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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) 

wykonała swój budżet administracyjny na rok 2016 bez istotnego poziomu błędu; 

zauważa wzrost poziomu błędu w porównaniu do 2015 r., co wykazano w kontrolach 

ex post; zdecydowanie podkreśla potrzebę wzmożenia wysiłków w celu zmniejszenia 

znacznego odsetka nieprawidłowości wykrytych dzięki weryfikacji ex ante transakcji 

finansowych; 

2. zauważa, że na koniec 2016 r. 31,7 % personelu ESDZ pochodziło z państw 

członkowskich (25,3 % w siedzibach i 40,8 % w delegaturach); apeluje o bardziej 

zróżnicowany podział personelu, zgodnie z decyzją Rady 2010/427/UE1; 

z zadowoleniem przyjmuje złożone Parlamentowi przez wiceprzewodniczącą 

Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa zobowiązanie do zajęcia się problemem nadreprezentacji dyplomatów 

krajowych na stanowiskach szefów delegatur; 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z 13 państw członkowskich, które przystąpiły do 

Unii od 2004 r., pochodzi 19,6 % wszystkich pracowników kategorii AD 

w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, co zbliża się do odsetka, jaki stanowią 

oni w odniesieniu do ogółu ludności Unii (20,6 %); zwraca jednak uwagę, że nadal 

piastują oni jedynie 13,28 % stanowisk kierowniczych, i podkreśla, że – przy 

jednoczesnym poszanowaniu polityki rekrutacyjnej opartej na faktycznych 

osiągnięciach zawodowych – należy zwiększyć tę proporcję w celu odzwierciedlenia 

w ESDZ odsetka, jaki stanowią w odniesieniu do ogółu ludności Unii;  

4. ponownie wyraża zaniepokojenie dysproporcją płci wśród pracowników ESDZ na 

szczeblu kierowniczym; przyjmuje do wiadomości nieznaczny wzrost liczby kobiet na 

stanowiskach kierowniczych i podkreśla, że należy poczynić dalsze wysiłki w celu 

zwiększenia obecnego odsetka (23,99 %); w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 

ustanowienie przez sekretarza generalnego ESDZ grupy zadaniowej ds. płci; 

5. zwraca uwagę, że w 2016 r. ESDZ kontynuowała obowiązkową redukcję personelu 

statutowego o 1 %; niemniej jednak podkreśla, jak ważne jest przeznaczanie 

odpowiednich zasobów na realizację ambitnych celów polityki zewnętrznej Unii, 

określonych w ramach strategii globalnej, a to zarówno na poziomie siedziby głównej, 

jak i delegatur Unii; zwraca uwagę, że skuteczności działań Unii w terenie nie powinno 

ograniczać nadmierne obciążenie personelu obowiązkami, zwłaszcza w niewielkich 

delegaturach lub w delegaturach odpowiedzialnych za więcej niż jeden kraj; 

6. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie platformy wsparcia misji w celu zapewnienia 

scentralizowanego wsparcia administracyjnego dla misji WPBiO; zwraca uwagę na 

znaczenie zapewnienia finansowania tej platformy w oparciu o jasne i przejrzyste ramy 

                                                 
1  Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania 

Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30).  
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przydziału i wykorzystania funduszy z myślą o osiągnięciu maksymalnych efektów 

w oparciu o wcześniej istniejący poziom wydatków, aby oddziaływanie platformy po jej 

uruchomieniu było duże i dostrzegalne; 

7. z zadowoleniem przyjmuje kredyt w wysokości 200 mln EUR na potrzeby usprawnienia 

zarządzania polityką w zakresie nieruchomości oraz apeluje o podwyższenie kwoty 

kredytu; 

8. zauważa, że w 2015 i 2016 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy wykrył uchybienia 

w zorganizowanych przez delegatury Unii postępowaniach o udzielenie zamówienia 

o wartości poniżej 60 000 EUR; z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane zmiany, 

które mają zostać wprowadzone od 2018 r. w odniesieniu do wzorów szkoleń i umów, 

a także oczekuje poprawy efektywności w tym zakresie. 

9. apeluje do Rady i ESDZ o przestrzeganie zobowiązania prawnego dotyczącego 

przekazywania Parlamentowi Europejskiemu – bezzwłocznie i bez potrzeby składania 

wniosków – wszystkich stosownych dokumentów dotyczących negocjacji w sprawie 

umów międzynarodowych, w tym również wytycznych negocjacyjnych, a także 

uzgodnionych tekstów oraz protokołów każdej rundy negocjacyjnej, zgodnie z art. 218 

ust. 10 TFUE, który stanowi, że „Parlament Europejski jest natychmiast i w pełni 

informowany na wszystkich etapach procedury”; przypomina Radzie i ESDZ, że 

z powodu naruszenia w przeszłości art. 218 ust. 10 Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej anulował już decyzje Rady dotyczące podpisania i zawarcia kilku umów 

oraz podkreśla, iż Parlament może w przyszłości nie udzielić zgody na zawarcie 

nowych umów, takich jak umowa o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie 

z Armenią, dopóki Rada i ESDZ nie wypełnią spoczywającego na nich obowiązku 

prawnego; 

10. z zadowoleniem odnotowuje, że na podstawie ustaleń Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego, dotyczących pewnych niedociągnięć występujących w okresie 2015–

2016 w procedurach rekrutacji pracowników miejscowych przez delegatury oraz 

w procedurach dotyczących zamówień publicznych organizowanych przez delegatury, 

podjęto kroki mające na celu poprawę od 2018 r. jakości procedur stosowanych przez 

ESDZ; zwraca jednak uwagę, że usprawnienia te muszą być istotne oraz 

charakteryzować się jednoznacznymi i wymiernymi postępami w zakresie 

rozliczalności i przejrzystości ze strony ESDZ; 

11. zwraca uwagę, że ESDZ nie podjęła jeszcze działań następczych w odpowiedzi na 

zalecenie sformułowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu 

specjalnym nr 14/2013, dotyczące przygotowania szczegółowego planu działania 

z myślą o poprawie skuteczności wsparcia Unii dla Palestyny; zachęca ESDZ do 

pełnego zastosowania się do tego zalecenia we współpracy z Komisją; 

12. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Unii, zgodnie z zaleceniem Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich, aby staże w delegacjach zagranicznych UE były 

płatne, dzięki czemu będą one również dostępne dla młodych ludzi o ograniczonych 

zasobach finansowych, zgodnie z zasadą niedyskryminacji. 
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