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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. Suhtautuu myönteisesti parannuksiin, joita yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
(YUTP) on tehty Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimuksessa – vaikka olisi pitänyt 
parempana kunnianhimoisempaa uudistusta – ja pitää arvossa erityisesti unionin ulkoisten 
toimien yksikön luomista.

2. Muistuttaa, että Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut todellista yhteistä 
eurooppalaista diplomatiaa, joka on täysin yhteensopiva jäsenvaltioiden diplomatian 
kanssa, erityisesti hyväksyttyään tätä asiaa koskevat päätöslauselmansa vuosina 2000 ja 
2001.

3. Muistuttaa puutteista, joista unionin ulkoasiainedustus kärsii ja rajoituksista ulkosuhteiden 
parissa työskentelevien virkamiesten koulutuksessa, johon kyseiset henkilöt itse ovat 
kiinnittäneet huomiota.

4. Odottaa, että ensimmäisen vuoden aikana Euroopan perustuslain voimaan tulon jälkeen 
toteutetaan tarpeelliset toimet, joilla vakiinnutetaan todellinen eurooppalainen 
diplomaattinen yksikkö, joka on ammattimainen, pysyvä ja uusiin olosuhteisiin soveltuva 
ja joka voi osallistua tehokkaasti unionin kansainvälisten tavoitteiden toteuttamiseen.

5. Katsoo tämän johdosta, että on välttämätöntä perustaa yhteisön diplomaattikoulu, joka 
antaa Euroopan ulkoisten toimien yksikön virkamiehille paitsi yhteisön politiikkoihin 
liittyvää teknistä valmennusta, myös aitoa diplomatian ja kansainvälisten suhteiden 
koulutusta; katsoo, että yhteisön diplomaattikoulu voisi olla avoinna myös jäsenvaltioille, 
jotka haluavat antaa lisäkoulutusta omille diplomaateilleen.

6. Painottaa, että on erittäin tärkeää saada yhteys jäsenvaltioiden diplomaattikuntaan, jolla on 
runsaasti kokemusta ja pitkät perinteet, tehokkaalla yhdysjärjestelmällä kansallisten 
ulkomaanyksiköiden ja Euroopan ulkoisten toimien yksikön välillä; pitää tärkeänä, että 
jäsenvaltioiden diplomaatit voivat heille soveltuvin ehdoin tilapäisesti osallistua Euroopan 
ulkoisten toimien yksikön toimintaan.

7. Katsoo, että on välttämätöntä käyttää tätä aloitetta koordinaation vahvistamiseen 
jäsenvaltioiden suurlähetystöjen ja unionin edustustojen välillä kolmansissa maissa ja 
kansainvälisissä järjestöissä ja varsinkin Yhdistyneissä Kansakunnissa; pitää tätä 
välttämättömänä, jotta voidaan parantaa ulkoisten toimien yhdenmukaisuutta ja lisätä 
YUTP:n näkyvyyttä ja tehokkuutta.

8. Ehdottaa, että jatketaan erilaisten yhteistoimintamenetelmien kehittämistä jäsenvaltioiden 
suurlähetystöjen ja unionin edustustojen välillä niin, että ylitetään pelkkä tiedonvaihto ja 
kiinnitetään erityistä huomiota tiettyjen toimien jakamiseen ja jopa yhteisten edustustojen 
perustamiseen, mikäli jäsenvaltiot niin haluavat, siten, että jäsenvaltiot tuovat 
edustustonsa samoihin tiloihin unionin edustuston kanssa; katsoo, että näin parannettaisiin 
koordinaatiota ja alennettaisiin kustannuksia.



PE 353.440v01-00 4/4 PA\553342FI.doc

FI

9. Muistuttaa myös siitä, että jäsenvaltiot voivat käyttää edustustoja kolmansissa maissa, 
joissa niillä ei ole diplomaattista edustusta, omien diplomaattiensa sijoittamiseen näihin 
maihin ja että siten voidaan vahvistaa yhteistä ulkopolitiikkaa ja ylläpitää kahdenvälisiä 
suhteita.

10. Muistuttaa, että Euroopan parlamentti on toistuvasti korostanut, että tulevaisuudessa tällä 
alalla voidaan toteuttaa kunnianhimoisempia toimia perustamalla unionin suurlähetystöjä, 
jotka koostuisivat yhteisön edustustosta ja niiden jäsenvaltioiden ulkomaanedustustoista, 
jotka haluavat olla läsnä kyseisessä kolmannessa maassa.

11. Pitää ilahduttavana, että Euroopan perustuslaissa aikaisemmista komission edustustoista 
tulee edustustoja unionille, jolla uudessa kehyksessä on nimenomaisesti tunnustettu 
kansainvälinen oikeushenkilöllisyys.

12. Katsoo, että tässä yhteydessä on tärkeää varmistaa läheiset kontaktit edustustojen ja 
Euroopan parlamentin välillä ja turvata siten demokraattinen vastuullisuus; katsoo, että 
parlamentaarisen valvonnan turvaamiseksi olisi edellytettävä, että edustustojen päälliköt 
saapuvat säännöllisin väliajoin tai ainakin ennen virkansa vastaanottamista tapaamaan 
parlamentin elimiä; on myös tärkeää, että edustustot voivat antaa parlamentin jäsenille 
tietoa ja apua kun nämä vierailevat alueella.

13. Odottaa, että Euroopan ulkoisen toiminnan yksikkö, jonka tehtävänä on avustaa unionin 
ulkoasiainministeriä, jää elimelliseen yhteyteen komission kanssa niin, että voidaan 
tehokkaasti hoitaa yhteisiä eurooppalaisia etuja kolmansissa maissa.

14. Katsoo, että on välttämätöntä luoda avoin, luottamukseen perustuva ja yhteistyöhenkinen 
järjestelmä, joka varmistaa, että yhteisön ja jäsenvaltioiden diplomaattiset toimet 
täydentävät toisiaan.


