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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na zawarte w sprawozdaniu wnioski i zalecenia Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące słabości zarządzania finansowego w ESDZ; przyznaje, że 
część problemów może mieć przejściowy charakter, a w przypadku płatności ogólnie nie 
występują merytoryczne błędy, jednak pragnie położenia większego nacisku na 
stosowanie najlepszych praktyk i na rygorystyczne przestrzeganie przepisów 
rozporządzenia finansowego;

2. z zadowoleniem przyjmuje oszczędności poczynione w 2012 r. oraz przewidywaną 
kontynuację tej tendencji w 2013 r.; ponownie zgłasza swoje uwagi na temat stosunkowo 
nadmiernej liczby stanowisk wysokiej kategorii, która wykazuje się poważną 
nieproporcjonalnością w porównaniu do innych instytucji; wzywa odpowiednie 
departamenty, by opracowały w perspektywie średnio- i długoterminowej plan działań i 
odpowiednie metody w celu skorygowania tej stosunkowej nierównowagi; podkreśla 
ponadto, że należy zwiększyć wsparcie finansowe w odniesieniu do szczególnych obaw 
pracowników ESDZ w zakresie bezpieczeństwa;

3. przypomina, że celem ESDZ musi być umożliwianie oszczędności i zwiększanie 
skuteczności dyplomatycznej we wszystkich państwach członkowskich, tworząc efekty 
synergii między Unią Europejską a jej państwami członkowskimi poprzez wspólne 
korzystanie z lokali, wymianę informacji, łączenie i udostępnianie zasobów 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej oraz bliższą współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i międzynarodowymi organizacjami finansowymi; podkreśla ponadto, 
że ESDZ musi zmierzać do unikania i eliminowania sytuacji powielania zadań, funkcji i 
zasobów innych instytucji europejskich oraz w ramach samej ESDZ, jak również do 
wykazywania większej przejrzystości przy rozdzielaniu obowiązków w strukturze 
administracyjnej ESDZ;

4. zauważa, że w podziale pracowników delegatur między ESDZ i Komisją brakuje
równowagi; domaga się wysyłania do delegatur większej liczby pracowników z siedziby 
ESDZ;

5. uważa za konieczne dokonanie przeglądu procedur ESDZ stosowanych dotychczas w 
delegaturach, przykładowo procedury dorocznych zbiorowych negocjacji dotyczących 
wynagrodzeń dla lokalnych pracowników w delegaturach UE;

6. w dalszym ciągu nie ma pewności, czy ta idea przyświeca realizacji celów rekrutacyjnych 
polegających na przyciągnięciu pracowników z krajowych służb dyplomatycznych i na 
zapewnieniu sprawiedliwej i odpowiedniej reprezentacji płciowej i geograficznej 
obywateli z wszystkich państw członkowskich i na wszystkich szczeblach zatrudnienia; 
podkreśla, że oba cele powinny składać się na długoterminową strategię rekrutacyjną; 
stwierdza, że 39,5% ambasadorów UE pochodzi z państw członkowskich; przypomina o 
ustaleniu, że 1/3 wszystkich stanowisk ma być obsadzona przez państwa członkowskie;
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7. podkreśla, że należy jasno określić i ponownie przeanalizować zależność między liczbą 
pracowników a ustalonymi interesami strategicznymi i wydatkami w ramach działu IV, 
które skupiają się na pewnych delegaturach lub funkcjach;

8. podkreśla, że należy wykorzystywać zwiększoną elastyczność stworzoną przez nowe 
rozporządzenie finansowe i przyspieszyć udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, 
zwłaszcza gdy bliskie lub natychmiastowe niebezpieczeństwo grozi przekształceniem się 
w konflikt zbrojny lub destabilizacją kraju, i gdy wczesne zaangażowanie Unii może mieć 
zasadnicze znaczenie dla wsparcia zapobiegania konfliktowi.
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