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SUGGESTIES

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

1. neemt er nota van dat de EDEO als instelling nog niet heel lang bestaat en het product is 
van de samenvoeging van meerdere (voorheen afzonderlijke) diensten, en dat 2011 het 
eerste operationele jaar voor de EDEO was, waarin een groot aantal technische 
moeilijkheden moest worden overwonnen, met name met betrekking tot aanbestedingen, 
aanwerving, en de institutionele cultuur en praktijken;  

2. prijst de excellente coördinatie tussen de EDEO enerzijds en andere instellingen en 
internationale donoren anderzijds, en beveelt aan de op dit vlak gehanteerde praktijken op 
te waarderen tot normen;

3. herinnert eraan dat bij de oprichting van de EDEO twee bestuursterreinen om financiële 
redenen door de Commissie zijn overgenomen, te weten interne audit en accounting; 
constateert dat dit inderdaad besparingen heeft opgeleverd en pleit ervoor deze 
samenwerking voort te zetten;

4. beveelt de EDEO aan bij zijn interactie met de lidstaten te allen tijde te streven naar 
synergie-effecten en toegevoegde waarde bij zowel het uitwisselen van informatie en 
analyses, als het vervullen van de taken van diplomatieke vertegenwoordiging in de 
respectieve derde landen;

5. neemt er nota van dat de EDEO in zijn eerste volledige operationele jaar veel aan 
aanwerving heeft moeten doen om tot een volledige personeelsbezetting te komen; stelt 
daarnaast vast dat het voor een aantal specifieke delegaties bijzonder moeilijk is mensen te 
vinden en dat voornamelijk vanwege het aan de desbetreffende locaties verbonden 
risiconiveau;

6. vindt het niet gemakkelijk de omstandigheden waaronder de EDEO op 140 locaties moet 
opereren gedetailleerd met elkaar te vergelijken; beveelt daarom aan de hiervoor gebruikte 
benchmarks af te stemmen op die van de diplomatieke diensten van de lidstaten van de 
EU in de respectieve landen;

7. betreurt het dat binnen de EDEO sprake is van een geografisch en een 
genderonevenwicht, hetgeen met name tot uitdrukking komt in een ondertegenwoordiging 
van personeel uit de nieuwere lidstaten in vergelijking met personeel uit de EU-15 
(hoofdzakelijk onder het niveau van de delegatiehoofden) en in het relatief geringe aantal 
vrouwelijke personeelsleden; dringt er bij de EDEO op aan de nodige maatregelen te 
nemen om in deze situatie verbetering aan te brengen;

8. is verheugd over het verloop van de aanwervingsprocedure (8 800 kandidaten), in het 
kader waarvan 1 300 sollicitatiegesprekken zijn gevoerd en in 2011 118 vacatures zijn 
opgevuld; 

9. neemt er nota van dat 39,5% van de ambassadeurs van de Unie afkomstig is uit de 
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lidstaten; herinnert aan de afspraak dat eenderde van de posten bezet moet worden met 
personeel uit de lidstaten; vraagt de hoge vertegenwoordiger zich aan deze afspraak te 
houden, en te waarborgen dat deze ook geldt voor middenkader- en hogere kaderfuncties 
binnen de contingenten;

10. wijst op het onevenwicht in de delegaties tussen personeelsleden van de EDEO en van de 
Commissie; roept er toe op meer EDEO-personeel over te hevelen van het hoofdkantoor 
naar de delegaties;

11. vraagt om een evaluatie van de 36 delegaties die slechts een ambassadeur omvatten, 
teneinde deze ofwel te sluiten ofwel, in voorkomend geval, van meer personeel te 
voorzien;

12. vraagt de EDEO met klem op het vlak van de reisregelingen voor het personeel regels toe 
te passen die vergelijkbaar zijn met de regels die de lidstaten in vergelijkbare situaties 
hanteren;

13. verzoekt om door een herziening van Bijlage X bij het Personeelsstatuut (derde landen) 
het aantal verlofdagen en andere vrije dagen ter plaatse in overeenstemming te brengen 
met hetgeen geldt voor diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten aldaar;

14. is van oordeel dat de herziening van de EDEO de gelegenheid is om de verenigbaarheid 
van de taken van deze dienst en de daarvoor ter beschikking gestelde middelen 
gedetailleerd te analyseren, en om te bepalen welke wijzgingen eventueel nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat de grootst mogelijke doeltreffendheid is gewaarborgd; vindt dat bij 
een beoordeling van de gebouwen waar de EDEO in gevestigd is eerst en vooral een 
vergelijking moet worden gemaakt met andere diplomatieke missies op dezelfde locaties, 
en niet gekeken moet worden naar de EDEO-faciliteiten in verschillende landen;

15. verzoekt om de indiening van een meerjarenplan voor EU-gebouwen en de beveiliging 
van personeel en gebouwen in alle derde landen waar de EU vertegenwoordigd is;

16. dringt aan op een analyse van de doeltreffendheid van de overeenkomsten op 
dienstenniveau tussen de EDEO en de Commissie, respectievelijk het secretariaat-
generaal van de Raad, en stelt voor de bestaande overeenkomsten te wijzigen en, in 
vorkomend geval, nieuwe overeenkomsten te sluiten, teneinde de problemen op het niveau 
van het administratieve beheer op te lossen.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Andrea 
Češková, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens 
Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Eva Ortiz 
Vilella, Monika Panayotova, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Petri 
Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek 
Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Peter Jahr


