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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at Unionen står over for et stadig mere udfordrende internationalt miljø, som 
har ført til stigende krav til Unionen om at spille en ledende rolle på den internationale 
scene; fremhæver den centrale rolle, som Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) spiller i gennemførelsen af Unionens udenrigspolitik under ledelse 
af den højtstående repræsentant/næstformanden for Kommissionen; bemærker, at EU-
Udenrigstjenestens styrkede rolle ikke er blevet understøttet af en tilsvarende 
personaleforøgelse; opfordrer til, at der stilles tilstrækkelige menneskelige ressourcer til 
rådighed for ikke at bringe Unionens effektivitet som global aktør i fare;

2. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at overveje at oprette stillinger til lokalt ansatte med 
ansvar for rapportering om lovgivningsarbejde i lande af strategisk interesse (navnlig 
tiltrædelseslande og lande i Det Østlige Partnerskab) for at øge EU's forståelse af 
naboskabsområdet og dets tilnærmelse til gældende EU-ret;

3. bemærker de kønsrelaterede og geografiske ubalancer, der stadig er i EU-
Udenrigstjenestens personalesammensætning på trods af de positive tendenser i de 
seneste år; gentager, at det er vigtigt at sikre en afbalanceret fordeling af personalet for 
så vidt angår køn og geografisk oprindelse inden for forskellige kategorier og 
lønklasser, navnlig på mellem- og toplederniveau; påpeger også overrepræsentationen 
af medlemsstaters diplomater blandt delegationscheferne; opfordrer til, at der gøres en 
yderligere indsats for at afhjælpe disse ubalancer;

4. bifalder programmet for kortvarige udstationeringer mellem EU-Udenrigstjenesten og 
Europa-Parlamentet; fremhæver den rolle, det spiller med hensyn til at øge den 
gensidige forståelse af de enkelte institutioners strukturer og arbejdsmetoder og dermed 
til at forbedre samarbejdet mellem de to institutioner; tilskynder EU-Udenrigstjenesten 
til at fremme dette program mere aktivt blandt sine medarbejdere for at øge antallet af 
deltagere; anbefaler desuden at udvide programmet for diplomatisk udveksling og 
udstationering mellem EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaternes diplomatiske 
tjenester, som har til formål at bidrage til udviklingen af en fælles diplomatisk kultur.


