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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta skutočnosť, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) naďalej plnila svoj 

rozpočet bez významnej miery chybovosti a že celková miera chybovosti v 

administratívnom rozpočte klesla na 0,5 %; 

2. je naďalej znepokojený pretrvávajúcou nerovnováhou v personálnom zložení ESVČ z 

hľadiska rodu a štátnej príslušnosti; víta nedávny pokrok, konštatuje však, že rodová 

nerovnováha je stále výrazná, najmä vo vyšších triedach a na úrovni manažmentu; 

opakovane vyjadruje znepokojenie nad neprimeraným počtom pracovníkov ESVČ v 

najvyšších platových triedach;  

3. zdôrazňuje, že zásady personálneho obsadzovania, ktorými sa nastoľuje rovnováha medzi 

pracovníkmi pochádzajúcimi z členských štátov a pracovníkmi pochádzajúcimi z inštitúcií 

Spoločenstva, by sa mali uplatňovať na všetkých úrovniach hierarchie, najmä pokiaľ ide o 

vedúcich delegácií, kde sú nadmerne zastúpení diplomati členských štátov; zdôrazňuje 

tiež, že stále sa nadmerne využívajú služby vyslaných národných expertov, čím sa ďalej 

obchádzajú zásady personálneho obsadzovania; naliehavo žiada ESVČ, aby vyvinula 

úsilie o zníženie tohto ich nadmerného využívania;  

4. zdôrazňuje, že vedúci delegácií EÚ sú naďalej preťažení administratívnymi úlohami z 

dôvodu nepružnosti nariadenia o rozpočtových pravidlách; v tejto súvislosti víta diskusiu 

o prípadnom pilotnom projekte na vytvorenie regionálneho centra administratívnej 

podpory pre Európu, ktoré do určitej miery zmierni túto záťaž a môže byť v budúcnosti 

súčasťou širšieho riešenia; opakuje svoju výzvu Komisii a ESVČ, aby zvážili všetky 

riešenia tohto problému, ktoré by mohli znamenať aj možné zmeny nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, pričom zdôrazňuje, že by mali prevládať vysoké normy týkajúce 

sa kvality finančného riadenia; 

5. vyzýva ESVČ, aby zjednodušila súčasné rozpočtové mechanizmy, ktoré by mali byť 

pružnejšie, s cieľom umožniť flexibilné, ale účinné využívanie zamestnancov delegácií v 

záujme EÚ; 

6. zdôrazňuje, že je dôležité prijať kroky na užšie začlenenie osobitných zástupcov EÚ do 

administratívnej štruktúry ESVČ s cieľom zabezpečiť nákladovú efektívnosť, využívať 

synergie a posilniť koordináciu; 

7. opakuje, že je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky s cieľom usporiť náklady; zdôrazňuje, že je to mimoriadne dôležité 

pre schopnosť členských štátov rozhodným spôsobom reagovať na spoločné výzvy v 

oblasti bezpečnosti v čase, keď sú tieto výzvy zreteľne na vzostupe; 

8. poznamenáva, že Európsky dvor audítorov zdôraznil niektoré pretrvávajúce nedostatky v 

oblasti riadenia rodinných prídavkov, a to opakovane počas viacerých rokov po sebe; 

naliehavo žiada ESVČ, aby prijala opatrenia na riešenie týchto nedostatkov, aby sa 

zabránilo ich opakovanému výskytu v ďalších rokoch; 
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9. požaduje urýchlené prijatie operačných usmernení o oznamovaní nekalých praktík; 

10. naliehavo žiada ESVČ a Komisiu, aby uplatnili skúsenosti získané z prípadu misie 

EULEX v úzkej spolupráci s Parlamentom a spoločne preskúmali, akým spôsobom možno 

vykonávať odporúčania uvedené v Jacquého správe, ktorej vypracovanie zadala 

podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka, a riešiť všetky nedoriešené otázky. 
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