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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá skutečnost, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) plnila svůj správní 

rozpočet na rok 2016 bez významných chyb; bere na vědomí, že podle následných 

kontrol došlo ke zvýšení míry chyb oproti roku 2015; rozhodně zdůrazňuje, že je třeba 

intenzivněji usilovat o snížení značné míry neobvyklých chyb, které byly odhaleny při 

následném ověřování finančních transakcí; 

2. konstatuje, že na konci roku 2016 pocházelo 31,7 % zaměstnanců ESVČ z členských 

států (25,3 % na ústředí a 40,8 % v delegacích); žádá o vyváženější rozložení 

zaměstnanců v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU1; vítá, že místopředsedkyně 

Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

Parlamentu oficiálně přislíbila, že bude řešit současné nadměrné zastoupení diplomatů 

členských států na postech vedoucích delegací; 

3. s uspokojením konstatuje, že 19,6 % zaměstnanců ESVČ ve skupině AD pochází z 13 

členských států, které od roku 2004 přistoupily k Unii, což se blíží jejich podílu na 

populaci Unie (20,6 %); upozorňuje však na skutečnost, že zastávají pouze 13,28 % 

vedoucích pozic, a zdůrazňuje, že tento poměr by měl být zvýšen, aby struktury ESVČ 

odrážely podíl těchto členských států na populaci Unie, aniž by se to dotklo politiky 

náboru zaměstnanců podle jejich kvalit a zásluh;  

4. znovu se znepokojením poukazuje na nevyvážené zastoupení mužů a žen v řídících 

funkcích ESVČ; všímá si, že počet žen v řídících funkcích se mírně zvýšil, a 

zdůrazňuje, že je třeba dále usilovat o jejich větší zastoupení (nyní 23,99 %); v této 

souvislosti vítá, že generální tajemnice ESVČ vytvořila pracovní skupinu pro genderové 

otázky; 

5. konstatuje, že v roce 2016 pokračovalo povinné snižování počtu statutárních pracovníků 

ESVČ o 1 %; zdůrazňuje však, že je třeba na ambiciózní cíle vnějších politik Unie 

stanovených v globální strategii vyčlenit přiměřené zdroje, a to jak v centrále, tak v 

delegacích EU; upozorňuje, že efektivita činnosti Unie přímo v místě působení by 

neměla být blokována nadměrnou pracovní zátěží pracovníků, zejména v malých 

delegacích nebo v delegacích, které mají na starosti více než jednu zemi; 

6. vítá zřízení platformy pro podporu misí, která má poskytovat centralizovanou 

administrativní podporu misím SBOP; upozorňuje na to, že je třeba řešit financování 

platformy vytvořením jasného a transparentního rámce pro přidělování a používání 

jejích finančních prostředků, tak aby se dosáhlo maximální účinnosti již dříve 

vynaložených prostředků, aby byl zajištěn silný a jasně patrný účinek tam, kde jsou 

použity; 

7. vítá úvěrový nástroj ve výši 200 milionů EUR na zlepšení řízení politiky v oblasti 

                                                 
1  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro 

vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).  
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nemovitostí a vyzývá ke zvýšení objemu prostředků tohoto nástroje; 

8. konstatuje, že Účetní dvůr zjistil v roce 2015 i 2016 nedostatky v zadávacích řízeních 

vyhlášených delegacemi Unie na zakázky do 60 000 EUR; vítá, že od roku 2018 mají 

být zaváděny navržené změny ve školeních a vzorových smlouvách, a s nadějí očekává, 

že v tomto ohledu dojde ke zlepšení; 

9. vyzývá Radu a ESVČ, aby plnily svou zákonnou povinnost a zasílaly Evropskému 

parlamentu bezodkladně a bez žádostí o zaslání veškeré příslušné dokumenty týkající se 

jednání o mezinárodních dohodách, včetně směrnic pro jednání, dohodnutých textů a 

zápisů z každého kola jednání v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, podle něhož 

„Evropský parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“; 

připomíná Radě a ESVČ, že Evropský soudní dvůr již v minulosti anuloval z důvodu 

porušení čl. 218 odst. 10 rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření některých dohod, a 

zdůrazňuje, že i v budoucnu může Parlament zamítnout vydání souhlasu s novými 

dohodami, například s komplexní a posílenou dohodou o partnerství s Arménií, dokud 

Rada a ESVČ nesplní svou zákonnou povinnost; 

10. s potěšením konstatuje, že na základě zjištění Evropského účetního dvora v letech 

2015–2016, že v postupech přijímání místních pracovníků do delegací a v postupech 

zadávání veřejných zakázek organizovaných delegacemi se objevily určité slabiny, byly 

podniknuty kroky ke zlepšení postupů ESVČ od roku 2018;  konstatuje však, že tato 

zlepšení musí být zásadní a musí vykazovat jasný a měřitelný pokrok, pokud jde o 

odpovědnost a transparentnost ESVČ; 

11. konstatuje, že ESVČ stále neprovedla doporučení uvedené ve zvláštní zprávě 

Evropského účetního dvora č. 14/2017, které vyzývá k přípravě podrobného akčního 

plánu na zefektivnění podpory Palestině ze strany Unie; vyzývá ESVČ, aby ve 

spolupráci s Komisí provedla toto doporučení v plném rozsahu; 

12. vítá rozhodnutí Unie, že v souladu s doporučením evropského veřejného ochránce práv 

bude ve svých zahraničních delegacích nabízet placené stáže, aby v souladu se zásadou 

nediskriminace zpřístupnila praktikantská místa i mladým lidem s omezenými 

finančními prostředky. 
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