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Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. noterer sig den nye organisationsplan 

og den tilsvarende rationalisering af en 

ledelsesstruktur, der førhen var præget af 

særligt mange ledende stillinger, til fordel 

for færre hierarkiske niveauer; bemærker 

dog med beklagelse, at EU-

Udenrigstjenestens interne administrative 

og finansielle rammer stadig er alt for 

komplekse og ufleksible; bemærker, at 

den nuværende struktur ikke giver EU-

Udenrigstjenesten mulighed for at reagere 

rettidigt på kriser, og at det tager for lang 

tid at få adgang til afgørende oplysninger; 

opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i 

samarbejde med Kommissionen, Rådet og 

medlemsstaterne at forberede en 

yderligere reform for at strømline dens 

interne procedurer og forenkle dens 

struktur; 

11. noterer sig den nye organisationsplan 

og den tilsvarende rationalisering af en 

ledelsesstruktur, der førhen var præget af 

særligt mange ledende stillinger, til fordel 

for færre hierarkiske niveauer; 

Or. en 
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Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er bekymret over effektiviteten og 

arbejdsindsatsen for så vidt angår EU-

delegationerne i udlandet; opfordrer 

indtrængende EU-Udenrigstjenesten til 

regelmæssigt at gennemføre sit program 

for evaluering af delegationerne og til i sin 

årlige aktivitetsrapport at give en 

sammenfatning af de væsentligste 

svagheder og vanskeligheder ved den 

måde, hvorpå EU-delegationerne fungerer, 

på grundlag af den handlingsplan, der 

opstilles for hver delegation som følge af 

evalueringsmissionen; 

26. opfordrer indtrængende EU-

Udenrigstjenesten til regelmæssigt at 

gennemføre sit program for evaluering af 

delegationerne og til i sin årlige 

aktivitetsrapport at give en sammenfatning 

af de væsentligste svagheder og 

vanskeligheder ved den måde, hvorpå EU-

delegationerne fungerer, på grundlag af 

den handlingsplan, der opstilles for hver 

delegation som følge af 

evalueringsmissionen; 

Or. en 
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Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og 

EuropeAid til at styrke tilsynet med 

delegationscheferne i deres egenskab af 

anvisningsberettigede med delegation fra 

Kommissionen med henblik på at øge 

deres ansvarlighed i den samlede kæde af 

erklæringer ved at sikre kvalitativ og 

udtømmende rapportering (ved hjælp af 

den såkaldte EAMR-rapport om 

forvaltning af bistanden til tredjelande) i 

forbindelse med udarbejdelsen af EU-

Udenrigstjenestens og EuropeAids årlige 

aktivitetsrapporter; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at 

øge ansvarligheden i sit vigtigste 

finansielle instrument i Afghanistan, 

trustfonden for lov og orden i 

Afghanistan, der forvaltes af FN's 

udviklingsprogram (og 

multidonortrustfonde i andre tredjelande), 

som kritiseres for dårlig forvaltning og 

manglende gennemsigtighed; gentager 

endvidere, at det er nødvendigt, at alle 

passende finansieringskanaler i 

forbindelse med fremtidige FSFP-

missioner, herunder EU's trustfonde, 

anvendes effektivt for at sikre opfyldelse 

af missionernes politiske mål og en 

forsvarlig økonomisk forvaltning; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. bemærker med beklagelse, at EU-

Udenrigstjenesten fortsat mangler en 

overordnet strategi og vision for 

institutionen, hvilket gør det vanskeligt at 

reagere hurtigt på uforudsete 

begivenheder i en verden, der er under 

hurtig udvikling; opfordrer EU-

Udenrigstjenesten til at klarlægge sin 

vision for fremtiden med henblik på at 

udstikke kursen for sin ellers 

utilstrækkeligt gennemførte mission og til 

at yde støtte af høj kvalitet til EU-

institutionerne og medlemsstaterne med 

henblik på gennemførelse af 

udenrigspolitikken; opfordrer i denne 

forbindelse EU-Udenrigstjenesten til at 

udvikle ekspertise om globale spørgsmål 

såsom klimaændringer og 

energisikkerhed; 

udgår 

Or. en 

 

 

 


