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SUGGESTIES

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

1. benadrukt de conclusies en aanbevelingen in het verslag van de Rekenkamer met 
betrekking tot de zwakke punten in het financieel beheer binnen de EDEO; erkent dat 
sommige van de problemen tijdelijk van aard kunnen zijn en dat de betalingen over het 
algemeen geen materiële fouten vertonen, maar wil benadrukken dat gestreefd moet 
worden naar toepassing van optimale werkmethoden en een strikte naleving van het 
Financieel Reglement;

2. is ingenomen met de bezuinigingen die in 2012 zijn verwezenlijkt en met de verwachte 
voortzetting van deze ontwikkeling in 2013; herhaalt zijn opmerkingen over het relatief 
grote aantal posten op hoog niveau, dat volstrekt buitenproportioneel is in vergelijking 
met overige instellingen;  verzoekt de relevante departementen om op de middellange en 
lange termijn een routekaart en passende methodes vast te stellen om deze relatieve 
onevenwichtigheid te corrigeren; wijst er daarnaast op dat de financiële ondersteuning met 
betrekking tot de bijzondere veiligheidsvereisten voor het EDEO-personeel moet worden 
verhoogd;

3. herinnert eraan dat de EDEO erop gericht moet zijn om in alle lidstaten besparingen te 
kunnen verwezenlijken en de diplomatie in alle lidstaten efficiënter te maken, door 
gezamenlijk gebruik van ruimtes, de uitwisseling van informatie, het samenbrengen en 
delen van deskundigheid en knowhow en nauwere samenwerking met internationale 
organisaties en internationale financiële instellingen; benadrukt dat de EDEO daarnaast 
moet streven naar het voorkomen van verdubbeling van taken, functies en middelen met 
andere Europese instellingen en binnen de EDEO zelf, en naar meer transparantie met 
betrekking tot de bevoegdheden in de administratieve structuur van de EDEO;

4. wijst erop dat de verdeling van EDEO- en Commissiepersoneel in de delegaties 
onevenwichtig is; dringt erop aan dat er meer medewerkers van het EDEO-hoofdkwartier 
naar de delegaties worden afgevaardigd;

5. is van mening dat de huidige door de EDEO gevolgde procedures in de delegaties getoetst 
moeten worden, waaronder de jaarlijkse collectieve salarisonderhandelingen voor de 
lokale personeelsleden in EU-delegaties;

6. blijft bezorgd over de vraag of de bij aanwerving beoogde doelstellingen van het 
aantrekken van personeel van nationale en diplomatieke diensten, het bewerkstelligen van 
een eerlijke en geografisch gespreide vertegenwoordiging van onderdanen uit alle 
lidstaten en alle niveaus en het bewerkstelligen van genderevenwicht, worden nagestreefd 
met dit doel voor ogen; is van mening dat beide doelstellingen deel moeten uitmaken van 
de aanwervingsstrategie voor de lange termijn; stelt vast dat 39,5% van de EU-
ambassadeurs uit de lidstaten komt; herinnert aan de afspraak dat 1/3 van alle posten door 
de lidstaten moet worden bezet;

7. benadrukt dat duidelijk moet worden vastgesteld en geëvalueerd wat de onderlinge 
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samenhang is tussen het personeelsniveau enerzijds en de vastgestelde strategische 
belangen en de uitgaven binnen rubriek 4 die gericht zijn op bepaalde delegaties of 
functies anderzijds;

8. benadrukt dat er gebruik gemaakt moet worden van de vergrote flexibiliteit als bepaald in 
het nieuwe Financieel Reglement en dat de hulpverlening in crisissituaties moet worden 
versneld, met name in situaties die dreigen te escaleren in een gewapend conflict of het 
land dreigen te destabiliseren, en waarin een vroegtijdig optreden van de Unie van groot 
belang zou zijn om bij te dragen aan conflictpreventie.
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