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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston teksti Tarkistus

(3) Euroopan ulkosuhdehallinto tukee 
korkeaa edustajaa hänen suorittaessaan 
Euroopan unionin yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan (YUTP) johtamiseen 
ja EU:n ulkoisen toiminnan 
johdonmukaisuuden varmistamiseen 
liittyviä tehtäviään. Euroopan 
ulkosuhdehallinto tukee korkeaa edustajaa 
hänen toimiessaan ulkoasiainneuvoston 
puheenjohtajana, sanotun vaikuttamatta 
neuvoston pääsihteeristön normaaleihin 
tehtäviin. Euroopan ulkosuhdehallinto 
tukee korkeaa edustajaa myös hänen 
toimiessaan komission 
varapuheenjohtajana, kun on kyse 
komissiolle ulkosuhteiden alalla kuuluvien 
tehtävien hoitamisesta komissiossa ja 
unionin ulkoisen toiminnan 
koordinoinnista muilta osin, sanotun 
vaikuttamatta komission yksiköiden 
normaaleihin tehtäviin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en



PA\814228FI.doc 3/7 PE441.063v01-00

FI

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

(10 a) On muistettava, että miesten ja 
naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
ja tasa-arvoisen kohtelun periaate työtä ja 
ammattia koskevissa kysymyksissä on 
kirjattu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 157 artiklaan ja 
kattavaa lainsäädäntöä on jo annettu 
miesten ja naisten tasa-arvoisesta 
kohtelusta työhön pääsyssä ja työoloissa.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

1. Euroopan ulkosuhdehallintoa johtaa 
pääsihteeri, joka toimii korkean edustajan 
alaisuudessa. Pääsihteeri toteuttaa kaikki 
ulkosuhdehallinnon moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi tarvittavat, 
mukaan lukien hallinnolliset ja 
budjettihallintoa koskevat toimenpiteet. 
Hän huolehtii siitä, että toimet 
koordinoidaan tehokkaasti keskushallinnon 
kaikkien yksiköiden välillä ja unionin 
edustustojen kanssa, ja hän edustaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa.

1. Euroopan ulkosuhdehallintoa johtaa 
pääsihteeri, joka toimii korkean edustajan 
alaisuudessa. Pääsihteeri toteuttaa kaikki 
ulkosuhdehallinnon moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi tarvittavat, 
mukaan lukien hallinnolliset ja 
budjettihallintoa koskevat toimenpiteet. 
Pääsihteeri huolehtii siitä, että toimet 
koordinoidaan tehokkaasti keskushallinnon 
kaikkien yksiköiden välillä ja unionin 
edustustojen kanssa, ja hän edustaa 
Euroopan ulkosuhdehallintoa.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

– yksikkö, jolla on valtuudet varmistaa 
sukupuolinäkökohdan huomioon 
ottaminen kaikilla politiikan aloilla ja 
jonka johdossa on sukupuolten tasa-
arvosta vastaava korkean tason 
koordinaattori.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 ja 2 alakohdat

Neuvoston teksti Tarkistus

2. Kutakin unionin edustustoa johtaa 
edustuston päällikkö.

2. Kutakin unionin edustustoa johtaa 
edustuston päällikkö. On pyrittävä siihen, 
että unionin edustustojen johdossa on 
yhtä paljon naisia ja miehiä. 

Edustuston päälliköllä on määräysvalta 
edustuston henkilöstön kaikkien jäsenten 
suhteen, heidän asemastaan riippumatta, ja 
edustuston kaikkeen toimintaan nähden. 
Hän on vastuussa korkealle edustajalle 
edustuston työskentelyn yleisestä 
hallinnoimisesta sekä unionin kaikkien 
toimien koordinoinnista.

Edustuston päälliköllä on määräysvalta 
edustuston henkilöstön kaikkien jäsenten 
suhteen, heidän asemastaan riippumatta, ja 
edustuston kaikkeen toimintaan nähden. 
Edustuston päällikkö on vastuussa 
korkealle edustajalle edustuston 
työskentelyn yleisestä hallinnoimisesta 
sekä unionin kaikkien toimien 
koordinoinnista.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

6. Kaikki Euroopan ulkosuhdehallinnon 
nimitykset perustuvat ansioihin ja ovat 
maantieteellisesti mahdollisimman 
laajapohjaisia. Ulkosuhdehallinnon 
henkilöstössä tulee olla kaikkien 
jäsenvaltioiden kansalaisten 
tarkoituksenmukainen edustus.

6. Kaikki Euroopan ulkosuhdehallinnon 
nimitykset perustuvat ansioihin ja ovat 
maantieteellisesti mahdollisimman 
laajapohjaisia, ja niillä varmistetaan 
sukupuolten tasa-arvo kaikilla tasoilla. 
Ulkosuhdehallinnon henkilöstössä tulee 
olla kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten 
tarkoituksenmukainen edustus.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

9. Korkea edustaja vahvistaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon henkilöstön 
valintamenettelyt; valinnat perustuvat 
ansioihin ja ovat maantieteellisesti 
mahdollisimman laajapohjaisia 
henkilöstösääntöjen ja muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen mukaisesti, ja
niissä otetaan asianmukaisesti huomioon
sukupuolten tasa-arvo.

9. Korkea edustaja vahvistaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon henkilöstön 
valintamenettelyt; valinnat perustuvat 
ansioihin ja ovat maantieteellisesti 
mahdollisimman laajapohjaisia 
henkilöstösääntöjen ja muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen mukaisesti, ja
niillä varmistetaan sukupuolten tasa-arvo
kaikilla tasoilla.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 13 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

13. Euroopan ulkosuhdehallinnon 
henkilöstön asianmukaisesta yhteisestä 
koulutuksesta huolehditaan hyödyntäen 
erityisesti voimassa olevia kansallisia 
käytäntöjä ja rakenteita. Korkea edustaja 
toteuttaa tätä varten asianmukaiset 
toimenpiteet vuoden kuluessa tämän 
päätöksen voimaantulosta.

13. Euroopan ulkosuhdehallinnon 
henkilöstön asianmukaisesta yhteisestä 
koulutuksesta huolehditaan hyödyntäen 
erityisesti voimassa olevia kansallisia 
käytäntöjä ja rakenteita. Tämä koulutus 
sisältää käsitteitä ja menetelmiä, jotka 
koskevat sukupuolinäkökohdan ottamista 
huomioon kaikissa toimissa sekä 
sukupuolten tasa-arvoa. Korkea edustaja 
toteuttaa tätä varten asianmukaiset 
toimenpiteet vuoden kuluessa tämän 
päätöksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston teksti Tarkistus

4 a. Euroopan ulkosuhdehallinnon 
pääkohtaan Euroopan unionin yleisessä 
talousarviossa on varattava määrärahoja 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja 
naisten vaikutusvallan lisäämiseksi 
ulkosuhteissa.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 kohta

Neuvoston teksti Tarkistus

2. Korkea edustaja esittää vuonna 2012 
neuvostolle kertomuksen 
ulkosuhdehallinnon toiminnasta.

2. Korkea edustaja esittää vuonna 2012 
neuvostolle kertomuksen 
ulkosuhdehallinnon toiminnasta. 
Kertomuksessa on esitettävä objektiivisia, 
luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja 
naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa sekä analysoitava, 
onko tarpeen kehittää asianmukaisia 
välineitä kaikenlaisen sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän poistamiseksi.

Or. en


