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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kiemeli a Számvevőszék jelentésének következtetéseit és ajánlásait az EKSZ pénzügyi 
irányításában megállapított gyengeségek tekintetében; tudomásul veszi, hogy egyes 
problémák átmeneti jellegűek, és hogy a kifizetések általában lényeges hibáktól mentesek, 
de szeretné fokozni a bevált gyakorlatok használatára és a költségvetési rendelet szigorú 
betartására való összpontosítást;

2. üdvözli a 2012-ben elért megtakarításokat és e trend tervezett folytatását 2013-ban; 
ismételten rámutat, hogy túl magas – és a többi intézményhez képest rendkívül aránytalan 
– a legmagasabb besorolási fokozatokba tartozó álláshelyek száma; kéri az érintett 
szervezeti egységeket, hogy dolgozzanak ki közép- és hosszú távú ütemtervet és 
megfelelő módszereket ennek a relatív aránytalanságnak a kiküszöbölésére; kiemeli 
továbbá a pénzügyi támogatás növelésének szükségességét az EKSZ személyzetének 
egyedi biztonsági igényei tekintetében;

3. emlékeztet arra, hogy az EKSZ-nek megtakarítások lehetővé tételére és a diplomácia 
hatékonyságának javítására kell törekednie valamennyi tagállamban, az Európai Unió és 
tagállamai közötti szinergiahatásoknak a helymegosztás, az információcsere, a 
szakértelem és a know-how összevonása és megosztása, valamint a nemzetközi 
szervezetekkel és nemzetközi intézményekkel való szorosabb együttműködés révén 
történő megvalósításával; hangsúlyozza, hogy emellett az EKSZ-nek törekednie kell a 
feladatok, funkciók és források más európai intézményekkel való és az EKSZ-en belüli 
átfedésének elkerülésére és megszüntetésére, és nagyobb átláthatóságot kell mutatnia az 
EKSZ irányítási struktúráján belüli feladatkörök megosztásában;

4. rámutat az egyensúly hiányára az EKSZ és a Bizottság személyzetéből álló 
képviseleteken; felszólít nagyobb számú munkatárs áthelyezésére az EKSZ székhelyéről a 
képviseletekre;

5. szükségesnek tartja az EKSZ jelenlegi eljárásainak felülvizsgálatát a képviseleteken, így 
például az uniós képviseletek helyi munkatársainak fizetésemeléséről folytatott éves 
kollektív tárgyalásokét;

6. továbbra is aggályai vannak amiatt, hogy a nemzeti diplomáciai szolgálatokból érkező 
személyzetre vonatkozó felvételi célkitűzések szorgalmazása során szem előtt tartják-e a 
tisztességes és megfelelő, földrajzi és nemek szerinti képviseletet a valamennyi 
tagállamból származó nemzeti képviselők esetében és minden beosztási szinten; 
hangsúlyozza, hogy mindkét célkitűzésnek érvényre kell jutnia a hosszú távú munkaerő-
felvételi stratégiában; megjegyzi, hogy az uniós nagykövetek 39,5%-a származik a 
tagállamokból; emlékeztet arra a megállapodásra, amely alapján az összes álláshely 
egyharmadát a tagállamoknak kell betölteniük;

7. kiemeli, hogy egyértelműen kell megállapítani és felül kell vizsgálni egyrészt az 
állományi létszám, másrészt az azonosított stratégiai érdekek és a 4. fejezet bizonyos 
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képviseleteken vagy feladatokban koncentrálódó kiadásai közötti kapcsolatot;

8. hangsúlyozza, hogy ki kell aknázni az új költségvetési rendelet által nyújtott nagyobb 
rugalmasságot, és fel kell gyorsítani a segítségnyújtást a válsághelyzetekben, különösen 
olyan azonnali vagy közvetlen veszélyt magukban hordozó helyzetekben, amelyek 
fegyveres konfliktushoz vagy az ország destabilizálásához vezethetnek, és amelyek 
esetében az Unió korai szerepvállalása döntő fontosságú lehet a konfliktusmegelőzés 
szempontjából.
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