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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава заключенията и препоръките от доклада на Сметната палата по 
отношение на слабостите във финансовото управление в рамките на ЕСВД; 
признава, че някои от проблемите може да са с преходен характер, както и че като 
цяло при плащанията не са допуснати съществени грешки, но желае да се постави 
по-силен акцент върху използването на най-добри практики и строгото придържане 
към Финансовия регламент;

2. приветства реализираните през 2012 г. икономии и продължаването на тази 
тенденция през 2013 г., както беше планирано; отново изразява своите наблюдения 
във връзка с относително големия брой длъжности на високи постове, който е 
твърде непропорционален в сравнение с други институции; призовава съответните 
служби да определят в средносрочен и дългосрочен план пътна карта и подходящи 
методи, за да се поправи това сравнително неравновесие; подчертава освен това 
необходимостта да се увеличи финансовата подкрепа по отношение на 
специфичните проблеми във връзка със сигурността на персонала на ЕСВД;

3. припомня, че ЕСВД трябва да се стреми да създава условия за реализирането на 
икономии и да повиши ефективността на дипломацията във всички държави членки, 
като поражда ефект на взаимодействие между Европейския съюз и неговите 
държави членки чрез съвместно използване на обекти, обмен на информация, 
обединяване и споделяне на експертен опит и ноу-хау , както и по-тясно 
сътрудничество с международни организации и международни финансови 
институции; подчертава в допълнение, че ЕСВД трябва да се стреми да избягва и 
премахва дублирането на задачи, функции и ресурси с други европейски 
институции и в рамките на самата ЕСВД, както и да показва повече прозрачност 
при разпределянето на отговорности в рамките на управленската структура на 
ЕСВД;

4. подчертава липсата на баланс между персонала на ЕСВД и Комисията, разпределен 
в делегациите; призовава в делегациите да бъдат командировани повече служители 
от седалището на ЕСВД;

5. счита, че е необходимо да се преразгледат действащите в делегациите процедури на 
ЕСВД, като например годишните колективни преговори относно заплащането на 
местния персонал в делегациите на ЕС;

6. остава загрижен дали при набирането на персонал целта да се привличат служители 
от националните дипломатически служби и целта да се гарантира справедливо и 
адекватно от гледна точка на географския произход и пола представителство на 
граждани от всички държави членки и на всички длъжностни нива се следват 
съобразно този стремеж; подчертава, че и двете цели следва да бъдат част от 
дългосрочната стратегия за набиране на персонал; отбелязва, че 39,5 % от 
посланиците на ЕС идват от държавите членки; припомня споразумението, според 
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което една трета от всички длъжности следва да бъдат заети от държавите членки;

7. подчертава, че следва да бъде ясно посочена и преразгледана взаимовръзката между 
числеността на персонала, от една страна, и идентифицираните стратегически 
интереси и съсредоточените върху определени делегации или функции разходи по 
функция 4, от друга страна;

8. подчертава необходимостта да се използва по-голямата гъвкавост, която се 
осигурява от новия Финансов регламент, както и да се ускори предоставянето на 
помощ в кризисни ситуации, по-специално в ситуации, при които предстояща или 
непосредствена опасност заплашва да прерасне във въоръжен конфликт или да 
дестабилизира дадена държава и когато намесата на Съюза на ранен етап би била от 
голямо значение за предотвратяването на конфликта.
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