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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi Audito Rūmų ataskaitos išvadas ir rekomendacijas atsižvelgiant į EIVT finansų 
valdymo trūkumus; pripažįsta, kad kai kurios problemos gali būti laikino pobūdžio ir kad 
apskritai mokėjimai atlikti nedarant esminių klaidų, tačiau norėtų, kad daugiau dėmesio 
būtų skiriama geriausios praktikos taikymui ir griežtam Finansinio reglamento nuostatų 
laikymuisi;

2. teigiamai vertina 2012 m. sutaupytas lėšas ir tai, kad planuojama šios praktikos laikytis 
2013 m.; pakartoja savo pastabas dėl santykinio aukšto rango pareigybių pertekliaus, kuris 
yra labai neproporcingas, palyginti su kitomis institucijomis; ragina atitinkamus 
padalinius parengti veiksmų vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais planus ir sukurti atitinkamus 
metodus šiam santykiniam disbalansui ištaisyti; be to, pabrėžia, kad reikia stiprinti 
finansinę paramą, teikiamą sprendžiant konkrečius EIVT darbuotojų saugumo klausimus;

3. primena, kad EIVT turi siekti sudaryti sąlygas taupymui ir gerinti diplomatinės veiklos 
efektyvumą visose valstybėse narėse, kurdama Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
sąveiką bendrai naudojantis įrenginiais, keičiantis informacija, telkiant ekspertines žinias 
ir praktinę patirtį ir ja dalijantis ir glaudžiau bendradarbiaujant su tarptautinėmis 
organizacijomis ir tarptautinėmis finansų įstaigomis; pabrėžia, jog EIVT taip pat turi siekti 
išvengti, kad užduotys, funkcijos ir ištekliai nesidubliuotų su kitų ES institucijų ir pačios 
EIVT užduotimis, funkcijomis ir ištekliais, ir šį dubliavimąsi šalinti bei skaidriau 
paskirstyti atsakomybės sritis EIVT valdymo struktūroje;

4. pažymi, kad EIVT ir Komisijos darbuotojų paskirstymas delegacijose yra 
nesubalansuotas; ragina daugiau darbuotojų iš centrinės EIVT būstinės siųsti į delegacijas;

5. mano, kad būtina persvarstyti EIVT taikomas procedūras delegacijose, pvz., metines 
kolektyvines derybas dėl vietos darbuotojų ES delegacijose užmokesčio;

6. išlieka susirūpinęs dėl to, ar tokių darbuotojų įdarbinimo tikslų, kaip darbuotojų iš 
nacionalinių diplomatinių tarnybų pritraukimo ir teisingo ir tinkamo visų valstybių narių 
piliečių atstovavimo geografiniu požiūriu ir pagal lytį užtikrinimo visais pareigų lygiais, 
siekiama laikantis šio tikslo; pabrėžia, kad abu tikslai turėtų būti įtraukti į ilgalaikę 
įdarbinimo strategiją; pažymi, kad 39,5 proc. ES ambasadorių yra iš valstybių narių; 
primena susitarimą, kad vieną trečdalį visų pareigybių turi užimti valstybių narių atstovai;

7. pabrėžia, kad ryšys tarp darbuotojų skaičiaus ir nustatytų strateginių interesų bei 4 išlaidų 
kategorijos lėšų panaudojimo visų pirma tam tikroms delegacijoms arba funkcijoms 
finansuoti turėtų būti aiškiai nustatytas ir persvarstytas;

8. pabrėžia, kad reikia pasinaudoti naujuoju Finansiniu reglamentu suteikiama didesnio 
lankstumo galimybe ir greičiau teikti pagalbą krizių atvejais, ypač kai neišvengiamas ar 
tiesioginis pavojus gali virsti ginkluotu konfliktu ar destabilizuoti šalį ir kai ankstyvasis 
ES įsitraukimas būtų labai svarbus skatinant konflikto prevenciją.



PE502.056v02-00 4/4 AD\929133LT.doc

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 4.3.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

32
1
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

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

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De 
Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds


