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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. stelt met voldoening vast dat het totale foutenpercentage in rubriek 5 (administratie), met 

inbegrip van de begroting van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), volgens 

de Europese Rekenkamer relatief laag blijft (0,6 % in 2015); 

2. neemt kennis van het feit dat de Rekenkamer een aantal zwakke punten heeft gevonden in 

de aanwervingsprocedures voor plaatselijke medewerkers in de delegaties en in 

aanbestedingsprocedures van de delegaties, en verzoekt de EDEO de kwaliteit van zijn 

procedures te verbeteren; wijst op de uitdagingen van werkzaamheden in een 

gedecentraliseerd netwerk van 139 delegaties, met beperkte personele middelen en in 

uiteenlopende omgevingen, en benadrukt dat het noodzakelijk is de administratieve lasten 

van afzonderlijke delegaties te verminderen; is ingenomen met het proefproject 

betreffende de regionalisering van de administratieve ondersteuning voor de delegaties 

van de Unie in Europa en dringt erop aan de administratieve taken in de mate van het 

mogelijke op het hoofdkantoor te centraliseren, alsook passende opleidingskansen en 

ad-hocondersteuning voor de delegaties aan te bieden; 

3. herinnert eraan dat moet worden gezorgd voor volledige eerbiediging van de formule voor 

de verhouding tussen het EDEO-personeel dat afkomstig is van de lidstaten en van de 

instellingen van de Unie, zoals vastgelegd in het besluit van de Raad tot vaststelling van 

de organisatie en werking van de EDEO; is ingenomen met de toezegging van de 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger aan het Parlement om de bestaande 

oververtegenwoordiging van nationale diplomaten in de functie van delegatiehoofd aan te 

pakken, en om in de loop van 2017 een herziening van het EDEO-personeelsbeleid voor te 

stellen, waarbij wordt gekeken naar zaken als het evenwicht tussen mannen en vrouwen 

en de mobiliteit van personeel tussen de instellingen;  

4. neemt kennis van Speciaal verslag nr. 7/2016 van de Rekenkamer over het 

gebouwenbeheer van de EDEO, en erkent hierbij de uitdagingen van gebouwenbeheer in 

vaak complexe omgevingen; verzoekt de EDEO de individuele gevallen van leegstaande 

of onnodig grote gebouwen die de Rekenkamer heeft vastgesteld, prioritair aan te pakken, 

en efficiënter gebruik te maken van colocatie met andere EU-organen of ambassades van 

lidstaten; beveelt de EDEO aan de EU-delegaties beter te helpen bij het vinden van 

passende oplossingen voor hun behoeften. 
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