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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa välisteenistus on mitme eri teenistuse ühendamise tulemusel hiljuti 
moodustatud institutsioon ja 2011. aasta oli selle esimene tegevusaasta, mil tuli lahendada 
arvukad tehnilised küsimused, eelkõige hangete, töötajate värbamise ning töökorra ja 
tavade valdkonnas; 

2. tunnustab suurepärast eeskuju tegevuse kooskõlastamisel Euroopa välisteenistuse ning 
muude institutsioonide ja rahvusvaheliste annetajate vahel ning soovitab, et kõnealused 
tavad kehtestataks standarditena;

3. tuletab meelde, et Euroopa välisteenistuse loomisel võttis komisjon kulude kokkuhoiu 
eesmärgil enda kanda kaks haldusvaldkonda: siseauditi ja raamatupidamise; leiab, et 
kokkuhoid on kinnitust saanud ning toetab selle koostöö jätkamist;

4. soovitab, et Euroopa välisteenistus otsiks pidevalt koostoimet ja lisaväärtust vastastikustes 
suhetes liikmesriikidega nii teabe jagamisel ja analüüsimisel kui ka diplomaatiliste 
esindusülesannete täitmisel vastavates kolmandates riikides;

5. võtab teadmiseks Euroopa välisteenistuse esimest tegevusaastat iseloomustanud 
intensiivse personaliotsingu perioodi, mille sihiks oli tagada kõigi ametikohtade täitmine; 
märgib ühtlasi, et teatavates delegatsioonides on ametikohti raskem täita, peamiselt nende 
asukohaga seotud ohtude tõttu;

6. tunnistab, et keeruline on üksikasjalikult võrrelda Euroopa välisteenistuse töötingimusi 
140 eri asukohas; soovitab seetõttu kehtestada võrdlusalused seoses ELi liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistustega samas riigis;

7. peab kahetsusväärseks, et Euroopa välisteenistuse töötajaskond on geograafiliselt ja 
sooliselt tasakaalustamata, mis seisneb selles, et uuematest liikmesriikidest on pärit 
väiksem arv töötajaid kui EL-15 riikidest (see kehtib peamiselt delegatsiooni juhist 
madalamate ametikohtade puhul) ning naisi on töötajate seas suhteliselt vähe; nõuab 
tungivalt, et välisteenistus võtaks olukorra parandamiseks vajalikke meetmeid;

8. võtab rahuldusega teadmiseks personalivalikuga toimetuleku 2011. aastal, mil vaadati läbi 
8800 inimese kandidatuur, korraldati 1300 töölevõtuvestlust ja täideti 118 ametikohta; 

9. märgib, et 39,5% liidu suursaadikutest pärineb liikmesriikidest; tuletab meelde 
kokkulepet, et kolmandik ametikohtadest tuleks täita liikmesriikidest pärit töötajatega; 
palub, et kõrge esindaja täidaks kokkulepet, tagades sealhulgas ka keskmise ja kõrgema 
tasandi ametikohtade kaetuse;

10. juhib tähelepanu sellele, et välisteenistuse ja komisjoni töötajate arv delegatsioonides ei 
ole tasakaalus; nõuab, et rohkem välisteenistuse töötajaid suunataks peakorterist 
delegatsioonidesse;
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11. nõuab, et vaadataks üle 36 delegatsiooni, mis koosnevad ainult ühest suursaadikust, 
eesmärgiga delegatsioon sulgeda või personali vajaduse korral suurendada;

12. nõuab tungivalt, et välisteenistus võtaks töötajate reisimiskorra suhtes kasutusele tavad, 
mis sarnanevad liikmesriikide vastavate tavadega;

13. nõuab, et personalieeskirjade lisa X (kolmandad riigid) muudetaks nii, et puhkusepäevad 
ja muud kohapealsed vabad päevad oleks ühtlustatud liikmesriikide diplomaatiliste 
esindustega samas kohas;

14. on veendunud, et Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise läbivaatamine annab 
hea võimaluse üksikasjalikult analüüsida välisteenistuse kasutada olevate vahendite ja 
nõutava tegevuse kokkusobivust ning teha vajalikud muudatused suurima tõhususe 
tagamiseks välisteenistuse tegevuses; on veendunud, et Euroopa välisteenistuse kasutatava 
omandi hindamisel tuleks seda võrrelda muude sama asukoha diplomaatiliste esindustega, 
mitte teiste Euroopa välisteenistuse esindustega väga erinevates riikides;

15. nõuab, et esitataks mitmeaastane kava ELi hoonete kohta ning tagataks töötajate ja 
hoonete turvalisus kõigis kolmandates riikides, kus on ELi esindused;

16. nõuab, et analüüsitaks teenustaseme kokkulepete tõhusust Euroopa välisteenistuse ja 
komisjoni ja paesekretariaadi vahel ning soovitab kehtivate kokkulepete muutmist ja 
vajaduse korral uute kokkulepete sõlmimist, et leida haldusjuhtimise tasandil esinevatele 
probleemidele lahendus.
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