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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a növekvő instabilitás és a nemzetközi környezetben jelentkező, eddig 
soha nem látott kihívások fokozták az Unió globális szereplőként való fellépése iránti 
igényt; hangsúlyozza az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) központi szerepét az Unió 
külpolitikájának irányításában; megjegyzi, hogy az EKSZ megerősített szerepét nem 
támasztotta alá a személyzet megfelelő növelése; kéri, hogy bocsássanak rendelkezésre 
elegendő emberi erőforrást annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az Unió 
hatékonyságát a nemzetközi színtéren;

2. megjegyzi, hogy az EKSZ személyzetén belül továbbra is nemek közötti és földrajzi 
egyenlőtlenségek vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái ellenére; ismételten 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a személyzet nemek és földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző kategóriákon és besorolási fokozatokon belül, 
különösen a közép- és felsővezetői szinteken; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
EKSZ közép- és felső vezetői állományának jóval kevesebb mint 50%-át teszik ki a 
nők, és hogy a legutóbbi felső vezetői kinevezések eredményeként az EKSZ-en belül 
minden vezető szerepet férfiak töltenek be; felhívja az EKSZ-t, hogy mihamarabb 
törekedjen a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. cselekvési tervben 
meghatározott azon cél elérésére, hogy a felső- és középvezetői pozíciók 50%-át nők 
töltsék be, többek között olyan egyértelmű ütemterv és intézkedések révén, amelyek 
meghatározzák, hogy mikor és hogyan kell elérni ezt a célt; felhívja a Bizottság 
alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy hajtsa végre a 
nemek közötti egyenlőség és a nők saját hivatalában való képviselete iránti 
elkötelezettségét, és felszólít a közép- és felső vezetők kinevezésére vonatkozó döntések 
nagyobb átláthatóságára; rámutat arra is, hogy bizonyos tagállamok diplomatái továbbra 
is felülreprezentáltak a küldöttségvezetők körében és felső vezetői szinten; további 
erőfeszítésekre hív fel ezen egyensúlyhiányok kezelésére, és kiemeli, hogy az EKSZ-en 
belüli geopolitikai és nemek közötti egyensúly javítása hozzájárulna ahhoz, hogy 
javuljon az Unió külső tevékenységekre irányuló kezdeményezéseinek koherenciája;

3. hangsúlyozza a pénzügyi és igazgatási irányítás racionalizálása és korszerűsítése 
további javításának fontosságát; üdvözli az EKSZ költségvetésének egyszerűsítéséről 
jelenleg folyó vitákat; e tekintetben rámutat arra, hogy az EKSZ-nek folytatnia kell a 
költségvetési sorok egyszerűsítése érdekében tett erőfeszítéseit; felszólít az EKSZ 
igazgatásának korszerűsítésére és egyszerűsítésére, többek között az „Innovatív 2019” 
projekt teljes körű végrehajtása révén;

4. hangsúlyozza a biztonsági és védelmi kultúra jelentőségét valamennyi szervezetben 
annak biztosítása révén, hogy az EKSZ megfelelő személyzettel, eljárásokkal, 
infrastruktúrával, eszközökkel (többek között informatikai eszközökkel) és 
költségvetéssel rendelkezzen ahhoz, hogy váratlan vagy válsághelyzetekben elláthassa 
kritikus és alapvető funkcióit; felszólít a biztonsági – különösen a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos – kockázatok csökkentésére, az EKSZ digitális infrastruktúráját a külső 
fenyegetésekkel és támadásokkal szemben védő biztonsági intézkedések fokozása 
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révén;

5. hangsúlyozza, hogy stratégiai kommunikációra van szükség a rosszindulatú 
beavatkozás, többek között az idegen propaganda és a dezinformáció elleni küzdelem 
érdekében; hangsúlyozza az EKSZ stratégiai kommunikációs munkacsoportjának 
fontosságát, és kéri a Kínából és a Közel-Keletről, különösen Iránból eredő 
beavatkozással kapcsolatos stratégiai kommunikációval foglalkozó külön munkacsoport 
létrehozását, valamint további szükséges pénzügyi és emberi erőforrások biztosítását 
számára; hangsúlyozza, hogy a stratégiai kommunikációnak magában kell foglalnia a 
Covid19-világjárványra vonatkozó dezinformáció elleni küzdelmet;

6. hangsúlyozza, hogy az EKSZ-nek teljes mértékben meg kell felelnie a visszaélések 
bejelentésére vonatkozó bizottsági iránymutatásoknak, különös tekintettel a visszaélést 
bejelentő személyek jóhiszemű védelmére az előítéletek minden formájával szemben.

7. üdvözli, hogy a Számvevőszék „Hogyan kezeli épületeit az Európai Külügyi Szolgálat 
világszerte?” című 2016. évi jelentésének 8 ajánlásából csak 1-et hajtottak végre teljes 
körűen, 3-at pedig a legtöbb tekintetben; felszólít az összes fennmaradó ajánlás gyors és 
teljes körű végrehajtására;

8. hangsúlyozza, hogy egyre nagyobb szükség van egy koherens és naprakésszé tett, 
Északi-sarkvidékre vonatkozó uniós politikára; megjegyzi, hogy az új Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz lehetőségeket teremt az Északi-
sarkvidék finanszírozására;

9. megjegyzi, hogy az EKSZ alapvető szerepet játszik az uniós külpolitika 
koherenciájának biztosításában; hangsúlyozza továbbá, hogy biztosítani kell az EU 
hatékony közös biztonság- és védelempolitikája sikeres végrehajtásához szükséges 
forrásokat;

10. felhívja az EKSZ-t, hogy erősítse meg az Unió küldöttségeit a keleti partnerség 
országaiban és a nyugat-balkáni országokban, és hozzon létre álláshelyeket a jogalkotási 
munkáról való jelentéstételért felelős helyi alkalmazottak számára annak érdekében, 
hogy az Unió jobban megérthesse a szomszédságot és közelebb hozhassa azt az uniós 
vívmányokhoz; hangsúlyozza, hogy támogatni kell ezeket az országokat a reformok 
végrehajtásában, és hatékonyabban kell tájékoztatni polgáraikat az uniós 
szakpolitikákról; hangsúlyozza, hogy több horizontális kapcsolatot kell kialakítani és 
elő kell mozdítani a keleti partnerség és a nyugat-balkáni régiók uniós küldöttségei 
közötti együttműködést, különösen rendszeres információ- és tapasztalatcsere révén, 
valamint egyéb sikeres munkavégzési megközelítéseket kell kialakítani annak 
érdekében, hogy a demokratikus és Európa-párti reformokat végrehajtó szomszédos 
országok a lehető legjobb támogatásban részesüljenek; felhívja az EKSZ-t, hogy tegyen 
lépéseket a feltárt közbeszerzési hibákhoz vezető problémák megoldása és a vonatkozó 
szabályok jövőbeli megsértésének megelőzése érdekében.
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