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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je si vědom toho, že ESVČ existuje teprve krátce, že vznikla sloučením několika různých 
služeb a že rok 2011 byl prvním rokem její provozní činnosti, přičemž musela překonávat 
četné dílčí překážky, zejména v oblasti zadávání zakázek, náboru pracovních sil
a zavádění podnikové kultury a postupů; 

2. oceňuje příkladnou koordinaci činností mezi ESVČ a jinými institucemi a mezinárodními 
poskytovateli pomoci a doporučuje, aby se tyto postupy staly normou;

3. připomíná, že Komise při založení ESVČ převzala v zájmu snížení nákladů dvě správní 
oblasti tohoto útvaru, konkrétně vnitřní audit a účetnictví; je toho názoru, že se dosáhlo 
úspor, a vyzývá k dalšímu pokračování v této spolupráci;

4. doporučuje, aby ESVČ trvale vyhledávala možnosti spolupráce a přidanou hodnotu 
součinnosti s členskými státy, jak co se týče sdílení informací a analýz, tak při zastávání 
úlohy diplomatického zastoupení v příslušných třetích zemích;

5. bere na vědomí, že kvůli zajištění plného stavu personálu proběhl v prvním roce 
fungování ESVČ intenzivní nábor pracovních sil; je si dále vědom, že je obtížné obsadit 
pozice zejména v některých delegacích, a to kvůli míře rizika, jemuž jsou pracovníci
v těchto zemích vystaveni;

6. pokládá za obtížné provést podrobné srovnání obecně panujících podmínek, ve kterých 
musí ESVČ na 140 místech vykonávat svou činnost; doporučuje tedy, aby byla srovnávací 
měřítka těchto podmínek stanovena s ohledem na diplomatické služby členských států EU
v téže zemi;

7. vyjadřuje politování nad tím, že mezi zaměstnanci ESVČ nejsou rovnoměrně zastoupeni 
muži a ženy a všechny členské státy, z relativně nových členských států totiž pochází 
méně pracovníků než z původní EU-15 (a jsou zaměstnáváni především na pozicích 
nižších, než je vedoucí delegace), a že je mezi zaměstnanci poměrně málo žen; naléhá na 
ESVČ, aby přijala opatření nezbytná ke zlepšení této situace;

8. všímá si s uspokojením, že ESVČ v roce 2011 zvládla nápor 8 800 kandidátů, provedla 
1 300 pohovorů a obsadila 118 volných pracovních míst; 

9. bere na vědomí, že 39,5 % velvyslanců Unie pochází z členských států; připomíná 
dohodu, že uchazeči z členských států by měli zaplnit jednu třetinu pozic; žádá, aby 
vysoká představitelka plnila tuto dohodu, i pokud jde o kvóty na středních a vyšších 
pozicích;

10. poukazuje na to, že v delegacích existuje nerovnováha mezi zaměstnanci ESVČ a Komise; 
požaduje, aby bylo více pracovníků ESVČ přesunuto z ústředí do jednotlivých delegací;

11. naléhavě požaduje přezkum 36 delegací sestávajících pouze z jednoho velvyslance s cílem 



PE504.205v02-00 4/5 AD\929722CS.doc

CS

tyto delegace buď uzavřít, nebo popřípadě zvýšit počet jejich zaměstnanců;

12. důrazně žádá ESVČ, aby zavedla opatření týkající se služebních cest podobná těm, jež 
platí za srovnatelných okolností v členských státech;

13. požaduje, aby byly dny dovolené a další volné dny v dané zemi uvedeny v soulad
s volnými dny diplomatických zastoupení členských států nacházejícími se tamtéž, a to 
přepracováním přílohy X služebního řádu (třetí země);

14. je přesvědčen, že přezkum ESVČ je vhodnou příležitostí k provedení podrobné analýzy 
slučitelnosti dostupných zdrojů s úkoly, jež ESVČ plní, a rovněž k analýze všech změn, 
které jsou zapotřebí k zajištění nejvyšší míry účinnosti fungování ESVČ; domnívá se, že 
hodnocení majetku, který ESVČ užívá, nemusí zahrnovat srovnání s jinými delegacemi 
ESVČ ve velmi odlišných zemích, ale spíše srovnání s jinými diplomatickými misemi
v dané zemi;

15. požaduje, aby byl předložen víceletý plán týkající se budov EU a bezpečnosti pracovníků
a budov ve všech třetích zemích, v nichž se nachází zastoupení EU;

16. trvá na tom, že je nezbytné provést analýzu účinnosti dohod o rozsahu služeb, které byly 
uzavřeny mezi ESVČ a Komisí a generálním sekretariátem Rady, a navrhuje změnit 
stávající dohody a případně podepsat nové s cílem řešit problémy na úrovni správního 
řízení.
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