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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de Unie wordt geconfronteerd met een steeds veeleisender internationale 
context, wat zorgt voor een almaar grotere druk op de Unie om een leidende rol op het 
internationale toneel te spelen; benadrukt de centrale rol van de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) bij de uitvoering van het buitenlands beleid van de Unie onder 
toezicht van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie; merkt op dat 
de grotere rol van de EDEO niet is ondersteund door een overeenkomstige verhoging 
van het personeelsbestand; dringt erop aan voldoende personele middelen ter 
beschikking te stellen om de doeltreffendheid van de Unie als mondiale speler niet in 
gevaar te brengen;

2. merkt op dat de EDEO een cruciale rol speelt bij het waarborgen van de samenhang van 
het buitenlands beleid van de Unie; wijst er bovendien op dat de nodige middelen 
moeten worden verstrekt voor de succesvolle tenuitvoerlegging van een efficiënt 
gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid;

3. verzoekt de EDEO om posten te creëren voor plaatselijke functionarissen die 
verantwoordelijk zijn voor de verslaglegging over wetgevingswerkzaamheden in landen 
van strategisch belang, met name toetredingslanden en landen van het Oostelijk 
Partnerschap, opdat de Unie een beter beeld krijgt van de buurlanden en van hun 
aanpassing aan het acquis; verzoekt de EDEO maatregelen te nemen om de problemen 
op te lossen die leiden tot de vastgestelde fouten bij aanbestedingen en om toekomstige 
inbreuken op de desbetreffende regels te voorkomen;

4. roept de EDEO ertoe op bij alle overheidsuitgaven genderbudgettering toe te passen;

5. herinnert eraan dat gendermainstreaming de (her)organisatie, verbetering, ontwikkeling 
en evaluatie van beleidsprocessen inhoudt, zodat de actoren die bij de beleidsvorming 
betrokken zijn het gendergelijkheidsperspectief in al het beleid op alle niveaus en in 
ieder stadium integreren;

6. wijst op de nog steeds bestaande ongelijkheden op het gebied van gender en 
geografische spreiding bij het EDEO-personeel, ondanks de positieve trends van de 
afgelopen jaren; herhaalt dat het belangrijk is te zorgen voor een evenwichtige 
samenstelling van het personeel in termen van gender en geografische herkomst binnen 
de verschillende categorieën en rangen, met name bij het midden- en hoger 
management; is bezorgd over het feit dat 75 % van de posten in het middenmanagement 
van de EDEO worden bekleed door mannen en 25 % door vrouwen, en dat het hoger 
management voor 87 % uit mannen bestaat en voor 13 % uit vrouwen; wijst ook op de 
discrepanties tussen EU-ambtenaren en diplomaten van de lidstaten bij de 
delegatiehoofden; dringt aan op verdere inspanningen om deze verschillen aan te 
pakken; roept de EDEO ertoe op zijn gender- en gelijkekansenstrategie te actualiseren 
en er concrete doelstellingen in op te nemen met betrekking tot de aanwezigheid van 
vrouwen in managementfuncties; benadrukt dat een beter geografisch en 
genderevenwicht in de EDEO zou bijdragen tot een beter ownership van het buitenlands 
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optreden van de Unie;

7. is ingenomen met het programma voor korte detacheringen tussen de EDEO en het 
Europees Parlement; benadrukt de rol van dit programma om de wederzijdse kennis van 
de structuren en werkmethoden van elke instelling te vergroten en de samenwerking 
tussen de twee instellingen te verbeteren; moedigt de EDEO aan om dit programma 
actiever bij zijn personeel te promoten om het aantal deelnemers te verhogen; beveelt 
verder aan het programma voor diplomatieke uitwisseling en detachering tussen de 
EDEO en de diplomatieke diensten van de lidstaten uit te breiden en zo bij te dragen tot 
de ontwikkeling van een gedeelde diplomatieke cultuur;

8 beklemtoont dat het nodig is propaganda te bestrijden en desinformatie en kwaadwillige 
buitenlandse beïnvloeding aan het licht te brengen; benadrukt het belang van de 
taskforce strategische communicatie van de EDEO en roept ertoe op deze taskforce van 
de nodige financiële en personele middelen te voorzien;

9. beklemtoont het toenemende belang van het EU-beleid inzake het noordpoolgebied en 
de noodzaak om de geloofwaardigheid van de Unie bij haar partners te versterken door 
de stabiliteit te waarborgen van de post van ambassadeur van de EU voor het 
noordpoolgebied.
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