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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungai tenka spręsti vis sudėtingesnės tarptautinės aplinkos 
klausimus ir dėl to vis aktyviau reikalaujama, kad Sąjunga atliktų pagrindinį vaidmenį 
tarptautinėje arenoje; atkreipia dėmesį į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 
pagrindinį vaidmenį įgyvendinant Sąjungos užsienio politiką vadovaujant Komisijos 
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui; pažymi, kad numačius 
didesnį EIVT vaidmenį nebuvo atitinkamai padidintas darbuotojų skaičius; ragina skirti 
pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad nekiltų rizika Sąjungos kaip pasaulinės veikėjos 
veiksmingumui;

2. ragina EIVT apsvarstyti galimybę sukurti vietos atstovo, atsakingo už ataskaitas dėl 
teisėkūros darbo strategiškai svarbiausiose šalyse (visų pirma narystės siekiančiose 
šalyse ir Rytų partnerystės šalyse), etatus, kad būtų padidintas Sąjungos supratimas apie 
kaimynines šalis ir jų vykdomą derinimą su acquis;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant pastarųjų metų teigiamų tendencijų, vis dar 
neužtikrinama EIVT darbuotojų lyčių ir geografinė pusiausvyra; pakartoja, kad svarbu 
užtikrinti įvairių kategorijų ir lygių darbuotojų, visų pirma vidurinės ir aukštesnės 
grandies vadovų, pasiskirstymo pusiausvyrą lyčių ir geografinės kilmės požiūriu; taip 
pat atkreipia dėmesį į pernelyg didelį valstybių narių diplomatų kaip delegacijų vadovų 
skaičių; ragina toliau dėti pastangas siekiant panaikinti šį disbalansą;

4. teigiamai vertina tarp EIVT ir Europos Parlamento vykdomą trumpalaikių 
komandiruočių programą; atkreipia dėmesį į jos vaidmenį didinant abipusį supratimą 
apie kiekvienos institucijos struktūrą ir darbo metodus ir taip gerinant dviejų institucijų 
bendradarbiavimą; ragina EIVT aktyviau propaguoti šią programą tarp savo darbuotojų, 
kad būtų padidintas dalyvių skaičius; rekomenduoja dar labiau išplėsti Diplomatinių 
mainų ir komandiruočių programą, vykdomą tarp EIVT ir valstybių narių diplomatinių 
tarnybų, kuria siekiama padėti plėtoti bendrą diplomatijos kultūrą.


