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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu kontrollikoja aruande järeldustele ja soovitustele seoses nõrkustega 
Euroopa välisteenistuse finantsjuhtimises; tunnistab, et mõned probleemid võivad olla 
ajutist laadi ning et maksete puhul ei esine üldiselt olulisi vigu, kuid soovitab rohkem 
keskenduda parimate tavade kasutamisele ning finantsmääruse rangele järgimisele;

2. väljendab heameelt 2012. aastal saavutatud kulude kokkuhoiu üle ning selle suundumuse 
kavandatud jätkumise üle 2013. aastal; kordab, et kõrgete ametikohtade arv on liiga suur 
ja ebaproportsionaalne võrreldes teiste institutsioonidega; palub asjaomastel osakondadel 
luua keskpikaks ja pikaks perspektiiviks tegevuskava ning sobivad meetodid selle 
suhtelise ebakõla kõrvaldamiseks; rõhutab lisaks vajadust suurendada rahalist toetust 
seoses Euroopa välisteenistuse töötajate julgeolekuga seotud konkreetsete probleemidega;

3. tuletab meelde, et Euroopa välisteenistuse eesmärk peab olema kokkuhoid ning 
diplomaatia tulemuslikkuse suurendamine kõigis liikmesriikides, luues sünergiat Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide vahel, kasutades selleks ühispaiknemist, teadmiste vahetust ning 
kogemuste ja eksperditeadmiste ühendamist ja jagamist, samuti tihedam koostöö 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega; rõhutab 
lisaks, et Euroopa välisteenistus peab püüdma vältida tegevuste, ülesannete ja ressursside 
dubleerimist teiste Euroopa institutsioonidega ja ka Euroopa välisteenistuse sees ning 
olema läbipaistvam kohustuste jagamisel Euroopa välisteenistuse juhtkonnas;

4. rõhutab, et Euroopa välisteenistuse ja komisjoni töötajate jaotus delegatsioonides on 
tasakaalustamata; nõuab, et Euroopa välisteenistuse peakorterist määrataks 
delegatsioonidesse rohkem inimesi;

5. peab vajalikuks läbi vaadata Euroopa välisteenistuse praegused menetlused 
delegatsioonides, nt iga-aastased kollektiivläbirääkimised palga üle ELi delegatsioonide 
kohaliku personali jaoks;

6. tunneb jätkuvalt muret, kas sellest eesmärgist lähtutakse värbamistegevuses, mille käigus 
meelitatakse töötajaid üle riiklikest diplomaatilistest teenistustest ning püütakse tagada 
kõikide liikmesriikide kodanike õiglane ja sobiv sooline ja geograafiline esindatus 
kõikidel ametiastmetel; rõhutab, et mõlemad eesmärgid peaksid olema osa pikaajalisest 
töölevõtmisstrateegiast; märgib, et 39,5% ELi suursaadikutest on määratud liikmesriikide 
poolt; tuletab meelde kokkulepet, mille põhjal ühe kolmandiku kõigist ametikohtadest 
peaksid täitma liikmesriigid;

7. rõhutab, et ühelt poolt töötajate arvu ning teiselt poolt kindlaks määratud strateegiliste 
huvide ja teatavatele delegatsioonidele või ülesannetele suunatud rubriigi 4 kohaste 
kulutuste vaheline seos peaks olema selgelt välja toodud ja seda tuleks kontrollida;

8. rõhutab vajadust kasutada uue finantsmääruse pakutavat suuremat paindlikkust ja 
kiirendada abi osutamist kriisisituatsioonides, eriti otsese või vahetu ohu olukordades, mis 
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ähvardavad üle minna relvastatud konfliktiks või riiki destabiliseerida, ning juhul kui liidu 
varane tegutsemine oleks väga oluline konflikti ennetamiseks.
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