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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2018 

varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: liittymistä valmistelevasta 

tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, 

Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen 

kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen 

toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen 

huomioon ottamiseksi 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– 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 966/20121 ja 

erityisesti sen 41 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) 2018/10462 ja erityisesti sen 

44 artiklan, 

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen 

talousarvion varainhoitovuodeksi 20183, 

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

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

N:o 1311/20134, 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen5, 

                                                 
1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
2 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1. 
3 EUVL L 57, 28.2.2018. 
4 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 
5 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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– ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 

annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom1, 

– ottaa huomioon komission 10. heinäkuuta 2018 antaman esityksen lisätalousarvioksi 

nro 5/2018 (COM(2018)0537), 

– ottaa huomioon neuvoston 18. syyskuuta 2018 vahvistaman ja 20. syyskuuta 2018 

parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2018 (11843/2018 

– C8-0415/2018), 

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0292/2018), 

A. ottaa huomioon, että vuoden 2018 talousarviomenettelyssä budjettivallan käyttäjä päätti 

parlamentin vaatimuksesta ottaa budjettikohdassa 22 02 03 01 ”Tuki poliittisille 

uudistuksille ja niihin liittyvälle lainsäädännön asteittaiselle mukauttamiselle unionin 

säännöstöön” varaukseen 70 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 

35 miljoonaa euroa maksumäärärahoja, jotka koskevat liittymistä valmistelevasta 

tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa unionin tukea; 

B. ottaa huomioon, että parlamentti ja neuvosto päättivät, että varaukseen otetun määrän 

vapauttamiseksi Turkin olisi toteutettava ”mitattavissa olevia riittäviä parannuksia 

oikeusvaltion, demokratian, ihmisoikeuksien ja lehdistönvapauden alalla komission 

vuosikertomuksen mukaisesti”; ottaa huomioon, että 17. huhtikuuta 2018 julkaistussa 

Turkkia koskevassa komission vuotuisessa kertomuksessa2 todetaan yksiselitteisesti 

Turkin taantuminen oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien alalla; 

toteaa, että budjettivallan käyttäjän asettama ehto ei näin ollen ole täyttynyt; 

C. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että kaikki varauksessa olevat määrät, 

sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat, peruutetaan ja että kyseisiin määriin 

liittyvät huomautukset poistetaan talousarvion selvitysosasta; 

D. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että Euroopan naapuruusvälineen (ENI) 

maksusitoumusmäärärahoihin tehdään 70 miljoonan euron lisäys, jotta voidaan rahoittaa 

keskisen Välimeren muuttoreittiin liittyviä toimia EU:n Afrikka-hätärahaston 

Pohjois-Afrikkaa koskevasta osiosta (28 miljoonaa euroa) ja kattaa osa 24. ja 

25. huhtikuuta 2018 pidetyssä Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuutta käsitelleessä 

Bryssel II -konferenssissa annetusta unionin rahoituslupauksesta (42 miljoonaa euroa, 

jotka on tarkoitus siirtää Syyrian kriisin johdosta perustettuun Euroopan unionin 

alueelliseen erityisrahastoon eli Madad-rahastoon); 

E. ottaa huomioon, että komissio on esittänyt, että humanitaarisen avun 

maksumäärärahoihin tehdään 35 miljoonan euron lisäys, jotta voidaan kattaa vuoden 

2017 lopussa maksusitoumusmäärärahoihin tehdystä 124,8 miljoonan euron lisäyksestä 

                                                 
1 EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105. 
2 COM(2018)0450, SWD(2018)0153.  
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johtuvat tarpeet, sillä siihen ei sisältynyt maksumäärärahoja; 

F. ottaa huomioon, että WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi komissio on myös 

ehdottanut innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon 

kasvattamista siten, että siihen lisätään yksi väliaikaisen toimihenkilön 

AD7-palkkaluokan toimi; toteaa, että tämä muutos voidaan rahoittaa viraston tämän 

vuoden talousarviosta; 

1. panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 5/2018, jonka 

tarkoituksena on IPA II -tukivälineestä Turkille osoitettavaa tukea koskevassa 

varauksessa olevien määrien (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) 

peruuttaminen, ENI-välineen maksusitoumusmäärärahojen ja humanitaarisen avun 

maksumäärärahojen lisääminen sekä INEAn henkilöstötaulukon kasvattaminen 

WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi; 

2. ilmaisee huolensa perusoikeuksien ja -vapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen jatkuvasta 

heikkenemisestä Turkissa ja Turkin ajautumisesta yhä kauemmas eurooppalaisista 

arvoista; 

3. toteaa jälleen, että mahdollista päätöstä IPA II -rahoituksen antamisesta Turkille ei 

pitäisi tehdä siten, että se heikentää Turkin kansalaisyhteiskunnalle annettavaa unionin 

tukea, jota olisi entisestään lisättävä; 

4. korostaa tarvetta ottaa yhteistyössä asiaan liittyvien kansainvälisten, kansallisten ja 

alueellisten viranomaisten kanssa keskisen Välimeren muuttoreitillä käyttöön toimivia 

ratkaisuja noudattaen kaikilta osin muuttajien kohtelua koskevia kansainvälisiä 

ihmisoikeusnormeja; 

5. hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2018; 

6. kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 5/2018 lopullisesti hyväksytyksi ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 

asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille. 
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LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE 

 
Viite: D(2018)30946 
 

Jean Arthuis 

Puheenjohtaja 

Budjettivaliokunta 

 

Asia: Ulkoasiainvaliokunnan lausunto lisätalousarvioesitystä nro 5/2018 

koskevasta mietinnöstä 

Arvoisa puheenjohtaja 

 

Ottaen huomioon valiokuntanne mietinnön neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin 

lisätalousarvioksi nro 5/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: liittymistä 

valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen 

peruuttaminen, Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen 

lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen 

toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen huomioon 

ottamiseksi (2018/2165(BUD)) ulkoasiainvaliokunnan koordinaattorit ovat päättäneet, että 

valiokunnan olisi tiukan aikataulun vuoksi annettava lausuntonsa kirjeen muodossa. 

 

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyy esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2018, jossa esitetään Turkin 

tukemiseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) vuoden 2018 talousarvioon 

otetun varauksen peruuttamista (70 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 

35 miljoonaa euroa maksumäärärahoina) ja kyseisten maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

siirtämistä Euroopan naapuruusvälineeseen (ENI) ja humanitaariseen apuun. On selvää, että 

varauksen vapauttamisen edellytys, eli että Turkki toteuttaa ”mitattavissa olevia riittäviä 

parannuksia oikeusvaltion, demokratian, ihmisoikeuksien ja lehdistönvapauden alalla”, ei ole 

täyttynyt. Päinvastoin 17. huhtikuuta 2018 päivätyssä Turkkia koskevassa komission 

vuotuisessa kertomuksessa todetaan maan liukuvan yhä kauemmas Euroopasta oikeusvaltion, 

demokratian, ihmisoikeuksien alalla. Äskettäisten parlamentti- ja presidentinvaalien tulokset 

ja niiden jälkeen käyttöön otetut presidentin toimeenpanovaltuudet ovat vakiinnuttaneet 

tämän kehityksen. 

 

Sen vuoksi varauksen ehdotettu peruuttaminen on perusteltua ja tarpeellista. Tätä ei 

kuitenkaan saisi tehdä Turkin kansalaisyhteiskunnan kustannuksella, kuten valiokuntanne 

mietintöluonnoksessakin todetaan. On suuressa määrin EU:n edun mukaista tukea edelleen 

niitä Turkin yhteiskuntaryhmiä, jotka toimivat avoimen, demokraattisen ja eurooppalaisiin 

arvoihin perustuvan Turkin hyväksi. Siksi komission on varmistettava, että jäljelle jäävät 

Turkille osoitettavat varat IPA II -tukivälineessä ohjataan ensisijaisesti kansalaisyhteiskunnan 
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järjestöille. 

 

Ulkoasiainvaliokunta suhtautuu myönteisesti ehdotukseen lisätä ENIn ja humanitaarisen avun 

määrärahoja, sillä kumpaankin kohdistuu ankaraa painetta. ENIn määrärahalisäyksen 

(70 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina) lisävarat kohdennetaan keskisen 

Välimeren muuttoreittiin liittyviin toimiin, joita rahoitetaan Afrikka-hätärahastosta 

(28 miljoonaa euroa), ja Syyrian kriisiä käsitelleessä Bryssel II -konferenssissa annetun 

unionin lupauksen rahoittamiseen (42 miljoonaa euroa). Ulkoasiainvaliokunta kannattaa 

täysin Syyriaa koskevaa lupausta ja toimia, joilla puututaan muuttoliikkeen perussyihin. 

Valiokunta katsoo kuitenkin, että jäsenvaltioiden on annettava oikeudenmukainen osuutensa 

näiden ensisijaisten toimien rahoittamiseen ja tehtävä enemmän nykyisten rahoitusvajeiden 

paikkaamiseksi. 

 

Kunnioittavasti 

 

 

 

 

 

 

David McAllister Cristian Dan Preda 

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja  Ulkoasiainvaliokunnan vuoden 2018 

talousarviota koskevan lausunnon 

valmistelija 

 

 

 

Kopio: Siegfried Mureșan, EU:n vuoden 2018 talousarvion esittelijä 
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