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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad EIVT – sujungus kelias skirtingas tarnybas neseniai sukurta institucija, ir kad 
2011 m. buvo pirmieji jos veiklos metai, per kuriuos reikėjo įveikti daugybę techninių 
problemų, ypač viešųjų pirkimų, įdarbinimo ir institucinės kultūros bei praktikos srityse; 

2. teigiamai vertina puikius EIVT ir kitų institucijų bei tarptautinių paramos teikėjų 
koordinavimo pavyzdžius ir rekomenduoja siekti, kad ši praktika taptų norma;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad kuriant EIVT dvi administravimo sritis, būtent vidaus auditą ir 
apskaitą, dėl išlaidų perėmė Komisija; pripažįsta, kad iš tiesų buvo sutaupyta lėšų, ir 
ragina toliau tęsti šį bendradarbiavimą;

4. rekomenduoja EIVT bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis nuolat ieškoti sąveikos ir 
papildomos naudos, susijusios su dalijimusi informacija, analize ir diplomatinio 
atstovavimo atitinkamose trečiosiose šalyse funkcijų atlikimu;

5. pažymi, kad pirmieji EIVT veiklos metai buvo aktyvus įdarbinimo laikotarpis siekiant 
užtikrinti visišką personalo pajėgumą; be to, pažymi, kad tam tikroms delegacijoms 
sunkiau rasti darbuotojų, daugiausia dėl rizikos, susijusios su darbo vieta;

6. mano, kad sudėtinga išsamiai palyginti 140 vietovių, kuriose veikia EIVT, vyraujančias 
sąlygas; todėl rekomenduoja nustatyti kriterijus, atsižvelgiant į ES valstybių narių 
diplomatines tarnybas toje pačioje šalyje;

7. apgailestauja dėl geografinės ir lyčių disproporcijos EIVT, kadangi iš naujesnių valstybių 
narių yra mažiau darbuotojų (daugiausia užimančių žemesnes nei delegacijų vadovų 
pareigas) nei iš ES 15 valstybių narių ir palyginti nedaug moterų; primygtinai ragina EIVT 
imtis būtinų priemonių šiai padėčiai gerinti;

8. džiaugiasi dėl 2011 m. vykdytos veiklos ir 8 800 kandidatų valdymo, 1 300 įvykusių 
pokalbių dėl darbo ir 118 įdarbintų darbuotojų; 

9. pažymi, kad 39,5 proc. Sąjungos ambasadorių yra iš valstybių narių; primena susitarimą, 
kad trečdalį darbo vietų turėtų užimti darbuotojai iš valstybių narių; prašo Sąjungos 
vyriausiosios įgaliotinės įgyvendinti susitarimą, užtikrinant, kad taip pat būtų atsižvelgta į 
pagal kvotą skirtas vidutinės ir aukštos kvalifikacijos darbo vietas;

10. atkreipia dėmesį, kad delegacijose yra EIVT ir Komisijos darbuotojų disbalansas; ragina 
perkelti daugiau EIVT darbuotojų į delegacijų būstines;

11. primygtinai ragina persvarstyti 36 delegacijas, kurias sudaro tik ambasadorius, siekiant jas 
panaikinti arba, jeigu reikia, padidinti jų darbuotojų skaičių;

12. primygtinai ragina EIVT, atsižvelgiant į darbuotojų kelionių tvarką, taikyti praktiką, 
panašią į atitinkamomis aplinkybėmis valstybių narių taikomą praktiką;
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13. primygtinai ragina, persvarsčius Tarnybos nuostatų X priedą (trečiosios šalys), atostogų ir 
kitas laisvas dienas tam tikroje šalyje suderinti su valstybių narių diplomatinėms 
atstovybėms taikomomis nuostatomis toje pačioje šalyje;

14. mano, kad EIVT persvarstymas – tai forumas, kuriame galima atlikti išsamią turimų 
išteklių ir EIVT atliktinų funkcijų suderinamumo bei bet kokių pokyčių, kurie reikalingi 
didžiausiam jos veiklos veiksmingumui užtikrinti, analizę; mano, kad į EIVT naudojamos 
nuosavybės vertinimą reikėtų įtraukti palyginimą su kitomis toje pačioje vietoje 
vykdomomis diplomatinėmis misijomis, o ne su EIVT sąlygomis visiškai skirtingose 
šalyse;

15. ragina pateikti daugiametį planą dėl ES pastatų ir darbuotojų saugos bei pastatų saugumo 
visose trečiosiose šalyse, kuriose yra ES atstovybės;

16. primygtinai teigia, kad reikia atlikti atitinkamai EIVT ir Komisijos ir Tarybos generalinio 
sekretoriato susitarimų dėl paslaugų lygio veiksmingumo tyrimą, ir siūlo iš dalies keisti 
esamus susitarimus ir, jeigu reikia, pasirašyti naujus siekiant spręsti administracinio 
valdymo lygmens problemas.
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