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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on äskettäin perustettu elin, joka syntyi 
usean eri yksikön yhdistämisestä, ja että vuosi 2011 oli sen ensimmäinen toimintavuosi, 
mihin liittyi useita teknisiä haasteita, jotka koskivat erityisesti hankintaa, rekrytointia sekä 
elimen toimintakulttuuria ja käytäntöjä; 

2. kiittää erinomaista koordinaatiota EUH:n ja muiden elinten sekä kansainvälisten 
avunantajien välillä ja suosittaa, että nämä käytännöt vakiinnutetaan;

3. muistuttaa, että kun EUH perustettiin, komissio otti kustannussyistä vastuulleen kaksi 
hallinnonalaa, sisäisen tarkastuksen ja kirjanpidon; toteaa, että tämä on todennetusti 
tuonut säästöjä, ja kannattaa yhteistyön jatkamista;

4. suosittaa, että EUH pyrkii jatkuvasti löytämään synergioita ja lisäarvoa 
vuorovaikutuksestaan jäsenvaltioiden kanssa sekä tiedon jakamisen ja analysoinnin että 
diplomaattiseen edustautumiseen kolmansissa maissa liittyvien tehtävien alalla;

5. panee merkille vilkkaan rekrytointijakson EUH:n ensimmäisenä toimintavuonna 
täysimääräisen henkilöstön varmistamiseksi; toteaa, että tiettyjen unionin edustustojen 
virkoja on muita vaikeampi täyttää, mikä johtuu pääasiassa niiden sijaintiin liittyvistä 
riskeistä;

6. katsoo, että on vaikea yksityiskohtaisesti vertailla olosuhteita EUH:n 
140 toimintapaikassa; suosittaa sen vuoksi, että vertailukriteerit määritetään kyseisessä 
maassa sijaitsevien unionin jäsenvaltioiden ulkomaanedustustojen perusteella;

7. pitää valitettavana maantieteellistä ja sukupuolten välistä epätasapainoa EUH:ssa, jossa 
uusista jäsenvaltioista kotoisin olevan henkilöstön osuus on pienempi kuin EU15-maista 
kotoisin olevan henkilöstön osuus (pääasiassa edustustojen päällikkötason alapuolella) ja 
jossa naisten osuus on suhteellisen alhainen; kehottaa EUH:ta toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi;

8. panee tyytyväisenä merkille vuoden 2011 tilanteesta suoriutumisen, kun hakijoita oli 
8 800 ja haastatteluja 1 300 ja 118 virkaa täytettiin; 

9. panee merkille, että 39,5 prosenttia unionin suurlähettiläistä on jäsenvaltioista; palauttaa 
mieliin sopimuksen, jonka mukaan kolmannes viroista olisi täytettävä jäsenvaltioista 
kotoisin olevalla henkilöstöllä; kehottaa korkeaa edustajaa panemaan sopimuksen 
täytäntöön ja varmistamaan, että se kattaa myös keski- ja johtotason virkojen kiintiön;

10. panee merkille EUH:n ja komission henkilöstön välisen epätasapainon unionin 
edustustoissa; kehottaa siirtämään enemmän EUH:n henkilöstöä päätoimipaikasta 
edustustoihin;
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11. edellyttää, että tarkastetaan niiden 36 unionin edustuston tilanne, joissa on vain 
suurlähettiläs, ja pyritään joko sulkemaan edustusto tai lisäämään henkilöstöä, jos se on 
tarkoituksenmukaista;

12. vaatii painokkaasti EUH:ta ottamaan käyttöön samanlaisia henkilöstön matkajärjestelyjä 
koskevia käytäntöjä, joita jäsenvaltiot käyttävät vastaavissa olosuhteissa;

13. vaatii, että henkilöstösääntöjen liitettä X (kolmannet maat) muutetaan niin, että 
lomapäivien ja muiden paikallisten vapaapäivien määrä vastaa jäsenvaltioiden 
edustustojen käytäntöjä;

14. katsoo, että EUH:n tarkastamisen yhteydessä olisi asianmukaista toteuttaa 
yksityiskohtainen selvitys saatavilla olevien resurssien ja EUH:n tehtävien välisestä 
yhteensopivuudesta sekä muutoksista, joita tarvitaan sen mahdollisimman tehokkaan 
toiminnan varmistamiseksi; katsoo, että EUH:n käytössä olevien kiinteistöjen arviointi 
olisi toteutettava vertaamalla niitä muihin, samassa paikassa sijaitseviin 
diplomaattiedustustoihin, sen sijaan, että verrattaisiin hyvin erilaisissa maissa sijaitsevia 
EUH:n tiloja toisiinsa;

15. kehottaa esittämään monivuotissuunnitelman, jossa käsitellään unionin työntekijöiden ja 
rakennusten turvallisuutta sekä rakennusten turvatoimia kaikissa kolmansissa maissa, 
joissa on unionin edustusto;

16. vaatii, että on analysoitava EUH:n ja komission sekä EUH:n ja neuvoston pääsihteeristön 
välisten yksikkötason sopimusten tehokkuutta, ja ehdottaa, että voimassaolevia 
sopimuksia tarkistetaan ja tehdään tarvittaessa uusia sopimuksia, jotta voidaan puuttua 
hallinnon ongelmiin. 
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