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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е новосъздадена 
институция, сформирана чрез обединяването на няколко различни служби, и че 
2011 г. беше първата година от нейното функциониране, което е свързано с 
множество технически предизвикателства, които трябваше да бъдат преодолени, по-
специално в областта на възлагането на обществени поръчки, набирането на 
персонал и институционалната култура и практики; 

2. приветства отличните примери на координация между ЕСВД и някои други 
институции и международни донори и препоръчва тези практики да бъдат 
подобрени, така че да отговарят на стандартите;

3. посочва, че при създаването на ЕСВД Комисията пое две административни области 
- вътрешен одит и счетоводство, с цел намаляване на разходите; отбелязва реално 
реализираните икономии и призовава за продължаване на това сътрудничество;

4. препоръчва ЕСВД постоянно да търси синергичен ефект и добавена стойност от 
своето взаимодействие с държавите членки, както по отношение на обмена на 
информация и анализи, така и при изпълнението на функциите на дипломатическо 
представителство в съответните трети държави;

5. отбелязва интензивния период на набиране на персонал през първата година от 
функционирането на ЕСВД, с цел да се гарантира пълен капацитет на персонала; 
отбелязва също така, че в някои по-специални делегации свободните длъжности се 
запълват по-трудно, основно поради нивото на риск в държавите, където те се 
намират;

6. счита, че е трудно да се правят подробни сравнения между преобладаващите 
условия, в които ЕСВД трябва да работи на 140 различни места; следователно 
препоръчва да бъдат определени референтни критерии във връзка с 
дипломатическите служби на държавите – членки на ЕС в една и съща страна;

7. изразява съжаление за съществуващия географски дисбаланс и за неравновесието 
между половете в рамките на ЕСВД, с по-нисък процент назначени служители от 
новите държави членки спрямо тези от ЕС-15 (най-вече на равнища, по-ниски от 
позициите „ръководители на делегации“) и относително малък брой представени 
жени; призовава ЕСВД да предприеме необходимите мерки за подобряване на тази 
ситуация;

8. отбелязва със задоволство резултатите и управлението на 8 800 кандидати, 
провеждането на 1 300 събеседвания и запълването на 118 свободни работни места 
през 2011 г.; 

9. отбелязва, че 39,5% от посланиците на Съюза са назначени от държавите членки; 
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припомня споразумението, според което една трета от длъжностите следва да бъдат 
заети от служители, определени от държавите членки; призовава върховния 
представител да приложи това споразумение, като гарантира, че то обхваща също 
така средните и висшите длъжности в рамките на квотата;

10. подчертава, че в делегациите има дисбаланс между служителите на ЕСВД и тези на 
Комисията; призовава за прехвърлянето на повече служители на ЕСВД от 
седалището към делегациите;

11. изисква проверка на 36-те делегации, в които работи само един посланик, с цел 
затваряне или увеличаване на персонала, по целесъобразност;

12. настоятелно призовава ЕСВД по отношение на условията за пътуване на 
служителите да възприеме практики, подобни на тези, които се прилагат от 
държавите членки при сходни обстоятелства;

13. изисква уеднаквяване на отпуските и другите почивни дни в дипломатическите 
представителства на държавите членки на едно и също място чрез преразглеждане 
на приложение X към Правилника за длъжностните лица (трети държави); 

14. счита, че прегледът на ЕСВД представлява форум, на който може да се извърши 
подробен анализ на съвместимостта между наличните ресурси и функциите на 
ЕСВД, както и на всички промени, които са необходими за осигуряване на най-
високо равнище на ефективност на нейните дейности; счита, че оценката на 
ползваното от ЕСВД имущество следва да включва сравнения с други 
дипломатически мисии на същото място, а не между представителства на ЕСВД в 
силно различаващи се една от друга държави;

15. призовава за представяне на многогодишен план относно сградите на ЕС и 
сигурността на служителите и на сградите във всички трети държави, в които има 
представителства на ЕС;

16. настоява върху необходимостта от анализ на ефективността на споразуменията за 
ниво на обслужване, сключени съответно между ЕСВД, Комисията и генералния 
секретариат на Съвета, и предлага изменение на съществуващите споразумения и 
подписване на нови споразумения, където това е целесъобразно, с цел справяне с 
проблемите на административното управление.
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