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FORSLAG

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

1. bemærker, at EU-Udenrigstjenesten er en nyoprettet institution, der er resultatet af 
konsolideringen af mange forskellige tjenestegrene, og bemærker, at 2011 var det første 
år, hvor tjenesten var operationel, og frembød talrige tekniske udfordringer at overvinde, 
navnlig hvad angik indkøb, ansættelser og den institutionelle kultur og praksis; 

2. glæder sig over de fortrinlige eksempler på samordning mellem EU-Udenrigstjenesten og 
andre institutioner og internationale donorer, og henstiller, at disse praksisser opgraderes 
til standarder;

3. gør opmærksom på, at Kommissionen i forbindelse med EU-Udenrigstjenestens oprettelse 
overtog to administrative områder af omkostningsmæssige grunde, hhv. intern revision og 
regnskaber; anerkender, at dette har medført besparelser, og tilskynder til, at dette 
samarbejde fortsættes;

4. anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten til stadighed er på udkig efter synergier og merværdi i 
sin interaktion med medlemsstaterne, både hvad angår udveksling af oplysninger og 
analyser og i varetagelsen af sin funktion som diplomatisk repræsentation i de respektive 
tredjelande;

5. bemærker, at EU-Udenrigstjenestens første år omfattede en intensiv rekrutteringsperiode 
med det formål at opfylde den fulde personalekapacitet; bemærker endvidere, at der var 
visse delegationer, hvor det var sværere at besætte stillinger, fortrinsvist på grund af de 
sikkerhedsrisici, der er forbundet med de pågældende steder;

6. finder det vanskeligt at foretage detaljerede sammenligninger af de rådende forhold, som 
tjenesten opererer under, på 140 forskellige steder; henstiller derfor, at der fastsættes 
referencemærker i forhold til EU-medlemsstaternes diplomatiske tjenester i det 
pågældende land;

7. beklager den geografiske og kønsmæssige ubalance inden for EU-Udenrigstjenesten, hvor 
der er en lavere proportion af personale fra de nyere medlemsstater end fra EU-15 (mest 
på niveauet under delegationschef) og et relativt lille antal kvinder; opfordrer 
indtrængende tjenesten til at tage de nødvendige skridt til at råde bod på denne situation;

8. bemærker med tilfredshed de gode resultater og sagsbehandlingen i forbindelse med 8800 
kandidater, idet der blev gennemført 1300 jobsamtaler og besat 118 ledige stillinger i 
2011; 

9. bemærker, at 39,5 % af EU-ambassadørerne kom fra medlemsstaterne; minder om aftalen 
om, at en tredjedel af stillingerne skulle besættes med personale fra medlemsstaterne; 
anmoder om, at den højtstående repræsentant implementerer aftalen, og herunder også 
drager omsorg for, at stillinger på mellem- og lederniveau er omfattet af kvoten;
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10. gør opmærksom på, at der er en ubalance i delegationerne mellem EU-Udenrigstjenestens 
og Kommissionens personale; opfordrer til, at der overføres mere af tjenestens personale 
fra hovedkvarteret til delegationerne;

11. kræver en kontrol af de 36 delegationer, som kun består af en ambassadør, med henblik på 
enten at nedlægge dem eller øge personalet, hvor det er hensigtsmæssigt;

12. opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til, under efterlevelse af ordningerne for 
tjenesterejser, at indføre samme praksisser som dem, der gælder i medlemsstaterne for 
tilsvarende situationer;

13. kræver, at feriedagene og de øvrige fridage på det pågældende sted tilpasses 
medlemsstaternes diplomatiske delegationer på samme sted gennem en revision af bilag X 
til personalevedtægten (tredjelande);

14. er af den opfattelse, at revisionen af EU-Udenrigstjenesten udgør et forum, hvor der kan 
foretages en grundig analyse af overensstemmelsen mellem de disponible ressourcer og de 
funktioner, som tjenesten er pålagt at varetage, og endvidere af eventuelle ændringer, der 
er nødvendige for at sikre den højeste grad af effektivitet i arbejdsudførelsen; mener, at en 
evaluering af den ejendom, tjenesten benytter sig af, bør omfatte sammenligninger med 
andre diplomatiske delegationer på samme sted, snarere end mellem tjenestens afdelinger 
i vidt forskellige lande;

15. opfordrer til, at der fremlægges en flerårig plan for EU-bygninger og personalesikkerhed 
og bygningssikkerhed i alle tredjelande med EU-repræsentationer;

16. fastholder, at der er behov for en analyse af effektiviteten af serviceniveau-aftalerne 
mellem henholdsvis EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen og Rådets 
Generalsekretariat, og foreslår en ændring af de eksisterende aftaler og indgåelse af nye, 
hvor det er hensigtsmæssigt, med henblik på at håndtere problemerne på 
administrationsledelsesniveau.
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