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IEROSINĀJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka EĀDD ir iestāde, kas izveidota nesen, apvienojot vairākus citus dienestus, un 
ka 2011. gads bija tās pirmais darbības gads, kurā tai bija jāatrisina daudzas tehniskas 
problēmas, jo īpaši saistībā ar iepirkumiem, darbinieku pieņemšanu darbā un iestādes 
kultūru un praksi; 

2. atzinīgi vērtē lieliskas koordinācijas piemērus starp EĀDD un citām iestādēm un 
starptautiskajiem līdzekļu devējiem un iesaka šo praksi pilnveidot, pielāgojot to 
standartiem;

3. atgādina — veidojot EĀDD tika nolemts, ka izmaksu apsvērumu dēļ divas administratīvās 
funkcijas, proti, iekšējo revīziju un grāmatvedību, uzņemsies Komisija; uzskata, ka 
vēlamais ietaupījums ir panākts, un aicina turpināt šādu sadarbību;

4. iesaka EĀDD pastāvīgi censties panākt sinerģiju un gūt pievienoto vērtību no 
mijiedarbības ar dalībvalstīm gan attiecībā uz informācijas apmaiņu un analīzi, gan 
attiecībā uz diplomātiskās pārstāvniecības funkciju veikšanu attiecīgajās trešās valstīs;

5. norāda, ka EĀDD savā pirmajā darbības gadā piedzīvoja intensīvu periodu, pieņemot 
darbā darbiniekus, lai varētu pilnībā nokomplektēt personālu; atzīmē arī, ka ir dažas 
konkrētas delegācijas, kur brīvās darbvietas ir grūtāk aizpildīt galvenokārt risku dēļ, kas 
saistīti ar šo delegāciju atrašanās vietu;

6. uzskata, ka ir sarežģīti detalizēti salīdzināt dominējošos EĀDD darbības apstākļus tā 
140 darbības vietās; tādēļ iesaka veikt salīdzinošos izvērtējumus saistībā ar ES dalībvalstu 
diplomātiskajiem dienestiem attiecīgajā valstī;

7. pauž nožēlu par EĀDD pastāvošo nelīdzsvarotību attiecībā uz ģeogrāfisko aptvērumu un 
dzimumu attiecību — tajā ir mazāks skaits darbinieku no jaunajām dalībvalstīm nekā no 
ES 15 valstīm (galvenokārt par delegāciju vadītāju zemāka līmeņa amatos) un relatīvi 
neliels skaits sieviešu; mudina EĀDD veikt nepieciešamos pasākumus, lai situāciju 
uzlabotu;

8. ar gandarījumu konstatē, ka 2011. gadā ir veikta 8800 kandidātu izvērtēšana un 
administrēšana, no kuriem 1300 ir intervēti un 118 pieņemti darbā; 

9. norāda, ka 39,5 % Savienības vēstnieku ir no dalībvalstīm; atgādina par vienošanos, ka 
vienā trešdaļā amatu būtu jāpieņem darbinieki no dalībvalstīm; aicina augsto pārstāvi 
izpildīt vienošanos, nodrošinot, ka šajā kvotā ir iekļauti arī vidējā un augstākā līmeņa 
amati;

10. norāda, ka delegācijās nav līdzsvara starp EĀDD un Komisijas darbiniekiem; aicina 
vairāk EĀDD darbinieku no galvenās pārvaldes pārcelt darbā delegācijās;

11. pieprasa pārskatīt tās 36 delegācijas, kuras veido tikai viens vēstnieks, lai tās vai nu slēgtu, 
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vai arī attiecīgā gadījumā palielinātu personāla skaitu;

12. viennozīmīgi mudina EĀDD pieņemt tādu praksi attiecībā uz darbinieku braucienu 
organizēšanu, kas līdzīga tai, ko līdzīgos apstākļos piemēro dalībvalstis;

13. prasa, lai atvaļinājuma dienu un citu brīvdienu skaits EĀDD darbiniekiem attiecīgajās 
valstis tiktu pieskaņots šādu dienu skaitam dalībvalstu diplomātiskajās pārstāvniecībās 
tajās pašās valstīs, izdarot grozījumus Civildienesta noteikumu X pielikumā (pienākumu 
pildīšana trešās valstīs);

14. uzskata, ka EĀDD pārskats ir diskusija, kur var veikt detalizētu analīzi par EĀDD 
pieejamo resursu un veicamo funkciju saderību, kā arī par jebkādām izmaiņām, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu dienesta darbību augstāko efektivitātes līmeni; uzskata, ka 
EĀDD izmantošanā esošā īpašuma izvērtēšanas ietvaros jāsalīdzina situācija ar tajā pašā 
valstī esošajām citām diplomātiskajām misijām, nevis ar citām EĀDD struktūrvienībām 
ļoti atšķirīgās valstīs;

15. prasa iesniegt daudzgadu plānu par ES izmantojamām ēkām un par darbinieku un ēku 
drošību visās trešās valstīs, kurās ir ES pārstāvniecības;

16. uzstāj, ka ir jāanalizē starp EĀDD un attiecīgi Komisiju un Padomes Ģenerālsekretariātu 
noslēgtās dienesta līmeņa vienošanās, un iesaka grozīt jau esošās vienošanās un attiecīgā 
gadījumā parakstīt jaunas, lai administratīvās pārvaldības līmenī risinātu pastāvošās 
problēmas.
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