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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. poznamenáva, že Únia sa ocitá v čoraz náročnejšom medzinárodnom prostredí, v 
dôsledku čoho sa na Úniu kladú čoraz väčšie nároky, aby zohrávala vedúcu úlohu na 
medzinárodnej scéne; zdôrazňuje ústrednú úlohu Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť (ESVČ) pri vykonávaní zahraničnej politiky Únie pod vedením vysokej 
predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie; konštatuje, že posilnenú úlohu ESVČ 
nesprevádzalo zodpovedajúce zvýšenie počtu zamestnancov; žiada, aby boli k dispozícii 
dostatočné ľudské zdroje, aby nebola ohrozená efektívnosť Únie ako globálneho aktéra;

2. vyzýva ESVČ, aby zvážila vytvorenie pracovných miest pre miestneho zástupcu 
zodpovedného za podávanie správ o legislatívnej činnosti v krajinách strategického 
záujmu (najmä pristupujúcich krajín a krajín Východného partnerstva), aby Únia lepšie 
chápala susedné krajiny  a ich zbližovanie s acquis;

3. berie na vedomie zostávajúce rodové a geografické nerovnováhy v rámci personálu 
ESVČ, a to aj napriek pozitívnym trendom v posledných rokoch; opätovne zdôrazňuje, 
že je dôležité zabezpečiť vyvážené rozdelenie zamestnancov z hľadiska rodu a 
geografického pôvodu v rámci rôznych kategórií a tried, najmä na úrovni stredného a 
vyššieho manažmentu; poukazuje tiež na nadmerné zastúpenie diplomatov členských 
štátov medzi vedúcimi delegácií; vyzýva na ďalšie úsilie o odstránenie týchto 
nerovnováh;

4. víta krátkodobý program dočasného vyslania medzi ESVČ a Európskym parlamentom; 
zdôrazňuje svoju úlohu pri posilňovaní vzájomného porozumenia štruktúr a pracovných 
metód každej inštitúcie, a tým aj pri zlepšovaní spolupráce medzi oboma inštitúciami; 
nabáda ESVČ, aby aktívnejšie podporovala tento program medzi svojimi 
zamestnancami s cieľom zvýšiť počet účastníkov; ďalej odporúča rozšíriť diplomatický 
výmenný program medzi ESVČ a diplomatickými službami členských štátov, ktorého 
cieľom je prispieť k rozvoju spoločnej diplomatickej kultúry.


