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FÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga 

följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad 

utrikestjänsten) har genomfört sin administrativa budget för 2016 och att denna inte 

innehöll några väsentliga fel. Parlamentet noterar ökningen av felprocenten jämfört med 

2015, vilket framgår av efterhandskontrollerna. Parlamentet betonar eftertryckligen 

behovet av att intensifiera ansträngningarna att minska den betydande andel avvikelser 

som konstaterats i förhandskontroller av finansiella transaktioner. 

2. Europaparlamentet noterar att i slutet av 2016 kom 31,7 % av utrikestjänstens personal 

från medlemsstaterna (25,3 % vid huvudkontoret och 40,8 % vid delegationerna). 

Parlamentet vill se en mer balanserad personalfördelning, i enlighet med rådets beslut 

2010/427/EU1. Parlamentet välkomnar åtagandet från kommissionens vice 

ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gentemot 

parlamentet att åtgärda den nuvarande överrepresentationen av nationella diplomater på 

delegationschefsposter. 

3. Europaparlamentet anser att det är positivt att de 13 medlemsstater som anslutit sig till 

unionen sedan 2004 står för 19,6 % av utrikestjänstens personal i tjänstegrupp AD och 

närmar sig sin andel av unionens befolkning (20,6 %). Parlamentet uppmärksammar 

emellertid att de endast står för 13,28 % av de ledande befattningarna och betonar att 

denna andel bör öka ytterligare inom utrikestjänsten för att återspegla deras andel av 

unionens befolkning, samtidigt som man tillämpar en meritbaserad rekrytering.  

4. Europaparlamentet är fortfarande bekymrat över obalansen mellan könen på ledande 

befattningar inom utrikestjänsten. Parlamentet noterar den begränsade ökningen av 

kvinnor på ledande befattningar och betonar att ytterligare ansträngningar bör göras för 

att öka den nuvarande andelen (23,99 %). Parlamentet välkomnar i detta sammanhang 

att utrikestjänstens generalsekreterare inrättat en arbetsgrupp om jämställdhet. 

5. Europaparlamentet noterar att utrikestjänsten under 2016 fortsatte att genomföra den 

obligatoriska minskningen med 1 % av sina anställda som omfattas av 

tjänsteföreskrifterna. Parlamentet understryker dock vikten av att matcha de ambitiösa 

målen för unionens yttre politik som fastställs i den globala strategin med tillräckliga 

resurser, både vid huvudkontoret och i unionens delegationer. Parlamentet påpekar att 

effektiviteten i unionens åtgärder på fältet inte bör hindras av en överväldigande 

arbetsbörda för personalen, i synnerhet i mindre delegationer eller i delegationer som 

ansvarar för mer än ett land. 

6. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av plattformen för uppdragsstöd för att 

tillhandahålla centraliserat administrativt stöd till GSFP-uppdrag. Parlamentet påpekar 

vikten av att ta itu med finansieringen av plattformen, med en tydlig och överskådlig 

ram för fördelningen och användningen av finansieringen, varvid effekten av befintliga 

                                                 
1  Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska 

organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).  
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utgiftsnivåer måste maximeras i syfte att garantera en stark och märkbar effekt när den 

används. 

7. Europaparlamentet välkomnar lånefaciliteten på 200 miljoner EUR för att förbättra 

förvaltningen av fastighetspolitiken och vill se att denna lånefacilitet utökas. 

8. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten både 2015 och 2016 har hittat brister 

i upphandlingsförfaranden som anordnats av unionens delegationer för kontrakt till ett 

värde som understiger 60 000 EUR. Parlamentet välkomnar de föreslagna ändringar 

som ska inledas från och med 2018 av mallarna för utbildning och kontrakt och ser fram 

emot ökad effektivitet i detta avseende. 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet och utrikestjänsten att uppfylla sin rättsliga 

skyldighet att utan dröjsmål och utan begäran skicka alla relevanta handlingar som rör 

förhandlingarna om internationella avtal, inklusive förhandlingsdirektiv, överenskomna 

texter och protokoll från varje förhandlingsrunda till Europaparlamentet, i enlighet med 

artikel 218.10 i EUF-fördraget, enligt vilken Europaparlamentet omedelbart och 

fullständigt ska informeras i alla skeden av förfarandet. Parlamentet påminner rådet och 

utrikestjänsten om att på grund av tidigare åsidosättande av artikel 218.10 har 

Europeiska unionens domstol redan ogiltigförklarat rådets beslut om undertecknande 

och ingående av flera avtal och betonar att parlamentets godkännande av nya avtal, 

såsom omfattande och fördjupat partnerskapsavtal med Armenien, också kan komma att 

hållas inne i framtiden till dess att rådet och utrikestjänsten uppfyller sina rättsliga 

skyldigheter. 

10. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att med utgångspunkt i revisionsrättens 

konstaterande under 2015–2016 att det förekom vissa brister i förfarandena för 

rekrytering av lokalanställda i delegationerna och i upphandlingsförfaranden som 

anordnas av delegationerna, har vissa åtgärder vidtagits för att förbättra kvaliteten på 

utrikestjänstens förfaranden från och med 2018. Parlamentet noterar dock att dessa 

förbättringar måste vara omfattande och uppvisa tydliga och mätbara framsteg när det 

gäller ansvarsskyldighet och transparens från utrikestjänstens sida. 

11. Europaparlamentet noterar att utrikestjänsten ännu inte har följt upp rekommendationen 

i revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2013, i vilken utrikestjänsten uppmanas att 

utarbeta en detaljerad handlingsplan för att förbättra effektiviteten i unionens stöd till 

Palestina. Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att till fullo genomföra denna 

rekommendation i samarbete med kommissionen. 

12. Europaparlamentet välkomnar unionens beslut, i enlighet med Europeiska 

ombudsmannens rekommendation, att erbjuda avlönade praktikplatser vid 

utrikestjänstens delegationer, vilket därmed gör dem tillgängliga även för ungdomar 

med begränsade ekonomiska resurser i enlighet med principen om icke-diskriminering. 
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