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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na ugotovitve in priporočila iz poročila Računskega sodišča v zvezi s 
pomanjkljivostmi pri finančnem poslovodenju v celotni Evropski službi za zunanje 
delovanje; priznava, da utegnejo biti nekatere težave prehodne narave in da pri plačilih v 
splošnem ni bilo bistvenih napak, vseeno pa želi posebej opozoriti, da je treba upoštevati 
praktične zglede in strogo spoštovati finančno uredbo;

2. pozdravlja prihranke, ustvarjene v letu 2012, in predvideno nadaljevanje tega trenda v 
letu 2013; ponavlja svoje pripombe o prevelikem številu delovnih mest za visoke 
uradnike, ki je očitno nesorazmerno glede na preostale institucije; poziva zadevne 
oddelke, naj pripravijo srednje- in dolgoročni časovni načrt ter primerne metode za 
odpravo tega neravnovesja; prav tako poudarja, da je treba okrepiti finančno podporo, kar 
zadeva posebna varnostna vprašanja za uslužbence Evropske službe za zunanje delovanje;

3. opozarja, da si mora Evropska služba za zunanje delovanje prizadevati za omogočanje 
prihrankov in izboljševanje diplomatske učinkovitosti v vseh državah članicah in s 
souporabo lokacij, izmenjavo informacij, združevanjem in izmenjavo strokovnega znanja 
in izkušenj ter tesnejšim sodelovanjem z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi 
finančnimi institucijami ustvarjati učinke sinergije med Evropsko unijo in državami 
članicami;  poudarja, da mora Evropska služba za zunanje delovanje prav tako poskušati 
preprečevati in odpravljati podvajanje nalog, funkcij in virov z drugimi evropskimi 
institucijami in znotraj službe same, pa tudi povečati preglednost pri dodeljevanju 
pristojnosti v upraviteljski strukturi Evropske službe za zunanje delovanje;

4. opozarja, da je porazdelitev uslužbencev v delegacijah med Evropsko službo za zunanje 
delovanje in Komisijo neuravnotežena; poziva k napotitvi večjega števila uslužbencev 
Evropske službe za zunanje delovanje s sedeža v delegacije;

5. meni, da je treba pregledati obstoječe postopke ESZD v delegacijah, kot so letna 
pogajanja o plačah za lokalne uslužbence delegacij EU;

6. je še vedno v dvomih glede tega, ali zavzemanje za zaposlovanje uslužbencev iz državnih 
diplomatskih služb ter za zagotavljanje pravične in primerne geografske zastopanosti in 
zastopanosti po spolu predstavnikov iz vseh držav članic na vseh ravneh dejansko 
prispeva k uresničitvi tega cilja; poudarja, da bi morala biti oba cilja del dolgoročne 
strategije za zaposlovanje; ugotavlja, da so države članice napotile 39,5 % predstavnikov 
Unije; opozarja na dogovor, da bi naj uslužbenci, ki jih napotijo države članice, zasedli 
eno tretjino delovnih mest;

7. poudarja, da je treba jasno navesti in znova preučiti povezave med številom zaposlenih na 
eni strani ter opredeljenimi strateškimi interesi in porabo v razdelku 4, namenjeno 
predvsem nekaterim delegacijam in funkcijam, na drugi strani;

8. poudarja potrebo po izrabi večje prožnosti, ki jo zagotavlja nova finančna uredba, ter po 
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hitrejšem zagotavljanju pomoči v kriznih razmerah, zlasti v primerih grozeče ali 
neposredne nevarnosti, ki utegne prerasti v oborožen spopad ali ogroziti stabilnost države, 
v katerih bi pravočasno posredovanje Unije pomembno prispevalo k spodbujanju 
preprečevanja konflikta.
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