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Johdanto

1. Meidän on Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevan erittäin arkaluontoisen kysymyksen 
osalta käsiteltävä pakettia, jossa on kolme ehdotusta, joiden osalta parlamentin 
oikeudellinen asema on vaihteleva: 

 ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta − päivätty 25. maaliskuuta 2010 − (parlamenttia vain kuullaan − 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 27 artiklan 3 kohta1)

 ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta 
(KOM(2010)0085) − tavallinen lainsäätämisjärjestys (parlamentin ja neuvoston 
yhteispäätösmenettely − Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT-sopimus) 322 artikla2)

 ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta 
henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta annetun asetuksen 
(EY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 annetun asetuksen muuttamisesta (luonnosta ei ole 
vielä saatu) − tavallinen lainsäätämisjärjestys (parlamentin ja neuvoston 
yhteispäätösmenettely − SEUT-sopimuksen 336 artikla)

2. Komissio on antanut työasiakirjan, jossa määritellään varainhoitoasetuksen 
soveltamissääntöihin edellytettävät muutokset Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta, ja 
pääasiallisen ehdotuksen, KOM(2010)0085, SEC(2010)0257.

3. Budjettivaliokunta järjesti 16.−17. maaliskuuta pidetyssä kokouksessaan ensimmäisen 
keskustelun varainhoitoasetusta koskevien ehdotusten aikataulusta, soveltamisalasta ja 
sisällöstä esittelijä Inge Grässlen työasiakirjan perusteella3. 

4. Tämän toisen työasiakirjan tarkoituksen on laatia ensimmäinen analyysi Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiota ja toimintaa koskevista talousarviosäännöistä ja sen 
vaikutuksista EU:n rahoitusmekanismien toimintaan. 

5. Huomaamme, että tämä lainsäädäntöehdotus − josta Euroopan parlamenttia "vain"
kuullaan − sisältää huomattavan määrän talousarvioasioita, varainhoitoasetusta ja 
henkilöstösääntöjä koskevia säännöksiä, jotka saattavat haitata varainhoitoasetusta ja 
henkilöstöä koskevaa Euroopan parlamentin lainsäädäntöä asetuksessa, jota neuvosto voi 
yksipuolisesti muuttaa. Siksi on muistutettava, että Euroopan ulkosuhdehallintoa 
koskevan "paketin" kahteen kolmasosaan sovelletaan yhteispäätösmenettelyä, joten 
tosiasiallisesti kyseessä on yhteispäätösmenettelyä koskeva tilanne. 

6. Huom. Esittelijä osoittaa, että neuvoston asetuksessa (Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamisesta) olevat varainhoitoasetusta koskevat säännökset rikkovat huomattavaa 

                                               
1 Sopimus Euroopan unionista.
2 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta.
3 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360fi.pdf
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määrää nykyisistä varainhoitoasetuksen säännöksistä ja ovat niiden kanssa ristiriidassa. 
Esittelijä ehdottaa siksi, että neuvoston asetuksesta poistetaan kaikki talousarviota, 
varainhoitoasetusta ja henkilöstösääntöjä koskevat artiklat, joita voidaan käsitellä 
erillisissä oikeudellisissa säännöksissä SEUT-sopimuksen mukaisesti. 

7. Esittelijä katsoo, että lyhyt esittely yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) 
koskevista asioista Euroopan unionin historiassa voisi olla hyödyllinen yleisen käsityksen 
takia.

YUTP:tä koskevat talousarviojärjestelyt ennen Lissabonin sopimusta

8. Vuonna 1957 tehdyssä Rooman sopimuksessa käsitellään kansainvälisten asioiden osalta 
vain kauppaa. Vuodesta 1970 alkaen alkoi kehittyä epävirallisia järjestelmiä, joita 
kutsuttiin "Euroopan poliittiseksi yhteistyöksi"(EPC). Vuoden 1986 Euroopan 
yhtenäisasiakirjassa ja sen jälkeen Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 ja 
Amsterdamin sopimuksessa vuonna 1997 virallistettiin nykyiset mekanismit, liitettiin 
EPC:n sihteeristö neuvoston sihteeristöön ja luotiin YUTP:n pääsihteeri / korkea edustaja. 
Tämän oli määrä avustaa puheenjohtajavaltiota ja neuvostoa. YUTP:n hallinto ja 
täytäntöönpano ovat puheenjohtajavaltion ja neuvoston yksinomaisella vastuulla1, mutta 
komissio hallinnoi aina neuvoston vastuulla olevia varoja (280 miljoonaa euroa 
vuonna 2010). Mutta komissionkaan osalta ei toteuteta toimintatalousarvioita eikä 
myönnetä avustuksia (poikkeuksena parlamentin talousarvio, poliittiset puolueet ja 
poliittiset säätiöt). Muut toimielimet vain toteuttavat omat hallinnolliset talousarvionsa.

9. 17. maaliskuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 42 artiklan mukaan neuvoston ja 
komission on neuvoteltava vuosittain komission laatiman alustavan talousarvioesityksen 
perusteella YUTP:n toimintamenojen määrästä ja kyseisen määrän jakamisesta komission 
talousarvion YUTP:n talousarviota koskevan luvun (19 03) momenttien välillä (muun 
muassa erityisedustajien toimet).

10. Aiemmat vastuuvapautta koskevat suositukset huomioon ottaen neuvosto ei koskaan 
osoittanut kiinnostusta YUTP:n varojen hallinnointiin. Vastuuvapautta koskevissa 
päätöslauselmissa ei mainita näitä varoja eikä niissä ole erityisiä haasteita. Parlamentin 
osalta budjettivaliokunta on aina arvostellut valtuuksien sekoittumista ja niiden 
avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden puutetta ja neuvoston kieltäytymistä soveltaa 
tavallista parlamentaarista menettelyä vastuuvapausmenettelyyn. Se, että vain komission 
talousarvion vastuuvapaus katetaan SEUT-sopimuksella (319 artikla) ja että neuvoston 
vastuuvapaudella on pääasiassa poliittinen arvo ja että sen osalta seuraukset ovat 
epäselviä, on aiheuttanut joka vuosi ongelmia ja keskusteluita talousarvion 
valvontavaliokunnassa. Tähän asti YUTP:ssä ei ole ollut veronmaksajien rahojen 
parlamentaarista valvontaa ja vastuuvelvollisuutta. 

                                               
1 Crowe, Brian: The European External Action Service. Roadmap for Success. Chatham House, 2008, 11. On 

mielenkiintoista huomata, että talousarvioasioilla, avoimuutta koskevilla kysymyksillä ja valvontaa koskevilla 
aiheilla ei ole minkäänlaista asemaa tässä "etenemissuunnitelmassa". Kaikkia asiakirjan kymmentä poliittista 
suositusta noudatettiin korkean edustajan, Catherine Ashtonin, kertomuksessa. Brian Crowe työskenteli 
entiselle korkealle edustajalle Javier Solanalle neuvostossa. 
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11. Lissabonin sopimukseen asti ulkoisen toiminnan talousarvion ja komission 
136 edustuston ja niiden 5038 henkilön suuruisen henkilöstön hallinta olivat komission 
yksinomaisella vastuulla. YUTP:n ja neuvoston erityisedustajien välillä ei ole yhteistyötä 
tietyillä alueilla ja tietyissä komission edustustoissa. Erityisedustajat saavat − omasta 
pyynnöstään − edustustoilta pääasiassa logistista tukea. Tietoa vaihdetaan, mutta ei 
yhteisiä toimia.

Lissabonin sopimus

12. Perussopimuksissa (SEU ja SEUT) ei säädetä tietystä organisaatiorakenteesta 
ulkosuhdehallinnolle.

SEU-sopimuksen 13 artiklan 1 kohdassa luetteloidaan EU:n toimielimet: Euroopan 
parlamentti, Eurooppa-neuvosto, neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin 
tuomioistuin, Euroopan keskuspankki ja tilintarkastustuomioistuin.

13. SEU-sopimuksen V osastossa annetaan yleiset määräykset unionin ulkoisesta toiminnasta 
ja erityismääräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Sen muotoilu ja 
täytäntöönpano kuuluvat korkean edustajan toimivaltaan (SEU-sopimuksen 27 artiklan 
1 kohta). SEU-sopimuksen 30, 33 ja 34 artiklassa on lisää korkean edustajan valtuuksia. 
Korkean edustajan toimivallan ja minkäänlaisen organisaatiomuodon välillä ei ole 
yhteyttä.

14. Korkea edustaja voi ehdottaa täysin vapaasti mitä tahansa organisaatiomuotoa 
ehdotuksessaan neuvostolle Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamispäätöksestä (SEU-
sopimuksen 27 artiklan 3 kohta).

15. Euroopan ulkosuhdehallintoa ei mainita SEUT-sopimuksessa lainkaan, se on mainittu 
vain kerran SEU-sopimuksen 27 artiklan 3 kohdassa. "Korkean edustajan hoitaessa 
tehtäviään häntä avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto."

16. Päinvastoin: Euroopan ulkosuhdehallinto on "yksikkö", joka EU:n käsitteistössä on 
yleisesti vähemmän kuin "osasto", "sihteeristö", "virasto" tai edes "toimisto". Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kolmasosa koostuu lopulta jäsenvaltioiden diplomaateista (SEU-
sopimuksen 27 artiklan 3 kohta): Hallinto koostuu neuvoston ja komission sekä 
jäsenvaltioiden virkamiehistä.

Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevien ehdotusten sisältämien talousarviosäännösten 
arviointi

Korkeaa edustajaa koskeva ehdotus (neuvoston 25. maaliskuuta 2010 tehty päätösluonnos)

17. On mielenkiintoista huomata, että valtuuksien sekoittuminen ja avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden puute tämänhetkisessä YUTP:n talousarviossa on malli, jolle 
Euroopan ulkosuhdehallintoa rakennetaan. Perussopimuksessa ei säädetä 
organisaatiomuodosta − se on sitova vain henkilöstön osalta. Korkea edustaja 
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suunnittelee täysin uuden organisaation, jossa on komission kanssa rinnakkain 
työskentelevä oma hallinto.

18. Catherine Ashtonin (Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta) antaman ehdotuksen 
tärkeimmät talousarvioon liittyvät kohdat:
 Euroopan ulkosuhdehallinto on komissiosta ja neuvostosta erillinen toimielin
 pääsihteeri, jolla on kaksi asemaa, kaksi varapääsihteeriä, joilla on kaksi asemaa, kun 

perussopimuksessa säädetään vain yhdestä henkilöstä, jolla on kaksi asemaa − korkea 
edustaja / varapuheenjohtaja

 keskeiset järjestöt ja kaikki edustustot komission henkilökunta mukaan luettuna
 Euroopan ulkosuhdehallinto avustaa komission puheenjohtajaa, komission yksiköitä, 

neuvoston puheenjohtajaa ja jäsenvaltioiden ulkosuhdehallintoja
 pääosastot, joiden vastuualueet ovat maantieteellisiä, monenvälisiä ja aihekohtaisia
 edustustojen päälliköt kuuluvat korkean edustajan yksinomaiseen vastuualueeseen: 

nämä toteuttavat myös komission toimintatalousarviota
 ehdotuksessa ei ole määritelty erityisedustajan toimivaltaa ja vastuuta
 YUTP:n osastot ja neuvoston valmiudet yhdistetään toimintatalousarvioon (YUTP:n 

talousarvio, vakausväline, teollisuusmaiden yhteistyöväline, viestintä ja 
julkisuusdiplomatia, vaalitarkkailuvaltuuskunnat)

 korkea edustaja "edistää" kaikkia komission ulkoisia ohjelmia (ENPI, DCI, EKR, 
EIDHR, ENSC), Euroopan ulkosuhdehallinnon vastuulla on komission päätösten 
valmistelu seuraavia asioista koskevissa ohjelmissa: maaosuudet, maita ja alueita 
koskevat strategia-asiakirjat, maa- ja alueohjelmat (huom. komissiolle jäävät vain 
vuotuiset toimintaohjelmat! − se tarkoittaa, että niiden talousarviota koskeva 
vastuuvelvollisuus Euroopan parlamentille vaarantuu! Maa- ja alueohjelmissa tehdään 
konkreettisia päätöksiä!)

 korkea edustaja on tulojen ja menojen hyväksyjä. Se tarkoittaa, että hänellä on paljon 
suuremmat talousarviota koskevat valtuudet kuin kenelläkään komission jäsenellä 
(kukaan komission jäsenistä tai edes puheenjohtaja ei ole tulojen ja menojen 
hyväksyjä!). Tämä ehdotus vie meidät takaisin aikaan ennen Jacques Santerin 
komission kaatumista.

 Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilökunta samoilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla: 
sillä kyseenalaistetaan se, että Jacques Santerin komission kaatumisen jälkeen vain 
EU:n virkamiesten on annettu hallita EU:n varoja, koska he ovat vastuussa yksityisillä 
varoillaan.

 Turvallisuus Euroopan ulkosuhdehallinnon ainoana vastuualueena − mikä tällä 
hetkellä käytännössä tarkoittaa "oven avaamista" suuremmille talousarviomenoille!

Mikä on vaakalaudalla Euroopan parlamentin, toisen budjettivallankäyttäjän osalta?

19. Euroopan parlamentin 25. maaliskuuta 2010 annetussa päätöslauselmassa pyydetään, että 
Euroopan ulkosuhdehallinnon talousarvioon ja talousarvioon valvontaan sovelletaan 
täysimääräistä parlamentaarista valvontaa, ja palautetaan mieliin, että ulkosuhdehallinnon 
henkilöstötaulukon täysi talousarviota koskeva avoimuus on varmistettava.1 Kyseisen 

                                               
1 Euroopan parlamentin vuoden 2011 talousarvion painopisteistä − pääluokka III − Komissio 

25. maaliskuuta 2010 antaman päätöslauselman 57 kohta (2010/2004(BUD).
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hallinnon riippumattomuuden asteen mukaisesti ilmenee erilaisia talousarviota koskevia 
ongelmia, kuten edellä on jo osittain todettu, jotka saattavat vaarantaa Euroopan 
parlamentin talousarviota koskevat etuoikeudet, erityisesti, koska ne sekoittavat ja siten 
hämärtävät institutionaalisia, poliittisia ja yksittäisiä vastuualueita. Yhteenvetona:

20. Talousarvio: Perussopimusten mukaisesti vain komissio voi toteuttaa (= käyttää) 
toimintamenot politiikkaa varten. Toimintamenojen käyttäminen ja komission ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon päällekkäinen toimivalta pääasiassa EU:n 
lähetystöissä/edustustoissa aiheuttavat valtuuksien sekoittumista, joka on haaste kaikille 
parlamentin toimivaltaisille valiokunnille ja talousarvion valvontavalmiuksille (erityisesti 
AFET- ja CONT-valiokunnat). Meidän on säilytettävä selkeä komento- ja vastuuketju. 

21. Vastuuvapaus: EU:n perussopimuksissa säädetään, että vastuuvapautta sovelletaan 
SEUT-sopimuksen 319 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 276 artikla) mukaisesti 
ainoastaan Euroopan komissioon. Euroopan parlamentti menettää valtansa, jos Euroopan 
ulkosuhdehallinto sijoitetaan komission ulkopuolelle, koska vastuuvapautta (sen 
epäämistä) koskevat vaikutukset muihin toimielimiin ovat kiistanalaisia. 

22. Henkilöstö ja talousarvio: Jacques Santerin komission vuonna 1999 tapahtuneen 
eroamisen jälkeen säädettiin selkeästi, että vain EU:n virkamiehet voivat vastata EU:n 
varoista. Tämä kyseenalaistetaan sillä, että kolmasosa Euroopan ulkosuhdehallinnosta 
tulee jäsenvaltioiden hallinnosta; Euroopan ulkosuhdehallinnon osan muodostavien 
edustustojen päälliköt työskentelevät komissiolle, mutta he eivät ole sen virkamiehiä. 
Ratkaisu nimittää heidät komission tulojen ja menojen hyväksyjiksi toimivallan siirron 
nojalla on erittäin ongelmallinen. Heidät pitäisi ainakin nimittää yhteisymmärryksessä 
komission kanssa, koska perussopimusten mukaan vain komissio (ja sen virkamiehet) 
toteuttaa (= käyttää) toimintamenot ja komissio vastaa parlamentille talousarvion 
toteuttamisesta.

23. Avoimuuden takia Euroopan parlamentin olisi puolustettava toimintaan perustuvan 
hallinnon periaatteita, joiden puolesta se on taistellut niin ankarasti vuoden 1999 
jälkeen. Varainhoitoasetuksen 41 artiklan 2 kohta oli seurausta tästä poliittisesta 
päätöksestä ja sillä säädettiin toiminta- ja hallintomenojen erottamisesta. Tämä periaate on 
erityisen tärkeä Euroopan ulkosuhdehallinnolle yritettäessä sisällyttää kehitysyhteistyötä, 
humanitaarista apua ja naapuruutta koskevia politiikanaloja (ja niiden hallintoa) Euroopan 
ulkosuhdehallinnon toiminta-alaan. 

24. Siirrot: Komissiota ja muita toimielimiä tällä alalla koskevat erilaiset säännöt 
edellyttävät, että yhdistämme ehtoja − komission sääntöjä on sovellettava 
johdonmukaisesti.

25. Otsakkeen 5 yläraja: Otsakkeen 5 mukauttaminen on välttämätöntä, koska jäsenvaltioiden 
virkamiehet on otettava mukaan Euroopan ulkosuhdehallintoon ja liikkumavarat ovat 
sangen tiukkoja. 
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Euroopan ulkosuhdehallinto täysin riippumattomana yksikkönä Euroopan komission 
"sisällä"

26. Tämä malli sopii parhaiten EU:n talousarviolainsäädäntöön ja henkilöstösääntöihin 
Tarvitaan vain muutamia helposti hallittavia muutoksia. Euroopan parlamentti on myös 
vaatinut tätä mallia 22. lokakuuta 2009 Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen 
liittyvistä institutionaalisista näkökohdista antamassaan päätöslauselmassa 
(2009/2133(INI)):

Euroopan parlamentti, joka
7. katsoo, että koska Euroopan ulkosuhdehallinto on organisaationsa ja talousarvioon liittyvien 
näkökohtien puolesta ainutlaatuinen, se on liitettävä komission hallintorakenteeseen, koska näin 
voidaan huolehtia täydestä avoimuudesta;

27. Jos Euroopan ulkosuhdehallinto perustetaan komission riippumattomana yksikkönä, 
EU:n lainsäädännössä säädetään jo siitä ja tarjotaan joitakin ratkaisuja:

28. Talousarvio: Yksikön määrärahat, joista säädetään yksityiskohtaisesti ja jotka kuuluvat 
talousarvion erityiseen otsakkeen Euroopan unionin yleisen talousarvion komissiota 
koskevassa pääluokassa. Korkea edustaja lähettää komission talousarviosta vastaavalle 
pääosastolle alustavan talousarvioesityksen sisällytettäväksi virastoa koskevaan 
erityisotsakkeeseen vuotuisessa yleisessä talousarviossa. 

29. Henkilöstö: Yksikölle osoitetut virat luetteloidaan komission organisaatiokaavion 
liitteessä. Korkea edustaja käyttää yksikön henkilöstön osalta hänelle Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä nimittävästä viranomaisesta 
ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa nimittävästä 
viranomaisesta osoitettuja valtuuksia tehdä työsopimuksia. 

30. Sisäinen organisaatio: Komission päätöksiä sen sisäisestä organisaatiosta sovelletaan 
yksikköön vain silloin, kun ne ovat yhdenmukaisia SEUT-sopimuksen ja 
SEU-sopimuksen säännösten kanssa (Euroopan ulkosuhdehallinto sui generis 
-luonteisena yksikkönä).

Euroopan ulkosuhdehallinto käsittely toimielimenä varainhoitoasetuksen 1 artiklan 
mukaisesti 

31. Olisi outoa, jos Eurooppa-neuvostolla, joka on perussopimuksissa tunnustettu toimielin, 
ei ole omaa osastoa EU:n talousarviossa, mutta Euroopan ulkosuhdehallinnolla sellainen 
olisi. 

32. Perussopimukset ovat hyvin selkeitä: unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja on myös yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista (SEU-
sopimuksen 17 artiklan 4, 6, 7 ja 8 kohta). Korkea edustaja vastaa komissiossa 
ulkosuhteista ja unionin ulkoisen toiminnan muiden näkökohtien yhteensovittamisesta 
(SEU-sopimuksen 18 artiklan 4 kohta. Hänellä ei ole aloiteoikeutta (SEU-sopimuksen 
24 artiklan 1 kohta).
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33. Periaatteesta Euroopan komission varapuheenjohtajan toimet ja korkean edustajat toimet 
− vaikka kyseessä on personaaliunioni − on aina erotettava. Se vaikuttaa sijaisiin − 
korkealla edustajalla on sijaisia vain korkean edustajan tehtäviin.

34. Vastuuvapaus: Edellä kuvatun mukaisesti SEUT-sopimuksen 319 artiklan mukaan vain 
Euroopan komissioon sovelletaan vastuuvapausmenettelyä. Kaikki muut parlamentin 
muille toimielimille myöntämät vastuuvapaudet saatettaisiin hyväksyä yleisesti, mutta se 
ei tarkoita perussopimuksen mukaista vastuuvapautta. Neuvoston on selkeytettävä tätä 
merkittävää kohtaa Euroopan ulkosuhdehallinnon perusasiakirjassa. Seuraavana on 
varainhoitoasetus. Varainhoitoasetuksen muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon 
osalta annetussa komission ehdotuksessa1 Euroopan ulkosuhdehallintoa käsitellään 
"toimielimenä" varainhoitoasetuksen 1 artiklan mukaisesti. Ehdotuksen johdanto-osan 
3 kappaleessa säädetään, että "Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi saatava vastuuvapaus 
Euroopan parlamentilta talousarvioon sisältyvään Euroopan ulkosuhdehallinnon 
pääluokkaan hyväksyttyjen määrärahojen toteuttamisesta". Tämä kohta ei kuitenkaan ole 
sitova, ja varainhoitoasetuksen 145 artikla pysyy muuttumattomana.  

35. Siirrot: Jos Euroopan ulkosuhdehallintoa käsitellään komissiosta erillisenä toimielimenä, 
siihen sovelletaan siirtojen osalta varainhoitoasetuksen 22 artiklaa eikä 23 artiklaa. 
Asetuksen 22 artiklan ehdot eivät ole niin ankarat kuin 23 artiklan (mahdollisuus tehdä 
määrärahasiirtoja osastosta toiseen 10 prosentin rajoissa).  Tämän olettamuksen nojalla 
varainhoitoasetuksen 22 artiklaa on siis muutettava Euroopan ulkosuhdehallinnon 
jättämiseksi pois ja 23 artiklaa sen sisällyttämiseksi. Toinen vaihtoehto tämän 
olettamuksen nojalla olisi määrätä määrärahojen siirtojen osalta komissiolle samat ehdot 
kuin muillekin toimielimille (22 artiklan ja 23 artiklan eron poistamisella voitaisiin 
suojata Euroopan parlamentin talousarviota koskevat erioikeudet).

36. Talousarvion toteuttaminen: Perussopimuksessa säädetään, että komissio toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varainhoitoasetuksen säännösten 
mukaisesti (SEUT-sopimuksen 317 artiklan 1 kohta). Kuten edellä mainittiin, komission 
on edelleen käytettävä kaikki toimintamenot sen politiikan osalta, jota se toteuttaa 
perussopimusten mukaisesti. Komission rahoitusvastuun säilyttämiseksi on laadittava 
suojalausekkeita myös niitä tapauksia varten, jolloin edustuston päällikkö käyttää 
"komission rahaa". Tietyt "hallinnolliset" kohdat yhdistetään toimintaan perustuvaa 
budjetointia koskevan periaatteen mukaisesti toimintaohjelmaan, mutta ne on määrä 
toteuttaa unionin edustustoissa. Kyseisten kohtien on pysyttävä toimintatalousarviossa 
(pääluokka III); niitä ei voida erottaa "toimintaohjelmasta" eikä niitä voida sijoittaa 
otsakkeeseen 5.

Yksikön rahoittaminen − talousarviovaikutukset otsakkeen 5 menoihin

Otsakkeen 5 yläraja

37. Euroopan ulkosuhdehallinnolla ei välttämättä ole talousarviovaikutuksia tai se voi johtaa 
− mikä nykyisen ehdotuksen perusteella on todennäköisempää − EU:n talousarvion 
kasvuun otsakkeessa 5 − sen koosta riippuen. On todellisuutta, että henkilöstön 

                                               
1 KOM(2010)0085
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hankkiminen kansallisista ulkosuhdehallinnoista rahoitetaan EU:n talousarviosta. 
Esimerkiksi: Yksi diplomaatin virka edustustossa maksaa kaksi kertaa niin paljon kuin 
virka päätoimipaikassa. Siten keskitetyn ja hajautetun henkilöstön välisellä suhteella on 
huomattava vaikutus talousarvioon otsakkeessa 5. Mitä enemmän henkilöstä siirretään 
ulkoisiin edustustoihin, sitä suuremmat ovat Euroopan ulkosuhdehallinnon kustannukset.

38. Jos Euroopan ulkosuhdehallintoa käsitellään toimielimenä, jolla on oma osastonsa 
talousarviossa, EU:n erityisedustajien tällä hetkellä otsakkeessa 4 olevat hallinnolliset 
määrärahat olisi siirrettävä otsakkeeseen 5. Nämä muutokset vaikuttaisivat monivuotisen 
rahoituskehyksen liikkumavaroihin (otsakkeen 5 ylärajoja olisi nostettava 
vuosille 2010−2013 Euroopan ulkosuhdehallinnon rahoittamiseksi vaarantamatta 
olemassa olevien toimielinten talousarvioita). Euroopan ulkosuhdehallintoa koskeva 
lisätalousarvio vuodelle 2010 olisi välttämätön.

39. "Hallintomenojen" osalta EU:n talousarvion aiemmat toimintaan perustuvat kohdat 
yhdistetään toimintaohjelmaan, mutta ne on määrä toteuttaa unionin edustustoissa. 
Kyseisten kohtien olisi pysyttävä toimintatalousarviossa (pääluokka III); niitä ei voida 
erottaa "toimintaohjelmasta" eikä niitä voida sijoittaa otsakkeeseen 5 (toimintaan 
perustuva budjetointi, joka otettiin käyttöön Jacques Santerin komission kaatumisen 
jälkeen).  

Tukitoimet

40. Kustannustehokkuuden ja tehokkuuden takia Euroopan ulkosuhdehallinnossa on 
jälkimmäisessä tapauksessa erillisenä elimenäkin luotettava komission tukitoimiin niin, 
että lopullinen vastuu, sen komentoketjut ja kirjanpidon jäljitettävyys eivät hämärry. 

Talousarviomäärärahojen valvonta − muutokset toimielinten sopimukseen ja 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen YUTP:n osalta

41. Euroopan ulkosuhdehallinnon luomisen on joka tapauksessa oltava tilaisuus tehdä 
ulkoisten toimien määrärahoista avoimempia. 

42. Vuosien 2007−2013 monivuotista rahoituskehystä koskevasta neuvoston asetuksesta 
annetun ehdotuksen (KOM(2010)0072) 12 artiklassa ja ehdotetun "budjettiyhteistyötä"
koskevan toimielinten sopimuksen 18 kohdassa (aiempi 42 kohta) (KOM(2010)0073) 
kielletään tällä hetkellä kielletään varojen ottaminen varaukseen. Sopimuksen 
18 kohdassa myös säädetään, että jollei sopimukseen päästä, katsotaan, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ottavat talousarvioon edellisessä talousarviossa olevan määrän tai 
talousarvioesityksessä ehdotetun määrän, jos tämä määrä on edellistä pienempi. 
Toimielinten sopimuksen 19 kohdassa (aiempi 43 kohta) säädetään lisäksi, että korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan on annettava Euroopan parlamentille tietoja YUTP:n 
rahoitusvaikutuksista. Lopuksi, SEU-sopimuksen 41 artiklassa säädetään 
käynnistysrahaston perustamisesta sellaisten valmistelutoimien rahoittamiseksi, jotka 
liittyvät toimiin, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla. Tällä 
artiklalla ei anneta valvontavaltuuksia Euroopan parlamentille. 
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43. Monivuotista rahoituskehystä koskevaa asetusta on muutettava, jotta YUTP:n 
talousarvion erityispiirteet voidaan poistaa. Ehdotetun "budjettiyhteistyötä" koskevan 
toimielinten sopimusluonnoksen esittelijä Reimer Böge huomautti 25. maaliskuuta 2010 
järjestetyissä kolmenvälisissä neuvotteluissa, että toimielinten sopimuksesta ei voida 
neuvotella ilman sopimusta Euroopan ulkosuhdehallinnon oikeudellisesta luonteesta.

Vaikutustenarviointi ja hajaantuneet ehdotukset

44. Esittelijä muistuttaa vaikeuksista, jotka johtuvat varainhoitoasetuksen tarkistamista 
koskevien ehdotusluonnosten (laaja-alaisesta) hajaantumisesta (Lissabonin sopimuksesta 
johtuvat muutokset, Euroopan ulkosuhdehallinnosta johtuvat muutokset, 
kolmivuotistarkistus), jotka johtavat moniin menettelyihin ja voivat aiheuttaa 
hämmennystä (erityisesti, kun erilliset ehdotukset koskevat samoja varainhoitoasetuksen 
säännöksiä). Olisi lisäksi mielenkiintoista nähdä, aikooko komissio tehdä 
vaikutustenarvioinnin1, kuten paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten 
sopimuksen 15 kohdassa pyydetään?2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 15 kohta: "Komissio ottaa huomioon myös toteuttamiensa ennakolta kuulemisten ja vaikutusanalyysien 

merkityksen ja tulokset."


