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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is verheugd dat de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) zijn administratieve 

begroting 2016 zonder noemenswaardige materiële fouten heeft uitgevoerd; merkt 

echter op dat uit de controles achteraf is gebleken dat het foutenpercentage in 

vergelijking met 2015 is toegenomen; benadrukt met klem dat meer inspanningen nodig 

zijn om het aanzienlijke aantal onregelmatigheden dat bij de controles vooraf van 

financiële transacties wordt vastgesteld, te verminderen; 

2. constateert dat aan het eind van 2016 31,7 % van het personeel van de EDEO afkomstig 

was uit de lidstaten (25,3 % bij de zetel en 40,8 % bij de delegaties); dringt aan op een 

evenwichtiger verdeling van het personeel, overeenkomstig Richtlijn 2010/427/EU van 

de Raad1; verwelkomt de belofte van de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de 

Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Parlement om het huidige 

onevenwicht, met een overwicht aan nationale diplomaten als hoofd van een delegatie, 

recht te zetten; 

3. stelt met tevredenheid vast dat de 13 lidstaten die sinds 2004 tot de Unie toegetreden 

zijn 19,6 % van alle personeelsleden uit de AD-groep in de EDEO uitmaken, hetgeen 

nagenoeg overeenkomt met hun aandeel in de bevolking van de Unie (20,6 %); wijst er 

echter op dat zij slechts 13,28 % van de managementfuncties bekleden en dat, zonder 

afbreuk te doen aan een op verdienste gebaseerd aanwervingsbeleid, deze lidstaten beter 

moeten worden vertegenwoordigd zodat hun aandeel binnen de EDEO hun 

bevolkingsaandeel weerspiegelt;  

4. herhaalt zijn bezorgdheid over het genderonevenwicht in managementfuncties bij de 

EDEO; neemt kennis van de lichte stijging van het aantal vrouwelijke managers en 

onderstreept dat meer inspanningen moeten worden gedaan om het huidige aandeel van 

vrouwen (23,99 %) te verhogen; verwelkomt in deze context de oprichting door de 

secretaris-generaal van de EDEO van een taskforce voor genderkwesties; 

5. wijst erop dat de EDEO in 2016 verdere uitvoering heeft gegeven aan de verplichte 

vermindering van de statutaire personeelsleden met 1 %; onderstreept dat het niettemin 

van groot belang is om passende middelen ter beschikking te stellen voor de ambitieuze 

doelstellingen van het buitenlands beleid van de Unie als gedefinieerd in de integrale 

EU-strategie, zowel in het hoofdkantoor als in de delegaties; 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; 

6. is ingenomen met de oprichting van het missie-ondersteuningsplatform voor de 

gecentraliseerde ondersteuning van GVDB-missies; wijst erop dat de kwestie van de 

financiering van het platform moet worden aangepakt, met een duidelijk en transparant 

kader voor de toewijzing en besteding van de financiering, waarbij het effect van 

                                                 
1 Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de 

Europese Dienst voor extern optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30).  
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eerdere uitgaven wordt gemaximaliseerd, teneinde een sterk en waarneembaar effect te 

bewerkstelligen wanneer het platform wordt ingezet; 

7. verwelkomt de leenfaciliteit van 200 miljoen EUR om het huisvestingsbeleid te 

verbeteren en dringt erop aan deze leenfaciliteit te verhogen; 

8. constateert dat de Europese Rekenkamer zowel in 2015 als in 2016 tekortkomingen 

heeft vastgesteld in de aanbestedingsprocedures die door de delegaties van de Unie 

waren georganiseerd voor contracten van minder dan 60 000 EUR; is ingenomen met de 

voorgestelde wijzigingen die vanaf 2018 zullen worden aangebracht in de modellen 

voor opleiding en contracten en ziet uit naar een grotere doeltreffendheid op dit gebied; 

9. dringt er bij de Raad en de EDEO op aan hun wettelijke verplichting na te komen om 

het Europees Parlement onverwijld en zonder aanvullende eisen alle relevante 

documenten toe te sturen in verband met onderhandelingen over internationale 

overeenkomsten, met inbegrip van onderhandelingsrichtsnoeren, overeengekomen 

teksten en notulen van iedere onderhandelingsronde, overeenkomstig artikel 218, lid 10, 

VWEU, op grond waarvan "het Europees Parlement in iedere fase van de procedure 

onverwijld en ten volle wordt geïnformeerd"; herinnert de Raad en de EDEO eraan dat 

het Hof van Justitie van de Europese Unie, wegens schending van artikel 218, lid 10, in 

het verleden reeds besluiten van de Raad inzake de ondertekening en sluiting van 

diverse overeenkomsten nietig heeft verklaard, en benadrukt dat het Parlement in de 

toekomst kan weigeren nieuwe overeenkomsten, zoals de brede en versterkte 

partnerschapsovereenkomst met Armenië, goed te keuren tot de Raad en de EDEO aan 

hun wettelijke verplichting voldoen; 

10. is ingenomen met het feit dat ten aanzien van bepaalde door de Europese Rekenkamer 

in 2015-2016 geconstateerde tekortkomingen in de aanwervingsprocedures voor 

plaatselijke medewerkers in de delegaties en in de door de delegaties georganiseerde 

aanbestedingsprocedures stappen zijn gezet om de kwaliteit van de procedures die vanaf 

2018 door de EDEO zullen worden gehanteerd te verbeteren; merkt evenwel op dat 

deze verbeteringen substantieel moeten zijn en een duidelijke en meetbare vooruitgang 

moeten laten zien ten aanzien van de verantwoordingsplicht en de transparantie van de 

zijde van de EDEO; 

11. wijst erop dat de EDEO nog geen gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling uit Speciaal 

verslag van de Europese Rekenkamer nr. 14/2013, waarin erop wordt aangedrongen een 

gedetailleerd actieplan op te stellen teneinde de doeltreffendheid van de steun van de 

Unie aan Palestina te vergroten; spoort de EDEO aan om deze aanbeveling in 

samenwerking met de Commissie volledig ten uitvoer te leggen; 

12. is ingenomen met het besluit van de Unie, in lijn met de aanbeveling van de Europese 

Ombudsman, om betaalde stages bij de buitenlandse delegaties aan te bieden en om 

deze zo ook toegankelijk te maken voor jongeren met beperkte financiële middelen, 

overeenkomstig het beginsel van non-discriminatie. 

 

 



 

AD\1143924NL.docx 5/7 PE612.252v02-00 

 NL 

  



 

PE612.252v02-00 6/7 AD\1143924NL.docx 

NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING 
IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 23.1.2018    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

49 

6 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras 

Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor 

Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo 

Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, 

Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-

Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, 

Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, 

Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier 

Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, 

Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav 

Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken 

 
  



 

AD\1143924NL.docx 7/7 PE612.252v02-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

49 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, 

Ivo Vajgl 

ECR Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, 

Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, 

Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco 

José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian 

Ungureanu 

S&D Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen 

Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio 

Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero 

 

6 - 

EFDD James Carver 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat 

NI Georgios Epitideios 

 

2 0 

GUE/NGL Sofia Sakorafa 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 


