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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в контекста на усложняващата се международна обстановка се 
увеличават исканията Съюзът да играе водеща роля на международната сцена; 
подчертава ключовата роля на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в 
провеждането на външната политика на Съюза под ръководството на върховния 
представител/заместник-председател на Комисията; отбелязва, че засилената роля 
на ЕСВД не е била подкрепена със съответно увеличение на персонала; призовава 
да се осигурят достатъчно човешки ресурси, за да не се излага на риск 
ефективността на Съюза като глобален фактор;

2. призовава ЕСВД да разгледа възможността за откриване на работни места за 
местни служители, които да докладват за законодателната дейност в държави от 
стратегически интерес (по-специално присъединяващите се страни и страните от 
Източното партньорство), за да се подобри разбирането на Съюза за съседните му 
държави и за сближаването на законодателствата им с достиженията на правото 
на ЕС;

3. отбелязва продължаващия дисбаланс между половете и географския дисбаланс 
сред персонала на ЕСВД, въпреки положителните тенденции през последните 
години; отново подчертава значението на осигуряването на балансирано 
разпределение на персонала по отношение на пола и географския произход в 
рамките на различните категории и степени, особено на средните и висшите 
ръководни длъжности; посочва също така съществуващата свръхпредставеност на 
дипломати на държавите членки сред ръководителите на делегации; призовава за 
допълнителни усилия за преодоляване на тези дисбаланси;

4. приветства програмата за краткосрочно командироване за обмен на служители 
между ЕСВД и Европейския парламент; подчертава ролята на тази програма за 
подобряване на взаимното разбиране на структурите и методите на работа на 
двете институции и по този начин за подобряването на сътрудничеството 
помежду им; насърчава ЕСВД по-активно да популяризира тази програма сред 
своите служители, за да се увеличи броят на участниците; препоръчва освен това 
да се разшири програмата за обмен и командироване на дипломатически 
служители между ЕСВД и дипломатическите служби на държавите членки, целта 
на която е да се допринесе за развитието на споделена дипломатическа култура.


