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PASIŪLYMAI 

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. džiaugiasi, kad Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) įgyvendino savo 2016 m. 

administracinį biudžetą ir nebuvo padaryta reikšmingų klaidų; atkreipia dėmesį į tai, 

kad, remiantis ex post kontrole, klaidų lygis, palyginti su 2015 m., išaugo; primygtinai 

pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti didelį nukrypimų, 

nustatytų vykdant finansinių sandorių ex ante patikrą, lygį; 

2. pažymi, kad 2016 m. pabaigoje 31,7 % EIVT personalo sudarė iš valstybių narių atvykę 

darbuotojai (25,3 % būstinėje ir 40,8 % delegacijose); ragina užtikrinti geresnę 

darbuotojų paskirstymo pusiausvyrą, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą 2010/427/ES1; 

džiaugiasi, kad Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 

užsienio reikalams ir saugumo politikai Parlamentui įsipareigojo spręsti problemą, 

susijusią su pernelyg dideliu delegacijų vadovų postus užimančių nacionalinių 

diplomatų skaičiumi; 

3. palankiai vertina tai, kad nuo 2004 m. į Sąjungą įstojusių 13 valstybių narių atstovai 

sudaro 19,6 % visų AD kategorijos EIVT darbuotojų ir kad šis rodiklis beveik atitinka 

tų šalių Sąjungos gyventojų dalį (20,6 %); vis dėlto atkreipia dėmesį, kad jų atstovai 

užima tik 13,28 % vadovų pareigybių, ir pabrėžia, kad, laikantis nuopelnais grindžiamos 

įdarbinimo politikos, šį EIVT rodiklį reikėtų toliau gerinti, siekiant, kad jis atspindėtų 

šioms valstybėms narėms tenkančią Sąjungos gyventojų dalį;  

4. dar kartą pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl vadovų pareigybių pasiskirstymo lyčių 

aspektu netolygumo; pažymi, kad šiek tiek padidėjo vadovų pareigybes užimančių 

moterų dalis, ir pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant padidinti dabartinį 

lygį (23,99 %); todėl teigiamai vertina EIVT generalinio sekretoriaus įsteigtą darbo 

grupę lyčių klausimais; 

5. pažymi, kad 2016 m. EIVT toliau tęsė privalomą teisės aktais numatytų darbuotojų 

skaičiaus mažinimą 1 %; vis dėlto pabrėžia, kad bendrojoje strategijoje apibrėžtus 

plataus užmojo Sąjungos išorės politikos tikslus svarbu derinti su atitinkamais būstinei 

ir ES delegacijoms skiriamais ištekliais; atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungos veiksmų 

vietoje efektyvumas neturėtų sumažėti dėl didžiulio darbuotojų darbo krūvio, visų 

pirma, mažose delegacijose arba delegacijose, atsakingose už daugiau nei vieną šalį; 

6. teigiamai vertina tai, kad sukurta Misijų paramos platforma siekiant užtikrinti 

centralizuotą administracinę paramą BSGP misijoms; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 

spręsti platformos finansavimo klausimą numatant aiškią ir skaidrią lėšų paskirstymo ir 

naudojimo sistemą, kad būtų kuo veiksmingiau panaudojamos jau numatyto dydžio 

lėšos ir taip užtikrinamas didelis ir pastebimas poveikis tais atvejais, kai ja naudojamasi; 

7. palankiai vertina paskolos priemonę, kurios vertė 200 mln. EUR, skirtą su pastatų 

                                                 
1  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų 

tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).  
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politika susijusiam valdymui pagerinti, ir ragina padidinti paskolos priemonės išteklius; 

8. pažymi, kad 2015 m. ir 2016 m. Audito Rūmai vėl nustatė ES delegacijų organizuotų 

viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų atvejais, kai sutarčių vertė buvo mažesnė nei 

60 000 EUR; palankiai vertina mokymų ir sutarčių šablonų rengimo pakeitimus, kuriuos 

siūloma diegti nuo 2018 m., ir tikisi, kad šioje srityje bus užtikrintas didesnis 

veiksmingumas; 

9. ragina Tarybą ir EIVT vykdyti savo teisinę pareigą nedelsiant ir neprašant siųsti 

Europos Parlamentui visus svarbius dokumentus, susijusius su derybomis dėl 

tarptautinių susitarimų, įskaitant derybinius nurodymus, sutartus tekstus ir kiekvieno 

derybų raundo protokolus, pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį, kurioje nurodyta, kad 

„Europos Parlamentas nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais šios procedūros 

etapais“; primena Tarybai ir EIVT, kad dėl to, jog buvo pažeistos 218 straipsnio 10 

dalies nuostatos, praeityje Europos Teisingumo Teismas yra panaikinęs keletą Tarybos 

sprendimų dėl susitarimų pasirašymo ir sudarymo, ir pabrėžia, kad Parlamentas gali 

ateityje taip pat nepritarti naujiems susitarimams, pavyzdžiui, ES ir Armėnijos 

visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimui, jei Taryba ir EIVT nevykdys savo 

teisinių įsipareigojimų; 

10. palankiai vertina tai, kad imtasi tam tikrų veiksmų, siekiant pagerinti EIVT nuo 2018 m. 

vykdomų procedūrų kokybę, atsižvelgiant į Audito Rūmų išvadas, kad 2015–2016 m. 

būta tam tikrų trūkumų, susijusių su vietos darbuotojų įdarbinimu delegacijose ir 

delegacijų organizuotomis viešųjų pirkimų procedūromis; vis dėlto pažymi, kad šie 

patobulinimai turi būti esminiai ir rodyti, jog EIVT daro aiškią ir pamatuojamą pažangą, 

užtikrindama atskaitomybę ir skaidrumą; 

11. pažymi, kad EIVT kol kas neįgyvendinimo Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje 

Nr. 14/2013 pateiktos rekomendacijos, kuria raginama parengti išsamų veiksmų planą, 

siekiant padidinti ES paramos Palestinai veiksmingumą; ragina EIVT, 

bendradarbiaujant su Komisija, visapusiškai įgyvendinti šią rekomendaciją; 

12. palankiai vertina Sąjungos sprendimą, priimtą atsižvelgiant į Europos ombudsmeno 

rekomendaciją, savo užsienio delegacijose siūlyti mokamas stažuotes ir taip užtikrinti, 

kad laikantis nediskriminavimo principo jos būtų taip pat prieinamos ribotus finansinius 

išteklius turinčiam jaunimui. 
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