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JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az EKSZ több különböző szolgálat összevonásával a közelmúltban 
létrehozott intézmény, és hogy 2011 volt működésének első éve, amely során számos 
technikai kihívással szembe kellett néznie, különösen a beszerzések, a munkaerő-felvétel, 
az intézményi kultúra és gyakorlatok terén; 

2. dicséri az EKSZ és más intézmények, illetve nemzetközi donorok közötti koordinálás 
kitűnő példáit, és ajánlja, hogy e gyakorlatokat minősítsék standardoknak;

3. rámutat, hogy az EKSZ létrehozásakor két szervezeti egységet – konkrétan a belső 
ellenőrzési és a számviteli osztályt – a költségek miatt a Bizottság vett át; a 
megtakarításokat hitelesnek véli, és az együttműködés folytatását szorgalmazza;

4. ajánlja, hogy az EKSZ folyamatosan keresse a tagállamokkal való kapcsolataiban a 
szinergiákat és a többletértéket mind az információmegosztás és -elemzés, mind pedig az 
adott harmadik országokban a diplomáciai képviselettel járó szerepek ellátását illetően;

5. tudomásul veszi az EKSZ első működési évének intenzív munkaerő-felvételi folyamatát a 
munkahelyek teljes betöltöttségének biztosítása érdekében; megjegyzi továbbá, hogy 
vannak olyan nagykövetségek, amelyeken nehezebb betölteni az álláshelyeket, elsősorban 
a helyszínnel kapcsolatos kockázatok szintje miatt;

6. nehéznek véli az EKSZ tevékenységének 140 helyszínén uralkodó körülmények részletes 
összehasonlítását; ezért azt ajánlja, hogy az ugyanazon országban működő európai uniós 
tagállamok diplomáciai képviseleteihez viszonyítva határozzanak meg 
referenciaértékeket;

7. sajnálja, hogy az EKSZ-nél nem kiegyensúlyozott a nemek, illetve a földrajzi származás 
aránya, minthogy az új tagállamokból érkező személyzet (legtöbben a küldöttségvezetői 
szint alatti pozícióban vannak) aránya kisebb a 15 régi tagállamból származó 
személyzeténél, és nők is viszonylag kis létszámban képviseltetik magukat; sürgeti az 
EKSZ-t, hogy e helyzet javítása érdekében hozza meg a szükséges intézkedéseket;

8. megelégedéssel veszi tudomásul a 2011-ben 8 800 jelölttel lefolytatott 1300 interjú és 118 
üres álláshely betöltésének irányítását és teljesítményét; 

9. megjegyzi, hogy az Unió nagyköveteinek 39,5%-a a tagállamokból származik; emlékeztet 
a megállapodásra, hogy az álláshelyek egyharmadát a tagállamokból származó 
személyzetnek kell betölteni; kéri, hogy a főképviselő hajtsa végre a megállapodást 
gondoskodva arról, hogy az érvényes legyen az említett kvótában szereplő közép- és 
felsővezetői álláshelyekre is;

10. rámutat, hogy egyensúlyhiány tapasztalható a küldöttségeknél az EKSZ és a Bizottság 
személyzetének tagjai között; kéri, hogy a székhelyről helyezzenek ki több EKSZ-
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alkalmazottat a küldöttségekhez;

11. a mindössze egyetlen nagykövetből álló 36 küldöttség felülvizsgálatát kéri, adott esetben 
bezárásuk vagy személyzetük bővítése céljával;

12. határozottan szorgalmazza, hogy a személyzet utazásával kapcsolatban az EKSZ 
összevethető körülmények között a tagállamok által alkalmazott gyakorlathoz hasonlót 
alakítson ki;

13. kéri a szabadságok és egyéb munkaszüneti napok hozzáigazítását a tagállamok ugyanazon 
helyszínen működő diplomáciai képviseleteihez a személyzeti szabályzat X. 
mellékletének (harmadik országban való szolgálatteljesítés) átdolgozása révén;

14. úgy véli, hogy az EKSZ felülvizsgálata az a fórum, ahol részletesen elemezni lehet a 
rendelkezésre álló erőforrások és az EKSZ által ellátandó feladatok megfelelőségét, illetve 
az EKSZ műveleteinek legmagasabb színvonalát biztosító összes változtatást; úgy véli, 
hogy az EKSZ által használt ingatlanok becslésének az azonos helyszíneken jelenlévő más 
diplomáciai képviseletekkel történő összehasonlításból kell állnia, nem pedig az EKSZ 
egymástól erősen eltérő országokban lévő épületeinek összehasonlításából;

15. kéri, hogy az európai uniós épületeket, illetve az összes harmadik országban az Európai 
Unió képviseletein dolgozó alkalmazottak és az épületek biztonságát illetően terjesszenek 
elő többéves tervet;

16. ragaszkodik ahhoz, hogy az EKSZ és a Bizottság, illetőleg a Tanács főtitkársága közötti 
szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások hatékonyságát elemezni kell, valamint 
javasolja, a meglévő megállapodások módosítását és adott esetben új megállapodások 
kötését az adminisztratív vezetés szintjén felmerülő problémák orvoslása érdekében.
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