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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει ότι η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διεθνές περιβάλλον που ενέχει 
ολοένα και περισσότερες προκλήσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται όλο και 
περισσότερο από αυτήν να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή· επισημαίνει 
τον κεντρικό ρόλο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 
στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης υπό την καθοδήγηση του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής· σημειώνει ότι ο ενισχυμένος ρόλος της 
ΕΥΕΔ δεν υποστηρίχθηκε από αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού· ζητεί να διατεθούν 
επαρκείς ανθρώπινοι πόροι προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα·

2. σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής της 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης· τονίζει επίσης την ανάγκη να διατεθούν οι 
αναγκαίοι πόροι για την επιτυχή υλοποίηση μιας αποτελεσματικής ενωσιακής Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας·

3. καλεί την ΕΥΕΔ να δημιουργήσει θέσεις για τοπικούς υπαλλήλους αρμόδιους για την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με το νομοθετικό έργο σε χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος (ιδίως στις υποψήφιες για ένταξη χώρες και στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης), προκειμένου να ενισχυθούν η κατανόηση της γειτονίας από την 
Ένωση και η εναρμόνιση των χωρών αυτών με το κεκτημένο· καλεί την ΕΥΕΔ να 
αναλάβει δράση για την επίλυση των προβλημάτων που οδηγούν στα σφάλματα τα 
οποία εντοπίστηκαν στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την αποτροπή 
μελλοντικών παραβιάσεων των σχετικών κανόνων·

4. καλεί την ΕΥΕΔ να εφαρμόζει τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό για όλες τις δημόσιες δαπάνες·

5. υπενθυμίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου είναι η (επαν)οργάνωση, 
βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών πολιτικής, έτσι ώστε η πτυχή της 
ισότητας των φύλων να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και σε 
όλα τα στάδια, από τους παράγοντες που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής·

6. σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισορροπίες ως προς την εκπροσώπηση των 
φύλων και γεωγραφικές ανισορροπίες στους κόλπους του προσωπικού της ΕΥΕΔ, παρά 
τις θετικές τάσεις των τελευταίων ετών· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ισόρροπη κατανομή του προσωπικού όσον αφορά το φύλο και τη 
γεωγραφική προέλευση στις διάφορες κατηγορίες και στους διάφορους βαθμούς, ιδίως 
στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά κλιμάκια· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε θέσεις μεσαίων στελεχών στην ΕΥΕΔ, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 
75 % και οι γυναίκες το 25 %, σε δε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών, οι 
άνδρες αντιπροσωπεύουν το 87 % ενώ οι γυναίκες το 13 % του εργατικού δυναμικού· 
επισημαίνει επίσης τις ανισορροπίες μεταξύ των αξιωματούχων της ΕΕ και των 
διπλωματών των κρατών μελών ανάμεσα στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών· ζητεί 
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να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των 
ανισορροπιών· καλεί την ΕΥΕΔ να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της για την ισότητα 
των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες, προκειμένου να συμπεριληφθούν συγκεκριμένοι 
στόχοι όσον αφορά την παρουσία των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι η βελτίωση της γεωγραφικής ισορροπίας και της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στην ΕΥΕΔ θα συμβάλει στη βελτίωση του ενστερνισμού 
της ξένης δράσης από την Ένωση·

7. χαιρετίζει το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης απόσπασης μεταξύ της ΕΥΕΔ και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει τον ρόλο του στην ενίσχυση της αμοιβαίας 
κατανόησης των δομών και των μεθόδων εργασίας κάθε θεσμικού οργάνου και, κατά 
συνέπεια, στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να προωθήσει πιο ενεργά το πρόγραμμα αυτό μεταξύ των μελών 
του προσωπικού της, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων· συνιστά 
να διευρυνθεί περαιτέρω το πρόγραμμα διπλωματικής ανταλλαγής και απόσπασης 
μεταξύ της ΕΥΕΔ και των διπλωματικών υπηρεσιών των κρατών μελών, το οποίο έχει 
ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής διπλωματικής νοοτροπίας·

8 υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμάται η προπαγάνδα και να ξεσκεπάζεται η 
παραπληροφόρηση και οι κακόβουλες εξωτερικές επιρροές· τονίζει τη σημασία της 
ειδικής ομάδας στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΥΕΔ και ζητεί να της διατεθούν οι 
αναγκαίοι χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι·

9. τονίζει την αυξανόμενη σημασία της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική και την ανάγκη 
να ενισχυθεί η αξιοπιστία της Ένωσης μεταξύ των εταίρων με την εξασφάλιση της 
σταθερότητας του αξιώματος του πρέσβη της ΕΕ στην Αρκτική·
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