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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is verheugd over het feit dat de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) zijn 

begroting zonder noemenswaardige materiële fouten is blijven uitvoeren en dat het totale 

foutenpercentage in de huishoudelijke begroting is gedaald tot 0,5 %; 

2. blijft bezorgd over de aanhoudende onevenwichtigheden in het personeelsbestand van de 

EDEO met betrekking tot geslacht en nationaliteit; is ingenomen met de recente 

vorderingen, maar merkt op dat de verschillen tussen vrouwen en mannen, met name in de 

hogere rangen en het management, aanzienlijk blijven; spreekt eens te meer zijn 

bezorgdheid uit over het onevenredige aantal hoge posten binnen de EDEO; 

3. benadrukt dat de formule tot vaststelling van het evenwicht tussen personeel dat afkomstig 

is van de lidstaten en van de communautaire instellingen van toepassing moet zijn op alle 

niveaus van de hiërarchie, en met name ook voor de delegatiehoofden, waar diplomaten 

van de lidstaten sterk oververtegenwoordigd zijn; benadrukt verder dat er nog te veel een 

beroep wordt gedaan op gedetacheerde nationale deskundigen, waardoor de 

personeelsformule verder wordt uitgehold; dringt er bij de EDEO op aan het aantal 

gedetacheerde nationale deskundigen te verminderen; 

4. benadrukt dat de hoofden van EU-delegaties zich nog steeds met te veel administratieve 

taken moeten bezighouden als gevolg van de starheid van het Financieel Reglement; is in 

dit verband ingenomen met de besprekingen over het mogelijke proefproject voor de 

oprichting van een regionaal administratief ondersteuningscentrum voor Europa dat 

sommige van deze lasten zal verlichten en deel kan uitmaken van een ruimere toekomstige 

oplossing; herhaalt zijn oproep aan de Commissie en de EDEO om alle oplossingen voor 

dit probleem te overwegen, inclusief mogelijke wijzigingen aan het Financieel Reglement, 

en benadrukt dat hoge normen wat de kwaliteit van goed financieel beheer betreft de 

overhand moeten krijgen; 

5. vraagt de EDEO de complexiteit en de rigiditeit die voortvloeien uit de huidige 

begrotingsmechanismen, te verminderen zodat het personeel van de delegaties flexibel 

maar efficiënt kan worden ingezet in het belang van de EU; 

6. benadrukt dat het belangrijk is stappen te ondernemen om de speciale vertegenwoordigers 

van de EU beter te integreren in de administratieve structuur van de EDEO om te zorgen 

voor kostenefficiëntie, synergieën te benutten en de coördinatie te verbeteren; 

7. herhaalt dat de lidstaten beter moeten samenwerken op het gebied van het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid teneinde kosten te besparen; 

benadrukt dat dit van cruciaal belang is voor de lidstaten om afdoend te reageren op 

gemeenschappelijke veiligheidsproblemen in een periode waarin deze duidelijk toenemen; 

8. wijst erop dat de Rekenkamer heeft benadrukt dat er gebreken blijven bestaan in het 

beheer van de gezinstoelagen, een opmerking die verschillende jaren op rij werd herhaald; 

dringt er bij de EDEO op aan maatregelen te treffen om deze tekortkomingen te verhelpen 
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teneinde een herhaling in de toekomst te voorkomen; 

9. dringt aan op een snellere vaststelling van de operationele richtsnoeren met betrekking tot 

klokkenluiders; 

10. dringt er bij de EDEO en de Commissie op aan de uit de zaak-Eulex getrokken lessen in 

nauwe coördinatie met het Parlement ten uitvoer te leggen en samen de aanbevelingen van 

het door de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter bestelde verslag-Jacqué uit te voeren 

en uitstaande kwesties aan te pakken. 
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