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FORSLAG

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

1. påpeger konklusionerne og anbefalingerne i Revisionsrettens beretning, hvad angår 
manglerne i den økonomiske forvaltning af EU-Udenrigstjenesten; erkender, at nogle af 
problemerne kan være af midlertidig karakter, og at betalingerne generelt ikke er 
behæftede med væsentlige fejl, men ønsker at sætte større fokus på brugen af bedste 
praksis og streng overholdelse af finansforordningen;

2. glæder sig over de besparelser, der blev opnået i 2012, og videreførelsen af denne 
udvikling i 2013 som forventet; gentager sine bemærkninger om den relative overvægt af 
højt indplacerede stillinger, der står i et åbenlyst misforhold til situationen i de andre 
institutioner; opfordrer de kompetente tjenestegrene til at fastsætte en mellemlang- og 
langsigtet køreplan og hensigtsmæssige metoder med henblik på at rette op på denne 
ubalance; fremhæver desuden behovet for at øge den finansielle støtte til de særlige 
sikkerhedsforanstaltninger til fordel for EU-Udenrigstjenestens personale;

3. minder om, at EU-Udenrigstjenesten bør stræbe efter at muliggøre besparelser og forbedre 
den diplomatiske effektivitet i alle medlemsstater, ved at skabe synergier mellem Den 
Europæiske Union og dens medlemsstater gennem fælles lejemål, udveksling af 
oplysninger, sammenlægning og deling af ekspertise og knowhow og tættere samarbejde 
med internationale organisationer og internationale finansielle institutioner; understreger, 
at EU-Udenrigstjenesten bør bestræbe sig på at undgå og fjerne overlapninger, hvad angår 
opgaver, funktioner og ressourcer i forhold til andre europæiske institutioner og inden for 
udenrigstjenesten selv, og udvise større åbenhed omkring ansvarsfordelingen inden for 
EU-udenrigstjenesten;

4. påpeger den ulige fordeling af medarbejderne i delegationerne mellem EU-
Udenrigstjenesten og Kommissionen; henstiller, at der udstationeres flere medarbejdere 
fra EU-Udenrigstjenesten i delegationerne;

5. anser det for nødvendigt at se nærmere på EU-Udenrigstjenestens hidtidige procedurer i 
delegationerne, herunder de årlige overenskomstforhandlinger om løn til de lokalt ansatte 
i EU-delegationerne;

6. er fortsat usikker på, hvorvidt man følger målsætningen i forbindelse med ansættelse af 
personale om at tiltrække personale fra de nationale diplomatiske tjenester og sikre en 
retfærdig og passende geografisk og kønsmæssig repræsentation af statsborgere fra alle 
medlemsstater på alle niveauer; understreger, at begge mål bør udgøre en del af den 
langsigtede ansættelsesstrategi; konstaterer, at 39,5 % af EU-ambassadørerne kommer fra 
medlemsstaterne; minder om aftalen om, at 1/3 af stillingerne skal besættes af 
medlemsstaterne;

7. påpeger, at den gensidige forbindelse mellem på den ene side antallet af ansatte og på den 
anden side de definerede strategiske interesser og udgifter under udgiftsområde 4 
koncentreret på visse delegationer eller funktioner klart bør angives og tages op til fornyet 
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overvejelse;

8. understreger behovet for at gøre brug af den øgede fleksibilitet, som den nye 
finansforordning har tilvejebragt, og fremskynde leveringen af bistand i krisesituationer, 
især situationer, hvor overhængende eller akut fare truer med at eskalere til væbnet 
konflikt eller med at destabilisere et land, og hvor en tidlig indgriben fra Unionens side vil 
være af væsentlig betydning for at fremme konfliktforebyggelsen;
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