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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA VISOKI 
PREDSTAVNICI/PODPREDSEDNICI, SVETU IN KOMISIJI

o pregledu organizacije in delovanje Evropske službe za zunanje delovanje v letu 2013

(2012/2253(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 27(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki predvideva ustanovitev 
Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), katere naloga je pomagati visokemu 
predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

– ob upoštevanju člena 21(3) PEU, ki določa, da visoki predstavnik pomaga Svetu in 
Komisiji pri zagotavljanju doslednosti med različnimi področji zunanjega delovanja 
Unije,

– ob upoštevanju člena 26(2) PEU, ki predvideva, da Svet in visoki predstavnik zagotovita 
enotnost, doslednost in učinkovitost delovanja Unije,

– ob upoštevanju člena 35 tretjega odstavka PEU, ki določa, da diplomatska in konzularna 
predstavništva držav članic ter delegacije Unije prispevajo k uresničevanju pravic 
državljanov Unije do zaščite na ozemlju tretjih držav,

– ob upoštevanju člena 36 PEU, ki določa, da se visoki predstavnik/podpredsednik redno 
posvetuje z Evropskim parlamentom o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah 
skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike in 
ga obvešča o razvoju teh politik ter poskrbi, da se mnenja Evropskega parlamenta 
ustrezno upoštevajo,

– ob upoštevanju člena 13(3) Sklepa Sveta z dne 26. julija 20101 o organizaciji in delovanju 
Evropske službe za zunanje delovanje (v nadaljnjem besedilu: Sklep o ESZD), ki določa, 
da visoki predstavnik do sredine leta 2013 pregleda organizacijo in delovanje ESZD in po 
potrebi priloži zakonodajni predlog o spremembi Sklepa,

– ob upoštevanju člena 298 in 336 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa 
zakonodajni postopek za kadrovske zadeve, 

– ob upoštevanju izjave visoke predstavnice/podpredsednice Komisije o politični 
odgovornosti (v nadaljnjem besedilu izjava visoke predstavnice/podpredsednice)2,

– ob upoštevanju členov 121(3) in 97 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenj Odbora za razvoj, Odbora za 
proračun, Odbora za proračunski nadzor (A7-0000/2013) in Odbora za pravne zadeve (v 

                                               
1 UL L 201, 3.8.2010, str. 30.
2 UL C 2010, 3.8.2010, str. 1.
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obliki pisma),

A. ker je cilj zagotovitve enotnega, doslednega in učinkovitega zunanjega delovanja 
Evropske unije ena izmed glavnih novosti, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba;

B. ker je ESZD nov organ hibridne narave, oblikovan na osnovi skupnosti in medvladnih 
virov, in nima precedensa v Evropski uniji, in ker od njega ne moremo pričakovati, da bo 
polno deloval dve leti po ustanovitvi; ker mora zato pregled njegove organizacije in 
delovanja temeljiti na pošteni in konstruktivni kritiki;

C. ker se mora uspeh ESZD meriti glede na njeno zmožnost uresničevanja celovitega 
pristopa Evropske unije k sedanjim zunanjim izzivom in glede na njeno zmožnost 
učinkovitejše porabe pičlih virov z boljšim sodelovanjem in ekonomijo obsega na ravni 
Evropske unije in na nacionalni ravni;

D. ker je dvojna vloga visokega predstavnika/podpredsednika najbolj oprijemljiv izraz 
iskanja večje skladnosti zunanjega delovanja Evropske unije;

E. ker sedanja struktura znotraj Komisije neustrezno odraža posebno vlogo visokega 
predstavnika/podpredsednika, ki mu je bila dodeljena v zvezi z zunanjim delovanjem 
Evropske unije;

F. ker številne vloge visokega predstavnika/podpredsednika, določene z Lizbonsko pogodbo 
zahtevajo uvedbo političnih namestnikov, ki mu pomagajo pri izpolnjevanju nalog;

G. ker je zaradi strukturnih in postopkovnih razlogov operativno odločanje in izvajanje na 
področju skupne zunanje in varnostne politike/skupne varnostne in obrambne 
politike prepočasno; ker se je to znova pokazalo s krizo na Maliju, saj postopki odločanja 
in sklepi o financiranju v zvezi s to krizo niso bili hitro sprejeti in izvedeni;

H. ker mora biti ESZD smotrna, usmerjena k rezultatom, imeti učinkovito strukturo in 
sposobna nuditi podporo političnemu vodstvu na področju skupne zunanje in varnostne 
politike in pomagati pri odločanju v Svetu; ker bi zato morala biti ESZD zmožna hitro 
in na usklajen način nuditi strokovno znanje iz različnih oddelkov, vključno s Komisijo; 
ker je v sedanji strukturi ESZD preveč vodstvene strukture in preveč ravni odločanja;

I. ker se ne izkoriščajo možnosti za takojšnjo napotitev, ki jo nudijo bojne skupine EU;

J. ker so pretekle izkušnje jasno pokazale, da je treba vzpostaviti stalno operativno 
poveljstvo v Bruslju za izvajanje misij skupne varnostne in obrambne politike;

K. ker je na primeru arabskih revolucij postalo jasno, da Evropska unija v kratkem času ne 
zmore zagotoviti prerazporeditve sredstev, vključno z osebjem, tako da bi bila kos 
novim političnim prednostnim nalogam; ker morata velikost in profil osebja delegacij 
Evropske unije odražati strateške interese Unije;

L. ker bi morala biti vloga ESZD pri določanju strateških smernic in pri prispevanju k 
izvajanju instrumentov za finančno pomoč EU okrepljena v skladu s ključnimi 



PR\931384SL.doc 5/9 PE504.043v03-00

SL

smernicami zunanje politike Evropske unije;

M. ker naj bi ESZD, zlasti v času proračunskih omejitev, pospeševala sinergije, ne samo 
znotraj institucionalnega okvira Evropske unije, temveč tudi med Evropsko unijo in 
njenimi državami članicami;

N. ker smo v času, ko vlade držav članic močno zmanjšujejo diplomatsko in konzularno 
prisotnost, bi morali na ESZD gledati kot na priložnost za spodbujanje boljšega 
sodelovanja in sinergij;

O. ker si je treba bolj prizadevati, da ne bi prihajalo do podvajanja dela in struktur med 
ESZD, Komisijo - zlasti med GD DEVCO in Uradom Evropske skupnosti za 
humanitarno pomoč (ECHO) – ter sekretariatom Sveta;

P. ker je bil dosežen cilj, v skladu s katerim ena tretjina osebja prihaja iz držav članic, in 
ker mora biti osebje, ki je sestavljeno iz treh sestavnih delov (iz Komisije, sekretariata 
Sveta in nacionalnih diplomatskih služb) primerno razporejeno na vseh ravneh ter med 
delegacijami in sedežem;

Q. ker mora biti vsaka sprememba v zvezi s kadrovskimi predpisi sprejeta s postopkom 
soodločanja; 

R. ker je jasno, da mora ESZD razviti zmogljivost, da prepozna in se uči na osnovi 
prejšnjih operativnih izkušenj, zlasti na področju preprečevanja konfliktov, 
posredovanja v konfliktih in kriznega upravljanja; 

S. ker je dve leti in pol po sprejetju izjave visoke predstavnice/podpredsednice treba 
natančno oceniti politično odgovornost ESZD do Parlamenta, zlasti v kolikšni meri se 
posvetuje s Parlamentom o strateških odločitvah in koliko upošteva njegovo mnenje in 
vložek;

T. ker je v sedanjih finančnih krogih znotraj delegacij premalo prožnosti, kar slabo vpliva 
na delovno obremenitev osebja;

1. ob upoštevanju tega, da je bil dosežen dober napredek pri ustanovitvi ESZD, vendar je 
možno doseči še več, ko gre za sinergijo, usklajevanje med institucijami in političnim 
vodstvom, ki je sestavljeno iz kombinacije vlog visokega predstavnika, podpredsednika 
Komisije in predsednika Sveta za zunanje zadeve, tako da se izboljša poglavitne 
značilnosti službe, naslovi naslednja priporočila na visoko predstavnico/podpredsednico, 
Svetu in Komisiji:

o vodstvu ter bolj smotrni in učinkoviti strukturi za diplomacijo v 21. stoletju

2. nuditi pomoč visokemu predstavniku/podpredsedniku pri uresničevanju njegovih številnih 
dolžnosti, tako da se predvidi imenovanje političnih namestnikov; zagotoviti, da se 
namestniki, glede na njihovo politično vlogo, pred prevzemom dolžnosti predstavijo 
pristojnemu odboru Parlamenta; po možnosti razmisliti o rednejšemu vključevanju 
zunanjih ministrov držav članic pri posebnih nalogah in misijah v imenu Unije;
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3. poenostaviti vodstveno strukturo ESZD in okrepiti vlogo izvršnega generalnega 
sekretarja te službe, tako da se uvede jasna vodstvena struktura, ki bi podpirala učinkovito 
sprejemanje odločitev in pravočasen politični odziv; v tem kontekstu racionalizirati 
delovna mesta operativnega direktorja in upravnega direktorja, ki vodita upravo, ter 
zmanjšati in poenostaviti hierarhično strukturo upravnih direktoratov; jasno določiti 
ustrezne pristojnosti znotraj vodstvene strukture ESZD za čim bolj uspešno in učinkovito 
sprejemanje odločitev; 

4. izboljšati in ojačati usklajevalno vlogo visokega predstavnika/podpredsednika, tako 
da se zagotovi, da bo v naslednjem mandatu Komisije v celoti dosegel svoj potencial kot 
podpredsednik Komisije in se mu dodeli vodenje komisarjev skupine RELEX, po potrebi 
pa tudi drugih komisarjev; v zvezi s tem, nadalje razviti prakso skupnih predlogov in 
skupnih odločitev; 

5. v skladu s členom 9(3) Sklepa o ESZD, zagotoviti, da ima ESZD vodilno vlogo pri 
določanju strategij o ustreznih instrumentih zunanje finančne pomoči, in da ima v ta 
namen na voljo strokovno znanje in izkušnje za vodenje na teh področjih, zlasti pri 
sosedskih odnosih; 

6. istočasno pa zaščititi značilnosti „skupnosti“ sosedske politike, ob upoštevanju tega, da 
Parlament zavrača odločanje o politikah skupnosti na medvladni ravni, glede na to, da je 
Komisija v glavnem odgovorna za sklepanje mednarodnih sporazumov za Unijo in v 
njenem imenu;

7. kot prednostno nalogo vključiti direktorat za instrumente zunanje politike v ESZD;

8. zagotoviti, da bodo posebni predstavniki Evropske unije tesno sodelovali pri delu 
ESZD, tako da se te predstavnike in njihovo osebje vključi v strukturo ESZD, in da se 
jim, kadar je le mogoče, dodeli tudi vlogo vodje delegacij Evropske unije;

9. izvesti sistematično in temeljito revizijo struktur, ki so povezane z zunanjo politiko, ki jih 
je vzpostavila Komisija in sekretariat Sveta, da se odpravi obstoječe podvajanje; 
omogočiti, da bo to poročilo na voljo Parlamentu;

10. hkrati pa nadalje razviti prakso skupnih tehničnih in logističnih služb med institucijami, da 
se doseže ekonomija obsega in izboljša učinkovitost;

11. v sodelovanju z državami članicami določiti možnosti glede srednjeročnega in 
dolgoročnega obdobja za doseganje ekonomij obsega med diplomatskimi službami 
držav članic in ESZD v tretjih državah, tudi ko gre za opravljanje konzularnih služb;

12. sprejeti usklajeni pristop, kar zadeva vodenje delovnih skupin Sveta, in ukiniti 
izmenjujoče se predsedstvo teh skupin; 

13. v skladu s členom 24 PEU zagotoviti, da bodo države članice dejavno in v celoti podpirale 
zunanjo in varnostno politiko Unije, v duhu lojalnosti in vzajemne solidarnosti, in da bodo 
delovale v skladu z delovanjem Unije in pomagale ESZD pri izpolnjevanju njenega 
mandata;
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14. s tem namenom spodbujati tesnejše sodelovanje z državami članicami in razviti skupno 
politično poročanje med delegacijami in veleposlaništvi;

o primerni strukturi za zagotovitev celovitega pristopa

15. koristiti vse možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba, tako da se prizadeva za celoviti 
pristop, ki vključuje diplomatska, gospodarska, razvojna in – kot zadnje sredstvo in ob 
polnem spoštovanju Ustanovne listine Združenih narodov – vojaška sredstva, v skladu s 
skupnimi smernicami strateške politike Unije, da se spodbudi ta varnost in blaginja 
državljanov Evropske unije in njihovih sosedov; v zvezi s tem zagotoviti, da bo ESZD 
lahko oblikovala predloge za izvajanje pomembnih inovacij, ki jih ponuja Lizbonska 
pogodba, vključno o stalnem strukturnem sodelovanju;

16. s tem namenom nadalje razvijati „primerno strukturo“, ki vključuje krizno odzivanje, 
graditev miru in strukture skupne varnostne in obrambne politike, in zagotavlja 
usklajevanje med geografskimi referati, delegacijami in drugimi politični oddelki, ki se 
ukvarjajo s kriznim upravljanjem, na podlagi koncepta krizne platforme; 

17. zagotoviti učinkovito in integrirano načrtovanje in hitrejše odločanje pri operacijah 
skupne varnostne in obrambne politike, tako da se združi ustrezne načrtovalne 
zmogljivosti iz direktorata za krizno upravljanje in načrtovanje ter civilne zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij; poleg tega, ustvariti stalno strukturo vodenja, tako da se 
oblikuje stalno vojaško operativno poveljstvo, ki bo na isti lokaciji kot civilna zmogljivost 
za načrtovanje in izvajanje operacij, da se omogoči uspešno izvajanje vojaških in civilnih 
operacij, in hkrati zaščiti strukture poveljevanja obeh teles;

o obnovi finančnih postopkov za učinkovito zunanje delovanje

18. odpraviti togost v finančnem krogu in osebje Komisije v delegacijah, ko to okoliščine 
zahtevajo, pooblastiti, da prevzame nekatere proračunske naloge, da se lahko vodje 
delegacij posvetijo svojim političnim nalogam;

19. v službi za instrumente zunanje politike pospešiti postopke vodenja financ skupne zunanje 
in varnostne politike, s ciljem zagotavljanja prožnega in pravočasnega odziva v kriznih 
razmerah, in zlasti zagotoviti, da se civilne operacije skupne varnostne in obrambne 
politike začnejo hitro in učinkovito; v zvezi s tem, preučiti, ali je mogoče uvesti 
spremembe v finančni uredbi ne da bi se zmanjšal nadzor;

20. izboljšati finančno odgovornost, tako da se razširi preglednost vseh proračunskih postavk 
skupne zunanje in varnostne politike, vključno z misijami skupne varnostne in obrambne 
politike, posebnimi predstavniki EU, neširjenjem in preprečevanjem konflikta; 

o delegacijah

21. ESZD dovoliti večji vpliv pri prerazporeditvi osebja Komisije v delegacije Evropske 
unije, da se zagotovi, da bodo profili osebja in velikost delegacij EU odražali strateške 
interese in politične prednostne naloge Unije;

22. omogočiti, zlasti v delegacijah, ki imajo majhno število osebja v ESZD, da bo vodja 
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delegacije v skladu s členom 5(2) Sklepa o ESZD lahko naročil tudi osebju Komisije, naj 
opravi politično analizo in politično poroča;

23. v tem okviru, ojačati pristojnosti vodij delegacij glede na celotno osebje, vključno z 
osebjem Komisije, in zagotoviti, da bo vodja delegacije naslovnik vseh navodil, ki jih izda 
sedež;

24. resno si prizadevati za razvoj možnosti, ki jih ponujata Sklep o ESZD in PEU, zlasti tako, 
da se okrepi usklajevalna vloga delegacij, zlasti v kriznih razmerah, in da se jim 
omogoči, da državljanom EU nudijo konzularno zaščito v državah članicah, ki v 
določeni državi nimajo predstavništva; zagotoviti, da dodatne naloge ne bodo odvzemale 
sredstev obstoječim politikam in prednostnim nalogam, razen če ne pride do preusmeritve 
in se osebje prerazporedi zaradi teh novih izzivov;

25. po potrebi zagotoviti, da ima vsaka delegacija EU kontaktno točko na področju 
človekovih pravic;

26. po potrebi zagotoviti, da ima vsaka delegacija atašeja za skupno varnostno in 
obrambno politiko, zlasti delegacije, ki delujejo v politično nestabilnih ali negotovih 
razmerah, ali kjer so se nedavno zaključile operacije ali misije skupne varnostne in 
obrambne politike, da se zagotovi nemoteno delovanje in spremljanje stanja;

o izvajanju izjave o politični odgovornosti 

27. v skladu s štiristranskim sporazumom, ki je bil podpisan junija 2010 v Madridu, zagotoviti 
popolno in učinkovito izvajanje obveznosti iz člena 36 PEU, da se ustrezno upošteva 
mnenja Parlamenta, na primer s proaktivnim in sistematičnim posvetovanjem z 
ustreznim odborom Parlamenta, pred sprejetjem strategij in mandatov na področju 
skupne zunanje in varnostne politike/skupne varnostne in obrambne politike; 

28. zagotoviti popolno politično poročanje delegacij Unije glavnim nosilcem funkcij 
Parlamenta na podlagi reguliranega dostopa;

29. v skladu s členom 218(10) PEU zagotoviti, da se Parlament nemudoma in v celoti obvesti 
o vseh fazah postopka pogajanj o mednarodnih sporazumih, vključno s sporazumi, 
sklenjenimi na področju skupne zunanje in varnostne politike; 

30. v skladu s pozitivno izkušnjo na novo imenovanih vodij delegacij in posebnih 
predstavnikov EU, ki se pred prevzemom svojega položaja predstavijo Odboru AFET, 
razširiti to prakso na novo imenovane vodje misij in operacij skupne varnostne in 
obrambne politike;

31. zagotoviti, da ustrezni odbor Parlamenta uradno potrdi nove vodje delegacij, ki jih je 
imenoval visoki predstavnik/podpredsednik, še pred prevzemom njihove funkcije;

32. sistematično izmenjati mnenja z ustreznim odborom Parlamenta pred vsako sejo 
Sveta za zunanje zadeve in temu odboru poročati po vsaki seji Sveta;

o usposabljanju in utrjevanju evropskega diplomatskega občutka pripadnosti (esprit de 
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corps)

33. spodbujati skupno usposabljanje in druge konkretne ukrepe za utrjevanje občutka 
pripadnosti med osebjem ESZD z različno diplomatsko kulturo in institucionalnim 
ozadjem, in upoštevati skupne pobude za usposabljanje osebja ESZD in nacionalnih 
diplomatov, kot del njihovega stalnega poklicnega razvoja;

34. v tem duhu, pregledati obstoječe programe usposabljanja in izobraževanja na ravni EU in 
na nacionalni ravni, in jih utrditi poleg že obstoječe Evropske akademije za varnost in 
obrambo;

o bazi zaposlenih

35. nadaljevati in okrepiti prizadevanja za doseganje boljše zastopanosti obeh spolov in 
geografske uravnoteženosti, ob upoštevanju zaslug in usposobljenosti;

36. glede na to, da je bil, kot je zapisano v poročilu o osebju iz leta 2012, dosežen cilj, v 
skladu s katerim prihaja ena tretjina osebja iz držav članic, se je sedaj treba osredotočiti na 
utrjevanje osebja EU znotraj ESZD in na odpiranje obetavnih poklicnih možnosti za 
uslužbence EU v tej službi; zagotoviti, da se bodo upoštevale kvote iz treh različnih virov 
v razredih AD in AST in med vsemi razredi, in tako preprečiti, da bi bilo osebje iz 
nacionalnih ministrstev skoncentrirano na vodstveni ravni; poleg tega raziskati, kako 
bi se lahko nacionalni diplomati, ki delajo v ESZD, prijavljali za stalna delovna mesta v 
službi; 

37. da bi razvili resničen evropski občutek pripadnosti in zagotovili, da bo služba služila samo 
skupnim evropskim interesom, je treba preprečiti vsak poskus držav članic, da bi 
vplivale na izbirni postopek osebja ESZD; po koncu prehodnega obdobja zagotoviti, da 
bo ESZD sposobna samostojno izpeljati izbirni postopek za uradnike vseh institucij EU 
ter zunanje kandidate preko javnih natečajev;

38. zagotoviti, da bo imelo osebje ESZD ustrezna raznovrstna znanja in spretnosti za 
odzivanje na konflikte, zlasti tako, da razvijajo spretnosti na področju mediacije in 
dialoga;

39. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje visoki predstavnici Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije, Svetu, Komisiji ter vladam 
in parlamentom držav članic.


