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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Revīzijas palātas ziņojumā iekļautos secinājumus un ieteikumus attiecībā uz 
nepilnībām finanšu pārvaldībā visā EĀDD; atzīst, ka dažas no problēmām varētu būt 
saistītas ar pārejas situāciju un ka maksājumos kopumā būtisku kļūdu nav, taču vēlas 
pievērst pastiprinātu uzmanību labākās prakses izmantošanai un nepieciešamībai stingri 
ievērot Finanšu regulu;

2. atzinīgi vērtē 2012. gadā panākto ietaupījumu un to, ka šādu tendenci paredzēts turpināt 
arī 2013. gadā; atkārtoti norāda uz salīdzinoši lielo skaitu augstas pakāpes amata vietu, kas 
ir ļoti nesamērīgi salīdzinājumā ar šādu amata vietu skaitu citās iestādēs; aicina attiecīgos 
dienestus izstrādāt darbības plānu vidējam termiņam un ilgtermiņam, kā arī noteikt 
atbilstošas metodes, lai novērstu šo salīdzinošo nelīdzsvarotību; turklāt uzsver 
nepieciešamību stiprināt finansiālo atbalstu attiecībā uz īpašajām drošības problēmām, ar 
kurām saskaras EĀDD personāls;

3. atgādina, ka EĀDD ir jācenšas panākt ietaupījumus un uzlabot diplomātisko efektivitāti 
visās dalībvalstīs, radot sinerģiju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, izmantojot 
līdzāsatrašanos, informācijas apmaiņu, apvienojot zināšanas un zinātību un tās kopīgi 
izmantojot, kā arī ciešāk sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām un 
starptautiskajām finanšu iestādēm; uzsver, ka EĀDD ir jācenšas arī izvairīties no 
uzdevumu, funkciju un resursu dublēšanās ar citām Eiropas iestādēm un pašā EĀDD un 
novērst to, kā arī panākt lielāku pārredzamību attiecībā uz atbildības sadali EĀDD vadības 
struktūrā;

4. uzsver, ka trūkst līdzsvara starp EĀDD un Komisiju attiecībā uz darbinieku sadalījumu 
delegācijās; aicina lielāku skaitu darbinieku pārcelt no EĀDD galvenās mītnes uz 
delegācijām;

5. uzskata, ka ir nepieciešams pārskatīt EĀDD pašreizējās procedūras delegācijās, 
piemēram, ikgadējās kolektīvās sarunas par algām ES delegāciju vietējiem darbiniekiem;

6. turpina paust bažas par to, vai tiek pienācīgi īstenots personāla atlases mērķis piesaistīt 
darbiniekus no valstu diplomātiskajiem dienestiem un nodrošināt taisnīgu un adekvātu 
visu dalībvalstu valstspiederīgo ģeogrāfisko un dzimuma pārstāvniecību visos amatu 
līmeņos, lai panāktu šā mērķa īstenošanu; uzsver, ka abi šie mērķi būtu jāiekļauj 
ilgtermiņa darbā pieņemšanas stratēģijā; atzīmē, ka 39,5 % ES vēstnieku ir no 
dalībvalstīm; atgādina par vienošanos, ka dalībvalstu pārstāvjiem būtu jāaizpilda viena 
trešdaļa no visiem amatiem;

7. uzsver to, ka ir skaidri jānorāda un jāpārskata savstarpējā saikne starp darbinieku skaitu, 
no vienas puses, un noteiktajām stratēģiskajām interesēm un 4. izdevumu kategorijas 
tēriņiem, kas koncentrēti dažu delegāciju darbībai vai noteiktu funkciju veikšanai, no otras 
puses;
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8. uzsver nepieciešamību izmantot jaunās Finanšu regulas sniegto lielāko elastību un 
paātrināt palīdzības sniegšanu krīzes situācijās, jo īpaši gadījumos, kad nenovēršams vai 
tūlītējs apdraudējums draud pāraugt bruņotā konfliktā vai destabilizēt valsti, un Savienības 
laicīga iesaistīšanās šajā sakarā būtu ļoti nozīmīga, palīdzot nepieļaut konfliktu.
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