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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 noterar den ökande instabiliteten och ökningen av aldrig tidigare 
skådade utmaningar i den internationella miljön, vilket har ökat kraven på att unionen 
ska agera som en global aktör. Parlamentet framhåller Europeiska utrikestjänstens 
(utrikestjänsten) centrala roll i genomförandet av unionens utrikespolitik. Parlamentet 
noterar att utrikestjänstens förstärkta roll inte har underbyggts av en motsvarande 
ökning av personalstyrkan. Parlamentet begär att tillräckliga personalresurser ska ställas 
till förfogande så att man inte äventyrar unionens effektivitet på den internationella 
arenan.

2. Europaparlamentet noterar de bestående könsmässiga och geografiska obalanserna inom 
utrikestjänstens personal, trots positiva trender under de senaste åren. Parlamentet 
upprepar vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning och geografisk balans inom 
olika personalkategorier och lönegrader, särskilt på mellanchefsnivå och chefsnivå. 
Parlamentet påpekar också att vissa medlemsstaters diplomater fortfarande är 
överrepresenterade bland delegationscheferna. Parlamentet efterlyser ytterligare insatser 
för att åtgärda dessa obalanser.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att fortsätta att förbättra rationaliseringen och 
moderniseringen av den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Parlamentet 
välkomnar de pågående diskussionerna om utrikestjänstens budgetförenklingar och 
efterlyser en modernisering och förenkling av utrikestjänstens administration, även 
genom ett fullständigt genomförande av projektet ”Innovative 2019”.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att bekämpa utländsk propaganda och avslöja 
desinformation och skadligt utländskt inflytande. Parlamentet understryker vikten av 
utrikestjänstens arbetsgrupp för strategisk kommunikation och efterlyser en utvidgning 
av dess mandat, även i samband med statligt sponsrad desinformation med ursprung 
i Kina, och av att gruppen förses med ytterligare nödvändiga ekonomiska resurser och 
personalresurser.

5. Europaparlamentet betonar att utrikestjänsten fullt ut måste följa 
kommissionens riktlinjer om visselblåsning, särskilt för att skydda visselblåsare som 
handlar i god tro mot alla former av skada.


