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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se Unija sooča z vse bolj zahtevnim mednarodnim okoljem, zaradi česar 
so vse glasnejši pozivi, da bi morala imeti vodilno vlogo na mednarodnem prizorišču; 
poudarja osrednjo vlogo Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) pri vodenju 
zunanje politike Unije pod vodstvom visoke predstavnice/podpredsednice Komisije; 
ugotavlja, da okrepljena vloga ESZD ni bila podprta z ustreznim povečanjem števila 
zaposlenih; poziva, naj se zagotovijo ustrezni človeški viri, da ne bo ogrožena 
učinkovitost Unije kot svetovnega akterja;

2. poziva ESZD, naj razmisli o ustvarjanju delovnih mest za lokalne uslužbence, ki bodo 
odgovorni za poročanje o zakonodajnem delu v državah strateškega interesa (zlasti 
državah pristopnicah in državah vzhodnega partnerstva), da bi Unija bolje razumela 
sosedstvo in njegovo približevanje pravnemu redu Unije;

3. je seznanjen, da je kljub pozitivnim trendom v zadnjih letih še vedno opaziti 
neenakomerno zastopanost spolov in geografsko neravnovesje med uslužbenci ESZD; 
ponovno poudarja, kako pomembno je zagotoviti uravnoteženo porazdelitev osebja 
glede na spol in geografsko poreklo v različnih kategorijah in razredih, zlasti na srednjih 
in višjih vodstvenih položajih; opozarja tudi na preveliko zastopanost diplomatov držav 
članic med vodji delegacij; poziva k nadaljnjim prizadevanjem za odpravo teh 
neravnovesij;

4. pozdravlja program kratkoročnih napotitev osebja med ESZD in Evropskim 
parlamentom; poudarja vlogo programa pri krepitvi vzajemnega razumevanja struktur in 
delovnih metod partnerske institucije in s tem pri izboljševanju sodelovanja med 
institucijama; spodbuja ESZD, naj dejavneje spodbuja ta program med svojim osebjem, 
da bi se povečalo število udeležencev; priporoča, da se program izmenjave in napotitev 
diplomatskega osebja med ESZD in diplomatskimi službami držav članic še dodatno 
razširi, s čimer bi prispevali k razvoju skupne diplomatske kulture.


