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Paragraaf 31 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

31. merkt op dat de EDEO tot nu toe de 

interinstitutionele overeenkomst om het 

personeelsbestand over een periode van 

vijf jaar met 5 % terug te brengen, heeft 

nageleefd met 17 geschrapte posten 

in 2016, waarmee het personeelsbestand tot 

nog toe met 68 posten is teruggebracht en 

nog 16 posten moeten worden 

geïdentificeerd voor 2017, om te komen op 

een totale EDEO-bijdrage van 84 posten 

gedurende de periode van vijf jaar die 

afloopt in 2017; wijst erop dat de 

effectiviteit van het optreden van de Unie 

ter plaatse niet mag worden belemmerd 

doordat het personeel te maken heeft met 

een buitensporige werklast, met name in 

kleine delegaties en wanneer een delegatie 

verantwoordelijk is voor meer dan een 

land; 

31. merkt op dat de EDEO tot nu toe de 

interinstitutionele overeenkomst om het 

personeelsbestand over een periode van 

vijf jaar met 5 % terug te brengen, heeft 

nageleefd met 17 geschrapte posten 

in 2016, waarmee het personeelsbestand tot 

nog toe met 68 posten is teruggebracht en 

nog 16 posten moeten worden 

geïdentificeerd voor 2017, om te komen op 

een totale EDEO-bijdrage van 84 posten 

gedurende de periode van vijf jaar die 

afloopt in 2017; wijst erop dat de 

effectiviteit van het optreden van de Unie 

ter plaatse niet mag worden belemmerd 

doordat het personeel te maken heeft met 

een buitensporige werklast, met name in 

kleine delegaties en wanneer een delegatie 

verantwoordelijk is voor meer dan een 

land; dringt er bij de 

begrotingsautoriteiten op aan rekening te 

houden met de langetermijngevolgen van 

personeelsinkrimping bij de planning van 

de toekomstige toewijzing van financiële 

middelen voor personeel; 

Or. en 

 


