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LYHYET PERUSTELUT

Tämän lausunnon sisältämät tarkistukset noudattelevat linjaa, joka on määritelty 8. heinäkuuta 
2010 annetussa Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmassa ehdotuksesta neuvoston 
päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta, ja niissä 
vahvistetaan kyseisessä päätöksessä määritellyt yleiset oikeudelliset puitteet, jotta voidaan 
varmistaa, että ulkosuhdehallinto olisi johdonmukainen, tehokas, riippumaton ja aidosti 
eurooppalainen ja että se määritellään ja rakennetaan täysin yhteisömenetelmän mukaisesti. 
Tähän lausuntoon sisältyvillä tarkistuksilla on kolme tärkeää päämäärää: (i) Luodaan 
operatiiviset puitteet, joiden avulla varmistetaan Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön 
täydellinen riippumattomuus ja lojaalisuus heidän hoitaessaan tehtäviään varsinkin, kun 
kyseessä ovat jäsenvaltioiden kansallisista ulkoasiainhallinnoista tulevat henkilöt. Heillä ei 
voi olla kaksoistehtävää sekä korkean edustajan että oman valtionsa ulkoasiainhallinnon 
alaisuudessa, vaan heidän olisi toimittava ainoastaan korkean edustajan ohjeiden mukaisesti ja 
tämän vastuulla, koska hän on heidän nimittävä viranomaisensa. (ii) Laaditaan korkealle 
edustajalle erittäin arvokas koulutusta ja ammatillista kehittämistä koskeva järjestelmä, jolla 
pyritään luomaan ulkosuhdehallinnon henkilöstön keskuuteen todellinen yhteishenki ja 
tuomaan esiin EU:n pohjoinen, itäinen ja eteläinen akateeminen ja tutkimusulottuvuus, koska 
Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 6 artiklan 
12 kohdan mukaisesti korkean edustajan tehtävänä on tämän päätöksen voimaantuloa 
seuraavan vuoden aikana ryhtyä asianmukaisiin toimiin tarjotakseen EUH:n henkilöstölle 
asianmukaista yhteistä koulutusta, joka koskee erityisesti unionin nykyisiä käytäntöjä ja 
rakenteita. (iii) Varmistetaan ulkosuhdehallinnon henkilöstössä riittävä maantieteellinen 
edustavuus ja sukupuolten välinen tasapaino. Tätä tarkoitusta varten tähän lausuntoon 
sisällytetyissä tarkistuksissa esitetään vielä kerran Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamisesta tehdyn päätöksen keskeiset elementit, kuten perustarve kohdella tasa-
arvoisesti kaikkia ulkosuhdehallinnon henkilöstön jäseniä ja tarjota heille yhtäläiset 
urakehitysmahdollisuudet sekä tarve varmistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että 
muiden toimielinten kuin komission ja neuvoston virkamiehillä ja erityisesti Euroopan 
parlamentin virkamiehillä on mahdollisuus hakea vapaita virkoja ulkosuhdehallinnossa. 
Samalla tarkistuksissa tuodaan esiin ja määritellään edelleen tiettyjä sekä ulkosuhdehallinnon 
perustamista koskevaan päätökseen liittyvään lainsäädäntöpäätöslauselmaan että itse 
päätökseen sisältyviä näkökohtia. Näin ollen kyseisen päätöslauselman 7 kohtaan sisältyvää 
mainintaa, jonka mukaan "neuvoston päätöksen 6 artiklan 6 kohdassa esitettyihin erityisiin 
lisätoimiin maantieteellisen ja sukupuolten välisen tasapainon parantamiseksi olisi sisällyttävä 
maantieteellisen tasapainon osalta toimia, jotka vastaavat neuvoston asetuksessa (EY, 
Euratom) N:o 401/2004 säädettyjä toimenpiteitä", mikäli yhden tai useamman jäsenvaltion 
kansalaiset ovat aliedustettuina EUH:ssa, on lujitettu entisestään, kun korkeaa edustajaa on 
nimenomaan kehotettu käyttämään vuoden 2004 laajentumista varten määriteltyä Kinnockin 
vertailulukua ja ryhtymään henkilöstösäännöistä poikkeaviin tilapäisiin erityistoimiin, joiden 
tavoitteena on palauttaa täydellisesti maantieteellinen tasapaino. Näihin toimiin kuuluu myös 
sisäisten ja ulkoisten kilpailujen käynnistäminen vain sellaisten jäsenvaltioiden virkamiehille, 
jotka ovat mahdollisesti aliedustettuina. Euroopan ulkosuhdehallinnossa toimiviin EU:n 
virkamiehiin sovelletaan henkilöstösääntöjä ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista tulevaan 
henkilöstöön, väliaikaisiin toimihenkilöihin ja sopimussuhteiseen henkilöstöön sovelletaan 
palvelussuhteen ehtoja, joten mahdollisesti sama tarkistus on syytä esittää kahdesti, jotta 
varmistetaan, että se otetaan asianmukaisesti huomioon henkilöstösäännöissä ja sitä 
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sovelletaan EU:n virkamiehiin ja että se otetaan asianmukaisesti huomioon myös 
palvelussuhteen ehdoissa ja sitä sovelletaan jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista tulevaan 
henkilöstöön, väliaikaisiin toimihenkilöihin ja sopimussuhteiseen henkilöstöön.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
27 artiklan mukaan unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto 
(EUH). Tämän hallinnon on määrä toimia 
yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen kanssa ja koostua 
neuvoston pääsihteeristön ja komission 
toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä 
sekä jäsenvaltioiden lähettämästä 
ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
27 artiklan 3 kohdan mukaan unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa avustaa Euroopan 
ulkosuhdehallinto (EUH). Tämän hallinnon 
on määrä toimia yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen 
kanssa ja koostua neuvoston 
pääsihteeristön ja komission 
toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä 
sekä jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tulevasta
henkilöstöstä.

Perustelu

Henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annettavassa asetuksessa 
käytettävän terminologian olisi oltava johdonmukaista Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen kanssa. Erityisesti termiä 
"lähetetyt" olisi käytettävä vain, kun on kyse "erikoistuneista lähetetyistä kansallisista 
asiantuntijoista", jotka mainitaan päätöksen johdanto-osan 12 kappaleessa ja 6 artiklan 
3 kohdassa. Näiden asiantuntijoiden määrän on oltava pieni ja heitä ei pitäisi laskea siihen 
kolmannekseen ulkosuhdehallinnon henkilöstöstä, jota jäsenvaltioiden henkilöstön olisi 
edustettava EUH:n saavutettua täyden toimintakykynsä.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan ulkosuhdehallinnon on 
määrä olla osa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
298 artiklassa tarkoitettua avointa, 
tehokasta ja riippumatonta eurooppalaista 
hallintoa.

Perustelu

Tarkistus esitetään yhteisymmärryksessä JURI-valiokunnan esittelijän kanssa. Siinä 
korostetaan EUH:n luonnetta osana riippumatonta Euroopan unionin hallintoa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Kun EUH on täysin 
toimintakykyinen, unionin vakituisten 
virkamiesten olisi Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 
tehdyn neuvoston päätöksen 
2010/427/EU1 6 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti edustettava vähintään 
60:tä prosenttia EUH:n koko AD-tason 
henkilöstöstä kaikissa palkkaluokissa.
___________________
1 EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Eurooppalaisen hallinnon käsitteen 
edellyttämiin perusperiaatteisiin kuuluu 
henkilöstön asianmukainen 
maantieteellinen edustavuus ja 
sukupuolten välinen tasapaino. EUH:n 
palvelukseen ottamisen olisi perustuttava 
ansioihin, mutta kaikkien jäsenvaltioiden 
olisi oltava asianmukaisesti edustettuina 
kaikilla tasoilla. Myös asianmukainen 
sukupuolten välinen tasapaino olisi 
varmistettava kaikilla tasoilla. Kun EUH 
järjestää tulevaisuudessa kilpailuja, 
joiden perusteella otetaan henkilöstöä 
EUH:n palvelukseen, avoimia toimia 
täytettäessä olisi asetettava etusijalle 
henkilöt, jotka on valittu EPSOn 
varallaololuetteloihin EUH:n toimia 
varten. 

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että eurooppalaisen hallinnon käsitteen edellytyksiin kuuluu tarve 
varmistaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto edustaa aidosti kaikkia Euroopan unionin 
jäsenvaltioita ja unionin kansalaisia ja että ulkosuhdehallinnossa siten toteutuu 
asianmukainen maantieteellinen edustavuus ja sukupuolten välinen tasapaino.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Euroopan parlamentin 8 päivänä 
heinäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston 
päätökseksi Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta antaman 
lainsäädäntöpäätöslauselman 7 kohdassa 
todetaan, että neuvoston päätöksen 
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6 artiklan 6 kohdassa esitettyihin erityisiin 
lisätoimiin maantieteellisen, 
institutionaalisen ja sukupuolten välisen 
tasapainon parantamiseksi olisi 
sisällyttävä maantieteellisen tasapainon 
osalta toimia, jotka vastaavat neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 401/2004 
säädettyjä toimenpiteitä.

Perustelu

Kuten 8. heinäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta annetun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman 
7 kohdassa todetaan, eurooppalaisen hallinnon edellytyksiin kuuluu tarve varmistaa, että 
Euroopan ulkosuhdehallinto edustaa aidosti kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita ja 
unionin kansalaisia ja että ulkosuhdehallinnossa siten toteutuu asianmukainen 
maantieteellinen ja sukupuolten välinen tasapaino.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 e) Jotkut jäsenvaltiot ovat tällä hetkellä 
aliedustettuina komission ulkosuhteiden 
pääosastossa, mistä aiheutuu riski, että 
sama tilanne koskee myös EUH:ta, joten 
olisi otettava käyttöön tilapäisiä toimia ja 
niitä olisi jatkettava ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2020 asti.

Perustelu

Euroopan ulkosuhdehallinnon on edustettava aidosti kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita 
ja unionin kansalaisia, ja ulkosuhdehallinnossa on siten vallittava asianmukainen 
maantieteellinen ja sukupuolten välinen tasapaino. Koska jotkut jäsenvaltiot ovat tällä 
hetkellä aliedustettuina komission ulkosuhteiden pääosastossa, on perusteltua säätää 
pitkäaikaisista erityistoimista, joilla varmistetaan, että sama epätasapaino ei siirry myös 
ulkosuhdehallintoon.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 f) EUH:n henkilöstön olisi suoritettava 
tehtävänsä ja toimittava yksinomaan 
unionin edun mukaisesti. He eivät saisi 
pyytää tai ottaa ohjeita miltään 
hallitukselta, viranomaiselta, 
organisaatiolta tai ulkosuhdehallinnon 
ulkopuoliselta henkilöltä taikka miltään 
muulta elimeltä tai henkilöltä kuin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealta edustajalta. He eivät saa ottaa 
vastaan minkäänlaista palkkiota mistään 
ulkosuhdehallinnon ulkopuolisesta 
lähteestä.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta 
ja toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen kanssa ja vahvistetaan, että EUH:n henkilöstö 
vastaa ainoastaan korkealle edustajalle riippumatta siitä, onko henkilöstö tullut Euroopan 
unionin hallinnosta vai jäsenvaltioiden kansallisista ulkoasiainhallinnoista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kaikilla Euroopan 
ulkosuhdehallinnon henkilöstön jäsenillä, 
joihin sovelletaan henkilöstösääntöjä ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja, olisi oltava samat 
oikeudet ja velvoitteet riippumatta siitä, 
ovatko he Euroopan unionin virkamiehiä 
vai jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevia väliaikaisia toimihenkilöitä, ja 
heitä olisi kohdeltava tasavertaisesti, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
kelpoisuudesta tulla valituksi kaikkiin 
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EUH:n tehtäviin samanlaisin ehdoin. 
Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevien väliaikaisten toimihenkilöiden ja 
Euroopan unionin virkamiesten välillä ei 
saisi tehdä eroa määrättäessä heitä 
tehtäviin kaikilla EUH:n toiminnan ja 
politiikan aloilla.

Perustelu

Tasavertaiset oikeudet ja velvoitteet sekä urakehitysmahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä 
EUH:n johdonmukaisuuden ja riippumattomuuden varmistamisessa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Selvyyden vuoksi olisi vahvistettava, 
että Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoston päätöksellä 
neuvoston pääsihteeristöstä tai komissiosta 
EUH:hon siirretyssä organisaatioyksikössä 
virkaa hoitavien virkamiesten ja 
väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvien 
katsotaan siirtyneen EUH:hon virkoineen. 
Tätä olisi sovellettava myös tällaiseen 
organisaatioyksikköön osoitettavaan 
sopimussuhteiseen ja paikalliseen 
henkilöstöön. Erityisiä toimenpiteitä olisi 
toteutettava, jotta henkilöstö, jota siirto 
koskee, saa asianmukaista ohjausta ja 
apua uransa suhteen.

(5) Selvyyden vuoksi olisi vahvistettava, 
että Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 27 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoston päätöksellä 
neuvoston pääsihteeristöstä tai komissiosta 
EUH:hon siirretyssä organisaatioyksikössä 
virkaa hoitavien virkamiesten ja 
väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvien 
katsotaan siirtyneen EUH:hon virkoineen. 
Tätä olisi sovellettava myös tällaiseen 
organisaatioyksikköön osoitettavaan 
sopimussuhteiseen ja paikalliseen 
henkilöstöön.

Perustelu

Varapuheenjohtajan / korkean edustajan tehtävänä on ryhtyä asianmukaisiin toimiin yhteisen 
koulutuksen tarjoamiseksi EUH:n henkilöstölle neuvoston päätöksen 6 artiklan 12 kohdan 
mukaisesti, mutta näin tärkeästä asiasta on kuitenkin syytä laatia erityinen johdanto-osan 
kappale.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan ulkosuhdehallinnon 
henkilöstölle olisi tarjottava 
asianmukaista yhteistä ammatillista 
kehitystä ja koulutusta, jonka tavoitteena 
on yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen 
luominen ja joka koskee erityisesti 
unionin nykyisiä käytäntöjä ja rakenteita. 
Korkean edustajan olisi yhteistyössä 
komission ja erityisesti sen 
institutionaalisista suhteista ja hallinnosta 
vastaavan jäsenen kanssa sekä Euroopan 
parlamenttia kuullen ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin tämän 
varmistamiseksi vuoden kuluessa 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta tehdyn 
neuvoston päätöksen .../... 
voimaantulosta. Tätä tarkoitusta varten 
Euroopan akateemiset 
huippuosaamiskeskukset, joilla on pitkät 
perinteet unionin toimielinten 
avustamisessa ja vakiintuneet unionin 
oikeutta ja politiikkaa koskevat koulutus-, 
tutkimus- ja analyysiohjelmat, kuten 
Brüggen ja Natolinin College of Europe 
ja Firenzen yliopistollinen Eurooppa-
instituutti, määrittelisivät yhteistyössä 
EUH:n kanssa henkilöstön 
koulutusjärjestelmän. Lisäksi ne ottaisivat 
käyttöön EUH:n asettamien tavoitteiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen koulutuslaitosten 
nykyisen osaamispotentiaalin. Tämän 
jälkeen olisi toisessa vaiheessa 
perustettava Euroopan diplomaattikoulu, 
kun on hankittu riittävästi kokemusta.

Perustelu

Euroopan akateemisiin huippuosaamiskeskuksiin (Brüggen ja Natolinin College of Europe ja
Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti) ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen 
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koulutuslaitoksiin perustuva koulutusjärjestelmä yhdistäisi EU:n pohjoisen (Brügge), itäisen 
(Natolin) ja eteläisen (Firenze) akateemisen ja tutkimusulottuvuuden ja säilyttäisi 
mahdollisuuden käyttää edelleen koordinoidusti ja yhtenäisesti kansallisten 
ulkoasiainhallintojen koulutuskeskuksia, jotka ovat erittäin arvokas tietolähde.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta erityistilanteet voitaisiin ottaa 
joustavasti huomioon (esimerkiksi 
kiireellinen virantäyttötarve tai 
tukitehtävien tulevat siirrot neuvostosta tai 
komissiosta EUH:hon), olisi 
poikkeustapauksissa voitava toteuttaa 
siirtoja neuvostosta tai komissiosta 
EUH:hon yksikön edun vuoksi, eli 
julkaisematta ilmoitusta avoimesta virasta. 
Samoin olisi voitava yksikön edun vuoksi 
siirtää virkamiehiä EUH:sta neuvostoon tai 
komissioon.

(7) Jotta erityistilanteet voitaisiin ottaa 
joustavasti huomioon (esimerkiksi 
kiireellinen virantäyttötarve tai 
tukitehtävien tulevat siirrot neuvostosta tai 
komissiosta EUH:hon), olisi 
asianmukaisesti perustelluissa
poikkeustapauksissa voitava toteuttaa 
siirtoja neuvostosta tai komissiosta 
EUH:hon yksikön edun vuoksi, eli 
julkaisematta ilmoitusta avoimesta virasta. 
Samoin olisi voitava yksikön edun vuoksi 
siirtää virkamiehiä EUH:sta neuvostoon tai 
komissioon.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Koska Euroopan parlamentilla on 
keskeinen rooli ja toimivalta 
määriteltäessä yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan tavoitteita ja 
perusvalintoja ja sillä on 
perustavanlaatuinen rooli budjettivallan 
käyttäjänä ja tehtävä demokraattisen 
valvonnan harjoittajana, myös 
parlamentin virkamiesten olisi voitava 
hakea EUH:n virkoja mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan ulkosuhdehallinto voi 
käyttää erityistapauksissa rajallisen 
määrän erittäin korkean 
asiantuntemuksen omaavia lähetettyjä 
kansallisia asiantuntijoita, jotka 
lähetetään tiettyjen tehtävien 
suorittamista varten yksityiskohtaisen 
tehtävänkuvauksen perusteella. Nämä 
asiantuntijat toimisivat korkean edustajan 
alaisuudessa eikä heidän tilapäistä 
siirtoaan näihin tehtäviin saisi laskea 
siihen kolmannekseen 
ulkosuhdehallinnon henkilöstöstä, jota 
jäsenvaltioiden henkilöstön olisi 
edustettava EUH:n saavutettua täyden 
toimintakykynsä.

Perustelu

Näin varmistetaan johdonmukaisuus Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen kanssa. On tarpeen selkeyttää EUH:oon lähetettyjen 
kansallisten asiantuntijoiden asema henkilöstöasioita koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edustustojen päällikköjen osalta 
nimityksiä koskevaa toimivaltaa on 
kuitenkin käytettävä ehdokasluettelon 
perusteella, jonka komissio on hyväksynyt 
perussopimuksissa sille annetun 
toimivallan puitteissa. Tätä säännöstä 

2. Edustustojen päällikköjen osalta 
nimityksiä koskevaa toimivaltaa on 
kuitenkin käytettävä noudattaen 
perusteellista valintamenettelyä, joka 
pohjautuu ansioihin ja jonka avulla 
varmistetaan maantieteellinen edustavuus 
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sovelletaan yksikön edun vuoksi tehtäviin 
siirtoihin soveltuvin osin.

sekä institutionaalinen ja sukupuolten 
välinen tasapaino, ja ehdokasluettelon 
perusteella, jonka komissio on hyväksynyt 
perussopimuksissa sille annetun 
toimivallan puitteissa.

Perustelu

Tarkistus esitetään yhteisymmärryksessä JURI-valiokunnan esittelijän kanssa. Selvennetään 
menettelyä ja täsmennetään, että toinen virke ei koske kaikkia yksikön edun vuoksi tehtäviä 
siirtoja vaan ainoastaan yksikön edun vuoksi tehtäviä edustustojen päälliköiden siirtoja.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EUH:n virkamies, jonka osana 
työtehtäviään on suoritettava tehtäviä 
komissiolle, on otettava vastaan ohjeita 
komissiolta kyseisiin tehtäviin liittyen.

Aloilla, joilla komissio käyttää sille 
perussopimusten nojalla annettuja 
toimivaltuuksiaan, komissio voi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
221 artiklan 2 kohdan mukaisesti myös 
antaa ohjeita edustustoille. Edustuston 
päälliköllä on kokonaisvastuu näiden 
ohjeiden täytäntöönpanosta. Komissio ja 
Euroopan ulkosuhdehallinto sopivat 
erityisistä säännöistä, jotka liittyvät 
ohjeiden antamiseen komissiolta 
edustustoille. Niissä määrätään erityisesti, 
että kun komissio antaa ohjeita 
edustustojen päälliköille, se toimittaa 
samaan aikaan kopion ohjeista EUH:n 
keskushallinnolle.

Perustelu

Näin varmistetaan johdonmukaisuus Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen kanssa.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 96 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja EUH sopivat tämän artiklan 
soveltamisen yksityiskohtaisista 
säännöistä.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on seurausta tarkistuksesta 15.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 97 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa asetetuin 
ehdoin ja poiketen siitä, mitä 4 ja 
29 artiklassa säädetään, kyseisten 
toimielinten nimittävät viranomaiset voivat 
poikkeustapauksissa yhteisellä 
sopimuksella ja pelkästään yksikön edun 
vuoksi siirtää virkamiehen häntä kuultuaan
neuvostosta tai komissiosta EUH:hon 
ilmoittamatta henkilöstölle avoimesta 
virasta. EUH:n virkamies voidaan siirtää 
neuvostoon tai komission samoin 
edellytyksin.

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa asetetuin 
ehdoin ja poiketen siitä, mitä 4 ja 
29 artiklassa säädetään, kyseisten 
toimielinten nimittävät viranomaiset voivat 
yhden vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta asianmukaisesti 
perustellun päätöksen mukaisesti
poikkeustapauksissa yhteisellä 
sopimuksella ja pelkästään yksikön edun 
vuoksi siirtää virkamiehen häntä kuultuaan 
neuvostosta tai komissiosta EUH:hon 
ilmoittamatta henkilöstölle avoimesta 
virasta. EUH:n virkamies voidaan siirtää 
neuvostoon tai komission samoin 
edellytyksin.

Perustelu

Tarkistus esitetään yhteisymmärryksessä JURI-valiokunnan esittelijän kanssa. Tämä poikkeus 
on välttämätön ainoastaan alkuvaiheessa; siksi sille olisi asetettava aikarajoitus.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 
1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa 
nimittävän viranomaisen on EUH:n avointa 
virkaa täytettäessä käsiteltävä neuvoston, 
komission ja EUH:n virkamiesten, muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan 
e kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten 
toimihenkilöiden ja jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnon henkilöstön 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 97 artiklan soveltamista.

1. Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 
1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa 
nimittävän viranomaisen on EUH:n avointa 
virkaa täytettäessä käsiteltävä neuvoston, 
komission ja EUH:n virkamiesten, muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan 
e kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten 
toimihenkilöiden ja jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnon henkilöstön 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 97 artiklan soveltamista.
Näiden henkilöstösääntöjen 27 artiklan ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaan palvelukseen otettaessa on 
tarkoitus varmistaa, että EUH saa 
palvelukseensa mahdollisimman päteviä, 
tehokkaita ja luotettavia virkamiehiä ja 
väliaikaisia toimihenkilöitä, joiden 
palvelukseen ottaminen tapahtuu 
maantieteellisen edustavuuden mukaisesti 
ja siten, että varmistetaan 
institutionaalinen ja sukupuolten välinen 
tasapaino. Tämä velvoite koskee koko 
EUH:ta ja sen eri henkilöstöryhmiä, myös 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan 
e kohdassa tarkoitettuja väliaikaisia 
toimihenkilöitä.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan 
määräämästä päivästä alkaen, kuitenkin 
viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2013, 
nimittävän viranomaisen on käsiteltävä 
myös muiden toimielinten virkamiesten 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä.

Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan 
määräämästä päivästä alkaen, kuitenkin 
viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012, 
nimittävän viranomaisen on käsiteltävä 
myös muiden toimielinten virkamiesten 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä. Muiden toimielinten 
virkamiehiin sovelletaan 
henkilöstösääntöjä ja palvelussuhteen 
ehtoja samoin ehdoin kuin EUH:n 
henkilöstöön.

Perustelu

Tarkistus esitetään yhteisymmärryksessä JURI-valiokunnan esittelijän kanssa. Lissabonin 
sopimuksessa myös EKP on sisällytetty toimielinten luetteloon (13 artikla), vaikka se soveltaa 
omia henkilöstösääntöjään, jotka on laadittu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen perusteella mutta joiden ehdot ovat usein erilaiset, ja sillä on erilainen 
yksinkertaisempi järjestelmä palvelukseen ottoa ja sopimuksia varten. On syytä tarkentaa, 
että EUH:n virkoja voivat hakea vain virkamiehet, joihin sovelletaan henkilöstösääntöjä 
samoin ehdoin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Käsitellessään hakemuksia 
nimittävän viranomaisen on toteutettava 
asianmukaisen maantieteellisen 
edustavuuden sekä institutionaalisen ja 
sukupuolten välisen tasapainon tavoite. 
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Poikkeuksellisen tilanteen ja odotettavissa 
olevien yleisten tulevien tarpeiden vuoksi 
31 päivään joulukuuta 2020 asti olisi 
järjestettävä kilpailuja virkamiesten 
ottamiseksi palvelukseen aliedustetuista 
jäsenvaltioista, jotta voidaan varmistaa 
henkilöstösääntöjen 27 artiklassa 
tarkoitettujen periaatteiden 
noudattaminen, mukaan luettuna 
palvelukseen ottaminen maantieteellisesti 
mahdollisimman laajalta alueelta.
Käsitellessään hakemuksia nimittävän 
viranomaisen on neuvoston päätöksen 
2010/427/EU 6 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti aina noudatettava periaatetta, 
jonka mukaan unionin vakituisten 
virkamiesten on edustettava vähintään 
60:tä prosenttia kaikesta EUH:n 
henkilöstöstä, ja tämän periaatteen on 
toteuduttava EUH:n kaikissa 
palkkaluokissa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

98 a artikla
Jäsenvaltioiden, komission, neuvoston 
pääsihteeristön ja Euroopan parlamentin 
edustajista koostuva neuvoa-antava 
nimityskomitea neuvoo unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa / komission 
varapuheenjohtajaa EUH:n palvelukseen 
ottamista koskevissa asioissa. Neuvoa-
antava nimityskomitea valvoo 
valintamenettelyjä kaikilla Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tasoilla ja 
ulkosuhdehallinnon henkilöstön 
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muutoksia erityisesti tasapainoisen 
maantieteellisen ja sukupuolijakauman 
kannalta.

Perustelu

Tarkistus esitetään yhteisymmärryksessä JURI-valiokunnan esittelijän kanssa. Olisi 
käytettävä avointa ja puolueetonta menettelyä EUH:n palvelukseen ottamisessa sekä 
turvauduttava olemassa oleviin käytäntöihin ja muutettava niitä tarvittaessa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

98 b artikla
Jotta voidaan varmistaa kaikkien EUH:n 
henkilöstön jäsenten tasavertainen 
kohtelu riippumatta siitä, ovatko he 
lähtöisin Euroopan unionin hallinnosta 
vai jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
kelpoisuudesta tulla valituksi kaikkiin 
EUH:n tehtäviin samanlaisin ehdoin, 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / 
komission varapuheenjohtaja laatii 
nimittävänä viranomaisena EU:n 
palkkaluokista, varsinkin AD-tasolla, ja 
kansallisten ulkoasiainhallintojen 
virkanimikkeistä vastaavuustaulukon. Sen 
avulla varmistetaan, että jäsenvaltioista 
tuleva henkilöstö otetaan palvelukseen 
otettaessa palkkaluokkaan, joka vastaa 
kyseisen palkkaluokan keskimääräistä 
virkaikää.

Perustelu

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 
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5 years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time 
applies to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison 
to national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

98 c artikla
Kun EUH on saavuttanut täyden 
toimintakykynsä, ainakin kolmasosan 
kaikesta EUH:n AD-tason henkilöstöstä 
on oltava jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevaa 
henkilöstöä. Samoin 60 prosenttia 
kaikesta EUH:n AD-tason henkilöstöstä 
on oltava EU:n vakituisia virkamiehiä.

Perustelu

Näin varmistetaan johdonmukaisuus Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen kanssa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

98 d artikla
Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / 
komission varapuheenjohtaja esittää 
neuvoston päätöksen 2010/427/EU 
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6 artiklan 9 kohdan mukaisesti vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
selvityksen EUH:n virkojen täyttämisestä. 
Selvitykseen sisältyy koko henkilöstön 
jakautuminen väliaikaisiin 
toimihenkilöihin ja vakituisiin 
virkamiehiin, kansallisuus- ja 
sukupuolijakauma, jakautuminen AD- ja 
AST-tehtäväryhmiin sekä palkkaluokat ja 
tehtävät. Mahdolliset poikkeamat 
60 prosentin vähimmäismäärästä ja 
maantieteellisestä ja sukupuolten välisestä 
tasapainosta, joka on vahvistettu 
tavoitteeksi neuvoston päätöksessä 
2010/427/EU, on korjattava vuoden 
kuluessa tarvittaessa ryhtymällä 
lisätoimiin.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 98 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

98 e artikla
Poiketen siitä, mitä henkilöstösääntöjen 
4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 7 artiklan 
1 kohdassa, 27 artiklan 2 kohdassa ja 
29 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
säädetään, avoimet toimet täytetään 
31 päivään joulukuuta 2020 asti 
Kinnockin vertailuarvon1 perusteella 
määriteltyjen suuntaa-antavien 
palvelukseen ottamista koskevien 
tavoitteiden mukaisesti siten, että niihin 
nimitetään aliedustettuina olevien 
jäsenvaltioiden kansalaisia. 
Tehtäväryhmän AD kaikissa 
palkkaluokissa henkilöt nimitetään 
virkoihin sisäisten tai ulkoisten 
kilpailujen perusteella ottaen huomioon 
sekä tutkintotodistukset että näiden 
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henkilöstösääntöjen liitteen III mukaisesti 
järjestetyt kokeet.
____________
1 Riittävät suuntaa-antavat palvelukseen 
ottamista koskevat tavoitteet jäsenvaltiota 
kohti siten, että otetaan huomioon 
seuraavien kolmen kriteerin keskiarvo 
(prosentteina ilmaistuna): (1) asukasluku, 
(2) edustajanpaikkojen määrä Euroopan 
parlamentissa ja (3) äänimäärä 
neuvostossa (C(2003)0436).

Perustelu

Kuten 8. heinäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta annetun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman 
7 kohdassa todetaan, maantieteellisen epätasapainon korjaamiseksi olisi luotava järjestelmä, 
joka vastaa neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 401/2004 käyttöön otettua järjestelmää.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
VIII a osasto – 99 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

99 a artikla
EUH:n koko AD-tason henkilöstölle 
tarjotaan yhteistä koulutusta ennen 
tehtävien vastaanottamista ja tarvittaessa 
myös sen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten 
perustetaan Euroopan diplomaattikoulu. 
Se tekee tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
asianomaisten yksiköiden ja Euroopan 
turvallisuus- ja puolustusakatemian 
kanssa, ja oppilaitokset yhdistyvät 
siirtymäajan jälkeen. Koulutuksen on 
perustuttava yhdenmukaistettuihin 
opetussuunnitelmiin ja siihen on 
sisällyttävä asianmukaista konsulaatti- ja 
lähetystömenettelyjä, diplomatiaa, 
konflikteihin liittyvää välitystoimintaa ja 
kansainvälisiä suhteita koskevaa 
koulutusta sekä tietoa Euroopan unionin 
historiasta ja toiminnasta. Koulu 
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kouluttaa myös YTPP-operaatioiden 
henkilöstöä, ja tarvittaessa Euroopan 
unionin tai jäsenvaltioiden muu 
henkilöstö voi käyttää sitä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 5 kohta – b alakohta 
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

"e) jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon 
toimihenkilöä, joka on lähetetty
väliaikaisesti hoitamaan pysyvää virkaa 
EUH:ssa."

"e) jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon 
toimihenkilöä, joka tulee väliaikaisesti 
hoitamaan pysyvää virkaa EUH:ssa."

Perustelu

Henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annettavassa asetuksessa 
käytettävän terminologian olisi oltava johdonmukaista Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen kanssa. Erityisesti termiä 
"lähetetyt" olisi käytettävä vain, kun on kyse "erikoistuneista lähetetyistä kansallisista 
asiantuntijoista", jotka mainitaan päätöksen johdanto-osan 12 kappaleessa ja 6 artiklan 
3 kohdassa. Näiden asiantuntijoiden määrän on oltava pieni ja heitä ei pitäisi laskea siihen 
kolmannekseen ulkosuhdehallinnon henkilöstöstä, jota jäsenvaltioiden henkilöstön olisi 
edustettava EUH:n saavutettua täyden toimintakykynsä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 6 kohta
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot
3 a artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Lisätään 3 a artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Toimihenkilö, joka on palkattu osa- tai 
kokopäivätoimisesti hoitamaan tehtäviä 
unionin edustustossa, voidaan 
väliaikaisesti siirtää toimielimen 
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toimipaikkaan liitteessä X olevien 2 ja 
3 artiklan mukaisessa siirtomenettelyssä".

Perustelu

Tarkistus esitetään yhteisymmärryksessä JURI-valiokunnan esittelijän kanssa.
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden siirtäminen EUH:n toimipaikkaan, kuin heidät on 
nimenomaan palkattu työskentelemään edustoissa, on vastoin lojaalisuuden ja moitteettoman 
hallinnon periaatteita. Tämä merkitsisi sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevien 
mahdollisuuksien lisäämistä, mikä on ristiriidassa Euroopan unionin virkamieskunnan 
riippumattomuutta koskevan säännöksen kanssa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot
3 a artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Korvataan 3 b artiklan toinen kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"Sovellettaessa 3 a artiklaa 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
palkkaaminen avustaviin tehtäviin ei ole 
mahdollista muutoin kuin 3 a artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa."

Perustelu

Tarkistus esitetään yhteisymmärryksessä JURI-valiokunnan esittelijän kanssa.
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden siirtäminen EUH:n toimipaikkaan, kuin heidät on 
nimenomaan palkattu työskentelemään edustoissa, on vastoin lojaalisuuden ja moitteettoman 
hallinnon periaatteita. Tämä merkitsisi sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevien 
mahdollisuuksien lisäämistä, mikä on ristiriidassa Euroopan unionin virkamieskunnan 
riippumattomuutta koskevan säännöksen kanssa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot
10 luku – 50 b artikla – 1 kohta



PE445.792v03-00 24/29 AD\833307FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon 
lähettämät työntekijät, jotka on valittu 
henkilöstösääntöjen 98 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen, palkataan 
2 artiklan e kohdassa tarkoitetuiksi 
väliaikaisiksi toimihenkilöiksi.

1. Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevat työntekijät, jotka on valittu 
henkilöstösääntöjen 98 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen, palkataan 
2 artiklan e kohdassa tarkoitetuiksi 
väliaikaisiksi toimihenkilöiksi.
Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevien hyväksyttyjen hakijoiden 
palkkaluokan olisi oltava se, johon heidän 
jäsenvaltion ulkoasiainhallinnossa 
kertynyt virkaikänsä ja heidän saamansa 
ylennykset heidät oikeuttavat EU:n 
virkamiehiin sovellettavan 
ylennysjärjestelmän mukaisesti.

Perustelu

Henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annettavassa asetuksessa 
käytettävän terminologian olisi oltava johdonmukaista Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen kanssa. Termiä "lähetetyt" olisi 
käytettävä vain, kun on kyse erikoistuneista lähetetyistä kansallisista asiantuntijoista. EUH:n 
henkilöstöllä olisi oltava alkuperästään riippumatta mahdollisuus tavoitella samanlaista 
urakehitystä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot
50 b a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 b a artikla
EUH:n nimittävänä viranomaisena 
korkean edustajan on vuodesta 2012 
alkaen annettava Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosikertomus EUH:n 
virkojen täyttämisestä, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta tehdyn neuvoston päätöksen 
.../... 6 artiklan 9 kohdassa asetetun 
vaatimuksen noudattamisesta EUH:n 
henkilöstön kokoonpanon osalta ja 
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henkilöstön kansallisuus- ja 
sukupuolijakaumasta AD- ja 
AST-tehtäväryhmissä, palkkaluokissa ja 
tehtävissä.

Perustelu

Koska parlamentti ja neuvosto lainsäädäntövallan käyttäjinä säätävät muutoksista 
henkilöstösääntäihin ja palvelussuhteen ehtoihin EUH:n perustamisen yhteydessä, niille olisi 
tiedotettava näiden muutosten täytäntöönpanosta ja vaikuttavuudesta erityisesti sen suhteen, 
kuinka neuvoston päätöksessä asetettuja raja-arvoja sekä asianmukaisen maantieteellisen 
edustavuuden ja sukupuolten välisen tasapainon tavoitetta noudatetaan EUH:n henkilöstössä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot
10 luku – 50 b b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 b b artikla
Jotta voidaan varmistaa kaikkien EUH:n 
henkilöstön jäsenten tasavertainen 
kohtelu riippumatta siitä, ovatko he 
lähtöisin Euroopan unionin hallinnosta 
vai jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
kelpoisuudesta tulla valituksi kaikkiin 
EUH:n tehtäviin samanlaisin ehdoin, 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / 
komission varapuheenjohtaja laatii 
nimittävänä viranomaisena EU:n 
palkkaluokista, varsinkin AD-tasolla, ja 
kansallisten ulkoasiainhallintojen 
virkanimikkeistä vastaavuustaulukon. Sen 
avulla varmistetaan, että jäsenvaltioista 
tuleva henkilöstö otetaan palvelukseen 
otettaessa palkkaluokkaan, joka vastaa 
kyseisen palkkaluokan keskimääräistä 
virkaikää.

Perustelu

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
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AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 
5 years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time 
applies to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison 
to national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot
50 b c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 b c artikla
Poiketen siitä, mitä henkilöstösääntöjen 
4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 7 artiklan 
1 kohdassa, 27 artiklan 2 kohdassa ja 
29 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
säädetään, avoimet toimet täytetään 
31 päivään joulukuuta 2020 asti 
Kinnockin vertailuarvon1 perusteella 
määriteltyjen suuntaa-antavien 
palvelukseen ottamista koskevien 
tavoitteiden mukaisesti siten, että niihin 
nimitetään aliedustettuina olevien 
jäsenvaltioiden kansalaisia. 
Tehtäväryhmän AD kaikissa 
palkkaluokissa henkilöt nimitetään 
virkoihin sisäisten tai ulkoisten 
kilpailujen perusteella ottaen huomioon 
sekä tutkintotodistukset että 
henkilöstösääntöjen liitteen III mukaisesti 
järjestetyt kokeet.
_________________
1 Riittävät suuntaa-antavat palvelukseen 
ottamista koskevat tavoitteet jäsenvaltiota 
kohti siten, että otetaan huomioon 
seuraavien kolmen kriteerin keskiarvo 
(prosentteina ilmaistuna): (1) asukasluku, 
(2) edustajanpaikkojen määrä Euroopan 
parlamentissa ja (3) äänimäärä 
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neuvostossa (C(2003)0436).

Perustelu

Kuten 8. heinäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta annetun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman 
7 kohdassa todetaan, maantieteellisen epätasapainon korjaamiseksi olisi luotava järjestelmä, 
joka vastaa neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 401/2004 käyttöön otettua järjestelmää.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot
50 b d artikla

Komission teksti Tarkistus

50 b d artikla
1. Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevalla henkilöstöllä on oltava 
mahdollisuus hakea omassa 
ulkoasiainhallinnossaan olevia avoimia 
virkoja tasavertaisesti kyseisen hallinnon 
sisäisten hakijoiden kanssa.
2. Jos kansallinen ulkoasiainhallinto, 
josta EUH:n väliaikainen toimihenkilö on 
tullut, organisaatioonsa tai 
henkilöresursseihinsa liittyvistä syistä 
vaatii vuotuista arviointiraporttia tai 
muuta arviointia, korkea edustaja ja 
toimihenkilön alkuperäinen 
ulkoasiainhallinto sopivat järjestelyistä, 
joiden mukaisesti korkean edustajan 
laatima raportti tai arviointi, joka koskee 
kaikkia jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tulevia 
toimihenkilöitä, tunnustetaan ja se on 
voimassa automaattisesti.
3. Missään tapauksessa 
ulkoasiainhallinto, josta toimihenkilö on 
tullut, ei saa laatia vuotuista 
henkilöstöarviointiraporttia tai suorittaa 
muuta arviointia jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevalle EUH:n 
henkilöstölle.
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Perustelu

Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista tulevalla ja EUH:ssa toimivalla henkilöstöllä olisi 
oltava samat urakehitysmahdollisuudet kuin jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoissa toimivalla 
henkilöstöllä. Jotta voidaan varmistaa EUH:n riippumattomuus, jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista lähtöisin olevan, EUH:ssa toimivan henkilöstön ei pitäisi olla 
vastuussa alkuperäiselle ulkoasiainhallinnolle vuosittaisten arviointien tai arviointiraporttien 
suhteen. Henkilöstön jäsenten alkuperästä riippumatta vain korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan olisi vastattava EUH:n henkilöstön arvioinnista.
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