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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt asjaolu üle, et Euroopa välisteenistus on jätkanud kolmandal 

eelarveaastal oma eelarve täitmist, ilma et kontrollikoda oleks tuvastanud olulisi vigu; 

võtab teadmiseks edusammud, mis on tehtud eelmistel aastatel tuvastatud vigade 

kõrvaldamiseks, ja toetab kontrollikoja aastaaruandes esitatud soovitusi olukorra 

parandamiseks; tunneb heameelt Euroopa välisteenistuse loomist käsitleva kontrollikoja 

eriaruande üle ja selles aruandes sisalduvate arvukate kasulike soovituse üle olukorra 

parandamiseks; 

2. väljendab veel kord muret kõrge palgaastmega ametikohtade märkimisväärse arvu pärast 

Euroopa välisteenistuses, mis on ebaproportsionaalne selliste ametikohtade koguarvu 

suhtes liidu institutsioonides ja töötajate arvu vähendamise suhtes kõigis liidu 

institutsioonides; võtab teadmiseks sellega seotud liigselt paisutatud juhtkonna probleemi, 

mida tuleb hakata viivitamata lahendama; märgib ka, et puudub kompetentsiraamistik 

juhtide jaoks, mille alusel saaks hinnata esialgselt välja valitud kandidaate; rõhutab, et 

töölevõtmisotsuste peamiseks kriteeriumiks peab jääma pädevus välisküsimustes; 

3. väljendab muret ELi personali koosseisu jätkuva tasakaalustamatuse pärast; märgib, et 

kuigi Euroopa välisteenistus on teinud edusamme geograafilise tasakaalustamatuse 

vähendamiseks, on endiselt probleeme, millest suurim on jätkuvalt sooline ebavõrdsus 

eelkõige AD- ja juhtivatel ametikohtadel; võtab teadmiseks ka jätkuva sõltuvuse lähetatud 

riiklikest ekspertidest, mis põhjustab probleeme seoses Euroopa välisteenistuse loomisel 

kokku lepitud personali koosseisu poliitikaga; 

4. rõhutab, et kulusid saaks oluliselt kokku hoida, kui parandada liikmesriikide vahelist 

koostööd välis- ja julgeolekupoliitika alal ning määrata ennetavalt kindlaks ühised 

meetmed, mis Euroopa välisteenistus saab järkjärgult üle võtta, et liidu ülemaailmset rolli 

tugevdada ja tõhustada; 

5. rõhutab, et tuleks edasi arendada töötavasid, mis tagaksid koostöö rahvusvahelise koostöö 

ja arengu peadirektoraadiga, ning toetada valdkondlikke üksusi (näiteks konfliktiennetuse 

ja julgeolekupoliitika direktoraat); 

6. rõhutab, et valdkondlikud üksused tuleks kaasata programmitöö kõikidesse etappidesse 

vältimaks seda, et konfliktide ennetamise, rahu kindlustamise ning soolise 

võrdõiguslikkuse ja inimõigustega seoses tehtaks täiendusi viimasel hetkel; 

7. rõhutab, et liidu delegatsioonide poolt praegu kohaldatavad finantseeskirjad panevad 

delegatsioonide juhtidele jätkuvalt suure halduskoormuse, mis viib tähelepanu eemale 

delegatsiooni juhi esmaselt vastutuselt keskenduda poliitilisele tööle; nõuab tungivalt, et 

Euroopa välisteenistus ja komisjon leiaksid sellele probleemile lahenduse, mis hõlmaks 

finantseeskirjade muutmist, tingimusel et see ei vähenda delegatsioonide finantsjuhtimise 

kvaliteeti ja rangust; märgib ka, et halduskulude katmiseks kasutatakse pidevalt Euroopa 

välisteenistuse ja komisjoni eelarveridu, mis muudab finantstegevuse asjatult 
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keerukamaks; toetab kontrollikoja aruandes esitatud soovitust selle kohta, et liidu 

delegatsioonide avalikke hankemenetlusi tuleks rohkem toetada; 

8. väljendab heameelt mõne näite üle, kus liidu delegatsioon ja liikmesriigi diplomaatiline 

esindus on koondatud ühte asukohta; kordab siiski taas, et tuleb jätkata võimaluste 

otsimist pikaajaliseks kokkuhoiuks ja koostoimeks nii Euroopa välisteenistuse 

delegatsioonide, peakorteri ja komisjoni vahel kui ka liikmesriikidega, et tagada 

eelarvepiirangute ajal Euroopa välisteenistuse eelarve jätkusuutlikkus, ning nõuab seetõttu 

tungivalt, et suurendataks teenistuste ühte asukohta koondamise ja teenuste ühiskasutuse 

võimalusi; 

9. rõhutab võimalust kulusid kokku hoida, kui konsulaarteenuseid pakutakse liidu 

delegatsioonide kaudu; kutsub Euroopa välisteenistust üles koostama üksikasjaliku 

analüüsi tema mõju kohta eelarvele ning kutsub liikmesriike üles selles küsimuses 

kokkuleppele jõudma ning koostama ühtlustatud eeskirjad ja õigusaktid; 

10. väljendab muret selle pärast, et liidu delegatsioonide poliitikaosakondades ning ÜVJP 

missioonide kavandamiseks ja elluviimiseks ei ole piisavalt personali; märgib ka, et liidu 

delegatsioonidel on luureandmete saamise ja käsitlemisega seotud praktilisi raskusi; 

11. märgib, et Euroopa välisteenistus eraldab jätkuvalt ebapiisavalt vahendeid sisepoliitika 

välisaspektidele ja et tal on rahastamisvahendite kavandamisse nõuetekohase panuse 

andmiseks liiga vähe töötajaid, mis seab ohtu ELi välispoliitika ühtsuse; 

12. rõhutab, et tingimata tuleb luua ühistalituste keskus, mis annaks ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika missioonidele ning liidu eriesindajatele ja nende büroodele tsentraliseeritud 

logistika-, hanke- ja haldustoe pakkumise kaudu suure kulude kokkuhoiu; peab 

kahetsusväärseks, et keskuse loomine on pikka aega viibinud, ja nõuab tungivalt, et kõik 

asjaomased sidusrühmad püüaksid jõuda kiiresti kokkuleppele kõrgetele nõudmistele 

vastava keskuse osas, mis suudaks missioone eelkõige nende algusfaasis tulemuslikult 

toetada, standardiseerida tööprotsesse ning tagada kiiremad ja kulutasuvamad hanked;  

13. rõhutab, et liidu eriesindaja integreerimine Euroopa välisteenistusse on ülioluline nii 

eelarve seisukohast kui ka selleks, et suurendada liidu välispoliitika sidusust; 

14. kordab taas oma üleskutset reisikulude kokkuhoidmiseks koolituse ja töövestluste 

valdkonna innovaatiliste lahenduste abil, sealhulgas delegatsiooni juhi ametikohtade 

puhul, nt kasutades rohkem videokonverentse. 
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