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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta skutočnosť, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) plnila svoj 

administratívny rozpočet na rok 2016 bez významnej chyby; berie na vedomie zvýšenie 

miery chybovosti v porovnaní s rokom 2015, ako sa zistilo kontrolami ex post; 

rozhodne zdôrazňuje potrebu posilniť úsilie o zníženie významnej miery neobvyklých 

chýb zistenej kontrolami finančných transakcií ex ante; 

2. poznamenáva, že ku koncu roka 2016 pochádzalo 31,7 % zamestnancov ESVČ z 

členských štátov (25,3 % v sídle a 40,8 % v delegáciách); žiada vyváženejšie rozloženie 

zamestnancov v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ1; víta, že podpredsedníčka 

Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

prisľúbila Parlamentu, že bude riešiť existujúce nadmerné zastúpenie diplomatov z 

členských štátov vo funkciách vedúcich delegácií; 

3. s uspokojením berie na vedomie, že 19,6 % celkového počtu zamestnancov ESVČ vo 

funkčnej skupine AD pochádza z 13 členských štátov, ktoré vstúpili do Únie po roku 

2004, čo sa blíži k ich podielu na obyvateľstve Únie (20,6 %); napriek tomu poukazuje 

na skutočnosť, že zastávajú len 13,28 % riadiacich pozícií a zdôrazňuje, že tento pomer 

by sa mal pri dodržiavaní politiky prijímania pracovníkov na základe zásluh ešte zvýšiť, 

aby v rámci ESVČ odrážal ich podiel na obyvateľstve Únie;  

4. opätovne vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o rodovú nerovnováhu v zložení 

zamestnancov ESVČ na riadiacej úrovni; berie na vedomie mierne zvýšenie počtu žien 

v riadiacich pozíciách a zdôrazňuje, že by sa malo vynaložiť ďalšie úsilie na zvýšenie 

súčasnej miery (23,99 %); v tejto súvislosti víta, že generálna tajomníčka ESVČ zriadila 

pracovnú skupinu pre rodové otázky; 

5. konštatuje, že ESVČ pokračovala s povinným jednopercentným znížením počtu stálych 

zamestnancov aj v roku 2016; zdôrazňuje však význam zosúladenia ambicióznych 

cieľov vonkajších politík Únie stanovených v globálnej stratégii s primeranými zdrojmi 

tak v sídle, ako aj v delegáciách Únie; poukazuje na to, že účinnosti opatrení Únie na 

mieste by nemalo brániť prílišné pracovné zaťaženie zamestnancov, najmä v malých 

delegáciách alebo v prípade, že delegácia zodpovedná za viac ako jednu krajinu; 

6. víta zriadenie platformy na podporu misií s cieľom poskytovať misiám v rámci SBOP 

centralizovanú administratívnu podporu; upozorňuje na to, aké je dôležité zaoberať sa 

financovaním platformy s jasným a transparentným rámcom pre prideľovanie a 

využívanie jej finančných prostriedkov, pričom sa maximalizuje účinnosť už existujúcej 

úrovne výdavkov s cieľom zabezpečiť silný a pozorovateľný účinok tam, kde sa 

použije; 

7. víta úverový mechanizmus vo výške 200 miliónov EUR na zlepšenie riadenia politiky v 

                                                 
1  Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre 

vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).  
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oblasti nehnuteľností a žiada, aby bol tento mechanizmus navýšený; 

8. poznamenáva, že Európsky dvor audítorov zistil v rokoch 2015 aj 2016 nedostatky v 

postupoch obstarávania, ktoré organizovali delegácie Únie, pri zákazkách v hodnote do 

60 000 EUR; víta navrhované zmeny, ktoré majú nastať od roku 2018 v prípade 

odbornej prípravy a vzorov zákaziek, a so záujmom očakáva vyššiu efektívnosť v tomto 

ohľade; 

9. vyzýva Radu a ESVČ, aby splnili svoju zákonnú povinnosť zaslať Európskemu 

parlamentu bezodkladne a bez vyzvania všetky príslušné dokumenty týkajúce sa 

rokovaní o medzinárodných dohodách vrátane smerníc na rokovania, dohodnutých 

textov a zápisníc z každého kola rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, podľa 

ktorého „Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých 

etapách konania“; pripomína Rade a ESVČ, že vzhľadom na to, že v minulosti došlo k 

porušeniu článku 218 ods. 10, Súdny dvor Európskej únie už zrušil rozhodnutia Rady o 

podpise a uzavretí viacerých dohôd a zdôrazňuje, že súhlas Parlamentu s novými 

dohodami, napríklad s komplexnou a posilnenou dohodou o partnerstve s Arménskom, 

sa môže aj v budúcnosti odoprieť, až kým Rada a ESVČ nesplnia svoju právnu 

povinnosť; 

10. s potešením konštatuje, že na základe zistení Európskeho dvora audítorov z rokov 2015 

a 2016, že v postupoch prijímania miestnych aktérov do delegácií a v postupoch 

verejného obstarávania organizovaných delegáciami boli identifikované určité 

nedostatky, sa prijali určité opatrenia na zvýšenie kvality postupov ESVČ od roku 2018; 

poznamenáva však, že tieto zlepšenia musia byť zásadné a musia vykazovať jasný a 

merateľný pokrok v oblasti zodpovednosti a transparentnosti na strane ESVČ; 

11. berie na vedomie, že ESVČ ešte stále nereagovala na odporúčanie vyjadrené v osobitnej 

správe Európskeho dvora audítorov č. 14/2013, ktoré sa týka žiadosti o vypracovanie 

podrobného akčného plánu s cieľom zvýšiť účinnosť podpory Únie pre Palestínu; 

nabáda ESVČ, aby v spolupráci s Komisiou v plnej miere vykonala toto odporúčanie; 

12. víta rozhodnutie Únie, ktoré prijala v súlade s odporúčaním európskej ombudsmanky, 

že bude ponúkať platené stáže vo svojich zahraničných delegáciách, čím tieto stáže 

sprístupní aj mladým ľuďom s obmedzenými finančnými zdrojmi v súlade so zásadou 

nediskriminácie. 
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