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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 Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е 

изпълнила административния си бюджет за 2016 г., без да бъде засегнат от 

съществени грешки; отбелязва увеличението на процента грешки в сравнение с 

2015 г., както е посочено от последващите проверки; подчертава силно 

необходимостта от увеличаване на усилията за намаляване на значителния 

процент аномалии, открити при предварителните проверки на финансовите 

операции; 

2. отбелязва, че в края на 2016 г. 31,7% от служителите на ЕСВД са от държавите 

членки (25,3% в седалището на ЕСВД и 40,8% в делегациите); призовава за по-

балансирано разпределение на служителите в съответствие с Решение 

№ 2010/427/ЕС1 на Съвета; приветства ангажимента на заместник-председателя 

на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи 

и политиката на сигурност, поет пред Парламента, да разгледа настоящата 

свръхпредставеност на национални дипломати на длъжност ръководители на 

делегации; 

3. оценява положително факта, че 19,6% от служителите на ЕСВД със степен AD са 

с произход от 13-те държави членки, които се присъединиха към Съюза след 

2004 г., което приблизително отговаря на техния дял от населението на Съюза 

(20,6%); при все това обръща внимание, че те заемат едва 13,28% от ръководните 

длъжности, и подчертава, че техният брой следва да бъде допълнително увеличен, 

като се зачита политиката за подбор на персонал въз основа на качествата, за да 

отразява в рамките на ЕСВД техния дял от населението на Съюза;  

4. отново изразява своята загриженост относно дисбаланса между половете сред 

служителите на ЕСВД на ръководни длъжности; отбелязва лекото увеличение на 

участието на жените в управлението и подчертава, че следва да се положат 

допълнителни усилия, за да се подобри настоящото съотношение (23,99%); в този 

контекст приветства създаването от генералния секретар на ЕСВД на работна 

група по въпросите на равенството между половете; 

5. отбелязва, че прилагането от страна на ЕСВД на задължителната цел за намаление 

с 1% на щатния персонал продължи през 2016 г.; подчертава при все това, че е 

важно амбициозните цели на външните политики на Съюза, определени в 

глобалната стратегия, да бъдат подсигурени с равностойни ресурси, както в 

централата, така и в делегациите на Съюза; обръща внимание, че ефективността 

на действията на Съюза по места не следва да бъде възпрепятствана от 

прекомерно натоварване на служителите, особено в малките делегации или когато 

една делегация отговаря за повече от една държава; 

6. приветства създаването на платформа за подпомагане на мисиите за предоставяне 

                                                 
1  Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и 

функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).  
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на централизирана административна подкрепа за изпълнението на мисии по линия 

на ОПСО; обръща внимание на значението на разглеждането на финансирането 

на платформата в ясна и прозрачна рамка за разпределянето и използването на 

нейните средства, като се оптимизира ефектът от вече съществуващите равнища 

на разходи, за да се постигне силен и видим ефект там, където тя се използва; 

7. приветства механизма за заеми, разполагащ с 200 милиона евро за подобряване на 

управлението на политиката в областта на сградния фонд, и призовава тази сума 

да бъде увеличена; 

8. отбелязва, че както през 2015, така и през 2016 г. Европейската сметна палата 

откри слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки, организирани 

от делегациите на Съюза за договори на стойност под 60 000 EUR; приветства 

промените, които се предлага да започнат от 2018 г., по отношение на обучението 

и образците на договори и очаква подобрена ефективност в това отношение. 

9. призовава Съвета и ЕСВД да изпълняват правното си задължение да изпращат на 

Европейския парламент незабавно и без да бъдат изисквани, всички съответни 

документи, свързани с преговори по международни споразумения, включително 

указанията за водене на преговори, договорените текстове и протоколите от 

заседанията на всеки кръг преговори, в съответствие с член 218, параграф 10 от 

ДФЕС, съгласно който „Европейският парламент получава незабавно 

изчерпателна информация на всички етапи на процедурата“; припомня на Съвета 

и ЕСВД, че поради нарушаване на член 218, параграф 10 в миналото Съдът на 

Европейския съюз вече е отменял решенията на Съвета относно подписването и 

сключването на няколко споразумения, и подчертава, че одобрението на 

Парламента за нови споразумения, като например Споразумението за всеобхватно 

и засилено партньорство с Армения, също може да не бъде дадено в бъдеще, 

докато Съветът и ЕСВД не изпълнят своите правни задължения; 

10. отбелязва със задоволство, че след като за периода 2015 – 2016 г. Европейската 

сметна палата установи някои слабости в процедурите за набиране на местни 

служители в делегациите и в процедурите за възлагане на обществени поръчки, 

организирани от делегациите, са били предприети някои мерки за подобряване на 

качеството на процедурите, организирани от ЕСВД от 2018 г. нататък; отбелязва 

обаче, че тези подобрения трябва да бъдат съществени и да покажат ясен и 

измерим напредък в отчетността и прозрачността от страна на ЕСВД; 

11. отбелязва, че ЕСВД все още не е предприела последващи мерки във връзка с 

препоръката на Европейската сметна палата в Специален доклад № 14/2013, в 

която се призовава за изготвяне на подробен план за действие с цел повишаване 

на ефективността на подкрепата от страна на Съюза за Палестина; насърчава 

ЕСВД да изпълни докрай тази препоръка в сътрудничество с Комисията; 

12. приветства решението на Съюза в съответствие с препоръката на Европейския 

омбудсман да предлага платени стажове във външните си делегации, като по този 

начин ги прави достъпни и за млади хора с ограничени финансови средства в 

съответствие с принципа за недопускане на дискриминация;  
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