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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0298/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselma neuvoston kannasta esitykseen Euroopan 

unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 

2015/2132(BUD)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 

tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom
1
, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012
2
, 

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1311/2013
3
 (rahoituskehysasetus), 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen
4
, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista 

varainhoitovuodeksi 2016 29. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman
5
, 

                                                 
1
 EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17. 

2
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– ottaa huomioon komission 24. kesäkuuta 2015 antaman esityksen Euroopan unionin 

yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (COM(2015)0300), 

– ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2015 vahvistaman ja 17. syyskuuta 2015 

parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 

varainhoitovuodeksi 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– ottaa huomioon komission 23. syyskuuta 2015 Euroopan parlamentille, Eurooppa-

neuvostolle ja neuvostolle antaman tiedonannon nimeltä ”Pakolaiskriisin hallinta: 

Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät operatiiviset, taloudelliset ja 

lainsäädäntötoimenpiteet” (COM(2015)0490), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia 

koskee (A8-0000/2015), 

Pääluokka III 

Yleiskatsaus 

 

1. pitää komission talousarvioesitystä vuodeksi 2016 tervetulleena askelena oikeaan 

suuntaan; toteaa kuitenkin, että merkittäviä tehokkuussäästöjä on vielä mahdollista 

saavuttaa, ja pitääkin neuvoston ehdottamia vastuullista finanssipolitiikkaa painottavia 

muutoksia myönteisinä; 

2. toteaa, että parlamentti ottaa vuoden 2016 talousarviota käsitellessään jossakin määrin 

huomioon poliittiset painopisteet, jotka se hyväksyi 11. maaliskuuta 2015 yleisistä 

suuntaviivoista
1
 ja 8. heinäkuuta 2015 trilogin neuvotteluvaltuuksista

2
 antamissaan 

päätöslauselmissa; pitää kuitenkin valitettavana parlamentin päätöstä pyrkiä ylittämään 

komission, neuvoston ja parlamentin sopimassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 

2014–2020 vahvistetut enimmäismäärät; pitää tätä tällaista kantaa joidenkin 

jäsenvaltioiden julkistalouden tila huomioon ottaen vastuuttomana; 

3. korostaa, että monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 sovittuja enimmäismääriä 

on noudatettava etenkin rahoituskehyksen painopisteiden tulevan arvioinnin yhteydessä; 

pitää valitettavana parlamentin päätöstä käyttää kokonaan otsakkeiden 1 a, 1 b ja 3 

liikkumavarat ja jättää otsakkeeseen 4 vain vähän liikkumavaraa vuoden 2016 

talousarviossa; katsoo, ettei näiden enimmäismäärien ylittämisestä loogisesti seuraa, 

että enimmäismäärät ovat riittämättömät, vaan johtopäätöksenä on pikemminkin se, että 

parlamentin on yhtenä budjettivallan käyttäjänä suhtauduttava realistisemmin ja 

vastuullisemmin määrärahojen käyttöön; 

4. ehdottaa, että tämän talousarvion määrärahalisäykset olisi kohdistettava ensisijaisesti 

muuttoliike- ja pakolaiskriisin käsittelyyn; ymmärtää hyvin, ettei kriisiä voida ratkaista 

yksin rahalla; pitää kuitenkin valitettavana, ettei parlamentti ole pystynyt priorisoimaan, 

                                                 
1
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0060. 

2
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0263. 
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vähentämään tuhlausta ja keskittämään määrärahoja toimenpiteisiin kriisin 

lieventämiseksi etenkin siirtämällä määrärahoja selkeästi tunnistettavissa olevista 

budjettikohdista, joissa varojen käyttöaste ja toteutusaste ovat alhaiset; on sitä mieltä, 

että parlamentin kanta vaarantaa Euroopassa kriisin johdosta toteutettavat toimet; 

5. panee merkille komission oikaisukirjelmän 2/2016 julkaisemisen 14. lokakuuta 2015; 

panee tyytyväisenä merkille määrärahalisäykset maatalousalan ongelmien 

lieventämiseksi; kehottaa komissiota kuitenkin tarkastelemaan uudelleen otsakkeita 3 ja 

4, jotta voidaan löytää säästökohteita, joita voitaisiin ainakin osittain hyödyntää 

muuttoliike- ja pakolaiskriisin lieventämiseksi toteutettavien toimien rahoituksessa; 

6. on entiseen tapaan vakuuttunut siitä, että unionin talousarviossa ei saisi jättää huomiotta 

kolmen toimielimen kesken jo tehtyjä poliittisia sitoumuksia, jotka koskevat etenkin 

Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) ja nuorisotyöllisyysaloitetta; 

katsoo, että näitä sitoumuksia vastoin toimiminen ensinnäkin vaarantaa parlamentin 

pitkän aikavälin taloudellisen uskottavuuden mutta lisäksi se myös heikentää 

mahdollisuuksia ottaa huomioon kiireelliset lyhyen aikavälin painopisteet vuoden 2016 

talousarviossa; 

7. korostaa, että parlamentin, neuvoston ja komission hyväksymää yhteistä lausumaa 

maksusuunnitelmasta vuosiksi 2015–2016
1
 on noudatettava kaikilta osin, ja toteaa, että 

se perustuu yhteiseen sitoumukseen vähentää vuosien 2007–2013 koheesio-ohjelmien 

maksattamatta olevien maksupyyntöjen määrä noin 2 miljardiin euroon vuoden 2016 

loppuun mennessä ja välttää vastaavien kestämättömän suuruisten maksurästien 

muodostuminen tulevaisuudessa; 

8. tukee erityisrahoitusvälineiden käyttöä poikkeusoloissa käytettävinä 

erityistoimenpiteinä ja katsoo tällaisten välineiden osoittavan, että monivuotisessa 

rahoituskehyksessä on riittävästi joustoa; katsoo, että erityisvälineiden käyttö on 

käynnissä olevan muuttoliike- ja pakolaiskriisin vuoksi perusteltua; pitää kuitenkin 

valitettavana, että lisärahoitusta, jota EU:n asianmukaiset toimet kriisin johdosta 

edellyttävät, ei pystytty löytämään jo olemassa olevista budjettikohdista eikä varsinkaan 

kohdista, joilla ei ole selvästi osoitettavissa olevaa eurooppalaista lisäarvoa; on 

huolissaan siitä, että parlamentin kanta edellyttäisi erityisvälineiden toistuvaa käyttöä 

eri otsakkeissa, mikä heikentäisi kykyä reagoida uusiin odottamattomiin olosuhteisiin 

vuonna 2016; 

Alaotsake 1 a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 

9. toteaa jälleen tukevansa uudistavaa talousarviota, jossa keskitytään työllisyyteen, 

yrityksiin ja yrittäjyyteen ja erityisesti budjettikohtiin, joilla voidaan parhaiten edistää 

työllisyys- ja kasvutavoitetta; on tietoinen siitä, että komission ja neuvoston kannalla 

saattaa olla lyhyellä aikavälillä kielteinen vaikutus joihinkin budjettikohtiin; näkisi 

kuitenkin mielellään, että tulevissa EU:n talousarvioissa keskitytään jatkossakin 

työpaikkojen luomiseen, kasvun edistämiseen sekä tutkimukseen ja kehittämiseen; 

                                                 
1
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0263, liite II. 
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10. tuo esiin ESIR-rahastosta äskettäin aikaansaadun sopimuksen; pitää valitettavana, että 

neuvosto on ehdottanut leikkauksia Horisontti 2020 -ohjelmalle ja Verkkojen Eurooppa 

-välineelle jo sovittuihin menoihin; pitää samoin valitettavana parlamentin 

finanssipoliittisesti vastuutonta päätöstä kasvattaa EU:n talousarviota entisestään siten, 

että se ylittää monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdyn sopimuksen rajat, jotta voidaan 

tukea Horisontti 2020 -ohjelmaa ja Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevien 

budjettikohtien määrärahojen korottamista ESIR-rahastoa edeltävälle tasolle, mikä 

tekisi tyhjäksi monivuotisesta rahoituskehyksestä kolmen toimielimen välillä aiemmin 

tehdyn sopimuksen; kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan poliittisten pisteiden 

keräilyn ja noudattamaan ESIR-rahastoa ja rahoituskehystä koskevia sopimuksia, joihin 

ne aiemmin sitoutuivat; 

Alaotsake 1 b — Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 

11. toteaa, että ihannetapauksessa määrärahoja ei pitäisi vähentää alle komission 

ehdotuksen; korostaa kuitenkin finanssipoliittisen vastuunkannon merkitystä; pitää siksi 

neuvoston muutoksia, joilla pyritään säilyttämään vähiten kehittyneiden alueiden 

rahoitus ja vähentämään kehittyneimmille alueille suunnattua rahoitusta, myönteisenä 

esimerkkinä eurooppalaisesta yhteisvastuusta; 

12. on tietoinen siitä, että nuorisotyöttömyys on erityinen ongelma eräissä jäsenvaltioissa; 

pitää kuitenkin parlamentin päätöstä lisätä nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja niin 

paljon, että ne ylittävät monivuotisessa rahoituskehyksessä asetetun enimmäismäärän, 

valitettavana johtuen varojen merkittävästä etupainottamisesta aiempina vuosina, 

merkittävästä ennakkorahoituksesta ja komission toteamuksesta, että pakottavaa tarvetta 

sitoumusten lisäämiseen vuoden 2016 talousarviossa ei ole; muistuttaa, että 

työllisyysasiat ovat suurelta osin jäsenvaltioiden vastuulla, ja kehottaa jäsenvaltioita 

pyrkimään kaikin tavoin varmistamaan korkean työllisyyden ja puuttumaan nuorten 

erityisongelmiin; 

Otsake 2 — Kestävä kasvu: luonnonvarat 

13. pitää komission talousarvioesitystä hyvänä; yhtyy kuitenkin neuvoston käsitykseen, että 

tehottomuutta löytyy monilla merkittävillä aloilla, ja mainitsee yhtenä esimerkkinä 

lisätalousarvion N:o 7/2015 yhteydessä tehdyt muutokset; kannattaa siksi neuvoston 

otsakkeen 2 sitoumuksiin ja maksuihin tekemiä kohtuullisia vähennyksiä; 

14. tukee komission oikaisukirjelmässä 2/2016 vahvistettua määrärahojen lisäämistä 

maatalousalan ja varsinkin maitoalan kriisin lieventämiseksi ja hyväksyy tässä asiassa 

parlamentin kannan; panee tyytyväisenä merkille, että pakettiin sisältyy erilaisia 

toimenpiteitä, joilla pyritään lieventämään vaikutuksia, joita Venäjän asettama 

tuontikielto aiheuttaa eurooppalaisille viljelijöille; 

Otsake 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus 

15. panee tyytyväisenä merkille, että komissio ehdottaa talousarvioesityksessä 

vuodeksi 2016 ja oikaisukirjelmässä 2/2016 muuttoliikkeeseen ja pakolaisiin 

kohdistuvien menojen lisäämistä; pohtii kuitenkin, onko komissio tutkinut riittävästi 

kaikkia mahdollisuuksia määrärahojen uudelleenkohdentamiseen otsakkeessa 3, ottaen 
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etenkin huomioon, että neuvosto pystyi löytämään 25 miljoonan euron edestä säästöjä 

maksusitoumusmäärärahoissa ja 35 miljoonan euron edestä säästöjä 

maksumäärärahoissa; arvostelee sitä, että joustovälineestä otettiin käyttöön 1,5 miljardia 

euroa, koska komissio ja parlamentti eivät pystyneet löytämään säästökohteita; on 

edelleen siinä käsityksessä, että otsakkeessa 3 on lukuisia budjettikohtia, joilla on hyvin 

vähän osoitettavissa olevaa eurooppalaista lisäarvoa ja joihin nyt suunniteltua rahoitusta 

voitaisiin ohjata uudelleen muuttoliike- ja pakolaiskriisin ratkaisemiseen; 

16. katsoo, että turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikka on tarpeen erottaa selvästi toisistaan; 

katsoo, että tarvitaan käytännöllisiä, kestäviä ja järkeviä pitkän aikavälin ratkaisuja, 

jotta estettäisiin uudet ihmishenkien menetykset ihmisten pyrkiessä hakemaan 

turvapaikkaa unionissa ja varmistettaisiin rajaturvallisuus ja sisäinen turvallisuus; 

Otsake 4 – Globaali Eurooppa 

17. panee merkille komission talousarvioesityksessä 2016 tehtävät suuret menolisäykset 

vuoden 2015 talousarvioon verrattuna; on neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että 

nämä menolisäykset eivät jätä riittävästi liikkumavaraa enimmäismäärien puitteissa; 

hyväksyy neuvoston kannan, joka merkitsee kaikesta huolimatta huomattavaa lisäystä, 

joka kohdistettaisiin alikehittyneisiin maihin naapurialueiden ongelmien lievittämiseksi; 

pitää valitettavana, että parlamentin kanta jättäisi otsakkeeseen 4 liikkumavaraa vain 

50 000 euroa, joka ei mitenkään riitä odottamattomiin tarpeisiin vuonna 2016; tuo 

odottamattomista olosuhteista esimerkkinä esiin EU:n yhteisen toimintasuunnitelman 

Turkin kanssa, josta neuvosto sopi 15. lokakuuta 2015
1
 ja jota EU ei pystyisi 

rahoittamaan, jos parlamentin kanta hyväksytään; 

18. pitää kuitenkin 23. syyskuuta 2015 päivätyssä komission tiedonannossa ilmoitettuja ja 

oikaisukirjelmässä 2/2016 vahvistettuja toimenpiteitä myönteisinä; haluaa tietää, onko 

komissio tarkastellut neuvoston otsakkeessa 4 löytämiä säästökohteita; huomauttaa 

lisätalousarvioesityksen nro 7/2015 osoittaneen, että määrärahojen merkittävä 

uudelleenkohdentaminen painopistealoille on mahdollista; korostaa, että siirtolais- ja 

pakolaiskriisiä ei ratkaista yksin rahalla; katsoo, että lisärahoituksen pitää olla 

asianmukaisesti kohdennettua ja avointa ja vastuuvelvollisuus on taattava, jotta voidaan 

varmistaa, että rahoituksella vastataan ensisijaiseen tarpeeseen; 

19. katsoo, että muuttoliike- ja pakolaiskriisin käsittelyyn tarkoitetut määrärahat olisi 

suunnattava ongelman alkulähteeseen eikä sen vaikutuksiin; korostaa pitävänsä 

tärkeänä, että pakolaisia tuetaan lähellä heidän kotimaitaan, esimerkiksi osoittamalla 

lisää resursseja asianomaisille EU:n erillisvirastoille ja Euroopan unionin alueelliseen 

erityisrahastoon Syyriassa; 

Otsake 5 – Hallinto 

20. katsoo, ettei komission hallintomenojen pitäisi olla turvassa tehokkuussäästöiltä, 

jollaisia kansalliset hallinnot ovat tehneet; katsoo EU:ta vaivaavien lukuisten kriisien ja 

varsinkin maailmanlaajuisen talouskriisin jatkuvien vaikutusten vuoksi, että komission 

                                                 
1
 Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. lokakuuta 2015, EUCO 26/15. 
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olisi tehtävä symbolisesti merkittäviä tehokkuussäästöjä osoittaakseen yhteisvastuuta 

vaikeuksissa olevia kansallisia hallintoja kohtaan; 

Erillisvirastot 

21. hyväksyy yleisesti erillisvirastojen talousarviotarpeita koskevan komission 

ennakkoarvion; hyväksyy parlamentin päätöksen lisätä muuttoliikettä käsittelevien 

erillisvirastojen eli Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, Frontexin, Europolin, 

Eurojustin, eu.LISAn, Cepolin ja perusoikeusviraston rahoitusta; pitää valitettavina 

parlamentin pyrkimyksiä kohdentaa lisää määrärahoja muille erillisvirastoille, jotka 

selvästikään eivät ole painopisteitä; 

Maksut 

22. palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission aiemmin tekemät sitoumukset 

maksamatta olevien laskujen välttämiseksi; pitääkin valitettavana parlamentin päätöstä 

lisätä runsain mitoin sitoumuksia, joita komission on sitten vaikea muuttaa maksuiksi; 

pitää valitettavana myös neuvoston päätöstä leikata menoja johdonmukaisesti enemmän 

kuin sitoumuksia; kehottaa kumpaakin toimielintä toimimaan vastuullisesti; 

Muut pääluokat 

Pääluokka I – Euroopan parlamentti 

23. korostaa, että parlamentin talousarvio tarjoaa hyvän mahdollisuuden menosupistuksiin 

varsinkin tässä naurettavassa tilanteessa, jossa täysistuntoja pidetään sekä Brysselissä 

että Strasbourgissa; kehottaa painavin sanoin parlamenttia ja neuvostoa laatimaan yhden 

toimipaikan järjestelmää koskevan etenemissuunnitelman ja noudattamaan näin 

pyyntöä, jonka parlamentin suuri enemmistö esitti 20. marraskuuta 2013 hyväksytyssä 

Foxin-Häfnerin mietinnössä1; katsoo Brysselin ja Strasbourgin välisten matkojen 

olevan vastoin kaikkia parlamentin pyrkimyksiä esiintyä finanssipoliittisesti 

vastuullisena toimijana ja tekevän suurta hallaa yleiselle mielipiteelle parlamentista; 

24. katsoo, että parlamentti voi tehdä talousarviossaan vielä suuria säästöjä vähentämällä 

virkamiesten määrää, jolloin myös toimistotilaa ja rakennuksia tarvitaan vähemmän, 

peruuttamalla Euroopan historian talo -hankkeen ja muita vastaavia hankkeita ja 

lopettamalla parlamentin oman liioitellun politiikanedistämisen; 

25. katsoo, että talousarviosäästöjä voidaan saada aikaan myös parlamenttien välisistä 

suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, 

parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa 

edustajakokouksissa toimivien valtuuskuntien uudelleenjärjestelyin, joilla vähennetään 

ulkomaille lähetettävien valtuuskuntien määrää ja niiden kokonaiskustannuksia; 

26. katsoo, että parlamentin talousarviossa voidaan vielä tehdä lisäsäästöjä vähentämällä 

poliittisten puolueiden ja säätiöiden muodostamiseen tarkoitettuja rahoitusosuuksia ja 

                                                 
1
 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0498. 
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parlamentin jäsenten avustajakuluihin liittyviä menoja; panee merkille, että pääsihteeri 

on tehnyt puhemiehistölle ehdotuksen parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien ja 

paikallisten avustajien välisen tasapainon muuttamisesta; odottaa, että lopullinen päätös 

tulee voimaan viimeistään heinäkuussa 2016 eikä siinä puututa nykyisten sopimusten 

kestoon; 

27. pitää valitettavana parlamentin kantaa henkilöstön 5 prosentin vähennystavoitteeseen, 

sillä se on vastoin 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa
1
 

komission ja neuvoston kanssa sovittuja periaatteita sekä sopimuksen henkeä; panee 

merkille talousarvion valvontavaliokunnan suositukset vuotta 2013 koskevasta 

vastuuvapaudesta
2
; katsoo, että parlamentin talousarviota voitaisiin supistaa 

10 prosentilla tämän vaikuttamatta mitenkään jäsenten ydintehtäviin; jakaa huolen siitä, 

että Euroopan parlamentin puhemiehen kabinetissa on suuri määrä henkilöstöä, 

yhteensä 35, mukaan lukien kaksi autonkuljettajaa ja henkilökohtainen vahtimestari; 

yhtyy käsitykseen, että tämä on erittäin kyseenalaista ja muodostaa huonon esimerkin 

kustannusten vähentämisestä ja finanssipoliittisesta vastuusta parlamentin sisällä; 

28. panee merkille, että parlamentti vastustaa tuomioistuimen koon kasvattamista; esittää, 

että jos uudistusta jatketaan, sillä ei saa olla talousarviovaikutuksia; 

29. kehottaa toteuttamaan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa koskevan täyden 

kustannus-hyötyanalyysin, jossa arvioidaan niiden EU:lle tuomaa lisäarvoa; 

o 

o     o 

30. on edelleen vakuuttunut siitä, että unionin talousarvion pitää tuoda lisäarvoa eikä 

kaventaa jäsenvaltioiden hallitusten oikeuksia ja velvollisuuksia; kehottaa kaikkia 

osapuolia saamaan aikaan vastuullisen talousarvion, jossa keskitytään erityisesti 

muuttoliike- ja pakolaiskriisin lieventämiseen; 

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 

muille toimielimille ja elimille, joita asia koskee, sekä kansallisille parlamenteille. 

Or. en 
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 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2015)0121. 


