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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet konstaterar att unionen står inför en allt mer utmanande 
internationell miljö, vilket har lett till ökade krav på unionen att spela en ledande roll på 
den internationella arenan. Parlamentet betonar Europeiska utrikestjänstens centrala roll 
i genomförandet av unionens utrikespolitik under ledning av unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen. Parlamentet 
noterar att utrikestjänstens förstärkta roll inte har underbyggts av motsvarande ökning 
av personalstyrkan. Parlamentet begär att tillräckliga personalresurser ska ställas till 
förfogande så att inte unionens roll som global aktör äventyras.

2. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att överväga att inrätta tjänster för lokalt 
anställda med ansvar för rapportering om lagstiftningsarbetet i länder som är av 
strategiskt intresse (särskilt anslutningsländerna och länderna i det östliga partnerskapet) 
för att öka unionens förståelse av grannländerna och tillnärmningen av deras regelverk 
till unionens regelverk.

3. Europaparlamentet noterar de kvarstående könsmässiga och geografiska obalanserna 
inom utrikestjänstens personal, trots positiva trender under de senaste åren. Parlamentet 
upprepar vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning och geografisk balans inom 
olika personalkategorier och lönegrader, särskilt på mellanchefsnivå och chefsnivå. 
Parlamentet uppmärksammar också överrepresentationen av medlemsstaternas 
diplomater bland delegationscheferna. Parlamentet efterlyser ytterligare insatser för att 
åtgärda dessa obalanser.

4. Europaparlamentet välkomnar programmet för kortfristig utstationering av tjänstemän 
mellan utrikestjänsten och Europaparlamentet. Parlamentet betonar programmets roll 
när det gäller att öka den ömsesidiga förståelsen av de båda institutionernas strukturer 
och arbetsmetoder och på detta sätt förbättra samarbetet mellan institutionerna. 
Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att mer aktivt främja detta program bland 
personalen för att öka antalet deltagare. Parlamentet rekommenderar vidare att man 
ytterligare utvidgar programmet för diplomatiskt utbyte och utstationering mellan 
utrikestjänsten och medlemsstaternas diplomattjänster, vars syfte är att bidra till 
utvecklingen av en gemensam diplomatisk kultur.


