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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διετύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
στην έκθεσή του σχετικά με τις αδυναμίες της δημοσιονομικής διαχείρισης στην ΕΥΕΔ· 
αναγνωρίζει ότι ορισμένα από τα προβλήματα μπορεί να είναι μην έχουν μόνιμο 
χαρακτήρα και ότι στις πληρωμές γενικά δεν παρατηρούνται ουσιώδη σφάλματα· 
επιθυμεί ωστόσο να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση των βέλτιστων 
πρακτικών και στην αυστηρή τήρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν κατά το 2012 και 
για το γεγονός ότι η της τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά το 2013· 
επαναλαμβάνει τις παρατηρήσεις του όσον αφορά τον αναλογικά υπερβολικά μεγάλο 
αριθμό θέσεων στον ανώτερο βαθμό, σε καταφανή δυσαναλογία σε σχέση προς τα άλλα 
όργανα· ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να καθορίσουν, σε μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη βάση, οδικό χάρτη και κατάλληλες μεθόδους ώστε να διορθωθεί αυτή η 
σχετική ανισορροπία· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδοτική 
στήριξη όσον αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες ασφάλειας του προσωπικού της ΕΥΕΔ·

3. υπενθυμίζει ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη εξοικονομήσεων και στη 
βελτίωση της διπλωματικής αποτελεσματικότητας σε όλα τα κράτη μέλη, με τη 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της μέσω 
της κοινής χρήσης εγκαταστάσεων, της ανταλλαγής πληροφοριών, της συγκέντρωσης και 
ανταλλαγής ειδικών γνώσεων και τεχνογνωσίας καθώς και μέσω μιας στενότερης 
συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· τονίζει ότι 
η ΕΥΕΔ πρέπει επιπλέον να επιδιώκει την αποφυγή και την άρση κάθε επικάλυψης 
καθηκόντων, λειτουργιών και πόρων με άλλα ευρωπαϊκά όργανα καθώς και στο 
εσωτερικό της και να επιδεικνύει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την κατανομή 
αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της διοικητικής της δομής·

4. επισημαίνει την έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού της 
ΕΥΕΔ και της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες· ζητεί να τοποθετηθούν περισσότεροι 
συνεργάτες από τα κεντρικά της ΕΥΕΔ στις αντιπροσωπείες·

5. θεωρεί απαραίτητη την επανεξέταση των ισχυουσών διαδικασιών της ΕΥΕΔ στις 
αντιπροσωπείες, όπως για παράδειγμα οι ετήσιες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τις 
αμοιβές όσον αφορά το τοπικό προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

6. παραμένει ανήσυχο για το εάν πράγματι προωθούνται οι στόχοι της πρόσληψης 
προσωπικού μέσω της προσέλκυσης στελεχών από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες 
και της διασφάλισης, σε όλες τις θέσεις, δίκαιης και κατάλληλης εκπροσώπησης πολιτών 
από όλα τα κράτη μέλη, τόσο από γεωγραφικής πλευράς όσο και από πλευράς ίσης 
μεταχείρισης των φύλων· τονίζει ότι αμφότεροι οι στόχοι πρέπει να αποτελέσουν τμήμα 
της μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσλήψεων· διαπιστώνει ότι το 39,5% των πρέσβεων 
της ΕΕ προέρχεται από τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει τη συμφωνία κατά την οποία το εν 
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τρίτο όλων των θέσεων πρέπει να στελεχώνεται από τα κράτη μέλη·

7. τονίζει ότι πρέπει να καταστεί σαφής και να επανεξεταστεί η σχέση μεταξύ των αναγκών 
σε προσωπικό, αφενός, και ορισμένων στρατηγικών στόχων και δαπανών του Κεφαλαίου 
4 που επικεντρώνονται σε ορισμένες αντιπροσωπείες ή καθήκοντα, αφετέρου·

8. τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η μεγαλύτερη ευελιξία που παρέχει ο νέος 
Δημοσιονομικός Κανονισμός με στόχο την ταχύτερη παροχή βοήθειας σε καταστάσεις 
κρίσεως ή σε καταστάσεις επικείμενου ή άμεσου κινδύνου εκδήλωσης ένοπλης 
σύγκρουσης ή αποσταθεροποίησης μιας χώρας, δεδομένου ότι η έγκαιρη παρέμβαση της 
Ένωσης θα ήταν μείζονος σημασίας για την αποτροπή συγκρούσεων.



AD\929133EL.doc 5/5 PE502.056v02-00

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 4.3.2013

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

32
1
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars 
Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika 
Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo 
Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Vojtěch 
Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László 
Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De
Urquiza, Γεώργιος Σταυρακάκης, Nils Torvalds


