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Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin 
ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä 
välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten  
Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta 
muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten 
haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2018)0901 – 
C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/20131 ja erityisesti sen 11 artiklan,

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen2 ja erityisesti sen 12 kohdan,

– ottaa huomioon komission 30. marraskuuta 2018 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti antaman uuden esityksen Euroopan 
unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (COM(2018)0900),

– ottaa huomioon 4. joulukuuta 2018 pidetyn talousarviota käsitelleen trilogin tulokset,

– ottaa huomioon neuvoston 11. joulukuuta 2018 vahvistaman ja samana päivänä 
parlamentille toimittaman kannan toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi 
talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018),

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0455/2018),

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.



A. ottaa huomioon, että joustovälineestä on tarkoitus rahoittaa tiettynä varainhoitovuonna 
selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan yhden tai useamman 
muun otsakkeen enimmäismäärien puitteissa;

B. ottaa huomioon, että komissio ehdotti otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävän 
985 629 138 euron määrän käyttöön ottamista joustovälineestä, jotta täydennetään 
unionin varainhoitovuoden 2019 yleisessä talousarviossa muuttoliike-, pakolais- ja 
turvallisuusasioiden alalla toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi käytettävissä 
olevaa rahoitusta;

C. ottaa huomioon, että parlamentin ja neuvoston edustajat sopivat 4. joulukuuta 2018 
pidetyssä talousarviota käsitelleessä trilogissa ottavansa käyttöön joustovälineestä 
lisävaroja 178 715 475 euroa alaotsakkeessa 1 a Horisontti 2020- ja 
Erasmus+-ohjelmiin tehtyjen määrärahalisäysten vuoksi;

1. hyväksyy 1 164 344 613 euron käyttöönoton joustovälineestä 
maksusitoumusmäärärahoina;

2. toistaa, että kyseisen välineen varojen käyttöön ottaminen rahoituskehysasetuksen 
11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan 
ehdottomasti enemmän joustavuutta;

3. toistaa pitkäaikaisen kantansa, että joustovälineen yhteydessä aiemmin tehdyistä 
sitoumuksista johtuvia maksuja ei pidä laskea monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismääriin;

4. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

5. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja 
komissiolle.

 



LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta EU:n keskeisten kilpailukykyohjelmien 
vahvistamiseksi sekä muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin 

liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämien välittömien 
talousarviotoimenpiteiden rahoittamiseksi

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2019/276.)


