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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. s uspokojením konštatuje, že podľa Európskeho dvora audítorov (EDA) je celková miera 

chýb v okruhu 5 (Administratíva) vrátane rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu 

činnosť (ESVČ) stále relatívne nízka (0,6 % v roku 2015); 

2. konštatuje, že EDA zistil určité nedostatky v postupoch prijímania miestnych 

zamestnancov do delegácií a v obstarávacích postupoch organizovaných delegáciami, a 

vyzýva ESVČ, aby zlepšila kvalitu svojich postupov; upozorňuje na výzvy spojené s 

operáciami v rámci decentralizovanej siete 139 delegácií s obmedzenými ľudskými 

zdrojmi a v rôznych prostrediach a zdôrazňuje potrebu znížiť administratívne zaťaženie, s 

ktorým sa jednotlivé delegácie stretávajú; víta pilotný projekt o regionalizácii 

administratívnej podpory delegáciám Únie v Európe a požaduje čo najvyššiu centralizáciu 

administratívnych úloh na ústredí, ako aj primerané možnosti odbornej prípravy a podporu 

delegácií v jednotlivých prípadoch; 

3. pripomína potrebu zabezpečiť úplné dodržiavanie zásady obsadzovania pracovných miest, 

pokiaľ ide o pomer medzi zamestnancami ESVČ prijímanými z členských štátov a z 

inštitúcií Únie, ako sa stanovuje v rozhodnutí Rady o organizácii a fungovaní ESVČ; víta 

záväzok vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Komisie voči Parlamentu, že sa bude 

zaoberať otázkou existujúceho nadmerného zastúpenia národných diplomatov v pozíciách 

vedúcich delegácií a že v roku 2017 predloží hodnotenie politiky ľudských zdrojov 

ESVČ, ktoré bude zamerané na otázky, ako je rodová rovnosť a mobilita zamestnancov 

medzi inštitúciami;  

4. berie na vedomie osobitnú správu EDA č. 7/2016 o správe budov Európskej služby pre 

vonkajšiu činnosť vo svete; uznáva problémy spojené so správou budov v často zložitých 

podmienkach, vyzýva však ESVČ, aby riešila jednotlivé prípady nevyužívaných alebo 

zbytočne veľkých priestorov, čo Dvor audítorov označil za prioritnú úlohu, a aby sa 

snažila účinnejšie využívať spoločné prenájmy s inými orgánmi EÚ alebo ambasádami 

členských štátov; odporúča ESVČ, aby posilnila podporu delegáciám EÚ pri hľadaní 

vhodných riešení na pokrytie ich potrieb. 
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