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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) lényeges hiba nélkül végrehajtotta 

2016. évi igazgatási költségvetését; megjegyzi, hogy 2015-höz képest nőtt a hibaarány, 

ahogy az utólagos ellenőrzések is jelezték; nyomatékosan hangsúlyozza, hogy fokozott 

erőfeszítésekre van szükség a pénzügyi tranzakciók előzetes ellenőrzései során feltárt 

rendellenességek jelentős mértékének csökkentése érdekében; 

2. megjegyzi, hogy 2016 végén az EKSZ személyi állományának 31,7%-a származott a 

tagállamokból (25,3% a központnál és 40,8% a küldöttségeknél); felszólít a személyzet 

kiegyensúlyozottabb elosztására, a 2010/427/EU tanácsi határozattal1 összhangban; 

üdvözli a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által a 

Parlament felé tett azon kötelezettségvállalást, hogy kezelni fogja a nemzeti diplomaták 

jelenlegi túlsúlyát a küldöttségvezetői pozíciókban; 

3. örömmel veszi tudomásul, hogy az a 13 tagállam, amely 2004 óta csatlakozott az 

Unióhoz, az EKSZ AD besorolású személyzetének 19,6%-át adja, amely megközelíti az 

Unió összlakosságán belüli arányukat (20,6%); felhívja a figyelmet ugyanakkor arra, 

hogy a vezető pozíciókban csupán 13,28% az arányuk, és hangsúlyozza, hogy – 

tiszteletben tartva az érdemen alapuló munkaerő-felvételi politikát – ezt az arányt 

tovább kell növelni annak érdekében, hogy az EKSZ-en belül tükrözze arányukat az 

Unió népességében;  

4. ismételten aggodalmát fejezi ki az EKSZ személyzetében a nemek közötti 

egyenlőtlenségek miatt a vezetői szinten; nyugtázza, hogy kis mértékben növekedett a 

nők száma a vezetői szinten, és hangsúlyozza, hogy további erőfeszítéseket kell tenni 

annak érdekében, hogy javítsák a jelenlegi arányt (23,99%); üdvözli ezzel 

összefüggésben, hogy az EKSZ főtitkára egy nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 

munkacsoportot hozott létre; 

5. tudomásul veszi, hogy az EKSZ 2016-ban folytatta a tisztviselők létszámának kötelező 

1%-os csökkentését; hangsúlyozza azonban, hogy fontos az uniós külpolitikának a 

globális stratégia által kijelölt ambiciózus céljaihoz megfelelő forrásokat rendelni, a 

székhelyen és az uniós képviseleteken egyaránt; felhívja a figyelmet arra, hogy a 

helyszínen végzett uniós tevékenységek hatékonyságát nem korlátozhatja a 

munkatársak túlterheltsége, különösen nem a kisebb képviseleteken vagy akkor, ha a 

képviselet több mint egy országért felelős; 

6. üdvözli a missziótámogatási platform létrehozását, amely központosított igazgatási 

támogatást nyújt a KBVP-missziók során; felhívja a figyelmet arra, hogy fontos 

gondoskodni a platform finanszírozásáról, a finanszírozás elosztását és felhasználását 

szabályozó átlátható keret révén, amely maximalizálja a kiadások korábban 

megállapított szintjeinek hatását az erőteljes és észrevehető hatás biztosítása érdekében 

                                                 
1  A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és 

működésének megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.).  
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a források felhasználásának területein; 

7. üdvözli a 200 millió eurós hitelkeretet, amely az épületpolitika irányításának javítására 

szolgál, és felhív e hitelkeret növelésére; 

8. megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2015-ben és 2016-ban is hiányosságokat tárt fel az 

uniós küldöttségek által a 60 000 eurónál alacsonyabb összegű szerződésekre 

vonatkozóan szervezett beszerzési eljárások során; üdvözli a képzési anyagok és a 

szerződésminták terén 2018-tól kezdődően javasolt változtatásokat, és várakozással 

tekint ezzel kapcsolatban a nagyobb hatékonyság elé; 

9. felhívja a Tanácsot és az EKSZ-t, hogy teljesítsék jogi kötelezettségüket és késedelem, 

valamint erre irányuló külön kérés nélkül továbbítsanak az Európai Parlament számára 

minden főbb dokumentumot a nemzetközi megállapodásokról folytatott tárgyalásokra 

vonatkozóan, beleértve minden egyes tárgyalási forduló tárgyalási irányelveit, 

elfogadott szövegeit és napirendjeit, összhangban az EUMSZ 218. cikke (10) 

bekezdésével, amely szerint „az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában 

haladéktalanul és teljeskörűen tájékoztatni kell”; emlékezteti a Tanácsot és az EKSZ-t 

arra, hogy a Bíróság a 218. cikk (10) bekezdésének megszegése miatt már több 

megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó tanácsi határozatot megsemmisített, 

és hangsúlyozza, hogy a Parlament a jövőben is megtagadhatja hozzájárulását új 

megállapodásokhoz, mint például az Örményországgal kötendő átfogó és megerősített 

partnerségi megállapodás, amíg a Tanács és az EKSZ nem teljesítik jogi 

kötelezettségüket; 

10. elégedetten veszi tudomásul, a Számvevőszék 2015–2016. évi megállapításai alapján, 

hogy bár bizonyos hiányosságok voltak tapasztalhatók a képviseletek helyi 

alkalmazottainak felvételi eljárása során, valamint a képviseletek által szervezett 

közbeszerzések terén, lépések történtek az EKSZ által végzett folyamatok minőségének 

javítására 2018-tól fogva; azonban megjegyzi, hogy a javulásnak számottevőnek kell 

lennie, valamint egyértelmű és mérhető előrelépést kell mutatnia az EKSZ részéről az 

elszámoltathatóság és átláthatóság terén; 

11. megjegyzi, hogy az EKSZ még mindig nem tett eleget a Számvevőszék 14/2013. számú 

különjelentése arra vonatkozó ajánlásának, amely részletes cselekvési terv készítésére 

hív fel a Palesztinának nyújtott uniós segítség növelése érdekében; ösztönzi az EKSZ-t, 

hogy teljes mértékben hajtsa végre ezt az ajánlást, a Bizottsággal együttműködve; 

12. üdvözli az Unió döntését, amely értelmében az európai ombudsman ajánlásának 

megfelelően fizetett gyakornokságot nyújt külföldi képviseletein, ezzel a korlátozott 

pénzügyi forrásokkal rendelkező fiatalok számára is hozzáférhetővé teszi ezt a 

lehetőséget, a megkülönböztetésmentesség elvének megfelelően. 
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