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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje závery a odporúčania správy Dvora audítorov so zreteľom na nedostatky vo
finančnom hospodárení ESVČ; uznáva, že niektoré z problémov môžu byť iba dočasné a v 
platbách sa nevyskytujú závažné chyby; želá si však posilniť dôraz na používanie 
najlepších postupov a na prísne dodržiavanie nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2. víta úspory dosiahnuté v roku 2012 a pokračovanie týmto smerom v roku 2013, ako sa 
predpokladalo; opakuje svoje pripomienky k príliš vysokému počtu pracovných miest v 
najvyšších platových triedach, ktorý je vo výraznom nepomere v porovnaní s ostatnými 
inštitúciami; vyzýva príslušné útvary, aby zo strednodobého a dlhodobého hľadiska 
stanovili plán a vhodné metódy na nápravu tejto relatívnej nerovnováhy; okrem toho 
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť finančnú podporu, pokiaľ ide o osobitné bezpečnostné 
opatrenia v súvislosti s personálom ESVČ;

3. pripomína, že ESVČ sa musí snažiť o umožnenie úspor a zvýšenie diplomatickej účinnosti 
vo všetkých členských štátoch, a to tak, že bude vytvárať synergické účinky medzi 
Európskou úniou a jej členskými štátmi prostredníctvom spoločného využívania zariadení, 
výmeny informácií, získavania a vzájomného vymieňania odborných znalostí a know-how 
a užšej spolupráce s medzinárodnými organizáciami a medzinárodnými finančnými 
inštitúciami; zdôrazňuje, že ESVČ sa musí navyše snažiť vyhnúť a zabrániť akémukoľvek 
zdvojovaniu úloh, funkcií a zdrojov s ostatnými európskymi inštitúciami a v rámci 
samotnej ESVČ a preukázať väčšiu transparentnosť pri rozdeľovaní úloh v rámci riadiacej 
štruktúry ESVČ;

4. upozorňuje na to, že rozdelenie pracovníkov ESVČ a Komisie v rámci delegácií je 
nevyvážené; požaduje, aby sa presunulo viac pracovníkov zo sídla ESVČ do delegácií;

5. považuje za nevyhnutné, aby sa preskúmali existujúce postupy ESVČ v delegáciách, ako 
je každoročné kolektívne vyjednávanie o mzdách miestnych pracovníkov v delegáciách 
EÚ;

6. zostáva znepokojený tým, či sa náborové ciele prilákať zamestnancov z národných 
diplomatických služieb a zabezpečiť spravodlivé a primerané geografické a rodové 
zastúpenie štátnych príslušníkov všetkých členských štátov na každom stupni pracovnej 
pozície naďalej presadzujú s prihliadnutím na tento cieľ; podčiarkuje, že oba ciele by mali 
byť súčasťou dlhodobej náborovej stratégie; poznamenáva, že 39,5 % veľvyslancov EÚ 
pochádza z členských štátov; pripomína dohodu, podľa ktorej by členské štáty mali 
obsadiť tretinu všetkých postov;

7. zdôrazňuje, že by sa malo jasne určiť a preskúmať prepojenie medzi počtom 
zamestnancov na jednej strane a stanovenými strategickými záujmami a výdavkami 
okruhu 4 súvisiacimi s niektorými delegáciami alebo funkciami na strane druhej;

8. zdôrazňuje, že je potrebné využiť väčšiu flexibilitu, ktorú umožňuje nové nariadenie o 
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rozpočtových pravidlách, a urýchliť poskytovanie pomoci v krízových situáciách, a to 
najmä vtedy, keď hrozí, že bezprostredné či okamžité nebezpečenstvo prerastie do 
ozbrojeného konfliktu alebo destabilizuje krajinu, a keď by včasný zásah Únie mal veľký 
význam z hľadiska predchádzania konfliktu.
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