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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa tehtyjä päätelmiä ja annettuja 
suosituksia Euroopan ulkosuhdehallinnon taloushallinnossa esiintyneistä puutteista; 
toteaa, että osa ongelmista saattaa olla väliaikaisia ja että maksujen virhetaso ei yleisesti 
tarkastellen ole olennainen, mutta toivoo, että vastaisuudessa keskitytään entistä 
tarkemmin parhaiden käytäntöjen omaksumiseen ja varainhoitoasetuksen tarkkaan 
noudattamiseen;

2. pitää myönteisinä vuonna 2012 aikaansaatuja säästöjä ja toivoo, että tämä suuntaus jatkuu 
vuonna 2013 suunnitelmien mukaisesti; viittaa aiempiin huomautuksiinsa korkeiden 
virkojen liiallisesta määrästä, joka on täysin suhteeton muihin toimielimiin verrattuna; 
kehottaa asiasta vastaavia yksikköjä laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin 
etenemissuunnitelman ja soveltuvia menetelmiä tämän epäsuhdan korjaamiseksi; korostaa 
lisäksi, että Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöä koskeviin erityisiin 
turvallisuusnäkökohtiin on suunnattava lisää varoja;

3. muistuttaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon avulla on pyrittävä saamaan aikaan säästöjä 
ja tehostamaan ulkoasiainhallintoa kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välisiä synergiavaikutuksia sijoittamalla toimitilat toistensa yhteyteen, 
vaihtamalla tietoja, yhdistämällä ja vaihtamalla asiantuntemusta ja tietämystä ja tekemällä 
tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten 
kanssa; korostaa lisäksi, että Euroopan ulkosuhdehallinnon on pyrittävä välttämään ja 
karsimaan tehtävien, toimintojen ja resurssien päällekkäisyyttä unionin muiden 
toimielinten kanssa ja Euroopan ulkosuhdehallinnon sisällä ja toimittava entistä 
avoimemmin jakaessaan tehtäviä ulkosuhdehallinnon hallintorakenteen sisällä;

4. toteaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission työntekijöiden jakauma 
edustustoissa on epätasapainoinen; kehottaa lähettämään edustustoihin lisää työntekijöitä 
Euroopan ulkosuhdehallinnon keskushallinnosta;

5. pitää tarpeellisena tarkistaa Euroopan ulkosuhdehallinnon edustustoissa nykyisin 
soveltamia menettelyjä, kuten unionin edustustoissa työskentelevän paikallisen 
henkilöstön vuosittaisia kollektiivisia palkkaneuvotteluja;

6. on edelleen huolestunut siitä, pidetäänkö tämä tavoite mielessä pyrittäessä 
palvelukseenottoa koskeviin tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on houkutella henkilöstöä 
jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista ja varmistaa, että kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaiset ovat maantieteellisesti ja sukupuolittain tasapuolisesti ja asianmukaisesti 
edustettuina kaikilla virkatasoilla; korostaa, että kumpikin tavoite olisi sisällytettävä 
pitkän aikavälin palvelukseenottostrategiaan; toteaa, että 39,5 prosenttia EU:n 
edustustojen päälliköistä on peräisin jäsenvaltioista; muistuttaa, että sopimuksen mukaan 
kolmasosa kaikista paikoista on täytettävä jäsenvaltioista peräisin olevilla työntekijöillä;
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7. toteaa, että yhtäältä henkilöstön määrä ja toisaalta määritetyt strategiset edut ja tietyille 
edustustoille tai tiettyihin toimintoihin keskitetyt otsakkeen 4 menot ovat sidoksissa 
toisiinsa, ja korostaa, että tämä asia olisi ilmoitettava selvästi ja että sitä olisi tarkasteltava 
uudelleen;

8. korostaa, että on hyödynnettävä uuden varainhoitoasetuksen mahdollistamaa suurempaa 
joustavuutta ja nopeutettava avun toimittamista kriisitilanteissa; katsoo, että näin olisi 
toimittava erityisesti välittömissä vaaratilanteissa, jotka uhkaavat eskaloitua aseelliseksi 
konfliktiksi tai horjuttaa maata, ja tilanteissa, joissa unionin varhainen osallistuminen olisi 
hyvin tärkeää konfliktien ennaltaehkäisyn kannalta.
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