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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller slutsatserna och rekommendationerna i revisionsrättens 
rapport i fråga om brister i den ekonomiska förvaltningen inom 
Europeiska utrikestjänsten. Parlamentet inser att vissa av problemen kan vara av 
övergående natur och att betalningarna i allmänhet inte innehåller några väsentliga fel. 
Parlamentet vill emellertid sätta större fokus på användning av bästa praxis och på full 
respekt för budgetförordningen.

2. Europaparlamentet välkomnar de besparingar som gjorts under 2012 och de planerade 
fortsatta besparingarna under 2013. Parlamentet upprepar sin iakttagelse att det 
jämförelsevis finns alltför många tjänster i de högsta lönegraderna, vilket är helt och hållet 
i obalans med situationen vid övriga institutioner. Parlamentet begär att de behöriga 
avdelningarna på medellång och lång sikt fastställer en färdplan och lämpliga metoder för 
att korrigera denna relativa obalans. Parlamentet framhåller dessutom behovet av att 
stärka det finansiella stödet när det gäller de särskilda säkerhetskraven för 
Europeiska utrikestjänstens personal.

3. Europaparlamentet påminner om att Europeiska utrikestjänsten måste sträva efter att 
möjliggöra besparingar och förbättra den diplomatiska effektiviteten i alla medlemsstater, 
genom att skapa synergieffekter mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater med 
hjälp av samlokalisering, informationsutbyte, sammanslagning och gemensamt 
utnyttjande av expertis och sakkunskap samt närmare samarbete med internationella 
organisationer och internationella finansinstitut. Parlamentet betonar dessutom att 
Europeiska utrikestjänsten måste sträva efter att undvika och att få bort eventuell 
överlappning av arbetsuppgifter, funktioner och resurser i förhållande till andra europeiska 
institutioner och inom själva Europeiska utrikestjänsten, och att visa större öppenhet i 
ansvarsfördelningen inom Europeiska utrikestjänstens administrativa struktur.

4. Europaparlamentet framhåller att fördelningen är ojämn när det gäller 
delegationsmedarbetare från Europeiska utrikestjänsten och kommissionen. Parlamentet 
begär att fler medarbetare från Europeiska utrikestjänstens huvudkontor utstationeras till 
delegationerna.

5. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att se över de förfaranden som 
Europeiska utrikestjänsten hittills har tillämpat i delegationerna, t.ex. de årliga 
kollektivförhandlingarna om lönerna för lokalanställda vid EU:s delegationer.

6. Europaparlamentet ställer sig fortfarande frågande till om man följer rekryteringsmålen, 
som går ut på att locka personal från nationella diplomattjänster och säkerställa en rättvis 
och lämplig geografisk fördelning och könsfördelning av medborgare från alla 
medlemsstater och inom alla tjänstegrader, med detta i sikte. De båda målen bör utgöra en 
del av den långsiktiga rekryteringsstrategin. Parlamentet konstaterar att 39,5 procent av 
unionens ambassadörer kommer från medlemsstaterna, och påminner om 
överenskommelsen att en tredjedel av alla tjänster bör tillsättas av medlemsstaterna.
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7. Europaparlamentet betonar att man tydligt bör ange och se över kopplingen mellan 
personalstyrkan, å ena sidan, och fastställda strategiska intressen och utgifter inom 
rubrik 4 som koncentreras till vissa delegationer eller funktioner, å andra sidan.

8. Europaparlamentet betonar behovet av att använda den ökade flexibilitet som den nya 
budgetförordningen ger och att påskynda tilldelningen av bistånd i krissituationer, särskilt 
i situationer med överhängande eller omedelbar risk att trappas upp till väpnade konflikter 
eller att destabilisera ett land, och där ett tidigt åtagande från unionens sida skulle vara av 
stor betydelse för konfliktförebyggandet.
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