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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ είναι ένα όργανο που δημιουργήθηκε πρόσφατα και το οποίο 
προέκυψε από την ενοποίηση αρκετών διαφορετικών υπηρεσιών και ότι το 2011 ήταν το 
πρώτο έτος λειτουργίας της, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να κληθεί να αντιμετωπίσει 
πολυάριθμες τεχνικές προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τις προμήθειες, τις προσλήψεις και 
τη θεσμική νοοτροπία και πρακτική· 

2. επικροτεί τα εξαιρετικά παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΕΔ και άλλων 
θεσμικών οργάνων και διεθνών χορηγών και συνιστά οι πρακτικές αυτές να 
αναβαθμιστούν σε κανόνες·

3. υπενθυμίζει ότι, κατά την ίδρυση της ΕΥΕΔ, η Επιτροπή ανέλαβε, για λόγους κόστους, 
δύο διοικητικούς τομείς, ήτοι τον εσωτερικό έλεγχο και τη λογιστική· θεωρεί ότι 
επιβεβαιώθηκε η επιδιωκόμενη εξοικονόμηση και τάσσεται υπέρ της συνέχισης της 
συνεργασίας αυτής·

4. συνιστά στην ΕΥΕΔ να αναζητεί διαρκώς συνέργειες και προστιθέμενη αξία από την 
αλληλεπίδρασή της με τα κράτη μέλη, τόσο από πλευράς μερισμού πληροφοριών και 
αναλύσεων όσο και κατά την εκτέλεση λειτουργιών διπλωματικής εκπροσώπησης στις 
αντίστοιχες τρίτες χώρες·

5. λαμβάνει υπό σημείωση την περίοδο εντατικών προσλήψεων κατά τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της ΕΥΕΔ, προκειμένου να εξασφαλιστεί στελέχωση σε πλήρη 
δυναμικότητα· παρατηρεί περαιτέρω ότι υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες 
αντιπροσωπείες όπου είναι δυσχερέστερη η πλήρωση των θέσεων, κυρίως λόγω του 
υψηλού επιπέδου κινδύνου που συνεπάγεται η γεωγραφική τους θέση·

6. εκτιμά ότι είναι δύσκολη η λεπτομερής σύγκριση των συνθηκών υπό τις οποίες η ΕΥΕΔ 
καλείται να λειτουργεί σε 140 σημεία στον κόσμο· συνιστά, κατά συνέπεια, τα συγκριτικά 
κριτήρια να ορισθούν σε σύνδεση με τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της 
ΕΕ στην ίδια χώρα·

7. εκφράζει τη λύπη του για τη γεωγραφική έλλειψη ισορροπίας και την έλλειψη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων εντός της ΕΥΕΔ, δεδομένου ότι χαμηλότερο ποσοστό του προσωπικού 
προέρχεται από τα νεότερα κράτη μέλη παρά από την ΕΕ-15 (κυρίως σε επίπεδα κάτω του 
προϊσταμένου αντιπροσωπείας) και ο αριθμός των γυναικών είναι σχετικά χαμηλός· 
παροτρύνει την ΕΥΕΔ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση αυτής της 
κατάστασης·

8. επισημαίνει με ικανοποίηση τη διεκπεραίωση και διαχείριση 8.800 υποψηφίων, με 
διεξαγωγή 1.300 συνεντεύξεων και πλήρωση 118 κενών θέσεων κατά το 2011· 

9. παρατηρεί ότι το 39,5% των πρεσβευτών της Ένωσης προέρχονται από τα κράτη μέλη· 
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υπενθυμίζει τη συμφωνία ότι το ένα τρίτο των θέσεων πρέπει να καλύπτονται από 
προσωπικό προερχόμενο από τα κράτη μέλη· ζητεί να υλοποιήσει η Ύπατη Εκπρόσωπος 
τη συμφωνία, διασφαλίζοντας ότι σε αυτή την ποσόστωση καλύπτονται επίσης μεσαίες 
και ανώτερες θέσεις·

10. επισημαίνει ότι στις αντιπροσωπείες υπάρχει έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μελών 
προσωπικού της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής· ζητεί να μετατεθεί περισσότερο προσωπικό 
της ΕΥΕΔ από τα κεντρικά γραφεία προς τις αντιπροσωπείες·

11. ζητεί τον έλεγχο των 36 αντιπροσωπειών που αποτελούνται από έναν μόνο πρέσβη, με 
στόχο είτε να κλείσουν είτε να αυξηθεί το προσωπικό τους, κατά περίπτωση·

12. ζητεί επιμόνως από την ΕΥΕΔ σε σχέση με τις ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις του 
προσωπικού, να υιοθετήσει πρακτικές παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη σε συγκρίσιμες συνθήκες·

13. ζητεί την προσαρμογή των ημερών άδειας και των λοιπών τοπικών ημερών αργίας στα 
ισχύοντα για τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών στον ίδιο τόπο μέσω της 
αναθεώρησης του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (τρίτες 
χώρες)·

14. πιστεύει ότι η επισκόπηση της ΕΥΕΔ αποτελεί βήμα στο οποίο μπορεί να διεξαχθεί 
λεπτομερής ανάλυση της συμβατότητας μεταξύ των πόρων που έχει στη διάθεσή της και 
των καθηκόντων που καλείται να εκτελέσει η ΕΥΕΔ, καθώς και ενδεχόμενων αλλαγών 
που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στις 
λειτουργίες της· εκτιμά ότι η αξιολόγηση των ακινήτων που χρησιμοποιεί η ΕΥΕΔ πρέπει 
να περιλαμβάνει συγκρίσεις με άλλες διπλωματικές αποστολές στον ίδιο τόπο και όχι 
μεταξύ εγκαταστάσεων της ΕΥΕΔ σε πολύ διαφορετικές χώρες·

15. ζητεί την υποβολή πολυετούς σχεδίου για τα κτήρια της ΕΕ και για την ασφάλεια των 
υπαλλήλων και των κτηρίων σε όλες τις τρίτες χώρες όπου υπάρχουν αντιπροσωπείες της 
ΕΕ·

16. εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται ανάλυση της αποτελεσματικότητας των συμφωνιών 
επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής και της ΓΓΣ αντίστοιχα, και 
προτείνει την τροποποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών και την υπογραφή νέων, κατά 
περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα σε επίπεδο διοικητικής 
διαχείρισης.
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