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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL DEN 
HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT/NÆSTFORMANDEN I KOMMISSIONEN, 

RÅDET OG KOMMISSIONEN

om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde
(2012/2253(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), som 
fastsætter bestemmelser om oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten), der har til opgave at bistå Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

– der henviser til artikel 21, stk. 3, i TEU, hvori det fastsættes, at den højtstående 
repræsentant bistår Rådet og Kommissionen med at sikre sammenhæng mellem de 
forskellige områder inden for Unionens optræden udadtil,

– der henviser til artikel 26, stk. 2, i TEU, hvori det fastsættes, at Rådet og den højtstående 
repræsentant påser, at Unionens aktion fremtræder som en helhed, er sammenhængende 
og effektiv,

– der henviser til artikel 35, tredje afsnit, i TEU, hvoraf det fremgår, at medlemsstaternes og 
Unionens diplomatiske og konsulære missioner bidrager til iværksættelsen af EU-borgeres 
ret til beskyttelse på tredjelandes område,

– der henviser til artikel 36 i TEU, hvoraf det fremgår, at Unionens højtstående 
repræsentant/næstformanden i Kommissionen regelmæssigt skal høre Europa-
Parlamentet om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, 
underrette det om udviklingen i disse politikker og påse, at der tages behørigt hensyn til 
Europa-Parlamentets synspunkter,

– der henviser til artikel 13, stk. 3, i Rådets afgørelse af 26. juli 20101 om, hvordan 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (i det følgende 
benævnt afgørelsen om EU-Udenrigstjenesten), hvori det fastsættes, at den højtstående 
repræsentant i midten af 2013 skal gennemføre en revision af EU-Udenrigstjenestens 
organisation og funktionsmåde, ledsaget, hvis det er relevant, af forslag til retsakt om 
ændring af afgørelsen,

– der henviser til artikel 298 og 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), hvori den lovgivningsmæssige procedure for personalespørgsmål fastsættes, 

– der henviser til erklæringen fra den højtstående repræsentant/næstformanden i 
Kommissionen om politisk ansvarlighed (i det følgende benævnt den højtstående 
repræsentants erklæring)2,

                                               
1 EFT L 201 af 3.8.2010, s. 30.
2 EUT C 2010 af 3.8.2010, s. 1.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 3, og artikel 97,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, 
Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget (A7-0000/2013) og Retsudvalget (i form af en 
skrivelse),

A. der henviser til, at en af de vigtigste nyheder, der blev indført med Lissabontraktaten, er 
målet om at sikre enhed, sammenhæng og effektivitet i EU's optræden udadtil;

B. der henviser til, at EU-Udenrigstjenesten er et ny organ med hybridkarakter, der trækker 
på fællesskabskilder og mellemstatslige kilder, hvilket er uden fortilfælde i EU, og som 
derfor ikke kan forventes at være fuldt funktionsdygtigt to år efter dets oprettelse; der 
derfor henviser til, at en revision af dets organisation og funktionsmåde bør baseres på 
fair og konstruktiv kritik;

C. der henviser til, at EU-Udenrigstjenestens succes bør måles på dens evne til at forfølge en 
sammenhængende EU-tilgang til nutidens eksterne udfordringer og dens evne til at opnå 
en mere effektiv anvendelse af knappe ressourcer gennem forstærket samarbejde og 
stordriftsfordele på EU-plan og på nationalt plan;

D. der henviser til, at den "to-kasket-rolle", som den højtstående repræsentant/næstformanden 
i Kommissionen har, er det mest håndgribelige udtryk for denne stræben efter større 
sammenhæng i EU’s optræden udadtil;

E. der henviser til, at den nuværende struktur i Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad 
afspejler den særlige rolle, som den højtstående repræsentant/næstformanden i 
Kommissionen er blevet tildelt, i forhold til EU’s optræden udadtil;

F. der henviser til, at de mange forskellige roller, som Lissabontraktaten tillægger den 
højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, gør det påkrævet at oprette en 
eller flere post(er) som politisk(e) næstkommanderende, for at sikre, at den 
pågældende får hjælp til at udføre sine opgaver;

G. der henviser til, at den operative beslutningstagning og gennemførelse inden for den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 
(FUSP/FSFP) er for langsom af strukturelle og proceduremæssige grunde; der henviser 
til, at dette endnu en gang er blevet klart i forhold til krisen i Mali, i forbindelse med 
hvilken beslutningsprocessen og finansieringsafgørelserne ikke er blevet hurtigt vedtaget 
og gennemført;

H. der henviser til, at EU-Udenrigstjenesten bør være en strømlinet, resultatorienteret, 
effektiv struktur, der er i stand til at yde støtte til den politiske ledelse på FUSP-området 
og fremme beslutningstagningen i Rådet; der henviser til, at EU-Udenrigstjenesten 
derfor bør være i stand til med kort varsel og på koordineret vis at yde ekspertise fra de 
forskellige afdelinger, herunder fra Kommissionen; der henviser til, at EU-
Udenrigstjenestens nuværende struktur er for ledelsestung og kendetegnet ved at have for 
mange beslutningstagende lag;

I. der henviser til, at de muligheder for hurtig deployering, som EU's kampgrupper
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frembyder, ikke bliver udnyttet;

J. der henviser til, at de hidtidige erfaringer tydeligt har vist, at det er nødvendigt at oprette 
et permanent operativt hovedkvarter i Bruxelles til gennemførelse af FSFP-missioner;

K. der henviser til, at det i forbindelse med de arabiske revolutioner er blevet tydeligt, at 
EU ikke er i stand til på kort sigt at sikre en omfordeling af ressourcerne, herunder 
personalet, med henblik på at modsvare nye politiske prioriteringer; der henviser til, 
at størrelsen af og personalesammensætningen på EU-delegationerne skal afspejle 
Unionens strategiske interesser;

L. der henviser til, at EU-Udenrigstjenestens rolle med at fastlægge den strategiske 
orientering og bidrage til gennemførelsen af EU's instrumenter til økonomisk bistand
bør styrkes i overensstemmelse med de centrale linjer i EU's udenrigspolitik;

M. der henviser til, at EU-Udenrigstjenesten navnlig i en tid med budgetstramninger bør 
fungere som katalysator for større synergier, ikke blot inden for EU's institutionelle 
rammer, men også mellem EU og dets medlemsstater;

N. der henviser til, at EU-Udenrigstjenesten i en tid, hvor medlemsstaterne i alvorlig grad 
skærer ned på deres diplomatiske og konsulære tilstedeværelse, bør ses som en 
mulighed for at skabe mere samarbejde og større synergier;

O. der henviser til, at der bør gøres en større indsats for at undgå dobbeltarbejde og 
dobbelte strukturer mellem EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen – i særdeleshed 
GD DEVCO og Kontoret for Humanitær Bistand (ECHO) – og Generalsekretariatet for 
Rådet;

P. der henviser til, at målet om, at en tredjedel af medarbejderne skal komme fra 
medlemsstaterne, er nået, og til, at medarbejderne fra de tre komponenter 
(Kommissionen, Generalsekretariatet for Rådet og de nationale diplomattjenester) bør 
fordeles hensigtsmæssigt på alle niveauer og mellem delegationerne og hovedkvarteret;

Q. der henviser til, at en eventuel ændring af reglerne vedrørende personale skal vedtages 
efter den fælles beslutningsprocedure; 

R. der henviser til, at der er et klart behov for at udvikle EU-Udenrigstjenestens evne til at 
indkredse og uddrage læring af tidligere operative erfaringer, navnlig inden for 
områderne konfliktforebyggelse, konfliktmægling og krisestyring; 

S. der henviser til, at der toethalvt år efter vedtagelsen af den højtstående repræsentants 
erklæring bør foretages en grundig vurdering af EU-Udenrigstjenestens politiske 
ansvarlighed over for Parlamentet, navnlig hvad angår omfanget af høring af 
Parlamentet om strategiske beslutninger, samt i hvor vid udstrækning der tages hensyn til 
dets synspunkter og input;

T. der henviser til, at der mangler fleksibilitet i de nuværende finansielle kredsløb i 
delegationerne, hvilket har negativ indvirkning på personalets arbejdsmængde;
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1. retter – i betragtning af, at der er gjort gode fremskridt med oprettelsen af EU-
Udenrigstjenesten, men at der kan opnås mere for så vidt angår synergi, samordning 
mellem institutionerne og politisk lederskab, som skabes gennem en kombination af 
rollerne som højtstående repræsentant, næstformand i Kommissionen og formand for 
Udenrigsrådet, ved at styrke tjenestens instrumentale karakter – følgende henstilling til 
den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, Rådet og Kommissionen:

Hvad angår ledelse og en mere rationel og effektiv struktur for det 21. århundredes 
diplomati

2. at yde støtte til den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen i 
udfyldelsen af vedkommendes opgaver ved at fastsætte bestemmelse om udnævnelse af 
en eller flere politisk(e) næstkommanderende; at sikre, at disse næstkommanderende i 
betragtning af deres politiske rolle giver møde for Parlamentets kompetente udvalg, inden 
de påbegynder deres arbejde; eventuelt at overveje en mere regelmæssig inddragelse af 
medlemsstaternes udenrigsministre i særlige opgaver og missioner på vegne af 
Unionen;

3. at forenkle EU-Udenrigstjenestens kommandostruktur og gøre den administrerende 
generalsekretærs rolle større ved at etablere en klar kommandovej med henblik på at støtte 
effektiv beslutningstagning og rettidige politiske reaktioner; i denne forbindelse at 
rationalisere stillingerne som driftsdirektør og direktør med ansvar for administration samt 
at formindske og forenkle den hierarkiske struktur for direktørerne; i samme ånd klart at 
definere de relevante kompetencer i EU-Udenrigstjenestens ledelsesstruktur med henblik 
på at optimere effektiv beslutningstagning;

4. at øge og styrke den højtstående repræsentants koordinerende rolle ved at sikre, at 
den pågældende i den næste Kommissionen udnytter sit fulde potentiale som næstformand 
i Kommissionen og gøres til formand for gruppen af RELEX-kommissærer, som efter 
behov kan udvides med andre kommissærer; i denne forbindelse yderligere at udvikle 
praksissen med fælles forslag og fælles beslutninger; 

5. at sikre, at EU-Udenrigstjenesten i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i afgørelsen om 
EU-Udenrigstjenesten spiller en ledende rolle i fastlæggelsen af strategierne for de 
pågældende eksterne finansielle bistandsinstrumenter, og at EU-Udenrigstjenesten til 
dette formål har ekspertisen til at tage førertrøjen på disse områder, navnlig i forhold til 
naboområderne; 

6. på samme tid at bevare naboskabspolitikkens "lokale" karakter under hensyntagen til, 
at Parlamentet afviser enhver form for "mellemstatsliggørelse" af EU's politikker, og til, at 
Kommissionen primært er ansvarlig for at forhandle internationale aftaler på plads for og 
på vegne af Unionen; 

7. hurtigst muligt at integrere instrumenterne under Direktoratet for Eksterne Forbindelser i 
EU-Udenrigstjenesten;

8. at sikre, at Den Europæiske Unions særlige repræsentanter integreres tæt i EU-
Udenrigstjenestens arbejde gennem en forankring af dem og deres medarbejdere i EU-
Udenrigstjenestens struktur, samt at overveje, når som helst det er muligt, at lade cheferne 
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for EU-delegationerne udføre denne ekstra funktion;

9. at gennemføre en systematisk og dybdegående revision af de udenrigspolitiske strukturer, 
der er oprettet af Kommissionen og Rådssekretariatet, med henblik på at slippe af med de 
aktuelle duplikeringer; at gøre denne rapport tilgængelig for Parlamentet;

10. i samme retning yderligere at udvikle praksissen med fælles tekniske og logistiske 
tjenester mellem institutionerne for at opnå stordriftsfordele og forbedret effektivitet;

11. i samråd med medlemsstaterne at redegøre for mulighederne for på mellemlang og lang 
sigt at opnå stordriftsfordele mellem medlemsstaternes diplomatiske tjenester og EU-
Udenrigstjenesten i tredjelande, bl.a. i forbindelse med leveringen af konsulære 
tjenesteydelser;

12. at vedtage en sammenhængende tilgang til ledelsen af Rådets arbejdsgrupper og sætte en 
stopper for det roterende formandskab i disse grupper; 

13. i overensstemmelse med artikel 24 i TEU at sikre, at medlemsstaterne aktivt og 
uforbeholdent støtter Unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik i en ånd af loyalitet og 
gensidig solidaritet, samt at de respekterer Unionens indsats og støtter EU-
Udenrigstjenesten i gennemførelsen af dens mandat;

14. med dette for øje at fremme et mere dybtgående samarbejde med medlemsstaterne og 
udvikle fælles politisk rapportering mellem delegationer og ambassader;

Hvad angår den "hensigtsmæssige struktur" til at sikre en sammenhængende tilgang

15. at gennemføre Lissabontraktatens fulde potentiale ved at forfølge en sammenhængende 
tilgang, som integrerer diplomatiske, økonomiske, udviklingsmæssige og – som sidste 
udvej og i fuld overensstemmelse med FN-pagten – militære midler bag fælles EU-
retningslinjer for strategisk politik med henblik på at fremme EU-borgernes og deres 
naboers sikkerhed og velstand; i denne henseende at sikre, at EU-Udenrigstjenesten har 
kapacitet til at fremme forslag om gennemførelse af de vigtige innovationer, 
Lissabontraktaten tilvejebragte, herunder om permanent struktureret samarbejde;

16. med dette for øje yderligere at udvikle en "hensigtsmæssig struktur", som integrerer 
krisereaktion, fredsskabelse og FSFP-strukturer og sikrer samordning med de ansvarlige 
for de geografiske områder, delegationerne og de andre politiske afdelinger, der har med 
krisestyring at gøre, og som bygger på kriseplatformskonceptet; 

17. at sikre effektiv og integreret planlægning og hurtigere beslutningstagning i forbindelse 
med FSFP-operationer ved at kombinere de relevante planlægningskapaciteter fra 
Direktoratet for Krisestyring og -planlægning (CMPD) og Den civile planlægnings- og 
gennemførelseskapacitet (CPCC); derudover at oprette en permanent 
gennemførelsesstruktur ved at etablere et permanent militært operativt hovedkvarter, 
placeret samme sted som en civil gennemførelseskapacitet, således at der bliver mulighed 
for effektiv gennemførelse af militære og civile operationer, samtidig med at deres 
respektive kommandoveje respekteres;
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Hvad angår reform af de finansielle procedurer med henblik på en effektiv optræden 
udadtil

18. at få løst den nuværende usmidighed i det finansielle kredsløb, således at 
Kommissionens medarbejdere på delegationerne, når situationen på stedet nødvendiggør 
det, får tilladelse til at overtage nogle budgetmæssige opgaver, så delegationscheferne kan 
fokusere på deres politiske opgaver;

19. at fremskynde procedurerne i Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter for 
administration af FUSP-midler på baggrund af målet om at sikre en fleksibel og rettidig 
reaktion på krisesituationer og navnlig at sikre, at civile FUSP-operationer iværksættes 
hurtigt og effektivt; i denne forbindelse at undersøge, om der kan indføres ændringer i 
finansforordningen, uden at der slækkes på kontrollen;

20. at øge den finansielle ansvarlighed ved at udbrede gennemsigtigheden til at omfatte alle 
FUSP-budgetposter, herunder FSFP-operationer, Den Europæiske Unions særlige 
repræsentanter, ikke-spredning og konfliktforebyggelse; 

Hvad angår delegationerne

21. at give EU-Udenrigstjenesten større indflydelse på (om)fordelingen af Kommissionens 
medarbejdere på EU-delegationerne med henblik på at sikre, at medarbejderprofilerne 
og EU-delegationernes størrelse afspejler Unionens strategiske interesser og politiske 
prioriteringer;

22. at fastsætte bestemmelse om, at delegationschefen, navnlig når der er få medarbejdere fra 
EU-Udenrigstjenesten, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i afgørelsen om EU-
Udenrigstjenesten også kan pålægge Kommissionens medarbejdere at foretage politiske 
analyser og politisk rapportering;

23. i denne forbindelse at styrke delegationschefernes autoritet over alle medarbejdere, 
herunder Kommissionens medarbejdere, og sikre, at alle instrukser fra hovedkvarteret 
rettes til delegationschefen;

24. seriøst at udvikle de muligheder, der er åbnet op for med afgørelsen om EU-
Udenrigstjenesten og TEU, især ved at øge delegationernes koordinerende rolle, 
navnlig i krisesituationer, og ved at give dem mulighed for at yde konsulær beskyttelse 
til EU-borgere fra medlemsstater, der ikke er repræsenteret i et givet land; at sikre, at 
eventuelle ekstraopgaver ikke fjerner ressourcer fra eksisterende politikker og 
prioriteringer, med mindre der sker en nyorientering og omplacering af de medarbejdere, 
som skal påtage sig disse nye udfordringer;

25. at sikre, at alle EU-delegationer, hvor det er relevant, har et kontaktpunkt for 
menneskerettigheder;

26. at sikre, at alle EU-delegationer, hvor det er relevant, har en FSFP-attaché, især 
delegationer, der befinder sig i politisk ustabile eller skrøbelige situationer, eller når en 
nylig FSFP-operation eller -mission er blevet afsluttet, for at sikre kontinuitet og 
overvågning af situationen;
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Hvad angår erklæringen om politisk ansvarlighed 

27. i tråd med firpartsaftalen, der blev indgået i juni 2010, at sikre fuldstændig og effektiv 
gennemførelse af forpligtelsen i artikel 36 i TEU til at tage behørigt hensyn til 
Parlamentets synspunkter, f.eks. gennem en proaktiv og systematisk høring af 
Parlamentets kompetente udvalg inden der vedtages strategier og mandater på 
FUSP/FSFP-området; 

28. at sikre fuldstændig politisk rapportering fra EU-delegationerne til personer, der 
besidder centrale tillidsposter i Parlamentet, under reguleret adgang;

29. i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEU at sikre, at Parlamentet straks 
underrettes fuldt ud om alle faser i forhandlingsproceduren for internationale aftaler, 
herunder aftaler der indgås på FUSP-området; 

30. i tråd med de positive erfaringer med, at nyudnævnte delegationschefer og særlige EU-
repræsentanter har givet møde for AFET, inden de tiltrådte deres stillinger, at udvide 
denne praksis til at omfatte nyudnævnte chefer for FSFP-missioner og -operationer;

31. at sikre, at nye delegationschefer, efter de er blevet udnævnt af Unionens højtstående 
repræsentant/næstformanden i Kommissionen, officielt får deres udnævnelse bekræftet 
af Parlamentets kompetente udvalg, inden de tiltræder deres stillinger;

32. at have en systematisk udveksling af synspunkter med Parlamentets kompetente 
udvalg forud for hver samling i Udenrigsrådet og aflægge rapport til det pågældende 
udvalg efter hver Rådssamling;

Hvad angår uddannelse og konsolidering af en europæisk diplomatisk korpsånd

33. at fremme fælles uddannelse og andre konkrete tiltag med henblik på konsolidering af en 
korpsånd blandt medarbejdere i EU-Udenrigstjenesten med forskellige diplomatiske 
kulturer og institutionelle baggrunde, samt at overveje fælles uddannelsesinitiativer for 
medarbejdere i EU-Udenrigstjenesten og nationale diplomater som en del af deres løbende 
faglige udvikling;

34. i denne ånd at gennemgå de relevante eksisterende uddannelsesprogrammer på EU-plan 
og nationalt plan med henblik på at konsolidere dem parallelt med det eksisterende 
Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi;

Hvad angår rekrutteringsgrundlaget

35. yderligere at forfølge og optrappe bestræbelserne på at opnå bedre kønsmæssig og 
geografisk balance under behørig hensyntagen til merit og kompetencer;

36. eftersom målet om, at en tredjedel af medarbejderne skal være rekrutteret fra 
medlemsstaterne, som anført i EU-Udenrigstjenestens personalerapport for 2012, er blevet 
nået, nu at fokusere på at konsolidere EU-medarbejderne i EU-Udenrigstjenesten og åbne 
karrieremuligheder for EU-tjenestemænd i tjenesten; at sikre, at kvoterne for de tre 
forskellige rekrutteringskilder respekteres, både på AD- og AST-niveau og på alle løntrin, 
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for at undgå, at medarbejdere fra nationale ministerier er samlet på 
ledelsesniveauerne; i denne forbindelse også at undersøge mulighederne for, at nationale 
diplomater, som arbejder i EU-Udenrigstjenesten, kan søge på faste stillinger i tjenesten; 

37. med henblik på at udvikle en ægte europæisk korpsånd og sikre, at tjenesten kun tjener 
fælles europæiske interesser, at modarbejde ethvert forsøg fra medlemsstaternes side 
på at blande sig i ansættelsesprocessen for EU-Udenrigstjenestens medarbejdere; når 
overgangsperioden er forbi, at sikre, at EU-Udenrigstjenesten kan udvikle sin egen, 
uafhængige ansættelsesprocedure, som via åbne udvælgelsesprøver er åben for alle EU-
institutionernes tjenestemænd og for kandidater udefra;

38. at sikre, at EU-Udenrigstjenesten har den rette sammensætning af færdigheder til at 
kunne reagere på konfliktsituationer, navnlig gennem udvikling af færdigheder inden for 
mægling og dialog;

39. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, Rådet og 
Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


