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WSKAZÓWKI

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

1. stwierdza, że ESDZ jest niedawno powołaną instytucją powstałą na skutek połączenia 
kilku różnych służb i że rok 2011 był pierwszym rokiem jej działania, w którym sprostać 
musiała wielu wyzwaniom, zwłaszcza jeśli chodzi o zamówienia publiczne, rekrutację 
oraz kulturę i praktykę instytucjonalną; 

2. uważa za godną pochwały wzorową koordynację między ESDZ i innymi instytucjami 
i międzynarodowymi darczyńcami oraz zaleca podniesienie tych wzorowych praktyk do 
rangi normy;

3. przypomina, że w chwili utworzenia ESDZ dwie dziedziny administracji – audyt 
wewnętrzny i księgowość – zostały przejęte przez Komisję ze względu na koszty; 
potwierdza, że poczyniono oszczędności, i opowiada się za kontynuacją tej współpracy;

4. zaleca, aby ESDZ nieustannie dążyła do stworzenia synergii i wartości dodanej 
wyniesionej ze współdziałania z państwami członkowskimi zarówno pod względem 
dzielenia się informacją i analizami, jak i podczas pełnienia misji dyplomatycznych 
w krajach trzecich;

5. odnotowuje fakt intensywnej rekrutacji w pierwszym roku działania ESDZ, która miała na 
celu zapewnić jej pełen potencjał kadrowy; stwierdza ponadto, że w niektórych 
delegaturach trudno jest obsadzić wszystkie stanowiska, głównie z powodu poziomu 
zagrożenia występującego w miejscu ich lokalizacji;

6. uważa, że trudno jest dokonywać dokładnych porównań panujących warunków, w których 
ESDZ musi działać w 140 różnych lokalizacjach; zaleca zatem, aby punkty odniesienia 
były określane w porównaniu ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich UE 
w tym samym kraju;

7. ubolewa nad brakiem równowagi geograficznej i płciowej występującym w ESDZ, 
przejawiającym się tym, że niższy odsetek personelu pochodzi z nowszych państw 
członkowskich niż z dawnej unijnej piętnastki (zwłaszcza na szczeblach poniżej szefów 
delegatur) i zatrudniono stosunkowo małą liczbę kobiet; apeluje do ESDZ o przyjęcie 
środków niezbędnych do poprawy tej sytuacji;

8. odnotowuje z zadowoleniem wyniki 8800 kandydatów, 1300 rozmów kwalifikacyjnych, 
w rezultacie których obsadzono 118 stanowisk w 2011 r. i zarządzanie całym procesem; 

9. stwierdza, że 39,5% unijnych ambasadorów pochodzi z państw członkowskich; 
przypomina o umowie, zgodnie z którą jedna trzecia stanowisk miała być obsadzona 
personelem z państw członkowskich; zwraca się do wysokiej przedstawiciel o wdrożenie 
tej umowy, przy zagwarantowaniu, że takie same proporcje zastosowane zostaną do kadry 
średniego i wyższego szczebla;
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10. podkreśla, że w delegaturach brak jest równowagi między personelem ESDZ i personelem 
Komisji; apeluje o przeniesienie większej liczby personelu ESDZ z siedziby głównej do 
delegatur;

11. domaga się kontroli 36 delegatur, które składają się z tylko jednego ambasadora, w celu, 
w razie potrzeby, ich zamknięcia lub zwiększenia ich personelu;

12. stanowczo wzywa ESDZ, aby przyjęła, jeśli chodzi o organizację podróży służbowych 
personelu, praktyki podobne do stosowanych przez państwa członkowskie znajdujące się 
w podobnej sytuacji;

13. domaga się dostosowania liczby dni urlopowych i innych dni wolnych od pracy 
przysługujących w danym miejscu do zasad obowiązujących w przedstawicielstwach 
dyplomatycznych państw członkowskich w tym samym miejscu, poprzez zmianę 
załącznika X do Regulaminu pracowniczego (państwa trzecie);

14. uważa, że proces przeglądu ESDZ to forum, na którym można dokonać dokładnej analizy 
przystawalności dostępnych środków do wyznaczonych ESDZ funkcji oraz zmian 
wymaganych, aby zapewnić najwyższy poziom skuteczności jej operacji; uważa że 
podczas oceny stanu nieruchomości użytkowanych przez ESDZ należałoby dokonać 
porównań z innymi misjami dyplomatycznymi o takiej samej lokalizacji, zamiast 
porównywać obiekty zajmowane przez ESDZ w bardzo różniących się między sobą 
krajach;

15. wzywa do przedstawienia wieloletniego planu w odniesieniu do budynków UE oraz do 
bezpieczeństwa pracowników i budynków we wszystkich państwach trzecich, w których 
znajdują się przedstawicielstwa UE;

16. podkreśla konieczność analizy skuteczności umów o gwarantowanym poziomie usług 
między ESDZ, Komisją i SGR oraz sugeruje zmianę obowiązujących umów oraz 
podpisanie w razie potrzeby nowych, aby rozwiązać problemy pojawiające się na 
szczeblu zarządzania administracyjnego.
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