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POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, naj v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) nova institucija, ki je bila 
ustanovljena z združitvijo več različnih služb, in da je bilo leto 2011 prvo leto njenega 
delovanja, v katerem je bilo treba premagati številne tehnične izzive, zlasti na področju 
javnih naročil, zaposlovanja in institucionalne kulture ter praks; 

2. pozdravlja odlične primere usklajevanja med ESZD in drugimi institucijami in 
mednarodnimi donatorji ter priporoča nadgradnjo praks v standarde;

3. spominja, da je Komisija pri ustanovitvi ESZD zaradi stroškov prevzela dve upravni 
območji, in sicer notranjo revizijo in računovodstvo; potrjuje, da so bili ustvarjeni 
prihranki, in se zavzema za nadaljevanje tega sodelovanja;

4. priporoča, da ESZD nenehno išče sinergije in si prizadeva za dodano vrednost, ki bi 
izhajale iz sodelovanja z državami članicami tako v smislu izmenjave in analize 
informacij kot v smislu izvajanja nalog diplomatskih predstavništev v zadevnih tretjih 
državah;

5. poudarja intenzivno obdobje zaposlovanja ESZD v prvem letu delovanja za zagotovitev 
zapolnitve vseh delovnih mest; poleg tega poudarja, da je v nekaterih delegacijah delovna 
mesta težje zapolniti, predvsem zaradi stopnje tveganja na njihovih lokacijah;

6. presoja, da je težko natančno primerjati prevladujoče pogoje, v katerih mora ESZD 
delovati na 140 lokacijah; zato priporoča, da se merila določijo glede na diplomatske 
službe držav članic EU v isti državi;

7. obžaluje geografsko neravnovesje in neenako zastopanost spolov v ESZD, z manjšim 
deležem uslužbencev iz novejših držav članic kot iz EU 15 (predvsem na položajih, nižjih 
od vodje delegacije) in razmeroma malim številom zastopanih žensk; poziva ESZD, naj 
sprejme potrebne ukrepe za izboljšanje tega stanja;

8. z zadovoljstvom opaža učinkovitost pri organizaciji in izvedbi 1.300 razgovorov leta 2011 
za zasedbo 118 prostih delovnih mest, ki se jih je udeležilo 8.800 kandidatov; 

9. ugotavlja, da 39,5 % veleposlanikov Unije prihaja iz držav članic; opozarja na dogovor, 
da morajo eno tretjino delovnih mest zasedati uslužbenci iz držav članic; poziva, naj 
visoka predstavnica izvaja ta dogovor ter s tem zagotovi, da bodo v ta delež vključeni tudi 
srednji in visoki položaji;

10. poudarja, da v delegacijah obstaja neravnovesje v številu uslužbencev iz ESZD in 
Komisije; poziva k preusmeritvi večjega števila uslužbencev ESZD s sedeža v delegacije;

11. zahteva, da se preveri 36 delegacij, ki jih sestavlja zgolj po en veleposlanik, da bi jih 
zaprli ali pa po potrebi povečali število uslužbencev;
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12. odločno poziva ESZD, naj v zvezi s potovanji uslužbencev sprejme pravila, podobna 
tistim, ki jih uporabljajo države članice v primerljivih razmerah;

13. zahteva, da se s spremembo priloge X kadrovskih predpisov (tretje države) dnevi dopusta 
in drugi prosti dnevi na kraju samem prilagodijo diplomatskim predstavništvom držav 
članic na istem kraju;

14. meni, da je pregled ESZD priložnost za natančno analizo združljivosti razpoložljivih 
sredstev in nalog, ki jih mora izvajati ESZD, ter morebitnih sprememb, potrebnih za 
zagotovitev najvišje ravni učinkovitosti dejavnosti; meni, da mora ocena nepremičnin, ki 
jih uporablja ESZD, vključevati primerjave z drugimi diplomatskimi misijami na isti 
lokaciji, namesto primerjav med misijami ESZD v zelo različnih državah;

15. zahteva, da se predloži večletni načrt za stavbe EU ter varovanje uslužbencev in stavb v 
vseh tretjih državah, v katerih je predstavništvo EU;

16. vztraja, da je treba analizirati učinkovitost sporazumov o ravni storitev med ESZD in 
Komisijo ter generalnim sekretariatom Sveta, nadalje predlaga spremembo obstoječih 
sporazumov in po potrebi sklenitev novih sporazumov za odpravo težav na ravni 
upravnega poslovodenja.
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