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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

1. korostaa, että koska maailmanlaajuiseen ja alueelliseen vakauteen kohdistuu yhä 
suurempia haasteita, EU:n ulkoisen toiminnan määrärahoja on lisättävä tuntuvasti 
uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja samalla on säilytettävä demokratiaan, 
oikeusvaltioon sekä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva 
EU:n ulkopolitiikka; panee merkille komission ehdottaman reaalimäärärahojen 
hienoisen lisäämisen ja kehottaa lisäämään ulkoisen toiminnan sitoumusten suhteellista 
osuutta entisestään ja katsoo, että tästä on pidettävä kiinni toimielinten välisissä 
neuvotteluissa;

2. palauttaa mieliin kantansa, että Euroopan naapuruusväline, liittymistä valmisteleva 
tukiväline sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline, 
myös niiden tavoitteet ja päämäärät, olisi jatkossakin pidettävä erillisinä välineinä 
niiden erityisluonteen vuoksi, ja korostaa, että on vältettävä kilpailua eri 
toimintapolitiikkojen välillä; vaatii, että temaattisten ja maantieteellisten ohjelmien 
yhteyksiä lisätään, sillä monet kysymykset, esimerkiksi ihmisoikeudet, sukupuolten 
tasa-arvo, vammaisten henkilöiden syrjimättömyys ja ilmastonmuutos, koskevat monia 
aloja; toistaa pyyntönsä, että määrärahojen osoittamisessa unionin eteläisille ja itäisille 
naapureille nykyään vallitseva rahoitustasapaino olisi säilytettävä; 

3. palauttaa mieliin, että vakautta ja rauhaa edistävä väline on ainoa 
siviilikonfliktinehkäisyyn, esimerkiksi sovitteluun, vuoropuheluun ja sovintoon, 
tarkoitettu EU:n väline; pitää valitettavana, että käsiteltävänä olevaan komission 
ehdotukseen naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta 
ei ole sisällytetty tiettyjä vakautta ja rauhaa edistävän välineen tärkeitä osa-alueita, joita 
ovat esimerkiksi sovintokomissioille annettava tuki, lapsisotilaita koskevat toimet, 
ampuma-aseiden laittoman käytön torjunta tai aseellisen väkivallan uhrien 
kuntouttaminen; 

4. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
sisällyttämiseksi unionin talousarvioon ja kehottaa vahvistamaan parlamentin 
valvontavaltuuksia;

5. kehottaa vahvistamaan sukupuoliulottuvuutta koskevia erityisiä tavoitteita lisäämällä 
alan käytettävissä olevia määrärahoja;

6. toistaa kantanaan, että ulkoisen rahoituksen välineiden nykyisen järjestelmän 
uudistamisen olisi lisättävä vastuuvelvollisuutta, avoimuutta, demokraattista ja 
parlamentaarista valvontaa, tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta ja siinä olisi samalla 
otettava huomioon unionin strategiset painopisteet; korostaa, että näitä tavoitteita ei 
voida saavuttaa ilman vankkaa hallintorakennetta, joka mahdollistaa poliittisen 
valvonnan, perustuu strategiaan ja on osallistava ja vastuullinen ja jossa on selkeät 
tavoitteet, vertailuarvot sekä seuranta- ja arviointimenetelmät, tulosbudjetointia koskeva 
tehostettu lähestymistapa mukaan luettuna; korostaa lisäksi tarvetta varmistaa, että 
kansalaisyhteiskunta osallistuu unionin ulkoisen toiminnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen; pitää valitettavana, että naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
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yhteistyön välinettä ja liittymistä valmistelevaa tukivälinettä koskeviin komission 
ehdotuksiin ei sisälly käytännössä minkäänlaisia säännöksiä hallintoa koskevista 
näkökohdista ja että ei ole vahvistettu erityistä mekanismia parlamentin osallistumiseksi 
painopisteitä ja rahoitusta koskeviin strategisiin päätöksiin; katsoo tämän vuoksi, että 
ehdotukset eivät ole nykymuodossaan hyväksyttäviä;

7. toteaa, että joustavuutta on tarpeen lisätä; katsoo kuitenkin, että ehdotetun uusia 
haasteita ja painopisteitä koskevan puskurin yhteydessä käytettävillä määrärahoilla ei 
saa edistää muita tavoitteita, kuten muuttoliikkeen hallintaa ja turvallisuutta, ja että 
joustavuuden lisääntyminen ei saa heikentää pitkän aikavälin toimintapoliittisia 
tavoitteita ja vähentää parlamentin mahdollisuuksia käyttää sille kuuluvia poliittista 
ohjausta ja valvontaa koskevia oikeuksia; katsoo, että on vahvistettava selkeät kriteerit 
varauksessa olevien määrärahojen kohdentamiselle ja säädettävä asianmukaisesta 
valvontamekanismista; 

8. arvostelee voimakkaasti sitä, että 17 artiklan mukaisten tulosperusteisten määrärahojen 
yhteydessä ”yhteistyö muuttoliikeasioissa” on yksi niistä kriteereistä, joiden perusteella 
lisämäärärahoja osoitetaan; korostaa, että ”enemmällä enemmän” -periaatteen 
alkuperäisenä tarkoituksena oli rakentaa vahvempia kumppanuuksia niiden naapureiden 
kanssa, jotka edistyvät enemmän demokraattisen uudistuksen tekemisessä, ja katsoo, 
että ”yhteistyö muuttoliikeasioissa” heikentää vakavasti tätä lähestymistapaa ja SEU:n 
21 artiklassa vahvistettujen periaatteiden noudattamista EU:ssa;

9. korostaa, että tarvitaan demokraattisempaa keskustelua EU:n ulkoisesta avusta, ja 
katsoo, että Euroopan parlamentin on oltava tiiviimmin mukana EU:n ulkoisen 
toiminnan välineiden strategisessa poliittisessa ohjauksessa;

10. katsoo, että puolustuksen klusterista johtuvat menot olisi käytettävä ainoastaan 
puolustustarkoituksiin, kuten Verkkojen Eurooppa -välineen, Euroopan 
puolustusrahaston ja Euroopan horisontti -ohjelman toimien puolustusta koskeviin osiin, 
myös kaksikäyttöinfrastruktuuriin ja -välineisiin tehokkaamman puolustuksen ja siviili-
ja sotilaspuolen suuremman synergian mahdollistavina keskeisinä tekijöinä;

11. kehottaa komissiota toteuttamaan sukupuolitietoista budjetointia SEUT:n 8 artiklan 
mukaisesti.
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