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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства факта, че през третата си финансова година Европейската служба за 

външна дейност (ЕСВД) е продължила да изпълнява бюджета си без Сметната 

палата (ЕСП) да констатира съществени грешки; отбелязва напредъка, постигнат в 

поправянето на грешките, установени за предходни години и подкрепя препоръките 

за по-нататъшни подобрения, направени от ЕСП в годишния ѝ доклад; приветства 

специалния доклад относно създаването на ЕСВД, публикуван от ЕСП и 

многобройните полезни предложения за подобрения, които той съдържа; 

2. остава загрижен относно значителния брой високи постове в ЕСВД, който е 

непропорционално голям в сравнение с този в други институции на Съюза като 

цяло и предвид намаляването на броя на служителите във всички институции на 

Съюза; отбелязва произтичащия от това проблем на административна структура с 

прекомерно голям брой ръководен персонал, която изисква спешна реформа; също 

така отбелязва липсата на рамка на компетенциите за ръководителите като база за 

оценяване на кандидатите, преминали през предварителния подбор; подчертава, че 

компетентността в областта на външните работи трябва да продължи да бъде 

основният критерий при вземане на решенията за наемане на работа; 

3. изразява своята загриженост относно продължаващите дисбаланси в профила на 

служителите на ЕСВД; отбелязва, че въпреки че ЕСВД е постигнала напредък по 

отношение на справянето с географския дисбаланс, проблеми все още има, докато 

дисбалансът в съотношението между половете, особено на длъжностите със степен 

AD и на ръководните длъжности, остава съществен; отбелязва също сегашното 

разчитане на командировани национални експерти, което продължава да 

представлява пречка пред прилагането на формулата за персонала, договорена при 

създаването на ЕСВД; 

4. подчертава, че могат да бъдат спестени значителни разходи чрез по-добро 

сътрудничество между държавите членки по отношение на външната им политика и 

политиката им на сигурност и чрез проактивно определяне на съвместните 

дейности, които ЕСВД може постепенно да поеме, за да стане Съюзът както по-

силен, така и по-ефективен на световната сцена; 

5. подчертава, че работните практики за гарантиране на сътрудничество с ГД 

„Развитие и сътрудничество“ и в подкрепа на тематичните подразделения (като 

дирекцията за предотвратяване на конфликти и политика на сигурност) следва да 

продължат да се развиват; 

6. подчертава, че тематичните подразделения следва да участват в програмирането на 

всички етапи, за да се избегне добавянето на предотвратяването на конфликти, 

укрепването на мира, равноправието между мъжете и жените и правата на човека в 

последния момент; 
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7. подчертава, че така, както се прилагат понастоящем към делегациите на Съюза, 

финансовите разпоредби продължават да налагат прекалено голяма 

административна тежест върху ръководителите на делегациите, което пречи на 

изпълнението на основното им задължение – политическата работа; настоятелно 

призовава ЕСВД и Комисията да намерят решение на този въпрос, което би могло 

да доведе до промяна на финансовите разпоредби, при условие че това не води до 

намаляване на качеството и строгостта на финансовото управление на делегациите; 

отбелязва освен това продължаващото използване на бюджетни редове както на 

ЕСВД, така и на бюджета на Комисията за административни разходи, което 

ненужно усложнява финансовите потоци; подкрепя препоръката в доклада на ЕСП 

относно необходимостта от повече подкрепа на процедурите по възлагане на 

обществени поръчки в делегациите на Съюза; 

8. приветства няколкото примера на съвместно ползване на помещения от делегации 

на Съюза и дипломатически представителства на държави членки; отново 

подчертава обаче важността на продължаването на усилията за намиране на 

възможности за дългосрочни спестявания и взаимодействия между делегациите и 

централата на ЕСВД, Комисията и държавите членки, за гарантиране на 

устойчивостта на бюджета на ЕСВД във времена на бюджетни ограничения и 

следователно настоятелно призовава за максимално използване на възможностите 

за съвместно ползване на помещение предоставяне на услуги; 

9. подчертава възможността за спестяване на разходи чрез предоставяне на консулски 

услуги чрез делегациите на Съюза; приканва ЕСВД да подготви подробен анализ на 

финансовите аспекти, а държавите членки да дадат своето съгласие по въпроса и да 

се разработят хармонизирани правила и законодателство; 

10. изразява загриженост относно недостига на персонал в политическите секции на 

делегациите на Съюза и за оперативно планиране и изпълнение на мисиите на 

ОВППС; отбелязва също така, че делегациите на Съюза изпитват практически 

трудности при получаването и обработването на разузнавателни данни; 

11. отбелязва, че ЕСВД продължава да не заделя достатъчно ресурси за външните 

аспекти на вътрешните политики и че не разполага с персонала, необходим за 

осигуряване на съответното участие в програмирането на финансовите 

инструменти, като по този начин се подкопава последователността на външната 

дейност на ЕС; 

12. подчертава жизненоважното значение на създаването общ обслужващ център за 

предоставяне на централизирана логистична и административна подкрепа и 

подкрепа в областта на възлагането на обществени поръчки за всички мисии по 

линия на ОПСО и на специалните представители на Съюза и техните служби; 

изразява съжаление за голямото забавяне на създаването на центъра и настоятелно 

призовава всички участващи заинтересовани страни да се стремят към спешно 

постигане на споразумение за един амбициозен общ обслужващ център, способен да 

оказва ефективна подкрепа на мисиите, особено при установяването им, да 

стандартизира работните процеси и да осигурява по-бързи и ефективни от гледна 

точка на разходите обществени поръчки; 
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13. подчертава, че интегрирането на специалните представители на Съюза в ЕСВД е 

изключително важно, както от гледна точка на бюджета, така и от гледна точка на 

по-голямата последователност на външната политика на Съюза; 

14. отново повтаря призива си за пестене на средства от командировъчни разходи чрез 

иновативни решения в областта на обучението и интервютата за работа, 

включително за ръководители на делегации, например чрез по-честа употреба на 

видеоконферентни връзки.
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