legkritikusabb; 
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6. üdvözli, hogy a képviseletvezetők felügyeletét megerősítő, mind az 

elszámoltathatóságra, mind a jelentéstételi követelményekre kiterjedő javított és még 

átfogóbb iránymutatásokat adtak ki 2015 vonatkozásában a külső támogatások 

kezeléséről szóló jelentés (EAMR) keretében; 

7. sajnálatát fejezi ki annak kapcsán, hogy a kötelezettségvállalások az előzetes 

ellenőrzések során megállapított szabálytalansági hibaaránya a 2014-es 18,3%-ról 2015-

ben 22,4%-ra nőtt; 

8. megjegyzi, hogy 2015-ben az EKSZ teljes költségvetése 602,8 millió euró volt, ami 

2014-hez képest 16,2%-os növekedést jelentett, és ami abból adódott, hogy 71,5 millió 

eurót átcsoportosítottak az EKSZ-hez egyrészt a Bizottság igazgatási költségvetéséből 

(25,2 millió euró), másrészt egyéb költségvetési sorokból (mintegy 46,3 millió euró 

összegben) annak érdekében, hogy fedezzék az uniós kirendeltségek közös költségeit, 

mint például a bérleti díjakat, a biztonsági szolgálatot és az informatikai költségeket; 

megjegyzi, hogy az EFA-alapok ebbe nem számítanak bele;  

9. rámutat, hogy az EKSZ igazgatási költségvetésének végrehajtása továbbra is 

aggodalomra ad okot, mivel egyes kirendeltségek az EKSZ saját költségvetésén túl 33 

különböző költségvetési tételből kapnak költségvetési hozzájárulást a Bizottságtól; 

felkéri az összes érdekelt felet, hogy a költségvetés végrehajtásának megkönnyítése 

érdekében egyértelműsítsék és egyszerűsítsék a költségvetési forrásokat és 

megoldásokat; üdvözli, hogy a közelmúltban megoldást találtak az EFA igazgatási 

költségeinek fedezésére, és hogy azokat 2016-tól kezdődően az EKSZ költségvetéséből 

fogják folyósítani fejenként járó átalányösszeg alapján; 

10. tudomásul veszi, hogy a székhely költségvetése 218,9 millió euró volt, amelyből 140,5 

millió eurót (azaz 64,7%-ot) a tisztviselők és a külső személyzet fizetésére és egyéb 

juttatásaira, 30 millió eurót (azaz 13,7%-ot) az épületekre, és 30,7 millió eurót a helyi 

informatikai rendszerekre, valamint berendezésekre és bútorokra irányoztak elő; 

11. megállapítja, hogy a küldöttségek 383,9 millió eurós költségvetése a következőképpen 

oszlott meg: 155,8 millió euró (azaz 40,6%) az épületekkel kapcsolatos költségekre, 

105,5 millió euró (27,5%) a tisztviselők javadalmazására, 60,1 millió euró (15,7%) a 

külső személyzetre és a külső szolgáltatásokra, 20,6 millió euró (5,4%) az 

alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadásokra és 41,9 millió euró (10,9%) az egyéb 

igazgatási kiadásokra; megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság 204,7 millió eurót bocsátott 

rendelkezésre a küldöttségeken dolgozó bizottsági alkalmazottak adminisztratív 

költségeinek fedezésére; 

12. megismétli arra irányuló kérését, hogy – különösen a kirendeltségeken – fordítsanak 

nagyobb figyelmet az „üzletmenet-folytonosságára” és a „dokumentumkezelésre”, 

mivel ezek kulcsfontosságúak a belső ellenőrzési standardok, illetve a vezetés 

szempontjából, különösen a menedzsmenthez – a nyomonkövetéshez, az értékeléshez, a 

jelentéstételhez és a projektekhez – használt információk rendelkezésre állását és 

megbízhatóságát illetően; 

13. megállapítja, hogy csupán két kirendeltség élt fenntartással a megfelelő pályázati eljárás 

és a megbízhatósági nyilatkozathoz szükséges legfontosabb vezetői információk hiánya 

kapcsán;  
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14. támogatja az EKSZ és a külső ügyekben a csalás megelőzésével és felderítésével 

foglalkozó bizottsági szolgálatok közötti rendszeres kapcsolatot;  

15. támogatja egy regionális európai központ létrehozását, amely kezdeményezés azt 

célozza, hogy az uniós küldöttségek adminisztratív támogatása javuljon a pénzügyi 

irányítás, a közbeszerzés és a humánerőforrás-kezelés terén; várakozással tekint a 

kísérleti projekt 2017-es értékelésére; arra ösztönzi az EKSZ-t, hogy folytassa ezt – a 

tudás központosítására irányuló – gyakorlatot esetleg más régiókban is annak 

érdekében, hogy a kirendeltségek adminisztratív terhei és költségei csökkenjenek; 

16. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a kirendeltségek vezetői tudatában legyenek annak, 

hogy – politikai funkciójukon túlmenően – kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 

megbízhatóság, az irányítás és az elszámoltathatóság tekintetében, különösen az olyan 

tényezők mérlegelése kapcsán, amelyek miatt a Számvevőszék fenntartással élhet; arra 

ösztönzi az EKSZ-t, hogy nyújtson képzést és szaktanácsadást a kirendeltségek 

vezetőinek, és különösen a tagállami diplomatáknak;   

17. tudomásul veszi az EKSZ szervezeti felépítésének azt célzó változtatásait és 

egyszerűsítését, hogy a jelentéstételi útvonal, valamint a válságokra vagy politikai 

kihívásokra az EKSZ által adandó válasz megfogalmazását elősegítő információáramlás 

egyszerűsödjön, és hogy az igazgatóságok számának leredukálásával csökkenjen a 

hierarchia;  

18. tudatában van, hogy az EKSZ esetében döntő fontosságú az emberi erőforrások helyes 

kezelése, mivel az EKSZ három forrásból toboroz munkatársakat és dönt a 

kirendeltségekre kiküldött személyzetről, ugyanakkor az éves leépítési célkitűzés miatt 

székhelyén 2015-ben 17 álláshelyet kellett megszüntetnie; 

19. megjegyzi, hogy a tagállami diplomaták az EKSZ teljes AD állományának 32,9%-át 

(307 fő) teszik ki a 2014-es 33,8%-hoz képest; rámutat arra, hogy ez az arány a 

kirendeltségeken magasabb, 43,1%-os (166 tagállami diplomata), míg a székhelyen 

25,7%-os; felszólít a személyzet kiegyensúlyozottabb elosztására, és emlékezteti az 

EKSZ-t annak fontosságára, hogy egyesítse a tagállamok és az EKSZ személyzetének 

szakértelmét minden szinten;  

20. hangsúlyozza, hogy a küldöttségi vezetőként dolgozó tagállami diplomaták száma 63 (a 

134 álláshelyből), ami összességében 47%-nak felel meg; rámutat, hogy e 63 álláshely 

betöltése terén nem érvényesül a nemek egyenlősége (16% kontra 84%), és a 63 hely 

közül mindössze 16-ot tölt be olyan tagállam állampolgára, amelyik 2004-ben vagy 

később csatlakozott az Unióhoz; megjegyzi továbbá, hogy a küldöttségek 29 helyettes 

vezetője között is egyenlőtlen (24% kontra 76%) volt a nemek megoszlása, és 6 

küldöttségvezető-helyettes volt tagállami diplomata; 

21. megállapítja, hogy a tagállamokból érkező kirendelt nemzeti szakértők száma 2015-ben 

tovább nőtt (2014-hez képest 8%-kal), és így immár 434 (akik közül 376-an a 

székhelyen, 58-an a képviseleteken dolgoznak); megjegyzi, hogy a Brüsszelben dolgozó 

376 kirendelt nemzeti szakértő 40%-ának (azaz 151 főnek) a fizetését saját nemzeti 

hatósága folyósítja; 

22. emlékezteti az EKSZ-t, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani az EKSZ 
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személyzeti összetételére vonatkozóan az EKSZ létrehozásáról szóló tanácsi 

határozatban a tagállamokból és az uniós intézményektől érkező munkatársak 

tekintetében meghatározott arányt; 

23. megjegyzi, hogy a teljes személyzet szintjén a nemek szerinti megoszlás a 47% kontra 

53%-os aránnyal majdnem egyenlő, ám az AD besorolású alkalmazottak körében ez a 

különbség 31,7% kontra 68.3% (a 2014. évi 31% kontra 69% aránnyal szemben); 

megjegyzi, hogy ez a 30%-os arány 2011 óta stabil; 

24. ismételten aggodalmának ad hangot a nemek közötti egyensúlynak a vezetésben 

mutatkozó hiánya miatt, mivel ez a szint jelenleg 21,4 % kontra 78,6%; sajnálatát fejezi 

ki amiatt, hogy a másik nemből a vezetői pozícióra jelentkezők aránya továbbra is 

alacsony, 16%-os volt; úgy véli, hogy fontos lenne előrelépni e tekintetben, ezért 

felhívja az EKSZ-t, hogy dolgozza át feltételrendszerét és munkaerő-felvételi politikáját 

annak érdekében, hogy mindkét nemet egyaránt vonzza a vezetői pozíciókba; 

25. emlékeztet arra, hogy a földrajzi egyensúly, és különösen a személyzet állampolgársága 

és a tagállamok mérete közötti kapcsolat fontos eleme az EKSZ emberi erőforrás-

kezelésének, különös tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek 2004 óta csatlakoztak 

az Unióhoz; komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy ezek a tagállamok továbbra 

is alulreprezentáltak mind a személyzetben, mind a vezetés szintjén; ezért felhívja az 

EKSZ-t, hogy jelentősen javítson ezen a helyzeten; rámutat ugyanakkor, hogy ezek a 

tagállamok továbbra is alulreprezentáltak a magasabb igazgatási szinteken és a vezetői 

álláshelyeken, amelyekkel kapcsolatban még előrelépésre van szükség; 

26. üdvözli az alelnök/főképviselő által a Parlament felé tett azon ígéretet, hogy a fennálló 

egyensúlyhiányt – ami abból adódik, hogy a nemzeti diplomaták többségben vannak a 

képviseletek vezetői pozícióin – megszünteti, és felhívja az EKSZ-t, hogy 2017 

folyamán terjessze elő az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politikájának 

felülvizsgálatát, amely olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a nemek közötti egyensúly 

és a munkavállalók intézmények közötti mobilitása, arra is figyelemmel, hogy ez az 

emberi erőforrások tekintetében milyen hatással lesz arra a célra, hogy egy átfogó uniós 

stratégia révén fokozni kell az uniós külső fellépéseket és az unió ismertségét; 

27. ösztönzi az EKSZ-t, hogy fejlessze tovább az uniós küldöttségek szerepét, különösen 

azáltal, hogy a konzuli segítségnyújtás terén előmozdítja és támogatja a tagállamok 

közötti koordinációt;  

28. emlékezteti az EKSZ-t, hogy a gazdasági diplomácia és lobbitevékenység közötti 

határvonal elmosódik; kéri ezért az EKSZ-t, hogy csatlakozzon a kötelező átláthatósági 

nyilvántartásról szóló jövőbeli intézményközi megállapodáshoz, amely a jogi 

lehetőségek függvényében az uniós küldöttségekre is kiterjed majd; 

29. tudomásul veszi, hogy éves szinten 160 millió eurót fordítanak az uniós küldöttségek 

működtetésére, ami az előző pénzügyi évhez képest több mint 50%-os növekedés; 

megjegyzi, hogy a küldöttségek 80%-át továbbra is bérlik, és hogy a bérleti díjak 2015-

ben 53,04-ben millió eurót tettek ki; üdvözli az épületekkel kapcsolatos politika 

hatékonyabb kezelésére és a beszerzési költségek csökkentésére szolgáló 200 millió 

eurós hitelkeretet; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a hitelkeret és a kiadások növekedése 

ellenére csak néhány küldöttségi épület van az EKSZ tulajdonában; felszólítja az EKSZ-
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t, hogy ne csak az adott évben a küldöttségek épületeire érvényes szerződéseket 

terjessze elő, hanem az éves tevékenységi beszámolóban adjon áttekintést az összes 

küldöttségi épület helyzetéről; 

30. felszólítja az EKSZ-t, hogy a Számvevőszék 07/2016. számú különjelentésével 

összhangban vizsgálja felül ingatlanpolitikáit, különösen az alábbiak tekintetében: 

-  a tagállamok vagy a küldöttségi épületekben elszállásolt más uniós intézmények és 

szervek által fizetett kiadások következetességének és teljes megtérülésének 

szükségessége; 

- a küldöttségek épületeinek jobb kiválasztása; 

- a székhelyek közvetlen bevonása ingatlanbérlés vagy -vásárlás (vagy bérleti 

szerződés megújítása) előtt; 

- az ingatlangazdálkodási információs rendszer továbbfejlesztése, hogy az EKSZ 

megbízhatóbb és relevánsabb információkkal rendelkezzen a tervezési folyamat 

céljaira; 

31. felhívja az EKSZ-t, hogy igyekezzen jobban kihasználni az ingatlanokat, különösen 

azáltal, hogy kiemelt kérdésként kezeli a használatlanul álló és szükségtelenül nagy 

méretű ingatlanok, illetve a kapcsolódó kiadások (7,8 millió euró) problémáját, amelyre 

a Számvevőszék is felhívta a figyelmet; elismeri ugyanakkor, hogy az épületek kezelése 

a gyakran összetett környezetben kihívást jelenthet; 

32. hangsúlyozza, hogy az EKSZ-nek és a tagállamoknak közös érdekük az épületek 

használatának megosztása és a kezelésükkel kapcsolatos helyi együttműködés 

továbbfejlesztése, folyamatosan megkülönböztetett figyelmet fordítva a biztonsági 

kérdésekre, a legjobb ár-érték arány elérésére és az Unió imázsára; 

33. üdvözli, hogy tovább terjedt az a gyakorlat, mely szerint az uniós küldöttségek és a 

tagállamok közösen bérelnek épületet, és hogy 2015-ben hat társbérleti egyetértési 

megállapodást írtak alá, és hogy így 2015 végére összesen 86 társbérleti megállapodás 

volt érvényben; ösztönzi az EKSZ-t, hogy próbálja tovább terjeszteni ezt a bevált 

gyakorlatot; úgy véli, hogy ennek a politikának innovatív megközelítéseket kellene 

magában foglalnia, amelyek egyszerre célozzák egy, az erre nyitott tagállamokkal való 

társbérletre vonatkozó összehangolt stratégia meghatározását, valamint az épületekkel 

és a logisztikával kapcsolatos megfelelő költségmegosztási megállapodások 

kialakítását; megjegyzi, hogy a társbérleti megállapodások a külpolitikát formáló egyéb 

szervezetekre – így például az ECHO-ra, az Európai Beruházási Bankra, a közös 

biztonsági és védelmi missziókra és az Európai Unió különleges képviselőire – is 

vonatkozhatnak; 

34. sajnálatát fejezi ki a külképviseletek irodahelyiségeinek és rezidenciáinak kezelésére 

szolgáló információs rendszer nem megfelelő nyilvántartása és pontatlanságai miatt; a 

hasznos terek és a bérleti díjak jobb tervezése, valamint a takarékosság érdekében kéri 

az Unió küldöttségei által kódolt adatok teljességének és megbízhatóságának rendszeres 

felülvizsgálatát;  
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35. sürgeti az EKSZ-t, hogy erősítse meg az ingatlanpolitikája terén felmerült összes 

költség ellenőrzésére és nyomon követésére szolgáló eszközeit, az összes kiadás 

megfelelő áttekintésének és nyomon követésének biztosítása érdekében; úgy véli, hogy 

hangsúlyt kell fektetni az ingatlanpolitikában meghatározott plafonértékek tiszteletben 

tartására a külképviseletek irodahelyiségei teljes éves bérleti és egyéb járulékos 

költségeinek csökkentése érdekében, továbbá a társbérletben részt vevő szervezetek 

hozzájárulásának megfelelőségére, társbérlet esetén a működési költségek fedezésére, és 

a költségek helyi piaci feltételeknek való megfelelésére; 

36. úgy véli, hogy mihamarabb fejleszteni kell az ingatlankezeléssel kapcsolatos jogi és 

műszaki szakértelmet, egyidejűleg figyelembe véve minden lehetséges költséghatékony 

alternatív megoldást, úgymint külső szakértelem (pl. helyi brókerek) igénybevételét a 

piacfelmérésre vagy akár a tulajdonosokkal való tárgyalásra; 

37. kéri az EKSZ-től a küldöttségeket illetően végzett összes ellenőrzés éves listáját; 

38. felszólítja az EKSZ-t, hogy a küldöttségek ellenőrző szerve által végeztesse el az 

európai uniós nagyköveti rezidenciák közül az öt legutóbbi bérleti vagy vételi 

műveletének ellenőrzését, kitérve az albániai Tiranában található rezidenciára, és hogy 

tegyen erről jelentést a Parlamentnek; 

39. támogatja egy középtávú stratégia megvalósítását, amely minden lehetőséget számba 

vesz, a beruházási prioritásoktól és vásárlási lehetőségektől kezdve a bérletek 

megújításán át a tagállamokkal való helymegosztásig, figyelembe véve a személyzettel 

kapcsolatos előrejelzéseket és a politikatervezést és -fejlesztést is; 

40. arra ösztönzi az EKSZ-t, hogy ingatlanpolitikájában folytassa a környezetvédelmi 

vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS), valamint a környezetbarát közbeszerzés 

elvének alkalmazását, figyelembe véve ugyanakkor, hogy a 139 kirendeltség helyi 

viszonyai miatt bizonyos fokú rugalmasságra van szükség; 

41. azon a véleményen van, hogy az EKSZ és képviseletei biztonságát tovább kell erősíteni, 

és felhívja az EKSZ-t, hogy ezt a kérdést kezelje kiemelten képviseletei épületeinek és 

helyiségeinek kiválasztásakor; úgy véli, hogy az épületek biztonságának az 

ingatlanpolitika szerves részét kellene képeznie, és hogy az EKSZ evakuálási terveit és 

az evakuálásra irányuló döntéseket szükség esetén össze kell hangolni az érintett 

tagállamok képviseleteivel; 

42. üdvözli, hogy az EKSZ közös jövőkép és együttes fellépés tervét melengeti egy erősebb 

Európa megvalósítása céljával, ami a régió és az egész világ békéjéhez és biztonságához 

járul hozzá; 

43. felhívja az EKSZ-t az uniós polgárok felé irányuló kommunikációs politikájának 

javítására. 
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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. elégedetten állapítja meg, hogy az Európai Számvevőszék szerint az általános hibaarány 

az 5. fejezetben (Igazgatás), beleértve az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 

költségvetését is, továbbra is viszonylag alacsony (2015-ben 0,6% volt); 

2. megjegyzi, hogy a Számvevőszék hiányosságokat tárt fel a küldöttségeken dolgozó helyi 

alkalmazottak felvételi eljárásait, valamint a képviseletek által lefolytatott közbeszerzési 

eljárásokat illetően, és felkéri az EKSZ-t, hogy javítsa ezen eljárások minőségét; rámutat, 

hogy a 139 külképviseletből álló decentralizált hálózat működtetése kihívást jelent, mivel 

az emberi erőforrások korlátozottak és idegen környezetben kell dolgozni, valamint 

hangsúlyozza, hogy az egyes képviseletek adminisztratív terheit csökkenteni kell; üdvözli 

az arra irányuló kísérleti projektet, hogy az Európában működő uniós küldöttségek 

igazgatását régiók szerint támogassák, és felszólít az adminisztratív feladatoknak a 

székhelyen történő lehető legnagyobb mértékű központosítására, valamint arra, hogy 

nyújtsanak megfelelő képzési lehetőségeket és eseti támogatást a küldöttségeknek; 

3. emlékeztet annak szükségességére, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák az EKSZ 

személyzeti összetételére vonatkozóan az EKSZ szervezetéről és működéséről szóló 

tanácsi határozatban a tagállamokból és az uniós intézményektől érkező munkatársak 

tekintetében meghatározott arányt; üdvözli az alelnök/főképviselő által az Európai 

Parlament előtt tett ígéretet, mely szerint foglalkozni fog azzal a kérdéssel, hogy jelenleg a 

nemzeti diplomaták túlsúlyban vannak a küldöttségek vezetésében, és hogy 2017 

folyamán felül fogja vizsgálni az EKSZ emberi erőforrásokkal kapcsolatos politikáját, 

olyan kérdéseket véve górcső alá, mint a nemek közötti egyenlőség és a személyzet 

intézmények közötti mobilitása;  
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4. tudomásul veszi az EKSZ épületeinek kezeléséről szóló 07/2016. számú számvevőszéki 

különjelentést; elismeri ugyan, hogy az épületek kezelése a gyakran összetett 

környezetben kihívást jelenthet, ám felhívja az EKSZ-t, hogy késlekedés nélkül 

foglalkozzon az üresen álló vagy szükségtelenül nagy ingatlanok kérdésével, amelyekre a 

Számvevőszék felhívta a figyelmet, és törekedjen a hatékonyabb helykihasználásra 

azáltal, hogy közös épületeket bérel más uniós szervekkel vagy a tagállamok 

követségeivel; javasolja az EKSZ-nek, hogy nyújtson segítséget az uniós küldöttségeknek 

abban, hogy igényeikre megtalálják a megfelelő megoldásokat. 
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