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Ändringsförslag  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten 

2015/2163(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet noterar det nya 

organisationsschemat och den 

rationalisering av den tidigare topptunga 

ledningsstrukturen som har lett till en 

hierarki med färre nivåer. Parlamentet 

beklagar dock att utrikestjänstens interna 

administrativa och finansiella ram 

fortfarande är alltför komplex och 

stelbent. Parlamentet noterar att den 

nuvarande strukturen inte ger 

utrikestjänsten möjlighet att reagera i tid 

på kriser och att det på samma sätt tar 

lång tid att få tillgång till viktig 

information. Parlamentet uppmanar 

utrikestjänsten att i samarbete med 

kommissionen, rådet och 

medlemsstaterna planera en ytterligare 

reform för att strama upp sina interna 

processer och förenkla sin struktur. 

11. Europaparlamentet noterar det nya 

organisationsschemat och den 

rationalisering av den tidigare topptunga 

ledningsstrukturen som har lett till en 

hierarki med färre nivåer. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/3 

Ändringsförslag  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten 

2015/2163(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet är oroat över 

effektiviteten och arbetsinsatserna när det 

gäller unionens delegationer utomlands. 
Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att 

regelmässigt genomföra sitt program för 

utvärdering av unionens delegationer och 

att i sin årliga verksamhetsberättelse 

inkludera en sammanfattning av de största 

bristerna och problemen i delegationernas 

sätt att fungera på grundval av den 

handlingsplan som upprättats för varje 

delegation efter utvärderingen. 

26. Europaparlamentet uppmuntrar 

utrikestjänsten att regelmässigt genomföra 

sitt program för utvärdering av unionens 

delegationer och att i sin årliga 

verksamhetsberättelse inkludera en 

sammanfattning av de största bristerna och 

problemen i delegationernas sätt att 

fungera på grundval av den handlingsplan 

som upprättats för varje delegation efter 

utvärderingen. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/4 

Ändringsförslag  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten 

2015/2163(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet uppmanar 

utrikestjänsten och EuropeAid att stärka 

kontrollen av delegationscheferna i deras 

roll som utanordnare till följd av 

delegering från kommissionen i syfte att 

öka deras ansvarighet inom hela kedjan 

genom att föreskriva kvalitativ och 

utförlig rapportering (genom den s.k. 

förvaltningsrapporten om det externa 

biståndet) i samband med upprättandet av 

utrikestjänstens och EuropeAids årliga 

verksamhetsrapporter. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/5 

Ändringsförslag  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten 

2015/2163(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet uppmanar 

utrikestjänsten att öka 

ansvarsutkrävandet när det gäller det 

viktigaste finansieringsinstrumentet i 

Afghanistan – fonden för lag och ordning 

i Afghanistan – som förvaltas av FN:s 

utvecklingsprogram (och fonder med flera 

givare i andra tredjeländer), som har fått 

kritik för vanskötsel och bristande insyn. 

Parlamentet upprepar vikten av att alla 

lämpliga finansieringskanaler för 

framtida GSFP-uppdrag, inbegripet EU:s 

förvaltningsfonder, används på ett 

effektivt sätt för se till att uppdragets 

politiska mål uppnås och för att garantera 

en sund ekonomisk förvaltning. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0136/6 

Ändringsförslag  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten 

2015/2163(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet beklagar att 

utrikestjänsten fortfarande saknar en 

övergripande strategi och vision, vilket 

gör det svårt att reagera snabbt på 

oförutsedda händelser i en värld som 

utvecklas snabbt. Parlamentet uppmanar 

utrikestjänsten att klargöra sin vision 

inför framtiden i syfte att ge sitt i övrigt 

bristfälligt uppfyllda uppdrag en 

inriktning och för att tillhandahålla 

unionens institutioner och 

medlemsstaterna ett högkvalitativt stöd i 

deras utrikespolitik. Parlamentet 

uppmanar därför utrikestjänsten att 

utveckla sakkunskap om globala frågor, 

såsom klimatförändringen eller 

energisäkerhet. 

utgår 

Or. en 

 

 

 


