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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. pitää myönteisenä, että Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on edelleen toteuttanut 

talousarviotaan ilman olennaista virhetasoa ja että hallintomenojen kokonaisvirhetaso 

putosi 0,5 prosenttiin; 

2. on edelleen huolestunut EUH:n henkilöstöprofiilin jatkuvasta epätasapainosta sukupuolen 

ja kansalaisuuden osalta; on tyytyväinen viime aikoina saavutettuun edistykseen mutta 

panee merkille, että sukupuolten välinen epätasa-arvo on edelleen huomattava etenkin 

ylemmissä palkkaluokissa ja johtotehtävissä; on edelleen huolestunut siitä, että EUH:ssa 

on suhteeton määrä korkeita virkoja; 

3. korostaa, että työntekijöiden tasapuoliseen palvelukseen ottamiseen jäsenvaltioista ja 

unionin toimielimistä perustuvaa henkilöstömallia olisi sovellettava hierarkian kaikilla 

tasoilla, erityisesti myös kun on kyse edustustojen päälliköistä, joista jäsenvaltioiden 

diplomaattien osuus on suhteettoman suuri; painottaa myös, että kansallisiin 

asiantuntijoihin turvaudutaan edelleen liian laajasti, mikä heikentää henkilöstömallin 

toimivuutta entisestään; kehottaa EUH:ta pyrkimään vähentämään tämän toimintatavan 

soveltamista; 

4. korostaa, että varainhoitoasetuksen joustamattomuuden vuoksi unionin edustustojen 

päälliköillä on edelleen liikaa hallinnollisia tehtäviä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

keskustelua mahdollisesta pilottihankkeesta alueellisen hallinnollista tukea Euroopassa 

tarjoavan keskuksen perustamiseksi ja katsoo, että tällainen keskus keventäisi päälliköiden 

taakkaa ja saattaa olla osa laajempaa ratkaisua myöhemmässä vaiheessa; kehottaa 

uudelleen komissiota ja EUH:ta tarkastelemaan kaikkia tämän ongelman 

ratkaisuvaihtoehtoja, myös mahdollisuutta muuttaa varainhoitoasetusta, mutta tähdentää, 

että varainhoidon laatua koskevat tiukat standardit olisi pidettävä voimassa; 

5. kehottaa EUH:ta yksinkertaistamaan nykyisiä budjettijärjestelyjä ja vähentämään niiden 

jäykkyyttä, jotta edustustojen henkilökuntaa voidaan hyödyntää joustavasti ja tehokkaasti 

EU:n etujen mukaisesti; 

6. korostaa, että on tärkeää toteuttaa toimia EU:n erityisedustajien liittämiseksi tiiviimmin 

EUH:n hallinnolliseen rakenteeseen kustannustehokkuuden varmistamiseksi, 

synergiaetujen hyödyntämiseksi ja koordinoinnin lisäämiseksi; 

7. toteaa jälleen, että jäsenvaltioiden on parannettava ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan 

yhteistyötä, jotta saadaan aikaan kustannussäästöjä; pitää keskeisen tärkeänä 

jäsenvaltioiden kykyä reagoida päättäväisesti yhteisiin turvallisuushaasteisiin aikana, 

jolloin nämä haasteet ovat selvästi voimistumassa; 

8. toteaa tilintarkastustuomioistuimen korostaneen, että perhelisien hallinnoinnissa ilmenee 

edelleen eräitä heikkouksia, ja toteaa tilintarkastustuomioistuimen huomauttaneen asiasta 
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useana peräkkäisenä vuotena; kehottaa EUH:ta toteuttamaan toimenpiteitä näiden 

puutteiden korjaamiseksi, jotta ongelmia ei enää ilmenisi tulevaisuudessa; 

9. kehottaa nopeuttamaan väärinkäytösten paljastamista koskevien toimintasuuntaviivojen 

hyväksymistä; 

10. kehottaa EUH:ta ja komissiota hyödyntämään Eulex-tapauksesta saatuja kokemuksia 

tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa, kartoittamaan yhdessä tapoja korkean edustajan 

/ komission varapuheenjohtajan toimeksiannosta laaditussa Jacquén raportissa olleiden 

suositusten täytäntöön panemiseksi sekä käsittelemään kaikkia keskeneräisiä kysymyksiä. 
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