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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że Unia musi stawiać czoła coraz trudniejszej sytuacji międzynarodowej, w 
związku z czym coraz częściej wymaga się od Unii odgrywania wiodącej roli na arenie 
międzynarodowej; podkreśla kluczową rolę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) w prowadzeniu polityki zagranicznej Unii pod przewodnictwem Wysokiego 
Przedstawiciela / Wiceprzewodniczącego Komisji; zauważa, że wzmocnieniu roli 
ESDZ nie towarzyszyło odpowiednie zwiększenie liczby pracowników; wzywa do 
udostępnienia wystarczających zasobów ludzkich, aby nie narażać na szwank 
skuteczności Unii jako podmiotu na arenie międzynarodowej;

2. wzywa ESDZ, aby rozważyła utworzenie stanowisk przedstawicieli lokalnych 
odpowiedzialnych za sprawozdawczość na temat prac legislacyjnych w krajach o 
strategicznym znaczeniu (w szczególności w krajach przystępujących do UE i krajach 
Partnerstwa Wschodniego), aby umożliwić Unii lepsze zrozumienie jej sąsiedztwa, a 
krajom sąsiednim zbliżenie się do dorobku prawnego;

3. zauważa, że pomimo pozytywnych tendencji odnotowanych w ostatnich latach wśród 
personelu ESDZ wciąż brak równowagi płci i równowagi geograficznej; ponownie 
podkreśla znaczenie zapewnienia zrównoważonego podziału personelu pod względem 
płci i pochodzenia geograficznego w ramach różnych kategorii i grup zaszeregowania, 
zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla; zwraca 
również uwagę na nadmierną reprezentację dyplomatów państw członkowskich wśród 
szefów delegatur; wzywa do podjęcia dalszych wysiłków w celu zaradzenia temu 
brakowi równowagi;

4. z zadowoleniem przyjmuje krótkoterminowy program wymiany pracowników między 
ESDZ a Parlamentem Europejskim; podkreśla, że program ten pomaga lepiej zrozumieć 
struktury i metody pracy drugiej instytucji, a tym samym usprawnia współpracę między 
tymi instytucjami; zachęca ESDZ do aktywniejszego promowania tego programu wśród 
swoich pracowników w celu zwiększenia liczby uczestników; zaleca ponadto 
rozszerzenie programu wymiany i delegowania personelu dyplomatycznego między 
ESDZ a służbami dyplomatycznymi państw członkowskich, mającego na celu 
wspieranie kształtowania wspólnej kultury dyplomatycznej.


