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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut Euroopan 

ulkosuhdehallinnon kolmantena varainhoitovuonna merkittäviä virheitä sen talousarvion 

toteutuksessa; panee merkille edistymisen edellisvuosina todettujen virheiden 

korjaamisessa ja yhtyy tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa esitettyihin 

suosituksiin lisäparannuksiksi; panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksen ulkosuhdehallinnon perustamisesta sekä siihen sisältyneet lukuisat 

hyödylliset parannusehdotukset; 

2. on edelleen huolestunut ulkosuhdehallinnon korkeiden virkojen suhteettoman suuresta 

määrästä verrattuna unionin muiden toimielinten korkeiden virkojen määrään ja ottaen 

huomioon henkilöstöleikkaukset kaikissa unionin toimielimissä; panee tässä yhteydessä 

merkille johtajapainotteisen rakenteen, joka edellyttää pikaista uudistamista; toteaa myös, 

että käytettävissä ei ole johtohenkilöstöön sovellettavaa pätevyyskuvausta, jonka avulla 

arvioitaisiin esivalinnan perusteella valittuja hakijoita; korostaa, että palvelukseenottoa 

koskevia päätöksiä tehtäessä pääkriteerinä on oltava edelleen ulkoasioiden tuntemus; 

3. ilmaisee huolestuneisuutensa ulkosuhdehallinnon henkilöstöprofiilin jatkuvasta 

epätasapainosta; toteaa, että vaikka ulkosuhdehallinto on edistynyt maantieteellisen 

epätasapainon korjaamisessa, ongelmia on edelleen, ja että sukupuolten välinen 

epätasapaino erityisesti AD-palkkaluokassa ja johtotehtävissä on edelleen huomattava; 

panee myös merkille jatkuvan turvautumisen kansallisten asiantuntijoiden käyttöön, mikä 

on edelleen haaste ulkosuhdehallinnon perustamisen yhteydessä sovitulle 

henkilöstömallille; 

4. korostaa, että on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä parantamalla 

jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla ja määrittelemällä 

ennakoivasti yhteisiä toimia, joista ulkosuhdehallinto voi asteittain ryhtyä vastaamaan, 

jotta unionista tulee vahvempi ja tehokkaampi maailmanlaajuinen toimija; 

5. korostaa tarvetta kehittää edelleen työmenetelmiä, joilla varmistetaan yhteistyö 

kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston kanssa ja tuetaan alakohtaisia 

osastoja, kuten konfliktien ehkäisyn ja turvallisuuspolitiikan osastoa; 

6. painottaa, että alakohtaiset osastot olisi otettava kaikissa vaiheissa mukaan 

ohjelmasuunnitteluun, jotta konfliktien ehkäisystä, rauhanrakentamisesta ja sukupuolten 

oikeuksista sekä ihmisoikeuksista ei tule viime hetken lisäyksiä; 

7. korostaa, että voimassa olevat unionin edustustoihin sovellettavat varainhoitosäännöt 

aiheuttavat edelleen suuren hallintotaakan edustuston päällikölle, mikä vie huomion 

edustuston päällikön ensisijaisesta velvollisuudesta keskittyä poliittiseen työhön; kehottaa 

ulkosuhdehallintoa ja komissiota ratkaisemaan tämän asian, mikä saattaa edellyttää 

varainhoitosääntöjen muuttamista, mikäli tämä ei vaikuta heikentävästi edustustojen 
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talousarvioiden toteutuksen laatuun ja kurinalaisuuteen; panee myös merkille, että 

hallinnollisten menojen kattamiseen käytetään jatkuvasti sekä ulkosuhdehallinnon että 

komission talousarvion budjettikohtia, mikä vaikeuttaa turhaan varainhoitoprosesseja; 

kannattaa tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisältyvää suositusta, joka koskee 

tarvetta tukea unionin edustustojen julkisia hankintamenettelyjä enemmän; 

8. pitää myönteisenä niitä muutamia tapauksia, joissa unionin edustusto ja jäsenvaltion 

diplomaattinen edustusto sijaitsevat samoissa tiloissa; korostaa kuitenkin jälleen, että on 

tärkeää pyrkiä edelleen löytämään pitkäaikaisia säästökohteita ja yhteisvaikutuksia 

ulkosuhdehallinnon edustustojen, sen päätoimipaikan, komission ja jäsenvaltioiden välillä, 

jotta voidaan varmistaa ulkosuhdehallinnon talousarvion kestävyys vaikeassa 

taloustilanteessa, ja kehottaa siksi käyttämään maksimaalisesti hyväksi yhteisiä 

toimipaikkoja koskevat mahdollisuudet ja palvelujen jakaminen; 

9. korostaa mahdollisia säästöjä, jotka syntyisivät, jos unionin edustustot tarjoaisivat 

konsulipalveluja; kehottaa ulkosuhdehallintoa laatimaan yksityiskohtaisen analyysin 

tämän rahoitusvaikutuksista ja jäsenvaltioita sopimaan asiasta ja laatimaan yhdenmukaiset 

säännöt ja säädökset; 

10. on huolestunut siitä, että unionin edustustojen poliittisilta osastoilta sekä 

YUTP-operaatioiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta puuttuu henkilöstöä; toteaa 

myös, että unionin edustustoilla on tiedustelutiedon saamiseen ja käsittelyyn liittyviä 

käytännön ongelmia; 

11. panee merkille, että ulkosuhdehallinto osoittaa edelleen liian vähän resursseja 

sisäpolitiikan ulkoisiin näkökohtiin ja että sillä ei ole henkilöstöä, joka paneutuisi 

rahoitusvälineiden ohjelmasuunnitteluun, mikä heikentää unionin ulkoisten toimien 

yhtenäisyyttä; 

12. katsoo, että on erittäin tärkeää perustaa yhteinen palvelukeskus, joka auttaisi saamaan 

aikaan mittavia kustannussäästöjä tarjoamalla keskitetysti logistista, hankintoihin liittyvää 

ja hallinnollista tukea YTPP-operaatioille sekä unionin erityisedustajille ja heidän 

toimistoilleen; pitää valitettavana pitkää viivästystä keskuksen perustamisessa ja kehottaa 

kaikkia sidosryhmiä pyrkimään kiireellisesti sopimukseen kunnianhimoisesta yhteisestä 

palvelukeskuksesta, joka kykenee tukemaan operaatioita tehokkaasti varsinkin niiden 

käynnistysvaiheessa, standardoimaan toimintaprosesseja ja huolehtimaan hankinnoista 

nopeammin ja kustannustehokkaammin; 

13. pitää unionin erityisedustajien integroimista ulkosuhdehallintoon välttämättömänä sekä 

talousarvion näkökulmasta että siksi, että voidaan lisätä unionin ulkopolitiikan 

johdonmukaisuutta; 

14. kehottaa jälleen käyttämään innovatiivisia ratkaisuja säästöjen aikaan saamiseksi 

koulutukseen ja työpaikkahaastatteluihin liittyvien matkakustannusten alalla myös, kun 

kyseessä ovat edustustojen päälliköiden toimet, esimerkiksi lisäämään videoneuvottelujen 

käyttöä. 
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