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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва със задоволство, че според доклада на Европейската сметна палата (ЕСП) 

общото ниво на грешки по функция 5 (Администрация), включително и бюджета на 

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), продължава да бъде относително 

ниско (0,6 % за 2015 г.); 

2. отбелязва, че Сметната палата е констатирала някои слабости в процедурите за 

набиране на местни служители в делегациите и в процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, организирани от делегациите, и приканва ЕСВД да подобри 

качеството на своите процедури; подчертава предизвикателствата, свързани с 

операциите, извършвани в рамките на децентрализирана мрежа от 139 делегации, с 

ограничени човешки ресурси и в различни райони, и изтъква необходимостта от 

намаляване на административната тежест за отделните делегации; приветства 

пилотния проект относно регионализацията на административната подкрепа за 

делегациите на Съюза в рамките на Европа и призовава за централизиране на 

административните задачи в седалището на ЕСВД, доколкото това е възможно, 

както и за осигуряване на подходящи възможности за обучение и конкретна 

подкрепа за делегациите; 

3. припомня, че е необходимо да се гарантира пълно спазване на формулата за 

персонала на ЕСВД във връзка със съотношението между служителите от 

държавите членки и тези от европейските институции, както е посочено в 

решението на Съвета относно организацията и функционирането на ЕСВД; 

приветства ангажимента на върховния представител/заместник-председател на 

Комисията, поет пред Парламента, за справяне с проблема за свръхпредставеността 

на националните дипломати, назначени като ръководители на делегации, и за 

представяне през 2017 г. на преглед на политиката за човешките ресурси на ЕСВД, 

като се обърне внимание на някои въпроси като равенството между половете и 

мобилността на служителите между институциите;  

4. отбелязва Специален доклад № 7/2016 на Сметната палата относно управлението на 

сградите на ЕСВД; признава предизвикателствата във връзка с управлението на 

сградите, често осъществявано в сложна среда, но призовава ЕСВД да разгледа 

приоритетно отделните случаи на незаети или ненужно големи сгради, 

констатирани от Сметната палата, и да потърси възможности за по-ефективно 

съвместно ползване на обекти заедно с други органи на ЕС или посолства на 

държави членки; препоръчва на ЕСВД да увеличи подкрепата си за делегациите на 

ЕС при намирането на подходящи решения за посрещане на техните нужди. 
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