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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na závěry a doporučení obsažené ve zprávě Účetního dvora, které odkazují na 
nedostatky ve finančním řízení v rámci ESVČ; uznává, že některé z těchto problémů 
mohou být přechodného rázu a že u plateb se v zásadě nevyskytují věcné chyby, avšak 
uvítal by větší důraz na využívání osvědčených postupů a na přísné dodržování finančního 
nařízení;

2. vítá úspory, jichž bylo dosaženo v roce 2012, a skutečnost, že tento vývoj by měl podle 
plánu pokračovat i v roce 2013; znovu opakuje své připomínky k relativně nadbytečnému 
množství pracovních pozic ve vysokých platových třídách, které je v závažném nepoměru 
vůči ostatním orgánům a institucím; vyzývá příslušné útvary, aby ze střednědobého 
a dlouhodobého hlediska stanovily postup a vhodné metody k nápravě této relativní 
nerovnováhy; zdůrazňuje navíc, že je zapotřebí posílit finanční podporu týkající se 
zvláštních bezpečnostních opatření pro zaměstnance ESVČ;

3. připomíná, že ESVČ musí usilovat o umožnění úspor a o zlepšení diplomatické efektivity 
ve všech členských státech, a to vytvořením účinků synergie mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy prostřednictvím společného umísťování zastoupení, výměny informací, 
sdílení odborných kapacit a know-how a užší spolupráce s mezinárodními organizacemi 
a mezinárodními finančními institucemi; zdůrazňuje, že ESVČ musí navíc usilovat 
o zabránění jakémukoli zdvojování úkolů, funkcí a zdrojů v rámci jiných evropských 
orgánů a institucí a v rámci ESVČ samotné a o jeho odstranění a demonstrovat větší 
transparentnost při rozdělování úkolů v rámci řídící struktury ESVČ;

4. upozorňuje na nerovnováhu, co se týče rozdělení zaměstnanců ESVČ a Komise v rámci 
delegací; požaduje, aby bylo do delegací umístěno více zaměstnanců z ústředí ESVČ;

5. domnívá se, že je nezbytné přezkoumat stávající postupy ESVČ v delegacích, jako je 
každoroční kolektivní vyjednávání o mzdách místních zaměstnanců pracujících 
v delegacích EU;

6. i nadále si klade otázku, zda se na výše uvedené nezapomíná při prosazování cílů v oblasti 
náboru zaměstnanců, které spočívají v získávání pracovníků z diplomatických služeb 
jednotlivých členských států a v zajištění spravedlivého a odpovídajícího zastoupení 
státních příslušníků všech členských států na všech pracovních úrovních, co se týče 
zeměpisného hlediska i hlediska zastoupení obou pohlaví; zdůrazňuje, že oba cíle by měly 
být součástí dlouhodobé strategie pro nábor zaměstnanců; bere na vědomí, že 39,5 % 
velvyslanců EU pochází z členských států; připomíná dohodu, podle níž by měla být 
členskými státy zaplněna třetina všech míst;

7. zdůrazňuje, že je třeba jednoznačně stanovit a pravidelně sledovat vzájemnou souvislost 
mezi počtem zaměstnanců na jedné straně a stanovenými strategickými zájmy a výdaji 
okruhu 4 koncentrovanými na určité delegace či funkce na straně druhé;
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8. zdůrazňuje, že je zapotřebí využít větší flexibilitu, kterou poskytuje nové finanční 
nařízení, a urychlit poskytování pomoci v krizových situacích, zejména pokud existuje 
okamžité nebo bezprostřední riziko, že přerostou v ozbrojený konflikt nebo že dojde 
k destabilizaci země, a včasný zásah Unie by měl zásadní význam z hlediska předcházení 
konfliktu.
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