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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že ESVČ je nedávno vytvorenou inštitúciou, ktorá vznikla konsolidáciou 
viacerých útvarov, a že rok 2011 bol jej prvým rokom činnosti, počas ktorého musela 
prekonať mnoho technických problémov, najmä z hľadiska obstarávania, náboru 
pracovníkova inštitucionálnej kultúry a postupov; 

2. vyjadruje uznanie veľmi dobrému príkladu koordinácie medzi ESVČ a ostatnými 
inštitúciami a medzinárodnými darcami a odporúča, aby sa tieto postupy stali normou;

3. upozorňuje, že keď bola zriadená ESVČ, Komisia z nákladových dôvodu prevzala dve 
administratívne oblasti, konkrétne vnútorný audit a účtovníctvo;  uznáva, že úspory sa 
skutočne dosiahli, a vyslovuje sa za pokračovanie tejto spolupráce;

4. odporúča, aby sa ESVČ neustále snažila vo svojom vzájomnom pôsobení s členskými 
štátmi o súčinnosť a pridanú hodnotu, a to z hľadiska výmeny informácií i analýzy, a tiež 
pri vykonávaní funkcií diplomatického zastupovania v príslušných tretích krajinách;

5. berie na vedomie intenzívne náborové obdobie počas prvého roku činnosti ESVČ, kedy 
bolo potrebné zabezpečiť plnú zamestnaneckú kapacitu; ďalej poznamenáva, že sú isté 
konkrétne delegácie, v ktorých je ťažšie obsadiť pracovné pozície hlavne z dôvodu 
vysokej miery rizika spojeného s príslušnou lokalitou;

6. považuje za komplikované vypracovať podrobné porovnania prevládajúcich podmienok, 
v ktorých musí ESVČ fungovať na 140 rozličných lokalitách; preto odporúča, aby sa určili 
referenčné úrovne vo vzťahu k diplomatickým službám členských štátov EÚ v tej istej 
krajine;

7. vyjadruje poľutovanie nad existenciou zemepisnej a rodovej nerovnováhy v rámci ESVČ, 
pretože z novších členských štátov pochádza menšia časť zamestnancov než z pôvodných 
15 členských štátov (väčšinou na úrovni nižšej než je funkcia vedúceho delegácie) a ženy 
sú zastúpené v pomerne malom počte; nalieha na ESVČ, aby prijala potrebné opatrenia na 
nápravu tejto situácie;

8. s uspokojením berie na vedomie výkon a riadenie 1 300 pracovných pohovorov s 8 800 
kandidátmi, pričom v roku 2011 bolo obsadených 118 voľných pracovných pozícií; 

9. poznamenáva, že 39,5 % veľvyslancov Únie pochádza z členských štátov; pripomína 
dohodu, na základe ktorej by jedna tretina pozícií mala byť obsadená zamestnancami 
z členských štátov; žiada vysokú predstaviteľku, aby túto dohodu plnila a aby zabezpečila, 
že táto kvóta bude zahŕňať aj stredné a vysoké funkcie;

10. poukazuje na to, že v delegáciách existuje nepomer medzi zamestnancami ESVČ 
a zamestnancami Komisie; žiada, aby bolo viac zamestnancov ESVČ presunutých z jej 
centrály do delegácií;
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11. trvá na tom, aby bolo preskúmaných 36 delegácií zložených iba z veľvyslanca, a to s 
cieľom buď ich uzavrieť, alebo, ak je to vhodné, zvýšiť počet ich zamestnancov;

12. rozhodne a naliehavo žiada ESVČ, aby v súvislosti s úpravou podmienok cestovania 
zamestnancov prijala podobné postupy, aké sa za podobných okolností uplatňujú 
v členských štátoch;

13. trvá na tom, aby sa príloha X služobného poriadku (tretie krajiny) zrevidovala tak, aby sa 
počet dní dovolenky a ďalších, na danom mieste nepracovných dní zosúladil s tým, čo 
uplatňujú miestne diplomatické zastúpenia členských štátov;

14. nazdáva sa, že hodnotenie ESVČ predstavuje fórum, na ktorom možno uskutočniť 
podrobnú analýzu zlučiteľnosti dostupných zdrojov s funkciami, ktoré má ESVČ plniť, a 
takisto zmien, ktoré sú potrebné, aby sa zabezpečila najvyššia miera efektívnosti jej 
činnosti; domnieva sa, že ocenenie majetku, ktorý ESVČ používa, by malo zahŕňať 
porovnanie s inými diplomatickými misiami v tej istej lokalite, a nie medzi prevádzkami 
ESVČ vo veľmi odlišných krajinách;

15. požaduje, aby bol predložený viacročný plán v oblasti budov EÚ a bezpečnosti 
pracovníkov a budov vo všetkých tretích krajinách, v ktorých existujú zastúpenia EÚ;

16. trvá na potrebe uskutočniť analýzu efektívnosti dohôd o úrovni služieb medzi ESVČ a 
Komisiou respektíve Generálnym sekretariátom Rady, a navrhuje zmeniť uzavreté dohody 
a podpísať podľa potreby nové s cieľom riešiť problémy na úrovni administratívneho 
riadenia.
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