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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto
(2020/2149(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0229/2020)2,

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 sekä toimielinten vastaukset3,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman4 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 
10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10465 ja erityisesti sen 59, 118 ja 260–
263 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle 
vastuuvapauden Euroopan ulkosuhdehallinnon talousarvion toteuttamisesta 

1 EUVL L 67/1, 7.3.2019.
2 EUVL C 384, 13.11.2020. s. 1.
3 EUVL C 377, 9.11.2020, s. 13.
4 Vuosikertomus EU:n talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2019, s. 11.
5 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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varainhoitovuonna 2019 / lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan 
ulkosuhdehallinnon talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019; 

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, 
Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan 
niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto
(2020/2149(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka X – Euroopan 
ulkosuhdehallinto,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

A. ottaa huomioon, että kaikki unionin toimielimet ovat vastuussa unionin kansalaisille 
julkisten varojen käytöstä varmistaen samalla mahdollisimman suuren avoimuuden ja 
tätä kautta tehokkaan demokraattisen valvonnan;

B. ottaa huomioon, että unionin strategisesta viestinnästä on tulossa tärkeä painopiste 
unionin asialistalla, mikä edellyttää, että unioni tarjoaa objektiivisia ja vankkoja 
narratiiveja, joilla torjutaan disinformaatiota ja parannetaan unionin selviytymiskykyä; 

C. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja sukupuolten tasa-arvo on 
otettava huomioon kaikkien unionin toimielinten sisäisissä organisaatio- ja 
hallintojärjestelmissä sekä niiden toimivaltaan kuuluvien toimintapolitiikkojen 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa;

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen huomautukset

1. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen lukuun 9 ”Hallinto 
– monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5” liittyvien huomautusten mukaan EUH:ta 
koskevien tapahtumien otoksessa ei havaittu erityisiä ongelmia kolmantena 
peräkkäisenä vuonna eikä EUH:n vuotuisessa toimintakertomuksessa havaittu 
olennaista virhetasoa; 

2. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen yleiset huomautukset sopimussuhteisten 
toimihenkilöiden määrän ja niihin liittyvien talousarviomäärärahojen kasvusta vuodesta 
2012 vuoteen 2018; panee merkille, että EUH:n kohdalla kasvu johtui uusista tehtävistä, 
kun EUH:lle annettiin uusia operationaalisia ja poliittisia vastuita erityisesti yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, disinformaation torjunnan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta sekä kiireellisestä ensisijaisesta tarpeesta 
vahvistaa EU:n edustustojen fyysistä ja tietoteknistä turvallisuutta; panee merkille, että 
EUH:n sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrä kasvoi 322:sta 444:ään 
(38 prosenttia);
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3. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan muita tapoja antaa 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä lisätietoja muiden unionin toimielinten 
hallintomenoista; 

4. muistuttaa, että yleisesti ottaen tarkastustapa edellyttää tarkastustyön lisäämistä ja 
arviointien parempaa kohdentamista; kehottaa jälleen tarkastelemaan tarkemmin 
Euroopan ulkosuhdehallinnon hallintomenoja ja tukitoimia, erityisesti EUH:n kannalta 
yhä merkityksellisemmiksi tai jopa kriittisiksi käyvillä aihealueilla, kuten strateginen 
viestintäkapasiteetti ja tietotekniikka (esim. kyberturvallisuus), edustustojen yleisen 
turvallisuuspaketin tuloksellisuus, infrastruktuurit tai operaatioiden tukifoorumin 
varainhoito ja hallinnollinen tuki yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
siviilitoimissa;

Henkilöresurssit

5. panee merkille, että vuoden 2019 lopussa jäsenvaltioiden diplomaattien osuus kaikista 
hallintovirkamiehistä oli 33,37 prosenttia, mikä merkitsee hienoista laskua vuodesta 
2018, jolloin se oli 33,76 prosenttia; panee merkille seuraavat vähäiset vaihtelut vuosina 
2014–2017: 32,83 prosenttia vuoden 2017 lopussa, 31,7 prosenttia vuoden 2016 
lopussa, 32,9 prosenttia vuonna 2015 ja 33,8 prosenttia vuonna 2014; kehottaa EUH:ta 
noudattamaan päätöksessä 2010/427/EU1 vahvistettua henkilöstörakennetta, jonka 
mukaan yksi kolmasosa henkilöstöstä tulee jäsenvaltioista ja kaksi kolmasosaa unionin 
toimielimistä;

6. panee merkille, että EUH:n henkilöstöjakauma on maantieteellisesti epätasapainoinen; 
korostaa, että EUH:n on kaikkien unionin toimielinten tavoin varmistettava, että kaikki 
jäsenvaltiot ovat suhteellisesti edustettuina ja että huomioon otetaan hakijoiden 
pätevyys ja ansiot; kehottaa EUH:ta parantamaan maantieteellistä tasapainoa siten, että 
kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset olisivat asianmukaisesti edustettuina ja että 
huomioon otetaan jäsenvaltioiden kirjo;

7. panee merkille, että jäsenvaltioiden lähettämien kansallisten asiantuntijoiden määrä oli 
hienoisessa nousussa kahden vakaana pysyneen vuoden jälkeen: vuosina 2017 ja 2018 
määrä oli 449 mutta vuonna 2019 se oli 461; toteaa myös, että kansallisten 
siviiliasiantuntijoiden profiilit kehittyivät entistä erikoistuneemmiksi;

Tasa-arvoa koskevat toimintaperiaatteet

8. panee merkille, että naisten osuus johtotehtävissä nousi 30,3 prosenttiin (eli 81 tehtävää) 
27,1 prosentista vuonna 2018 ja 24,5 prosentista vuonna 2017; panee myös merkille 
edustustojen päälliköiksi nimitettyjen naisten osuuden kasvun vuodesta 2015, jolloin se 
oli 19,5 prosenttia (38 nimitystä), vuoteen 2019, jolloin se oli 27,7 prosenttia 
(137 naista); ilmaisee jälleen kannustavansa EUH:ta jatkamaan jäsenvaltioiden kanssa 
toimia naisehdokkaiden lisäämiseksi; panee merkille, että EUH:n koko henkilöstöstä 
47,7 prosenttia oli naisia; muistuttaa, että sukupuolten tasapainoa olisi noudatettava 
myös EU:n erityisedustajien kohdalla, joista kaksi kahdeksasta on naisia;

1 Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26. heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).
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Talousarvio- ja varainhallinto

9. panee merkille operatiiviset vaikeudet, joita EUH:lla on ollut EU:n edustustoverkoston 
varainhallinnossa erilaisten kriisitilanteiden vuoksi; toteaa, että kyseisillä vaikeilla 
tilanteilla saattaa olla merkittäviä talousarviovaikutuksia erityisesti tiettyjen 
hallintomenojen sekä turvallisuus- ja evakuointikustannusten kaltaisten kustannusten 
hallinnoinnissa ja ne voivat aiheuttaa covid-19-pandemiaan liittyviä ylimääräisiä 
logistiikkakustannuksia;

10. panee merkille, että EUH:n kokonaistalousarvio vuodeksi 2019 oli 694,8 miljoonaa 
euroa (eli 2,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018) ja että määrärahat jakautuivat 
siten, että EUH:n päätoimipaikan osuus oli 249,7 miljoonaa euroa ja edustustojen osuus 
445,2 miljoonaa euroa;

11. panee merkille, että varainhoitovuonna 2019 EUH:n tärkeimmät talousarviosuuntaukset 
koskivat määrärahojen lisäämistä, jotta voitiin käsitellä Yhdistyneen kuningaskunnan 
unionista eroamisen vaikutusta, alueellisten turvallisuusvastaavien ja edustustojen 
verkostojen vahvistamista, Euroopan unionin sotilasesikunnan (EUSE) ja 
kriisinhallinta- ja suunnitteluosaston (CMPD) henkilöstön lisäämistä, tietoteknisiä 
valmiuksia koskevia tietoja ja suojattua viestintää;

12. panee merkille, että päätoimipaikan talousarvio oli 250 miljoonaa euroa, josta 
161,8 miljoonaa euroa (eli 64,8 prosenttia) kohdennettiin henkilöstösääntöjen alaisen ja 
ulkopuolisen henkilöstön palkkojen ja muiden etuuksien maksuun, 32 miljoonaa euroa 
(eli 13 prosenttia) kiinteistöihin ja niiden liitännäiskuluihin ja 35,3 miljoonaa euroa (eli 
14 prosenttia) tietotekniikkajärjestelmiin, laitteisiin ja irtaimeen omaisuuteen;

13. toteaa, että edustustojen talousarvio oli 445,1 miljoonaa euroa ja se jakautui seuraavasti: 
129,2 miljoonaa euroa (29 prosenttia) henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön 
palkkoihin, 161,7 miljoonaa euroa (36,3 prosenttia) kiinteistöihin ja niiden 
liitännäiskuluihin, 71,6 miljoonaa euroa (16,1 prosenttia) ulkopuoliseen henkilöstöön ja 
ulkopuolisiin palveluihin, 37,8 miljoonaa euroa (8,5 prosenttia) muihin 
henkilöstömenoihin ja 44,7 miljoonaa euroa (10 prosenttia) muihin hallintomenoihin; 

14. panee lisäksi merkille, että komissio osoitti EUH:lle 215,8 miljoonaa euroa (vuonna 
2018: 196,4 miljoonaa euroa) unionin edustustoissa työskentelevän komission 
henkilöstön hallintomenojen kattamiseen ja että tästä määrästä 49,6 miljoonaa euroa 
(sama määrä kuin vuonna 2018) saatiin komissiolta otsakkeen 5 mukaisista 
määrärahoista, 103,1 miljoonaa euroa (vuonna 2018: 91,8 miljoonaa euroa) 
toimenpideohjelmien hallintomenoista ja 63,1 miljoonaa euroa (vuonna 2018: 
55 miljoonaa euroa) EKR:sta ja erityisrahastoista; 

15. panee tyytyväisenä merkille, että vuosi 2019 oli neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin 
kaikkien edustustojen, myös Euroopan kehitysrahaston (EKR) edustustojen, toimitilojen 
yhteiset yleiskustannukset (vuokrat, turvallisuus, siivous ja muut yleiskustannukset) 
rahoitettiin kokonaisuudessaan EUH:n budjettikohdista; 

16. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2019 EUH:n talousarvion 
maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste nousi kaikkiaan 99,94 prosenttiin 
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(99,9 prosenttia vuonna 2018) ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,9 prosenttiin 
(84,8 prosenttia vuonna 2018); 

17. panee merkille, että kaikkien EUH:n hallinnollisen talousarvion sisällä tehtyjen siirtojen 
arvo oli 20,8 miljoonaa euroa (30,8 miljoonaa euroa vuonna 2018), mikä vähensi 
EUH:n edustustojen talousarviota 1,6 miljoonalla eurolla ja lisäsi päätoimipaikan 
talousarviota vastaavalla määrällä;

18. toteaa, että talousarviohallintoa monimutkaistaa entisestään se, että edustustoissa 
työskentelevään komission henkilöstöön liittyvät toimet rahoitetaan monesta 
budjettikohdasta (komission talousarvion sisältyvistä 34:stä eri kohdasta sekä EKR:n 
varoista); 

19. kannustaa siksi EUH:ta jatkamaan keskusteluja komission kanssa siitä, miten 
budjettinimikkeistöä ja budjettikohtia voitaisiin mahdollisuuksien mukaan 
virtaviivaistaa EUH:n yleisen talousarviohallinnon helpottamiseksi; katsoo, että 
tulevalla monivuotisella rahoituskehyksellä ja siihen liittyvällä suunnittelun ja rakenteen 
kehittämisellä olisi nopeutettava tätä talousarvion yksinkertaistamis- ja 
järkeistämisprosessia; katsoo, että tällainen kehitys todennäköisesti parantaisi 
talousarviomenojen valvontaa ja minimoisi virheriskin; 

20. panee tyytyväisenä merkille kaikki aloitteet, joita on tehty EUH:n eri 
hallintomenettelyjen hallinnoinnin parantamiseksi asteittain, mikä näkyy myös EUH:n 
organisaatiokaavion mukauttamisessa; toistaa tukevansa Innovative 2019 -aloitetta ja 
kannustaa myös EUH:ta kehittämään edelleen erilaisia riskikartoituksiaan ja niihin 
liittyviä lieventäviä toimia sekä kartoittamaan kaikki olemassa olevat oikeusperustat, 
jotta voidaan varmistaa tehokkaampi sisäinen päätöksenteko; 

21. kehottaa EUH:ta kuvaamaan tulosperusteista hallinnointikehystään paremmin 
seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessa sen eri hallinnonalojen asianmukaisten 
keskeisten tulosindikaattoreiden perusteella, mukaan lukien niihin liittyvä 
henkilöresurssien määrä, jotta voidaan paremmin arvioida EUH:n poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista; 

22. panee merkille, että EUH päätti keskittää tiettyjen prosessien hallinnoinnin uudelleen, 
jotta niitä sovellettaisiin edustustoissa yhdenmukaisesti ja jotta voitaisiin lieventää 
toistuvia toiminnallisia heikkouksia ja optimoida rahoitustoimien hallinnointi; suhtautuu 
myönteisesti näihin toimiin ja EUH:n käytännön aloitteisiin ja vastauksiin, jotka 
kuvastavat talousarvion valvontaviranomaisen aiemmin esittämiä huolenaiheita;

23. katsoo, että asianmukaisiksi hallintomalleiksi ja vastauksiksi katsotaan ennen kaikkea 
se, että on perustettu arvoltaan merkittäviä hankintamenettelyjä hoitava keskusyksikkö, 
ja se, että edustustoissa käytetään globaaleja hankintoja, kun otetaan huomioon 
joidenkin edustustojen suuri työtaakka ja henkilöstövaje ja tarve keskittyä poliittiseen 
työhön; 

24. katsoo, että hankintojen ja budjettihallinnon digitalisointi on avainasemassa; palauttaa 
mieliin, että asiakirjojen hallinnointi on yksi edellisessä sisäisen valvonnan 
tutkimuksessa yksilöidyistä heikoimmista osatekijöistä, johon kaikkien EUH:n 
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sidosryhmien on kiinnitettävä säännöllisesti huomiota institutionaalisen muistin 
parantamiseksi ja hallintotoimien jäljitettävyyden edistämiseksi;

25. tukee EUH:n pyrkimyksiä optimoida varainhoitoaan varainhoitoasetuksen ja sen 
säännösten mukaisesti; ymmärtää, että etenkin edustustojen hallinnoinnissa tarvitaan 
tiettyä toiminnallista joustoa, jotta vältetään keskeytykset edustustojen toiminnassa; 
muistuttaa kuitenkin, että päätoimipaikan on edelleen valvottava tiukasti kaikkia 
väliaikaisia operatiivisia järjestelyjä eli edustustojen apulaispäälliköiden mahdollisuutta 
toimia edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä, jotta voidaan varmistaa 
edustustojen toiminnan tehokas jatkuvuus ja komission toimintatalousarvion 
toteuttaminen; 

Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden valvonnan vaikuttavuus

26. panee merkille maksusitoumusten ja maksujen ennakkotarkastuksissa havaittujen 
poikkeamien määrän (308 virhettä 1193 maksusitoumuksessa ja 394 virhettä 
2119 maksussa); on huolissaan siitä, että kummassakin tapauksessa virheet olivat 
luonteeltaan hallinnollisia eli maksusitoumusten määrät olivat virheellisiä tai 
ennakkotarkastusta varten esitettyjen maksujen tositteita puuttui;

27. panee merkille, että vuodesta 2018 lähtien kehitetyssä EUH:n 
jälkitarkastusmenetelmässä on edistytty ja sitä on parannettu jatkuvasti sisäisen 
satunnaisotannan perusteella, ja toteaa myös, että virhetasot on ilmoitettu juoksevien 
henkilöstömenojen pääosa-alueittain eli infrastruktuuri- ja muiden toimintamenojen, 
turvallisuusmenojen sekä tietotekniikka- ja televiestintämenojen mukaan; 

28. panee merkille, että EUH:n ja tilintarkastustuomioistuimen tulkinnat 
hankintamenettelyihin liittyvien menettelyvirheiden kvantifioinnista vaihtelevat 
edelleen; katsoo, että tätä olisi seurattava edelleen seuraavan varainhoitovuoden aikana, 
jotta voidaan tarkentaa EUH:n hallinnollisen talousarvion hallinnoinnissa tapahtuneiden 
virheiden taloudellista olennaisuutta koskevaa arviointia; 

Strategiset viestintätoimet

29. panee tyytyväisenä merkille EUH:n strategisen viestintäkapasiteetin ja välineistön 
vahvistamisen disinformaatio- ja hybridiuhkien torjumiseksi perustamalla kolme 
työryhmää itäistä ja eteläistä aluetta ja Länsi-Balkania varten sekä EUH:n 
osallistumisen unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden väliseen 
varhaisvaroitusjärjestelmään; kehottaa EUH:ta jatkamaan tällaisten toimintalinjojen 
kehittämistä parlamentin uuden ulkomaista sekaantumista käsittelevän 
erityisvaliokunnan kanssa sen valmiuksien parantamiseksi;

30. korostaa, että tahallisen, laajamittaisen ja järjestelmällisen disinformaation leviäminen 
on akuutti strateginen haaste unionin julkisuusdiplomatialle, johon olisi osoitettava 
riittävät taloudelliset, tietotekniset ja henkilöresurssit lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä; 

Johdon vahvistuslausuma
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31. panee merkille, että vain kaksi edustustoa, Syyrian edustusto (vuodesta 2017) ja 
Djiboutin edustusto, esitti perusteltuja varaumia hallintomenojensa hallinnoinnista, 
erityisesti hankintoihin liittyvistä kysymyksistä; 

32. kehottaa EUH:ta antamaan lisätietoja tarkastusohjelmaa koskevassa EUH:n vuotuisessa 
toimintakertomuksessa, jotta saadaan yleiskuva EU:n edustustojen tuloksellisuudesta ja 
toiminnasta; katsoo myös, että on hyödyllistä havainnollistaa paremmin edustustojen 
tarkastusten niveltämistä EUH:n varmennuskehykseen ja osoittaa, miten tarkastusten 
tulosten ja suositusten käyttö on parantanut edustustojen työskentelymenetelmien 
johdonmukaisuutta, yhtenäisyyttä ja tehokkuutta;

Petosten ehkäisy ja havaitseminen

33. suhtautuu myönteisesti siihen, että EUH mukauttaa jatkuvasti 
petostentorjuntastrategiaansa yhdessä kaikkien ulkosuhteiden pääosaston osastojen 
kanssa ja erityisessä muodossa OLAFin kanssa; katsoo, että on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimet tietojen jakamiseksi ja vaihtamiseksi niiden toiminnallisista haasteista, 
jotta voidaan paremmin tunnistaa riskialttiit alueet niiden toiminnassa ja ohjelmissa;

34. panee tyytyväisenä merkille yhteisten suuntaviivojen määrittelyn ja toteaa, että ne 
virallistettiin erityisessä ulkosuhteita koskevassa petostentorjuntastrategiassa, ja katsoo 
tämän merkitsevän merkittävää parannusta; muistuttaa, että nämä suuntaviivat on 
jaettava kaikille edustustojen päälliköille ja niitä on arvioitava säännöllisesti tehtäessä 
selvitystä sisäisen valvonnan kehyksen tilanteesta ja perusteellista riskien kartoitusta; 
panee merkille, että vuonna 2019 ei ilmoitettu yhdestäkään väärinkäytösten 
paljastamistapausta koskevasta epäilystä;

35. panee merkille, että EUH on ilmoittanut OLAFille kahdesta tapauksesta ja viiden 
OLAFin tutkimuksen tuloksista vuonna 2019; kehottaa EUH:ta yksilöimään selkeästi 
politiikan alat, joihin kohdistuu riskejä ja eturistiriitojen mahdollisuuksia, ja lisäämään 
edustustojen päälliköiden tietoisuutta niistä; panee merkille, että 12 prosenttia 
edustustoista ilmoitti havainneensa petosriskiin liittyviä muutoksia ja että petosten 
havaitsemista koskevan koulutuksen kysyntä kasvoi (46 prosenttia edustustoissa ja 
35 prosenttia päätoimipaikan osastoissa);

36. pyytää, että EUH ryhtyy kehittämään tulevaa kahdenvälistä yhteistyötä EPPOn kanssa 
ja sisällyttämään sen osaksi yleistä petostentorjuntastrategiaansa; muistuttaa, että 
varainhoitoasetuksen 123 artiklassa säädetään sisäisen tarkastuksen seurantakomitean 
perustamisesta, jotta varmistetaan EUH:n sisäisen tarkastajan riippumattomuus, sisäisen 
tarkastuksen toiminnon seuranta sekä annettujen suositusten tehokas seuranta;

Eettiset toimintapuitteet

37. kehottaa EUH:ta parantamaan henkilöstön tietoisuutta ja käsitystä sen eettisistä 
toimintapuitteista ja kulttuurista tiedottamalla asianmukaisesti eettisistä kysymyksistä; 
katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, tietävätkö henkilöstön jäsenet, 
miten epäeettisestä käyttäytymisestä ilmoitetaan, ja siihen, että heidän olisi voitava 
tuntea olonsa turvallisemmaksi; korostaa, että sen vuotuisessa 
riskinhallintamenettelyssä on tärkeää tunnistaa, arvioida ja hallita etiikkaan liittyviä 
riskejä; 
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38. katsoo myös, että eettiset normit on otettava huomioon, jotta vältetään mahdolliset 
eturistiriidat ja sisäisen arkaluonteisen työtiedon vuotaminen; tukee EUH:n eettisten 
suuntaviivojen määritelmää, jossa otetaan huomioon edustustoissa tehtävän työn 
erityispiirteet, jotta voidaan pienentää unionille ja EUH:lle, erityisesti edustustojen 
päälliköille, aiheutuvaa maineriskiä;

Eturistiriidat

39. korostaa, että palvelussuhteen päättymisen jälkeiset eturistiriidat ja pyöröovi-ilmiöstä 
johtuvat eturistiriidat ovat toistuvia ongelmia EU:n toimielimissä; kehottaa EUH:ta 
soveltamaan henkilöstösääntöjä ja erityisesti niiden 16 artiklaa tehokkaasti ja 
yhdenmukaisesti, jotta vältetään eturistiriidat erityisesti – muttei pelkästään – johtavien 
virkamiesten osalta;

40. vaatii tässä yhteydessä, että EUH julkaisee vuosittain entisten korkeiden virkamiesten 
ammatillista toimintaa koskevat päätöksensä ja että EUH seuraa jatkuvasti, 
noudattavatko he heille asetettuja ehtoja, ja ryhtyy tarvittaessa päättäväisiin toimiin 
näiden ehtojen noudattamisen varmistamiseksi;

41. panee merkille, että EUH soveltaa kieltoa ylemmän johdon palvelussuhteen päättymisen 
jälkeisen kahden vuoden karenssiajan ensimmäisen kahdentoista kuukauden ajan; 
muistuttaa, että luottamuksellisuutta koskeva velvoite on keskeinen periaate, jota 
entisen henkilöstön on noudatettava; 

Kiinteistöpolitiikka

42. on tyytyväinen myönteiseen kehitykseen yhteisten tilojen käytössä, sillä niiden osuus 
edustustojen koko toimistopinta-alasta on 7 prosenttia; panee tyytyväisenä merkille, että 
vuonna 2019 EUH käynnisti 22 uutta tilojen yhteiskäyttöhanketta 68 edustustossa 
(yhteensä 115 yhteiskäyttösopimusta); panee merkille, että tällä hetkellä yhteiskäyttö 
koskee pääasiassa jäsenvaltioita ja kumppanimaita (43), DG ECHOa (20), muita EU:n 
virastoja, kuten EUIPO:ta, EASAa ja Frontexia (17), EIP:tä (15), EU:n erityisedustajia 
(10) ja YTPP-operaatioita EUBAM ja EUCAP (10);

43. kannustaa EUH:ta jatkamaan tämänkaltaista resurssien yhdistämistä jäsenvaltioiden 
kanssa kiinteistöjen hallinnoinnissa ja kehittämään edelleen paikallista yhteistyötä 
kiinnittäen erityistä huomiota parhaaseen hinta-laatusuhteeseen, 
turvallisuuskysymyksiin sekä unionin imagoon ja näkyvyyteen;

44. panee tyytyväisenä merkille, että yhteiskäytön lisäämisen lisäksi kustannusten 
perintäjärjestelmä on konsolidoitu ja standardoitu keskittämällä entisestään 
yhteiskäytöstä saatavia tuloja ja soveltamalla hallinnollisia maksuja sovittuihin 
palvelutasosopimuksiin; panee merkille, että vuonna 2019 tulot olivat noin 10 miljoonaa 
euroa;

45. panee merkille, että EUH:n omistuksessa olevien toimistotilojen osuus pysyi 
edustustoissa vakaana 19 prosentissa ja uusia hankintamahdollisuuksia on olemassa 
Argentiinassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa; panee merkille, että 
edustustoverkoston toimistorakennusten ja asuntojen vuokrakulut ovat 72,8 miljoonaa 
euroa ja päätoimipaikan toimistotilojen vuokrakulut 19,1 miljoonaa euroa; 
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46. suhtautuu myönteisesti kiinteistöpolitiikan tarkistukseen ja pyytää, että parlamentille 
tiedotetaan aikanaan sen tärkeimmistä tuloksista, jotka liittyvät uudistettuun 
vertailuanalyysiin verrattuna jäsenvaltioiden nykyisiin vertailuarvoihin ja muihin 
kansainvälisiin järjestöihin; 

47. panee tyytyväisenä merkille, että EUH:n laatima toimintasuunnitelma EUH:n 
kiinteistöpolitiikkaa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 
erityiskertomuksessa annettujen suositusten noudattamiseksi mahdollisti edistymisen, 
minkä tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille; 

48. kehottaa EUH:ta edistämään edelleen niiden jäljellä olevien avointen suositusten 
täytäntöönpanoa, jotka koskevat tarvetta saada kokonaiskuva toimistoista ja asunnoista 
seuraamalla niiden markkinahintoja, ja aloittamaan keskipitkän aikavälin suunnitelman 
laatimisen nykyisen vuotuisen työasiakirjansa lisäksi; toteaa jälleen, että jokaista 
henkilöstön jäsentä kohti olisi oltava edelleen 35 neliömetriä toimistotilaa, mitä olisi 
käytettävä pysyvänä vertailukohtana tulevassa kiinteistösuunnittelussa tai 
uudelleensijoittamisissa; kehottaa EUH:ta tiedottamaan parlamentille mahdollisista 
lisäparannuksista; 

Työympäristö

49. pitää valitettavana, että sovitteluyksikölle ilmoitettujen tapausten määrä kasvoi 183:een 
vuonna 2019 (verrattuna 135 tapaukseen vuonna 2018);

50. pitää valitettavana, että EU:n edustustoissa on edelleen palkattomia harjoittelijoita; 
kannustaa EUH:ta varmistamaan, että harjoittelijat tulevat toimeen;

Ympäristönäkökohdat

51. panee tyytyväisenä merkille, että EUH hyväksyi vuonna 2019 toimeksiannon perustaa 
päätoimipaikkaa varten ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jota on tarkoitus laajentaa 
edustustoverkostoon.


