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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 

varainhoitovuodeksi 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(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, Euratom1, 

– 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 966/20122, 

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

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

N:o 1311/20133, 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen4, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosia 

2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnista/tarkistuksesta 

(COM(2016)0603), 

– ottaa huomioon talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka 

III – Komissio, 9. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman5, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista 

varainhoitovuodeksi 2017 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman6, 

– ottaa huomioon komission 18. heinäkuuta 2016 antaman esityksen Euroopan unionin 

yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (COM(2016)0300), 

– ottaa huomioon neuvoston 12. syyskuuta 2016 vahvistaman ja 14. syyskuuta 2016 

parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 

varainhoitovuodeksi 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan, 

                                                           
1 EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17. 
2 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
3 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 
4 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0080. 
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0132. 
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– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia 

koskee (A8-0000/2016), 
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Pääluokka III 

Yleiskatsaus 

 

1. toteaa, että vuoden 2017 talousarviota on tarkasteltava laajemmassa asiayhteydessä, 

johon kuuluu monivuotisen rahoituskehyksen tarkistus; 

2. korostaa, että parlamentti ottaa vuoden 2017 talousarviota käsitellessään täysin huomioon 

poliittiset painopisteet, jotka se hyväksyi ylivoimaisella äänten enemmistöllä edellä 

mainitussa 9. maaliskuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa yleisistä suuntaviivoista 

ja 6. heinäkuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa ”monivuotisen rahoituskehyksen 

2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset 

komission ehdotusta odotettaessa”; 

3 painottaa, että unionilla on nyt ratkaistavanaan monia vakavia hätätilanteita, ja on 

ehdottomasti sitä mieltä, että unionin talousarviosta on otettava käyttöön tarvittavat varat, 

joiden avulla voidaan vastata poliittisiin haasteisiin ja unioni voi reagoida kriiseihin 

tehokkaasti, äärimmäisen kiireellisesti ja ensisijaisesti; toteaa, että tarvitaan vahvaa 

poliittista sitoutumista, jotta tähän tarkoitukseen voidaan varmistaa uudet määrärahat 

vuonna 2017 ja ohjelmakauden loppuun asti; 

4. muistuttaa parlamentin kannattaneen komission toimia vastauksena muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiin mutta vaatineen aina, ettei tätä haastetta aseteta muiden unionin tärkeiden 

politiikkojen, kuten työllisyyden ja kasvun alan toimien, edelle; toteaa, että otsakkeen 3 

enimmäismäärä on aivan riittämätön, jotta siitä voitaisiin tarjota asianmukainen rahoitus 

muuttoliike- ja pakolaiskriisin sisäistä ulottuvuutta varten sekä ensisijaisia ohjelmia, 

kuten kulttuurialan ohjelmia, varten; 

5. toistaa kantansa, että muuttoliike- ja pakolaiskriisiin vastaamiseksi tarvittavan 

lisärahoituksen saamiseksi esitettäviä pyyntöjä ei saisi hyväksyä unionin nykyisten 

ulkoisten toimien, sen kehityspolitiikka mukaan luettuna, vahingoksi; toistaa, että Turkin-

pakolaisavun koordinointivälineen, erityisrahastojen ja muiden tilapäisten mekanismien 

perustamista ei saa rahoittaa tekemällä leikkauksia muiden jo olemassa olevien 

välineiden määrärahoihin; toteaa, että otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) enimmäismäärä 

on aivan riittämätön, jotta sen avulla voitaisiin vastata kestävällä ja tehokkaalla tavalla 

nykyisiin ulkoisiin haasteisiin, muuttoliike- ja pakolaiskriisi mukaan luettuna; 

6. toistaa vakaan käsityksensä, että unionin talousarviossa olisi löydettävä sellaisia tapoja 

rahoittaa uusia aloitteita, jotka eivät haittaa unionin nykyisiä ohjelmia ja politiikkoja; on 

pettynyt siihen, että puolustusalan tutkimusta koskevan valmistelutoimen määrärahoja, 

jotka ovat 80 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana, leikataan nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana; ottaa huomioon, että unionin talousarviossa on jo 

nyt rahoitusvaje, ja on vakuuttunut siitä, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

operaatioihin, hallinnollisiin kustannuksiin, valmistelutoimiin ja pilottihankkeisiin 

liittyviin lisätoimiin tarvitaan lisävaroja myös jäsenvaltioilta; katsoo, että jäsenvaltioiden 

olisi käytettävä monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointia/tarkistusta hyväksi tässä 

yhteydessä; 

7. palauttaa kaikki komission talousarvioesityksen määrät, joihin neuvosto esitti 

leikkauksia; ei ymmärrä ehdotettujen leikkausten perusteluja ja asettaa kyseenalaiseksi 
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neuvoston aikomuksen luoda uudelleen keinotekoiset liikkumavarat joihinkin 

otsakkeisiin, kuten alaotsakkeeseen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) ja 

otsakkeeseen 4 (Globaali Eurooppa), ottaen erityisesti huomioon, että liikkumavarat 

olisivat joka tapauksessa liian pienet odottamattomiin olosuhteisiin tai kriiseihin 

reagoimiseksi; 

8. toteaa, että nämä kiireelliset tarpeet edellyttävät asianmukaista rahoitusta ja että 

monivuotisen rahoituskehyksen liikkumavarat ovat vuonna 2017 erittäin niukat, ja 

ilmoittaa siksi aikovansa rahoittaa talousarvioesityksen määrät ylittävät 

määrärahalisäykset käyttämällä kokonaan kaikki käytettävissä olevat liikkumavarat ja 

käyttämällä enemmän ennakoimattomiin menoihin varattua liikkumavaraa, mikä tasataan 

vuosien 2016 ja 2017 jäljellä olevista liikkumavaroista; 

9. palauttaa kaikki Verkkojen Eurooppa -välineestä ja Horisontti 2020 -ohjelmasta leikatut, 

Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR) liittyvät määrärahat, yhteensä 

1 240 miljoonaa euroa sitoumuksina, uusilla määrärahoilla, jotka saadaan monivuotisen 

rahoituskehyksen tarkistuksen yhteydessä; lisää nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoihin 

1 500 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja, jotta nuorisotyöttömyyteen voidaan 

puuttua tehokkaasti, ja katsoo, että aloitetta olisi rahoitettava myös monivuotisen 

rahoituskehyksen tarkistuksen yhteydessä käyttöön saatavilla lisävaroilla; 

10. edellyttää, että neuvosto yhtyy tähän kantaan ja että sovittelussa päästään kitkattomasti 

yhteisymmärrykseen, jotta unioni pääsisi tilanteen tasalle ja pystyisi vastaamaan 

tehokkaasti edessä oleviin haasteisiin; 

11. vahvistaa vuoden 2017 maksusitoumusmäärärahojen kokonaistasoksi 161,8 miljardia 

euroa ja maksumäärärahojen kokonaistasoksi 136,8 miljardia euroa; 

Alaotsake 1 a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 

12. panee merkille, että neuvosto puuttui tänäkin vuonna käsittelyssään ankaralla kädellä 

alaotsakkeeseen 1 a ja että 52 prosenttia kaikista neuvoston maksusitoumusmäärärahoihin 

tekemistä leikkauksista kohdistuu tähän otsakkeeseen; ihmetteleekin, kuinka neuvosto 

voi väittää työpaikkojen ja kasvun olevan toinen sen kahdesta painopisteestä; 

13. ei hyväksy lainkaan näitä leikkauksia otsakkeessa, joka symboloi unionin lisäarvoa ja 

auttaa luomaan kansalaisille lisää kasvua ja työpaikkoja; on näin ollen päättänyt palauttaa 

kaikki neuvoston leikkaamat määrärahat; 

14. noudattaa kesäkuussa 2015 antamaansa sitoumusta minimoida vuotuisen 

talousarviomenettelyn yhteydessä mahdollisimman pitkälti ESIR-rahaston perustamisesta 

Horisontti 2020 -ohjelmalle ja Verkkojen Eurooppa -välineelle aiheutuvat 

talousarviovaikutukset ja päättää siksi palauttaa kokonaisuudessaan Horisontti 2020 -

ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen budjettikohtien alkuperäiset, ESIR:iä 

edeltävät määrärahat, joita leikattiin ESIR-takuurahaston rahoittamiseksi; vaatii, että 

monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen yhteydessä asetetaan käyttöön vastaava 

lisämäärä, 1,24 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoina, talousarvioesityksen määrät 

ylittäen; 
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15. pitää edelleen työpaikkoja ja kasvua painopisteinä ja arvioituaan tarkkaan varojen 

tähänastiset hyödyntämisvalmiudet näillä aloilla on päättänyt ehdottaa tiettyjä korotuksia 

COSME-, Progress- ja Marie Curie -ohjelmien, Euroopan tutkimusneuvoston sekä Eures- 

ja Erasmus+ -ohjelmien määrärahoihin talousarvioesityksen tasoon nähden; 

16. lisää näin ollen alaotsakkeessa 1 a talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahoihin 

69,367 miljoonaa euroa (pois lukien ESIR, pilottihankkeet ja valmistelutoimet); 

Alaotsake 1 b — Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 

17. ei hyväksy neuvoston ehdottamaa 3 miljoonan euron leikkausta alaotsakkeen 1 b 

maksusitoumuksiin eikä varsinkaan 199 miljoonan euron leikkausta 

maksumäärärahoihin, tukimenoja koskevat budjettikohdat mukaan luettuina; vaatii 

neuvostoa selittämään, miten nämä leikkaukset sopivat yhteen sen kanssa, että neuvoston 

tavoitteena on asettaa käyttöön ”tarpeelliset määrärahat, jotta uudet ohjelmat voidaan 

panna täytäntöön joustavasti vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

neljäntenä vuotena”; panee merkille, että maksumäärärahoihin tehdyt leikkaukset 

menevät pidemmälle kuin komission jo ehdottamat huomattavat leikkaukset, ja toteaa, 

että komissio ehdotti 23,5 prosentin vähennystä unionin vuoden 2016 talousarvioon 

verrattuna; 

18. panee huolestuneena merkille merkittävät viivästykset Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen toteutussyklissä, koska ne todennäköisesti vaikuttavat erittäin 

haitallisesti tulosten oikea-aikaiseen saavuttamiseen paikan päällä ja uhkaavat lisäksi 

johtaa uuden maksurästien suman syntymiseen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

toisella puoliskolla; vaatii jäsenvaltioita, joita asia koskee, nimeämään ripeästi puuttuvat 

hallintoviranomaiset ja torjumaan kaikkia muita ohjelmien täytäntöönpanon viivästysten 

syitä; panee merkille komission ehdotukset jatkaa yksinkertaistamista unionin varojen 

edunsaajien kannalta mutta pitää kiinni kannasta, jonka mukaan eniten tehtävää on 

jäsenvaltioiden tasolla, jotta ohjelmat pääsevät täyteen vauhtiin; 

19. palauttaa mieliin, että nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahat käytettiin vuosina 2014–

2015 etupainotteisesti eikä komissio ole ehdottanut sille vuonna 2017 lainkaan 

maksusitoumusmäärärahoja; toteaa, että Euroopan sosiaalirahastoasetuksessa1 annetaan 

mahdollisuus tällaisiin jatkotoimiin, ja on siksi päättänyt lisätä nuorisotyöllisyysaloitteen 

maksusitoumusmäärärahoja 1 500 miljoonalla eurolla ja maksumäärärahoja 

500 miljoonalla eurolla, jotta nuorisotyöttömyyteen voidaan vastata asianmukaisesti; 

toteaa, että parlamentin vaatimusten mukaisesti nämä uudet määrärahat olisi rahoitettava 

käyttämällä kaikkia nykyisen monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 

mukaisesti käytettävissä olevia ja monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen 

yhteydessä käyttöön saatavia rahoituskeinoja; kehottaa jäsenvaltioita tekemään kaikkensa 

nopeuttaakseen aloitteen täytäntöönpanoa käytännössä, jotta siitä olisi välitöntä hyötyä 

eurooppalaisille nuorille; 

20. on päättänyt palauttaa sekä maksusitoumukset että maksut neuvoston leikkaamissa 

budjettikohdissa talousarvioesityksen tasolle; päättää lisätä alaotsakkeessa 1 b 

nuorisotyöllisyysaloitteen maksusitoumusmäärärahoja 1 500 miljoonalla eurolla ja 

                                                           

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan 

sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470). 
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maksumäärärahoja 500 miljoonalla eurolla talousarvioesityksen tasosta ja 

vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston sitoumuksia 4 miljoonalla 

eurolla ja maksuja 2 miljoonalla eurolla ja siten ylittää sitoumusten nykyisen 

enimmäismäärän 1 486 798 635 eurolla; 

21. korostaa, että alaotsakkeessa 1 b on tällä hetkellä eniten sitomatta olevia määriä eikä 

edunsaajille voida sen tähden korvata näille jo aiheutuneita kuluja; varoittaa, että 

alaotsakkeen 1 b maksattamatta olevien määrien korkea taso, 151 119 miljoonaa euroa 

syyskuun 2016 alussa, saattaa vaarantaa uusien ohjelmien toteutuksen; 

Otsake 2 — Kestävä kasvu: luonnonvarat 

22. toteaa, että neuvosto vähensi otsakkeen 2 maksusitoumusmäärärahoja 179,5 miljoonalla 

eurolla ja maksumäärärahoja 198 miljoonalla eurolla Euroopan maataloustukirahaston ja 

erillisvirastojen hallinnollisia tukimenoja, operatiivista teknistä apua (esim. Euroopan 

meri- ja kalatalousrahasto, Life-ohjelma) sekä toimintamenoja koskevista 

budjettikohdista; panee merkille, että maksujen suurimmat leikkaukset kohdistuvat 

maaseudun kehittämiseen; katsoo, että oikaisukirjelmää olisi pidettävä perusteena aina, 

kun maataloustukirahaston määrärahoja halutaan tarkistaa vakuuttavasti; palauttaa 

vastaavat talousarvioesityksen määrärahat; 

23. odottaa, että esitetään oikaisukirjelmä erityisesti maitoalaa koskevien kiireellisten 

toimenpiteiden paketista; katsoo tämän toimen auttavan huomattavasti parantamaan 

markkinamahdollisuuksia ja johtavan siihen, että Euroopan maidontuottajat saavat 

parempia hintoja erityisesti kiintiöjärjestelmän päätyttyä ja Venäjän tuontikiellon 

taloudellisten vaikutusten vuoksi; 

24. lisää näin ollen otsakkeen 2 maksusitoumusmäärärahoihin 619,8 miljoonaa euroa ja 

maksumäärärahoihin 611,3 miljoonaa euroa (pois lukien pilottihankkeet ja 

valmistelutoimet), jolloin otsakkeen maksusitoumusten enimmäismäärään jää 

19,4 miljoonaa euroa liikkumavaraa; 

Otsake 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus 

25. korostaa, että parlamentti pitää nykyistä muuttoliikehaastetta edelleen asialistansa 

kärjessä; suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen myöntää vuodeksi 2017 alun 

perin suunnitellun rahoituksen lisäksi 1,8 miljardin euron lisärahoitus muuttoliikekriisin 

torjuntaan unionissa; toteaa suuren poikkeamisen alkuperäisestä suunnitelmasta 

osoittavan, että nykyistä rahoituskehystä on tarkistettava kattavasti; on pettynyt siihen, 

ettei komissio käyttänyt hyväkseen tilaisuutta mukauttaa enimmäismääriä vastaavasti, 

varsinkaan otsakkeessa 3; korostaa komission ehdottavan, että tämä lisäys rahoitetaan 

käyttämällä joustovälinettä (530 miljoonaa euroa, jolloin tämän vuoden koko 

käytettävissä oleva rahoitus tulee käytetyksi) sekä ennakoimattomiin menoihin varattua 

liikkumavaraa (1 160 miljoonaa euroa); ottaa huomioon muuttoliikkeeseen liittyviin 

menoihin osoitetun rahoituksen ennennäkemättömän tason (yhteensä 5,2 miljardia 

vuonna 2017) sekä käsiteltävänä olevat ehdotukset käyttää joustomahdollisuuksia eikä 

siksi vaadi uusia määrärahalisäyksiä muuttoliikettä koskeviin toimiin; aikoo samalla 

vastustaa kaikkia pyrkimyksiä vähentää unionin tämän alan toimille myönnettävää 

rahoitusta; 
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26. toteaa jälleen, että talousarvion joustoilla on rajansa ja niiden käyttö voi olla vain 

lyhytaikainen ratkaisu; on erittäin vakuuttunut siitä, että otsakkeen 3 enimmäismäärän 

mukauttaminen ylöspäin on tulevaisuuteen suuntautuva ja rohkea vastaus koko maanosaa 

koettelevaan kriisiin, joka ei osoita laantumisen merkkejä; pitää mukautusta ehdottoman 

välttämättömänä ja kiireellisenä ja on pettynyt siihen, ettei komissio käyttänyt hyväkseen 

mahdollisuutta ehdottaa sitä monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen yhteydessä;  

27. panee merkille, että 15. maaliskuuta 2016 hyväksyttiin uusi väline hätätilanteen tuen 

antamiseksi unionin sisällä ja sen alustavat määrärahat ovat 700 miljoonaa euroa kolmen 

vuoden ajalle (2016–2018); toteaa sen jo tuottaneen välittömiä käytännön tuloksia 

hätätilanteen tukitoimina vastauksena jäsenvaltioihin saapuvien pakolaisten ja 

maahantulijoiden suuren joukon humanitaarisiin tarpeisiin; toteaa kuitenkin jälleen, että 

tulevaisuudessa olisi laadittava kestävämpi oikeudellinen ja budjettikehys, jotta 

humanitaarista apua voidaan mobilisoida unionin sisällä; vaatii käymään säännöllistä 

vuoropuhelua komission kanssa tämän välineen nykyisestä ja tulevasta toiminnasta ja 

rahoituksesta täysin avoimesti saatavilla olevien tietojen ja 

vaikutustenarviointikertomusten perusteella; 

28. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen luoda osana monivuotisen 

rahoituskehyksen tarkistusta vapautetuista määrärahoista rahoitettava uusi Euroopan 

unionin kriisivaraus lisävälineeksi, jonka avulla voidaan reagoida nopeasti nykyisen 

muuttoliike- ja pakolaiskriisin kaltaisiin kriiseihin sekä muihin tapahtumiin, joilla on 

vakavia humanitaarisia tai turvallisuusvaikutuksia; 

29. ottaa huomioon uhkatason nousun monissa jäsenvaltioissa sekä samanaikaiset 

muuttoliikkeen hallintaan ja terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan 

liittyvät haasteet ja vaatii siksi rahoitusta Europolin henkilöstön lisäämiseksi; 

30. tuomitsee neuvoston useiden kulttuurin, tiedotusvälineiden, kansalaisuuden, 

perusoikeuksien ja kansanterveyden alan ohjelmien maksusitoumusmäärärahoihin 

tekemät leikkaukset, joiden määrä on 24,3 miljoonaa euroa; katsoo neuvoston antavan 

kielteisen signaalin leikkaamalla kulttuuriohjelmia vapauttaakseen varoja pakolais- ja 

muuttoliikekriisiä varten; pitää valitettavana, että useat leikkaukset vaikuttavat siltä, että 

ne on tehty mielivaltaisesti ja ottamatta huomioon erinomaisia toteutusasteita; katsoo, että 

pienetkin leikkaukset saattavat vaarantaa ohjelmien tulosten saavuttamisen ja unionin 

toimien sujuvan toteuttamisen; palauttaa näin ollen kaikki leikatut määrärahat 

talousarvioesityksen tasolle; 

31. pitää ehdottoman tarpeellisena lisätä joidenkin Luova Eurooppa- ja Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelmien piiriin kuuluvien, pitkään riittämättömästi rahoitettujen toimien 

rahoitusta; katsoo vakaasti, että nämä ohjelmat ovat tärkeämpiä kuin koskaan, kun 

pyritään lisäämään kulttuurialan ja luovien toimialojen osuutta työpaikkojen ja kasvun 

luomisessa ja kannustamaan kansalaisia osallistumaan aktiivisesti unionin politiikan 

laatimiseen ja toteuttamiseen; ei ymmärrä, kuinka neuvosto voi perustella kulttuurialan ja 

luovien toimialojen pk-yritysten rahoituksen vähentämistä, kun kulttuurialan ja luovien 

toimialojen takausjärjestely, jonka rahoitusta oli jo takapainotettu, käynnistettiin vasta 

kesäkuussa 2016 ja on erinomainen esimerkki siitä, kuinka markkinoiden merkittävä 

toimintapuute voidaan ratkaista innovatiivisesti luomalla valmiuksia ja antamalla suojaa 
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luottoriskejä vastaan rahoituksen välittäjille, jotka tarjoavat luottoja kulttuurialalla ja 

luovilla toimialoilla; 

32. pitää myönteisenä, että EU:n etsintä- ja pelastustoimintarahastoa varten on luotu 

budjettikohta, josta on tarkoitus kattaa jäsenvaltioiden toteuttama ja unionin tasolla 

koordinoitava etsintä- ja pelastustoiminta erityisesti Välimerellä; katsoo, että 

nimenomaan tätä tarkoitusta varten tarkoitetun rahaston perustaminen on parempi 

ratkaisu kuin Frontexin tai äskettäin perustetun Euroopan raja- ja rannikkovartioston 

määrärahojen jatkuva lisääminen; 

33. panee merkille, että käsittelyssään (pois lukien pilottihankkeet ja valmistelutoimet) 

parlamentti ylitti otsakkeen 3 enimmäismäärän 71,28 miljoonalla eurolla 

maksusitoumuksina ja lisäsi maksumäärärahoja 1 857,7 miljoonalla eurolla; ottaa 

huomioon, että talousarvioesityksessäkään ei ole liikkumavaraa, ja ehdottaa siksi näiden 

lisäysten rahoittamista enimmäismäärän puitteissa ottamalla samalla käyttöön 

ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta varoja tärkeisiin muuttoliikettä 

koskeviin menoeriin; 

Otsake 4 – Globaali Eurooppa 

34. panee merkille, että jatkuvan pakolaiskriisin vuoksi unionin ulkoisten toimien 

rahoitustarpeet kasvavat jatkuvasti ja ylittävät reilusti otsakkeen 4 nykyiset määrät; 

korostaa siksi, että otsakkeen 4 enimmäismäärä on aivan riittämätön, jotta siitä voitaisiin 

tarjota asianmukainen rahoitus muuttoliike- ja pakolaiskriisin ulkoista ulottuvuutta varten; 

on pettynyt siihen, ettei komissio käyttänyt hyväkseen tilaisuutta mukauttaa 

enimmäismääriä vastaavasti, varsinkaan otsakkeessa 4; pitää valitettavana, että 

rahoittaakseen uusia aloitteita, kuten Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä, komissio 

päätti talousarvioesityksessään leikata määrärahoja muista ohjelmista, kuten 

kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä, mikä on 

vastoin periaatetta, jonka mukaan humanitaariseen hätään on vastattava edistäen samalla 

kehitysprosesseja; on pettynyt myös siihen, että humanitaarisen avun ja Euroopan 

naapuruusvälineen Välimeren aluetta koskevan osan määrärahat jäävät vuoden 2016 

hyväksytyn talousarvion tasoa alemmiksi, vaikka niillä on ilmeinen merkitys torjuttaessa 

lukuisia ulkoisia haasteita; ei näin ollen hyväksy neuvoston tekemiä vastuuttomia 

leikkauksia varsinkaan kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ja tukimenojen 

budjettikohdissa; 

35. päättää sen vuoksi peruuttaa kaikki neuvoston otsakkeeseen 4 tekemät leikkaukset; 

päättää myös palauttaa Euroopan naapuruusvälineen Välimeren aluetta ja humanitaarista 

apua koskevien budjettikohtien määrärahat vuoden 2016 tasolle; päättää lisäksi lieventää 

komission tekemiä leikkauksia kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ja vakautta ja rauhaa 

edistävän välineen määrärahoihin; katsoo, että on erittäin tärkeää säilyttää unionin 

keskeinen rooli ja rahoitustuen taso Lähi-idän rauhanprosessin, palestiinalaishallinnon ja 

UNRWA:n tukemisessa; korostaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 

eurooppalaisen rahoitusvälineen merkitystä; 

36. antaa täyden tukensa Turkin-pakolaisavun koordinointivälineelle ja ehdottaa, että osa 

vuodeksi 2017 suunnitellusta unionin talousarvion rahoitusosuudesta suoritetaan 

etupainotteisesti vuonna 2016, koska välineen toteutusaste on ollut hyvä ja vuoden 2016 

talousarviossa on vielä käytettävissä suuret liikkumavarat; kehottaa siksi lisäämään IPA 
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II -välineen rahoitusta 400 miljoonalla eurolla vuodeksi 2016 annettavan lisätalousarvion 

avulla sekä ottamaan käyttöön vastaavan määrän ennakoimattomiin menoihin varatusta 

liikkumavarasta; asettaa saman määrän varaukseen vuoden 2017 talousarviossa, kunnes 

Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen vaihtoehtoisesta rahoituksesta on tehty kattava 

sopimus, joka lievittäisi muihin ulkoisiin rahoitusvälineisiin kohdistuvaa 

ennennäkemätöntä painetta; 

37. panee huolestuneena merkille, että teemakohtaisesta luonteestaan ja huomattavasta 

koostaan huolimatta unionin erityisrahastot sekä Turkin-pakolaisavun koordinointiväline 

ovat unionin talousarviossa lähes näkymättömiä; kehottaa sisällyttämään ne talousarvioon 

avoimemmin ja kunnioittaen paremmin unionin talousarvion yhtenäisyyttä ja 

budjettivallan käyttäjän oikeuksia ja päättää perustaa tätä tarkoitusta varten uudet 

budjettikohdat; kehottaa samoin komissiota tarjoamaan näyttöä siitä, että 

erityisrahastojen piiriin kuuluvien rahoitusvälineiden käyttö ei johda määrärahojen 

ohjaamiseen pois niiden alkuperäisen oikeusperustan mukaisesta tarkoituksesta; toteaa, 

että tavoite kerätä kansallisia maksuosuuksia unionin talousarvion lisäksi on toistaiseksi 

epäonnistunut, kuten hyvin tiedetään; korostaa tässä yhteydessä, että parlamentti aikoo 

vastaisuudessa hyväksyä unionin talousarviosta pyydettävät maksuosuudet 

erityisrahastoihin vasta, kun jäsenvaltiot ovat suorittaneet vastaavat maksuosuutensa; 

38. odottaa komission talousarviota koskevia ehdotuksia uuden muuttoliikekumppanuuden 

kehyksen ja ulkoisen investointiohjelman rahoittamiseksi; edellyttää myönteistä 

suhtautumistapaa uusien joustomahdollisuuksien käyttöönottoon, jotta kyseisille 

välineille voidaan osoittaa uusia määrärahoja, mutta varoittaa viemästä pohjaa 

parlamentin tarkistuksilta; 

39. lisää näin ollen otsakkeessa 4 talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahoihin 

497,9 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoihin 495,1 miljoonaa euroa (pois lukien 

pilottihankkeet ja valmistelutoimet ja mukaan lukien unionin erityisedustajien siirtäminen 

EUH:n talousarvioon); 

Otsake 5 – Hallinto; muut otsakkeet – hallinnolliset tukimenot ja tutkimuksen tukimenot 

40. pitää neuvoston leikkauksia perusteettomina ja haitallisina ja palauttaa 

talousarvioesityksen määrät kaikkiin komission hallintomenoihin, mukaan lukien 

otsakkeiden 1–4 hallinnolliset tukimenot ja tutkimuksen tukimenot; 

41. ottaa huomioon viimeaikaiset tapahtumat ja haluaa palauttaa unionin kansalaisten 

luottamuksen ja unionin toimielinten uskottavuuden ja päättää siksi pitää 20 prosenttia 

komission entisten jäsenten siirtymäkorvauksiin tarkoitetuista määrärahoista varauksessa, 

kunnes komissio ryhtyy noudattamaan tiukempia komission jäsenten toimintasääntöjä 

eturistiriitojen ja pyöröovitapausten ehkäisemiseksi; 

Erillisvirastot 

42. hyväksyy yleisesti erillisvirastojen talousarviotarpeita koskevan komission 

ennakkoarvion; toteaa, että komissio on jo leikannut huomattavasti useimpien 

erillisvirastojen alun perin pyytämiä määriä; katsoo siksi, että neuvoston esittämät 

lisäleikkaukset vaarantaisivat erillisvirastojen moitteettoman toiminnan, sillä leikkausten 

jälkeen ne eivät enää kykenisi hoitamaan niille annettuja tehtäviä; 
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43. panee merkille nykyiset turvallisuushaasteet ja ottaa huomioon koordinoidun 

eurooppalaisen reaktion tarpeen ja päättää siksi lisätä yleisen turvallisuuspaketin 

yhteydessä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA), Euroopan poliisiviraston 

(Europol) ja Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikön määrärahoja; 

44. ottaa huomioon Euroopan eteläisen naapurialueen heikkenevän humanitaarisen tilanteen 

ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvun ja päättää siksi lisätä myös Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston vuoden 2016 määrärahoja; 

45. toteaa jälleen olevansa eri mieltä komission ja neuvoston näkemyksestä erillisvirastojen 

henkilöstöstä ja muuttaa sen vuoksi henkilöstötaulukkoja huomattavasti; korostaa jälleen 

kerran, että toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti kunkin viraston olisi leikattava 

viiden vuoden aikana viisi prosenttia toimistaan; toteaa kuitenkin, että poliittisesta 

kehityksestä ja uudesta lainsäädännöstä vuodesta 2013 lähtien johtuvien lisätehtävien 

hoitamiseksi tarvitaan uusia toimia ja ne edellyttävät lisäresursseja, joita ei voida laskea 

toimielinten välisen sopimuksen henkilöstövähennystavoitteeseen kuuluviksi; vastustaa 

tässä yhteydessä jälleen kerran ajatusta virastojen välisestä uudelleen kohdennettavien 

toimien varannosta mutta toistaa olevansa avoin toimien avaamiselle, jos hallinnollista 

yhteistyötä lisäämällä ja tarkoituksenmukaisissa tapauksissa jopa yhdistämällä virastoja 

ja tiettyjä toimintoja joko komission tai toisen erillisviraston kanssa pystytään 

parantamaan tehokkuutta; 

46. korostaa, että toiminta- ja henkilöstömenoissa voitaisiin saada aikaan huomattavia 

säästöjä, jos usealla paikkakunnalla toimivilla virastoilla (ENISA, eu-LISA, ERA) olisi 

vain yksi toimipaikka; katsoo kyseisten virastojen nykyisten operatiivisten tarpeiden 

mahdollistavan tällaisen muutoksen; painottaa, että Euroopan pankkiviranomaisen 

siirtäminen pois Lontoosta ja sen yhdistäminen ainakin toiseen kahdesta muusta 

valvontaviranomaisesta voisi johtaa huomattaviin säästöihin näiden kahden viraston 

kustannuksissa; kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen tästä asiasta; 

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet 

47. on analysoinut huolellisesti ehdotettuja pilottihankkeita ja valmistelutoimia siten, että 

käynnissä olevia pilottihankkeita ja valmistelutoimia on tarkasteltu niiden onnistumisen 

kannalta, nykyisten oikeusperustojen piiriin jo kuuluvat aloitteet on jätetty pois ja 

komission suorittama hankkeiden toteutettavuutta koskeva arviointi on otettu täysin 

huomioon, ja päättää hyväksyä kompromissipaketin, joka koostuu rajoitetusta määrästä 

pilottihankkeita ja valmistelutoimia, myös käytettävissä olevan rajallisen liikkumavaran 

vuoksi; 

Erityisrahoitusvälineet 

48. muistuttaa hätäapuvarauksen merkityksestä pyrittäessä vastaamaan nopeasti kolmansien 

maiden yksittäisiin avuntarpeisiin ennakoimattomien tapahtumien yhteydessä ja palauttaa 

mieliin aiemman kehotuksensa lisätä huomattavasti sen rahoitusta osana monivuotisen 

rahoituskehyksen tarkistusta; panee merkille, että hätäapuvarauksen varat on käytetty 

hyvin nopeasti vuonna 2016 ja kaikki siirtomahdollisuudet tulevat todennäköisesti 

käytettyä, ja toteaa tämän osoittavan, että kyseinen erityisrahoitusväline on pitkälti 

riittämätön vastaamaan kaikkiin vuoden 2017 uusiin tarpeisiin; päättää siksi lisätä 
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varauksen määrärahoja vuotuiseen 1 miljardiin euroon ja odottaa, että monivuotisesta 

rahoituskehyksestä annettua asetusta mukautetaan vastaavasti; 

49. päättää palauttaa Euroopan globalisaatiorahaston ja EU:n solidaarisuusrahaston 

varauksiin talousarvioesityksen määrät, jotta voidaan helpottaa näiden 

erityisrahoitusvälineiden varojen käyttöönottoa; 

Maksut 

50. ilmaisee huolensa siitä, että vuoden 2017 talousarvioesityksessä maksumäärärahoja on 

vähennetty huomattavasti verrattuna vuoden 2016 talousarvioon; toteaa tämän tuovan 

esiin täytäntöönpanon viivästyksiä, jotka ovat paitsi huolestuttavia unionin politiikkojen 

toteuttamisen kannalta sisältävät myös riskin, että nykyisen ohjelmakauden loppuun 

syntyy uudelleen maksamattomien laskujen suma, ellei osana monivuotisen 

rahoituskehyksen tarkistusta päästä tyydyttävään sopimukseen; pitää valitettavana myös 

sitä, että neuvosto on leikannut maksuja, vaikka enimmäismääriin nähden on 

käytettävissä hyvät liikkumavarat; 

51. päättää palauttaa maksujen määrät talousarvioesityksen tasolle kaikissa budjettikohdissa, 

joita neuvosto on leikannut, ja lisää maksumäärärahoja kaikissa budjettikohdissa, joiden 

maksusitoumusmäärärahoja on tarkistettu; 

Muut pääluokat 

Pääluokka I – Euroopan parlamentti 

52. säilyttää vuoden 2017 talousarvionsa yleisen tason täysistunnon 14. huhtikuuta 2016 

hyväksymässä 1 900 873 000 eurossa; sisällyttää siihen teknisen mukautuksen, joka ei 

aiheuta talousarviovaikutuksia, äskettäisten päätöstensä huomioon ottamiseksi 

talousarviossa ja vapauttaa parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden 

kuljetusta koskevan budjettikohdan varauksen; 

53. hyväksyy henkilöstötaulukkoonsa ja vastaaviin määrärahoihin tehdyt muutokset, joilla 

vastataan poliittisten ryhmien lisätarpeisiin; korvaa nämä lisäykset täysimääräisesti 

vähentämällä määrärahoja ennakoimattomia menoja varten tehdystä varauksesta ja tilojen 

kunnostusta koskevasta budjettikohdasta; 

54. palauttaa mieliin poliittisen päätöksensä vapauttaa poliittiset ryhmät viiden prosentin 

henkilöstövähennystavoitteesta, kuten sen vuosien 20141, 20152 ja 20163 talousarvioista 

antamissa päätöslauselmissa korostettiin;  

55. päättää vähentää vuodeksi 2017 pääsihteeristönsä henkilöstötaulukosta 60 tointa4 

(1 prosentin henkilöstövähennystavoite) neuvoston kanssa 14. marraskuuta 2015 

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 tehdyn sopimuksen 

                                                           
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0437. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0036. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0376. 
4 Poliittiset ryhmät päätettiin jättää tämän vähennyksen ulkopuolelle poliittisella päätöksellä, joten vähennykset 

kohdistuvat pääsihteeristön hallintokaavioon.  
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mukaisesti; huomauttaa, että toimenpiteen talousarviovaikutukset otettiin huomioon jo 

ennakkoarviossa; 

56. vähentää henkilöstötaulukostaan vielä 20 tointa ja ottaa siten huomioon Euroopan talous- 

ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa tehdyssä yhteistyösopimuksessa 

tarkoitettujen toimien siirron päättymisen; korostaa, että näitä toimia ei ole otettu 

talousarvioon, joten parlamentin puolelta ei tarvitse vähentää määrärahoja; 

57. kehottaa pääsihteeriä ehdottamaan yksityiskohtaisia järjestelyitä parlamentin, alueiden 

komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhteisten tukitoimintojen ja -palvelujen 

kattavalle käytölle; 

58. päättää säilyttää vuoden 2017 henkilöstötaulukossaan uudet 35 tointa, kuten toimielinten 

turvallisuuden lisäämistä koskevassa lisätalousarvioesityksessä 3/2016 pyydettiin; jättää 

nämä toimet viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteen ulkopuolelle, koska ne 

liittyvät parlamentin uusiin toimintoihin; 

59. toteaa jälleen, että henkilöstövähennystavoitteen täytäntöönpano ei saisi asettaa 

vaakalaudalle parlamentin asianmukaista toimintaa ja sen perustehtävien hoitamista eikä 

vaikuttaa sen lainsäädäntöosaamiseen tai jäsenten ja henkilöstön työskentelyolojen 

laatuun;  

60. palauttaa mieliin, että hallinto sitoutui toimittamaan keskipitkän ja pitkän aikavälin 

talousarviosuunnitelman, jossa erotellaan selvästi toisistaan investoinnit sekä parlamentin 

toimintaan ja sen lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät toimintamenot; edellyttää siksi, että 

vuoden 2018 alustava ennakkoarvio annetaan samassa muodossa; 

61. huomauttaa, että parlamentin käännöspalvelujen työstä on suurta hyötyä Googlelle ja 

vastaaville yhtiöille niiden kehittäessä Google Translate -palvelua ja vastaavia 

käännöspalveluja, ja kehottaa siksi pääsihteeriä käymään Googlen ja vastaavien yhtiöiden 

kanssa neuvotteluja sopivasta panoksesta parlamentin talousarvioon; 

Pääluokka IV – Tuomioistuin 

62. pitää valitettavana, että neuvosto on korottanut kiinteämääräisen perusvähennyksen 

2,5 prosentista 3,8 prosenttiin, mikä merkitsee 3,4 miljoonan euron vähennystä ja on 

ristiriidassa tuomioistuimen tointen erittäin korkean täyttöasteen (98 prosenttia vuoden 

2015 lopussa) kanssa; päättää siksi mukauttaa kiinteämääräisen perusvähennyksen 

uudelleen talousarvioesityksen tasoon, jotta tuomioistuimella on mahdollisuus hoitaa 

tehtävänsä oikeustapausten määrän lisääntyessä jatkuvasti; 

63. päättää lisäksi palauttaa talousarvioesityksen määrät myös tuomioistuimen talousarvion 

osastoihin 1 ja 2 kuuluvissa kuudessa budjettikohdassa, joita neuvosto on leikannut, 

koska leikkauksilla olisi erityisen suuri vaikutus tuomioistuimen prioriteetteihin kieli- ja 

turvallisuuspalvelujen alalla; 

64. on tyytymätön viiden prosentin henkilöstövähennystavoitetta koskevaan neuvoston 

yksipuoliseen ilmoitukseen ja sen liitteeseen, jotka sisältyvät neuvoston kantaan vuoden 

2017 talousarvioesitykseen ja joiden mukaan tuomioistuimen on vähennettävä 

henkilöstötaulukostaan vielä 19 tointa; painottaa, että kyseisistä 19 toimesta parlamentti 
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ja neuvosto myönsivät asianmukaisesti 12 tointa vuoden 2015 talousarviomenettelyssä ja 

7 tointa vuoden 2016 talousarviomenettelyssä lisätarpeisiin vastaamiseksi; katsoo 

ehdottomasti, että kyseisiä 19:ää tointa ei pitäisi antaa takaisin, sillä tuomioistuin on jo 

noudattanut asianmukaisesti viiden prosentin henkilöstövähennysvaatimusta poistamalla 

98 tointa vuosina 2013–2017;  

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin 

65. palauttaa kiinteämääräisen perusvähennyksen alkuperäiselle tasolleen 2,6 prosenttiin, 

jotta tilintarkastustuomioistuin voi rahoittaa henkilöstötarpeensa; 

66. palauttaa viiteen muuhun budjettikohtaan neuvoston leikkaamat määrärahat, jotta 

tilintarkastustuomioistuin voi noudattaa työohjelmaansa ja antaa tarkastuskertomukset 

suunnitelmien mukaisesti; 

67. palauttaa osittain talousarvioesityksen määrät kolmeen budjettikohtaan noudattaen 

tilintarkastustuomioistuimen itsensä määrittämiä säästökohteita koskevia ehdotuksia; 

Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

68. palauttaa kiinteämääräisen perusvähennyksen alkuperäiselle tasolleen 4,5 prosenttiin, 

jotta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tarpeet voitaisiin täyttää ja jotta se selviytyisi 

henkilöstön määrän jatkuvasta vähenemisestä, kun helmikuussa 2014 tehtyä parlamentin, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean välistä yhteistyösopimusta 

pannaan täytäntöön; 

69. palauttaa 12 tointa ja niihin liittyvät määrärahat, jotka komissio oli edellä mainitun 

sopimuksen mukaisesti leikannut talousarvioesityksessä, ja ottaa näin huomioon 

Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta parlamenttiin siirrettyjen toimien todellisen 

määrän; 

70. päättää mukauttaa edelleen käännösyksiköiden lisäpalveluja koskevan budjettikohdan 

määrärahat toimielimen itsensä arvioimalle tasolle ja kompensoida siten osittain 

36 toimen siirtoa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta parlamenttiin edellä mainitun 

yhteistyösopimuksen mukaisesti; 

Pääluokka VII – Alueiden komitea 

71. palauttaa 8 tointa ja niihin liittyvät määrärahat, jotka komissio oli edellä mainitun 

yhteistyösopimuksen mukaisesti leikannut talousarvioesityksessä, ja ottaa näin huomioon 

alueiden komiteasta parlamenttiin siirrettyjen toimien todellisen määrän; 

72. palauttaa lisäksi komission talousarvioesityksessään leikkaamat, komitean jäsenten 

toimistokuluihin ja tietotekniikkakorvauksiin tarkoitetut määrärahat komitean arvioimalle 

tasolle, jotta turvataan riittävä rahoitus alueiden komitean jäsenten toimistokuluihin ja 

tietotekniikkakorvauksiin; 

73. pitää valitettavina komission talousarvioesityksessään tekemiä leikkauksia tilojen 

kunnostusta koskevaan budjettikohtaan ja päättää palauttaa kohdan määrärahat komitean 

itsensä arvioimalle tasolle, jotta voidaan vastata kasvaneisiin turvallisuustarpeisiin, pitää 
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rakennukset hyvässä kunnossa oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti ja parantaa 

energiatehokkuutta; 

74. palauttaa kaikki poliittisten ryhmien viestintätoimiin tarkoitetut määrärahat, joita 

komissio tarkisti alaspäin talousarvioesityksessään, jotta varmistetaan riittävä rahoitus 

komitean poliittisten ryhmien viestintätoimiin; 

Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies 

75. pitää valitettavana, että neuvosto on vähentänyt Euroopan oikeusasiamiehen 

talousarvioesityksen määrärahoja 195 000 eurolla; korostaa, että vähennys rasittaisi 

kohtuuttomasti oikeusasiamiehen erittäin niukkaa talousarviota ja vaikuttaisi 

merkittävästi toimielimen valmiuksiin palvella unionin kansalaisia tehokkaasti; palauttaa 

siksi kaikkiin budjettikohtiin neuvoston leikkaamat määrärahat, jotta oikeusasiamies 

pystyisi hoitamaan tehtäviään ja kunnioittamaan sitoumuksiaan; 

Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu 

76. pitää valitettavana, että neuvosto on vähentänyt Euroopan tietosuojavaltuutetun 

talousarvioesityksen määrärahoja 395 000 eurolla; toteaa sen olevan räikeässä 

ristiriidassa parlamentin ja neuvoston toimielimelle osoittamien lisätehtävien kanssa ja 

vaarantavan tietosuojavaltuutetun valmiudet palvella unionin toimielimiä tehokkaasti; 

palauttaa siksi kaikkiin budjettikohtiin neuvoston leikkaamat määrärahat, jotta 

tietosuojavaltuutettu pystyisi suoriutumaan velvoitteistaan ja kunnioittamaan 

sitoumuksiaan; 

Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto 

77. palauttaa kaikkiin budjettikohtiin neuvoston leikkaamat määrärahat; 

78. päättää lisäksi luoda strategisen viestinnän valmiuksien budjettikohdan maaliskuussa 

2015 annettujen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti sekä antaa EUH:lle 

riittävästi henkilöstöä ja välineitä, jotta se voi vastata kolmansien maiden ja valtiosta 

riippumattomien toimijoiden jakamaan disinformaatioon liittyvään haasteeseen; 

79. suhtautuu myönteisesti unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 

antamiin kirjallisiin sitoumuksiin puuttua EUH:n henkilöstön nykyiseen epätasapainoon, 

joka liittyy jäsenvaltioiden diplomaattien ja henkilöstösääntöjen alaisen unionin 

henkilöstön osuuteen tietyissä asemissa, sekä esittää vuoden 2017 aikana EUH:n 

henkilöstöresurssien uudelleentarkastelu; kehottaa unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajaa tiedottamaan parlamentille toteutetuista toimista 

viimeistään kevääseen 2017 mennessä ennen seuraavan talousarviomenettelyn alkua; 
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80. on vakuuttunut siitä, että unionin talousarviolla voidaan auttaa puuttumaan tehokkaasti 

unionin tämänhetkisten kriisien seurauksiin mutta myös niiden perimmäisiin syihin; 

katsoo kuitenkin, että koko unioniin vaikuttavat odottamattomat tapahtumat olisi 

ratkaistava yhteisin ponnistuksin ja lisäämällä voimavaroja unionin tasolla sen sijaan, että 

aiemmin tehdyt sitoumukset kyseenalaistetaan tai uskotaan edelleen puhtaasti kansallisiin 

ratkaisuihin; tähdentää näin ollen, että joustavuussäännökset on luotu sitä varten, että 

niiden avulla tilanteeseen voidaan reagoida yhdessä ja nopeasti, ja että niitä olisi 

käytettävä täysimääräisesti monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien tiukkojen 

rajoitusten kompensoimiseksi; 

81. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä tarkistukset esitykseen 

yleiseksi talousarvioksi neuvostolle ja komissiolle, muille toimielimille ja elimille, joita 

asia koskee, sekä jäsenvaltioiden parlamenteille. 

 


