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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinto (EUH) toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen kanssa, ja 
se koostuu neuvoston pääsihteeristön ja komission toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä 
sekä jäsenvaltioiden lähettämästä ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.

Unionin muiden elimien tapaan myös EUH:n henkilöstöpolitiikkaa hoidetaan Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja näiden yhteisöjen muuta 
henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa määrätyissä puitteissa. Jotta EUH voisi 
toimia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti, henkilöstösääntöihin ja 
palvelussuhteen ehtoihin on tarpeen tehdä tiettyjä muutoksia.

Budjettivaliokunnan lausuntoluonnoksen perustana on valmistelijan laatima työasiakirja 
(PE 445.751), jota käsiteltiin 13. heinäkuuta 2010 pidetyssä budjettivaliokunnan kokouksessa.

Komission ehdotuksen päätavoitteena on
– toteuttaa EUH:n perustamisen ja toiminnan edellyttämät muutokset ja
– muuttaa unionin edustustojen työehtoja tekemällä teknisempiä (mutta kalliita) muutoksia, 

jotka koskevat henkilöstösääntöjen liitettä X (jota sovelletaan kolmansissa maissa 
työskenteleviin virkamiehiin), sopimussuhteista henkilöstöä ja paikallista henkilöstöä.

Valmistelija katsoo niin avoimuuteen kuin talousarvioonkin liittyvistä syistä1, että 
muutoksissa olisi rajoituttava EUH:n perustamisen ja toiminnan kannalta välttämättömiin 
muutoksiin lukuun ottamatta kahta poikkeusta, jotka ovat esittelijän mielestä olennaisia ja 
joita olisi sen vuoksi tuettava:
– liitteessä X säädettyjen etujen soveltaminen otettaessa vanhempain- ja perhelomaa, jotta 

voidaan tukea yleistä tavoitetta sovittaa yksityiselämä ja työ paremmin yhteen ja 
erityisesti poistaa este naisilta, jotka voisivat muuten olla kiinnostuneita ottamaan vastaan 
viran unionin edustustossa, ja

– paikallisten toimihenkilöiden eläke- ja sairausvakuutusjärjestelmien virallinen 
tunnustaminen palvelussuhteen ehdoissa maissa, joissa sosiaaliturvaa ei ole tai se on 
puutteellinen.

On myös syytä mainita, että valmistelijan tietojen mukaan ehdotetut tarkistukset ovat 
sopusoinnussa Madridissa 21. kesäkuuta 2010 saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen 
kanssa tai jopa ottavat sen huomioon.

Valmistelija toi työasiakirjassaan esille, että komission säädökseen liittyvässä 
rahoitusselvityksessä ja muissa asiakirjoissa (etenkin edellä mainitun vanhempainloman 
osalta) on asetuksen talousarviovaikutuksiin liittyviä puutteita, joiden vuoksi ehdotuksella 
saattaakin olla vaikutuksia talousarvioon. Tältä osin ehdotukset, että uusi siirtomenettely ja 
liitteen X soveltaminen sopimussuhteiseen henkilöstöön hylätään, ovat omiaan tuomaan 
säästöjä ja turvaamaan samalla Euroopan yhteisöjen virkamieskunnan riippumattomuuden. 
                                               
1 Tämä vastaa myös komission ehdotuksen perusteluja, joiden mukaan ehdotetuissa muutoksissa rajoitutaan 
EUH:n perustamisen ja toiminnan kannalta välttämättömiin muutoksiin, Lissabonin sopimuksen voimaantulosta 
johtuvia, uutta terminologiaa koskevia mukautuksia lukuun ottamatta.
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Kun EUH:n toiminta on päässyt täyteen vauhtiin, korkealta edustajalta pyydetään lisäksi 
erityiskertomusta asetuksen täytäntöönpanosta ja erityisesti sukupuolten välisestä ja 
maantieteellisestä tasapainosta EUH:ssa sekä siitä, millaisia vaikutuksia liitteessä X 
säädettyjen etujen ulottamisella vanhempainlomalla olevaan henkilöstöön tosiasiallisesti on 
talousarvioon (vanhempain- ja perheloman käytön lisääntyminen, sijaiset, vaikutukset 
edustustojen tehokkaaseen toimintaan).

Muut tarkistukset koskevat seuraavia:
– talousarviota koskevien parlamentin erioikeuksien suojelu
– jäsenvaltioiden jo lähettämän ulkoasiainhallinnon henkilöstön siirtomahdollisuuden 

poistaminen
– talousarviota koskevien vastuualueiden täsmentäminen
– edustustojen kulkulupakäytäntöä koskevan muutoksen hylkääminen
– sukupuolten välinen tasapaino EUH:ssa.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2 a. korostaa, ettei henkilöstösääntöihin ja 
muuta henkilöstöä koskeviin 
palvelussuhteen ehtoihin ehdotetuilla 
muutoksilla saa olla vaikutuksia 
talousarvioon vaan niiden on oltava 
yhteensopivia monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 5 
enimmäismäärän kanssa; huomauttaa 
kuitenkin, että asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
ennakoimattomista määrärahoista olisi 
päätettävä vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä;
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Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kaikilla Euroopan 
ulkosuhdehallinnon henkilöstön jäsenillä, 
joihin sovelletaan henkilöstösääntöjä ja 
muuta henkilöstöä koskevia 
palvelussuhteen ehtoja, olisi oltava 
EUH:ssa 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 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 ovat erittäin tärkeitä EUH:n johdonmukaisuuden ja 
riippumattomuuden varmistamisessa. EUH:ssa olisi toimittava näin, mutta jäsenvaltioiden jo 
lähettämällä ulkoasiainhallinnon henkilöstöllä ei pitäisi olla mahdollisuutta siirtoon. 

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Edustuston päällikön olisi oltava 
edustuston koko henkilöstön esimies 
henkilöstön jäsenten asemasta 
riippumatta, ja hänen olisi vastattava 
kaikesta edustuston toiminnasta. Hänen 
olisi vastattava korkealle edustajalle 
edustuston toiminnan 
kokonaishallinnoinnista ja kaikkien 
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unionin toimien koordinoinnista.
Kun edustustojen päälliköt toimivat 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä 51 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti, heidän olisi toimittava 
komission alaisuudessa, ja komissio on 
toimielin, joka on vastuussa heille 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä kuuluvien tehtävien ja 
velvollisuuksien määrittelystä, 
suorittamisesta, valvonnasta ja 
arvioinnista.
Unionin edustustossa työskentelevien 
virkamiesten olisi noudatettava 
edustuston päällikön ohjeita unionin 
talousarvion toteuttamisessa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) On tarpeen selventää, että niiden 
EUH:n henkilöstöön kuuluvien, jotka 
suorittavat tehtäviä komissiolle osana 
työtehtäviään, olisi noudatettava komission 
antamia ohjeita. Samoin unionin 
edustustoissa työskentelevien komission 
virkamiesten olisi noudatettava edustuston 
päällikön ohjeita erityisesti organisointia ja 
hallinnointia koskevissa asioissa ja unionin 
talousarvion toteuttamisessa.

(4) On tarpeen selventää, että niiden 
EUH:n henkilöstöön kuuluvien, jotka 
suorittavat tehtäviä komissiolle osana 
työtehtäviään, olisi noudatettava komission 
antamia ohjeita. Edustuston päälliköllä on 
kokonaisvastuu näiden ohjeiden 
noudattamisesta. Samoin unionin 
edustustoissa työskentelevien komission 
virkamiesten olisi noudatettava edustuston 
päällikön ohjeita erityisesti organisointia ja 
hallinnointia koskevissa asioissa ja unionin 
talousarvion toteuttamisessa.
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Perustelu

EU:n talousarvion toteuttamisen olisi selvästi edelleen kuuluttava komission ja sen 
henkilöstön toimivaltaan ja tehtäviin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
317 artiklan mukaisesti. Ei liene tarkoituksenmukaista täsmentää, että edustuston päällikön 
(EUH) olisi annettava siitä ohjeita. Näistä ohjeista olisi kuitenkin tiedotettava korkealle 
edustajalle / varapuheenjohtajalle ja edustustojen päälliköille.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Eurooppalaisen hallinnon käsitteen 
edellyttämiin perusperiaatteisiin kuuluu 
henkilöstön riittävä maantieteellinen 
edustavuus. EUH:n palvelukseen 
ottamisen olisi perustuttava ansioihin, 
mutta sen avulla olisi samalla 
varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot ovat 
asianmukaisesti edustettuina kaikilla 
tasoilla. Myös asianmukainen 
sukupuolten välinen tasapaino olisi 
varmistettava kaikilla tasoilla.

Perustelu

Kuten Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman 7 kohdassa todetaan, pitäisi olla 
selvää, 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 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Euroopan parlamentin 8 päivänä 
heinäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston 
päätökseksi Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta antaman 
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lainsäädäntöpäätöslauselman 7 kohdassa 
todetaan, että 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.

Perustelu

Kuten 8. heinäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta annetun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman 
7 kohdassa todetaan, pitäisi olla selvää, 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 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Joidenkin jäsenvaltioiden 
kansalaiset ovat tällä hetkellä 
aliedustettuina komission ulkosuhteiden 
pääosastossa, 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 edustavuus 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 
ulkosuhdehallintoon.
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Tarkistus 8

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.

Perustelu

Poikkeustapaukset, joissa EUH:n toimihenkilö voidaan siirtää yksikön edun vuoksi, olisi 
määriteltävä paremmin, jotta voidaan välttää mielivaltaiset nimitykset ja varmistaa 
avoimuus.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarpeen varmistaa, että 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnon
henkilöstö, neuvoston ja komission hakijat 
sekä EUH:n sisäiset hakijat voivat hakea 
EUH:n virkoihin samoin edellytyksin.
Viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2013
tätä olisi sovellettava myös muiden 
toimielimien virkamiehiin. Jotta 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta
tulevan henkilöstön asianmukainen edustus 
EUH:ssa voitaisiin taata, ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan olisi 
kuitenkin voitava päättää, että 30 päivään 

(8) On tarpeen varmistaa, että 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen
henkilöstö, neuvoston ja komission hakijat 
sekä EUH:n sisäiset hakijat voivat hakea 
EUH:n virkoihin samoin edellytyksin.
Viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2012
tätä olisi sovellettava myös muiden 
toimielimien virkamiehiin. Jotta 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista
tulevan henkilöstön asianmukainen edustus 
EUH:ssa voitaisiin taata, ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission varapuheenjohtajan olisi 
kuitenkin voitava päättää, että 31 päivään 
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kesäkuuta 2013 asti voidaan olennaisilta 
osin yhtä pätevistä hakijoista asettaa 
tehtäväryhmän AD virkoihin etusijalle 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta
tulevat hakijat.

joulukuuta 2011 asti tai kunnes 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevan henkilöstön osuus on yksi 
kolmasosa EUH:n AD-tason 
henkilöstöstä sen mukaan, kumpi 
päivämääristä on aikaisempi, voidaan 
olennaisilta osin yhtä pätevistä hakijoista 
asettaa tehtäväryhmän AD virkoihin 
etusijalle jäsenvaltioiden
ulkoasiainhallinnoista tulevat hakijat.

Perustelu

Yksi vuosi riittää oletettavasti sen varmistamiseen, että jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista 
tulevat henkilöt ovat asianmukaisesti edustettuina EUH:ssa. Lisäksi tämän poikkeuksen 
soveltaminen olisi lopetettava jo aiemmin, jos sen tavoite on saavutettu 31. joulukuuta 2011 
mennessä. Tarkistuksella pyritään antamaan Euroopan parlamentin ja muiden toimielinten 
virkamiehille nopeammin mahdollisuus hakea EUH:n virkoja.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden lähettämät, 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnosta
valitut hakijat olisi otettava palvelukseen 
väliaikaisina toimihenkilöinä ja asetettava 
heidät näin samaan asemaan kuin 
virkamiehet. Täytäntöönpanosäännöksissä, 
jotka EUH:n on määrä antaa, olisi 
varmistettava väliaikaisille toimihenkilöille
virkamiesten uranäkymiä vastaavat 
uranäkymät.

(9) Jäsenvaltioiden lähettämät, 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista
valitut hakijat olisi otettava palvelukseen
puolueetonta ja avointa menettelyä 
noudattaen väliaikaisina toimihenkilöinä 
ja asetettava heidät näin samaan asemaan 
kuin virkamiehet.
Täytäntöönpanosäännöksissä, jotka EUH:n 
on määrä antaa, olisi varmistettava
vastaavat uranäkymät väliaikaisille 
toimihenkilöille ja virkamiehille EUH:ssa.

Perustelu

Ensimmäinen virke on itsestään selvä. Toisella virkkeellä pyritään varmistamaan 
väliaikaisille toimihenkilöille ja virkamiehille tasavertaiset uranäkymät, koska alkuperäinen 
teksti voitaisiin tulkita siten, että siinä keskitytään pääasiassa väliaikaisten toimihenkilöiden 
uranäkymiin.



AD\830555FI.doc 11/22 PE445.891v02-00

FI

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnosta tulevan henkilöstön 
työskentelyä EUH:ssa ei tarvitsisi 
tarpeettomasti rajoittaa, olisi vahvistettava 
sopimusten pituutta koskevat säännöt.
Muiden tehtävien tilapäistä hoitamista,
virkavapautta ja enimmäiseläkeikää 
koskevat säännöt olisi tämän väliaikaisen 
henkilöstön erityisryhmän osalta saatettava 
vastaamaan virkamiehiin sovellettavia 
sääntöjä.

(10) Jotta jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallinnoista tulevan henkilöstön 
työskentelyä EUH:ssa ei tarvitsisi 
tarpeettomasti rajoittaa, olisi vahvistettava 
sopimusten pituutta koskevat säännöt.
Virkavapautta ja enimmäiseläkeikää 
koskevat säännöt olisi tämän väliaikaisen 
henkilöstön erityisryhmän osalta saatettava 
vastaamaan virkamiehiin sovellettavia 
sääntöjä.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista tuleviin toimihenkilöihin, jotka on jo lähetetty 
EUH:hon, ei pitäisi soveltaa virkamiehiin sovellettavia tilapäistä siirtoa koskevia sääntöjä. 
Tällainen "toinen" tilapäinen siirto tarkoittaisi, että he voisivat saada työpaikan EU:n muista 
toimielimistä, jolloin uusi yksikkö menettäisi resursseja eikä EU:n palvelukseen otettaviin 
henkilöstön jäseniin sovellettaisi perinteisiä valintamenettelyjä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissioon perustetun 
kurinpitolautakunnan olisi toimittava myös 
EUH:n kurinpitolautakuntana EUH:n 
hallinnollisen taakan keventämiseksi, ellei 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja ja komission 
varapuheenjohtaja päätä perustaa 
EUH:hon omaa kurinpitolautakuntaa.

(12) Komissioon perustetun 
kurinpitolautakunnan olisi toimittava myös 
EUH:n kurinpitolautakuntana EUH:n 
hallinnollisen taakan keventämiseksi.

Perustelu

Päällekkäisyyksien välttämiseksi organisaatiossa ja toimien johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi samankaltaisilla toiminta-aloilla komission kurinpitolautakunnan olisi 
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toimittava myös EUH:n kurinpitolautakuntana, kuten henkilöstökomitean kohdalla on 
ehdotettu. Korkealle edustajalle ei sen vuoksi pitäisi jättää tässä asiassa harkintavaltaa. 
Ehdotetun uudelleentarkastelulausekkeen avulla voitaisiin kuitenkin selvittää, ovatko tällaiset 
erilliset elimet tarkoituksenmukaisia EUH:ssa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vuoden 2004 jälkeen saatujen 
kokemusten perusteella ei näytä olevan 
perusteita pitää voimassa rajoitusta, jonka 
mukaan henkilöstösääntöjen liitettä X ei 
sovelleta sopimussuhteiseen henkilöstöön. 
Tämä tarkoittaa, että sopimussuhteisen 
henkilöstön olisi oltava täysimääräisesti 
mukana liitteessä X olevien 2 ja 3 artiklan 
mukaisessa siirtomenettelyssä. Tätä 
varten on tarpeen säätää, että 
edustustoissa työskenteleviä 
sopimussuhteiseen henkilöstöön kuuluvia, 
joihin sovelletaan palvelussuhteen ehtojen 
3 a artiklaa, voidaan väliaikaisesti 
osoittaa toimielimen toimipaikkaan.

Poistetaan.

Perustelu

Tällaiset säännökset eivät ole EUH:n perustamisen ja toiminnan kannalta välttämättömiä, 
vaikka komission ehdotuksen soveltamisala olisikin määriteltävä näin (ks. komission 
perustelut). Sitä paitsi sopimussuhteinen henkilöstö on nimenomaan palkattu työskentelemään 
edustustoissa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta henkilöstön olisi helpompi 
matkustaa työtehtävissä Euroopan 
unionin ulkopuolella, olisi voitava 
myöntää kulkulupa, jos viranhoito sitä 
edellyttää, ja ulottaa tämä mahdollisuus 
erityisneuvonantajiin.

Poistetaan.
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Perustelu

Tällainen säännös ei ole EUH:n perustamisen ja toiminnan kannalta välttämätön, vaikka 
komission ehdotuksen soveltamisala olisikin määriteltävä näin (ks. komission perustelut). On 
vaikea ymmärtää, miksi kulkulupa olisi otettava yleisesti käyttöön, kun se nykyisin on 
tarkoitettu vain edustustojen korkeimmille virkamiehille.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Korvataan 23 artiklan kolmas kohta 
seuraavasti:
"Erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä 
pöytäkirjassa tarkoitetut kulkuluvat 
myönnetään virkamiehille, jotka kuuluvat 
palkkaluokkiin AD 12 – AD 16, 
virkamiehille, jotka palvelevat Euroopan 
unionin ulkopuolella, ja virkamiehille, 
joiden osalta se on viranhoitoon liittyvien 
syiden vuoksi tarpeen." 

Poistetaan.

Perustelu

Tällainen säännös ei ole EUH:n perustamisen ja toiminnan kannalta välttämätön, vaikka 
komission ehdotuksen soveltamisala olisikin määriteltävä näin (ks. komission perustelut). On 
vaikea ymmärtää, miksi kulkulupa olisi otettava yleisesti käyttöön, kun se nykyisin on 
tarkoitettu vain edustustojen korkeimmille virkamiehille.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

Edustuston päällikkö on edustuston koko 
henkilöstön esimies henkilöstön jäsenten 
asemasta riippumatta, ja hän vastaa 
kaikesta edustuston toiminnasta. Hän 
vastaa korkealle edustajalle edustuston 
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toiminnan kokonaishallinnoinnista ja 
kaikkien unionin toimien 
koordinoinnista.
Kun edustustojen päälliköt toimivat 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä 51 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti, he toimivat komission 
alaisuudessa, ja komissio on toimielin, 
joka on vastuussa heille 
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen 
hyväksyjinä kuuluvien tehtävien ja 
velvollisuuksien määrittelystä, 
suorittamisesta, valvonnasta ja 
arvioinnista.
Unionin edustustossa työskentelevien 
virkamiesten on noudatettava edustuston 
päällikön ohjeita unionin talousarvion 
toteuttamisessa.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 11 artiklassa säädetään, 
unionin edustustossa työskentelevän 
komission virkamiehen on otettava vastaan 
ohjeita edustuston päälliköltä erityisesti 
asioissa, jotka koskevat organisointia ja 
hallinnointia, sekä toteutettaessa unionin 
talousarviota Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
322 artiklan nojalla annettuja säädöksiä 
noudattaen.

Poiketen siitä, mitä 11 artiklassa säädetään, 
unionin edustustossa työskentelevän 
komission virkamiehen on otettava vastaan 
ohjeita edustuston päälliköltä erityisesti 
asioissa, jotka koskevat organisointia ja 
hallinnointia, sekä toteutettaessa unionin 
talousarviota Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
322 artiklan nojalla annettuja säädöksiä 
noudattaen.

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

EUH:n virkamies, jonka osana 
työtehtäviään on suoritettava tehtäviä 
komissiolle, on otettava vastaan ohjeita 
komissiolta kyseisiin tehtäviin liittyen.
Edustuston päälliköllä on kokonaisvastuu 
näiden ohjeiden noudattamisesta.
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Perustelu

EU:n talousarvion toteuttamisen olisi selvästi edelleen kuuluttava komission ja sen 
henkilöstön toimivaltaan ja tehtäviin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
317 artiklan mukaisesti. Ei liene tarkoituksenmukaista täsmentää, että edustuston päällikön 
(EUH) olisi annettava siitä ohjeita. Näistä ohjeista olisi kuitenkin tiedotettava korkealle 
edustajalle / varapuheenjohtajalle ja edustustojen päälliköille.

Tarkistus 18

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

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
asianmukaisesti perustelluissa
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

Poikkeustapaukset, joissa EUH:n toimihenkilö voidaan siirtää yksikön edun vuoksi, olisi 
määriteltävä paremmin, jotta voidaan välttää mielivaltaiset nimitykset ja varmistaa 
avoimuus.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa sovellettaessa nimittävän 
viranomaisen on EUH:n avointa virkaa 

Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa sovellettaessa nimittävän 
viranomaisen on EUH:n avointa virkaa 
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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.

täytettäessä käsiteltävä neuvoston, 
komission ja EUH:n virkamiesten, muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan 
e kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten 
toimihenkilöiden ja jäsenvaltioiden 
ulkoasiainhallintojen henkilöstön 
hakemukset antamatta etusijaa millekään 
näistä ryhmistä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 97 artiklan soveltamista. 
Nimitettäessä henkilöstöä EUH:hon on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tavoite varmistaa riittävä maantieteellinen 
edustavuus sekä sukupuolten välinen 
tasapaino kaikilla hierarkia- ja 
organisaatiotasoilla kaikissa 
henkilöstöryhmissä.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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 vertailuarvon[1] mukaisesti 
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 
henkilöstösääntöjen liitteen III mukaisesti 
järjestetyt kokeet.
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[1] Kinnockin tiedonanto C(2003)436/4.
Kinnockin vertailuarvo – riittävät 
suuntaa-antavat palvelukseen ottamista 
koskevat tavoitteet jäsenvaltiota kohti 
siten, että otetaan huomioon seuraavien 
kolmen kriteerin keskiarvo (prosentteina 
ilmaistuina): 1. asukasluku, 2. 
edustajanpaikkojen määrä Euroopan 
parlamentissa, 3. äänimäärä neuvostossa.

Perustelu

Kuten Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman 7 kohdassa todetaan, 
maantieteellisen epätasapainon korjaamiseksi olisi oltava käytettävissä neuvoston asetuksella
(EY, Euratom) N:o 401/2004 perustettua järjestelmää vastaava järjestelmä.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

1. Ellei unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja
komission varapuheenjohtaja päätä 
perustaa EUH:hon kurinpitolautakuntaa, 
komission kurinpitolautakunta toimii myös 
EUH:n kurinpitolautakuntana.

1. Komission kurinpitolautakunta toimii 
myös EUH:n kurinpitolautakuntana.

Perustelu

Päällekkäisyyksien välttämiseksi organisaatiossa ja toimien johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi samankaltaisilla toiminta-aloilla komission kurinpitolautakunnan olisi 
toimittava myös EUH:n kurinpitolautakuntana, kuten henkilöstökomitean kohdalla on 
ehdotettu. Korkealle edustajalle ei sen vuoksi pitäisi jättää tässä asiassa harkintavaltaa. 
Ehdotetun uudelleentarkastelulausekkeen avulla voitaisiin kuitenkin selvittää, ovatko tällaiset 
erilliset elimet tarkoituksenmukaisia EUH:ssa.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 6 kohta
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
3 a artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Lisätään 3 a artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Toimihenkilö, joka on palkattu osa- tai 
kokopäivätoimisesti hoitamaan tehtäviä 
unionin edustustossa, voidaan 
väliaikaisesti siirtää toimielimen 
toimipaikkaan liitteessä X olevien 2 ja 
3 artiklan mukaisessa siirtomenettelyssä".

Poistetaan.

Perustelu

Tällaiset säännökset eivät ole EUH:n perustamisen ja toiminnan kannalta välttämättömiä, 
vaikka komission ehdotuksen soveltamisala olisikin määriteltävä näin (ks. komission 
perustelut). Sitä paitsi sopimussuhteinen henkilöstö on nimenomaan palkattu työskentelemään 
edustustoissa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 7 kohta
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
3 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Korvataan 3 b artiklan toinen kohta 
seuraavasti:
"Sovellettaessa 3 a artiklaa 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
palkkaaminen avustaviin tehtäviin ei ole 
mahdollista muutoin kuin 3 a artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa."

Poistetaan.

Perustelu

Tällaiset säännökset eivät ole EUH:n perustamisen ja toiminnan kannalta välttämättömiä, 
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vaikka komission ehdotuksen soveltamisala olisikin määriteltävä näin (ks. komission 
perustelut). Sitä paitsi sopimussuhteinen henkilöstö on nimenomaan palkattu työskentelemään 
edustustoissa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
10 luku – 50 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Heidät voidaan palkata enintään neljäksi 
vuodeksi. Sopimus voidaan uusia 
useammin kuin kerran enintään neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Sopimus uusitaan 
edellyttäen, että tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion ulkoasiainhallinnosta jatketaan 
yhtä pitkäksi ajaksi kuin sopimus uusitaan.

2. Heidät voidaan palkata enintään neljäksi 
vuodeksi. Sopimus voidaan uusia 
useammin kuin kerran enintään neljäksi 
vuodeksi. Toimikauden kokonaispituus ei 
saa ylittää kahdeksaa vuotta. Sopimusta 
voidaan kuitenkin jatkaa enintään 
kahdella vuodella poikkeuksellisissa 
oloissa ja yksikön edun nimissä 
kahdeksannen vuoden päätyttyä. Sopimus 
uusitaan edellyttäen, että tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion ulkoasiainhallinnosta jatketaan 
yhtä pitkäksi ajaksi kuin sopimus uusitaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan komission ehdotusta Madridissa saavutettuun 
yhteisymmärrykseen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 10 kohta
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
10 luku – 50 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilöstösääntöjen 37, 38 ja 
39 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin. 
Tilapäinen siirto muihin tehtäviin ei voi 
jatkua pidempään kuin sopimus.

Poistetaan.
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Perustelu

Jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista tuleviin toimihenkilöihin, jotka on jo lähetetty 
EUH:hon, ei pitäisi soveltaa virkamiehiin sovellettavia tilapäistä siirtoa koskevia sääntöjä. 
Tällainen "toinen" tilapäinen siirto tarkoittaisi, että he voisivat saada työpaikan EU:n muista 
toimielimistä, jolloin uusi yksikkö menettäisi resursseja eikä EU:n palvelukseen otettaviin 
henkilöstön jäseniin sovellettaisi perinteisiä valintamenettelyjä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 12 kohta
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
118 artikla

Komission teksti Tarkistus

12. Korvataan 118 artikla seuraavasti:
"118 artikla
Henkilöstösääntöjen liitettä X sovelletaan 
kolmannessa maassa työskenteleviin 
sopimussuhteisiin toimihenkilöihin 
soveltuvin osin. Kyseisen liitteen 
21 artiklaa sovelletaan kuitenkin vain, jos 
työsopimuksen kesto on vähintään yksi 
vuosi."

Poistetaan.

Perustelu

Tällaiset säännökset eivät ole EUH:n perustamisen ja toiminnan kannalta välttämättömiä, 
vaikka komission ehdotuksen soveltamisala olisikin määriteltävä näin (ks. komission 
perustelut). Tämä lisäisi menoja ja vähentäisi monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 5 
käytettävissä olevia määrärahoja aikana, jolloin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano 
edellyttää lisävaroja.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja 
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komission varapuheenjohtaja esittää 
kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sellaisen 
kertomuksen asetuksen 
täytäntöönpanosta, jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota sukupuolten väliseen ja 
maantieteelliseen tasapainoon EUH:ssa, 
sekä talousarvioon vaikuttavien 
säännösten täytäntöönpanosta ja 
taloudellisista seurauksista, etenkin 
liitteen X soveltamisesta 
vanhempainlomalla olevaan 
henkilöstöön. Kertomuksessa on myös 
arvioitava, onko EUH:hon aiheellista 
perustaa erillinen henkilöstökomitea ja 
kurinpitolautakunta.

Perustelu

Uudelleentarkastelulausekkeella lisättäisiin EUH:n henkilöstöpolitiikan avoimuutta, ja sen 
avulla olisi mahdollista kartoittaa sukupuolten välistä ja maantieteellistä tasapainoa 
EUH:ssa ja mahdollista tarvetta EUH:n omaan henkilöstökomiteaan ja 
kurinpitolautakuntaan.
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