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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

1. muistuttaa, että unionin talousarvion otsakkeen 4 kokonaismäärärahoja on jouduttu 
korjaamaan hyvin usein vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, koska 
määrärahoja on ollut liian niukasti tai odottamattomissa tilanteissa otsakkeessa 4 ei ole 
ollut joustonvaraa; toistaa jälleen kantansa, jonka mukaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen mukanaan tuomat EU:n uudet velvollisuudet edellyttävät 
asianmukaista lisärahoitusta vuosien 2007–2013 monivuotiseen rahoituskehykseen 
verrattuna, jotta unioni voisi täyttää kansainväliset tehtävänsä unohtamatta aiempia 
sitoumuksiaan; korostaa, että EU:n tuki täydentää jäsenvaltioiden tukea ja se toimii 
katalysaattorina alueilla, joille ei anneta kahdenvälistä tukea; kannattaa erityisesti 
komission ehdottamia menettelyjä, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden ja EU:n toimien 
yhteistä suunnittelua;

2. katsoo, että tässä suhteessa komission ehdotus otsakkeen 4 kokonaismäärärahoista 
ilmentää Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antamassa päätöslauselmassa1 esiin 
tuotuja huolenaiheita samoin kuin unionin ulkoiseen toimintaan liittyviä todellisia 
tarpeita; panee tyytyväisenä merkille, että ehdotus on signaali kaikille unionin 
kumppanimaille, sekä unionin tuen saajille että muille avunantajille; toteaa kuitenkin, että 
komission ehdotuksessa esitetty määrä on kaikkien valtion ja hallitusten päämiesten 
hyväksymien ja Lissabonin sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden toteuttamisen 
edellyttämä vähimmäismäärä; kehottaa neuvostoa – jos se ei täysin hyväksy komission 
ehdotuksia – ilmoittamaan selvästi, mitkä ensisijaiset tavoitteet tai hankkeet olisi 
sivuutettava kokonaan tai mitä niistä olisi supistettava, vaikka ne todistetusti tuottaisivat 
eurooppalaista lisäarvoa;

3. korostaa olevansa joka tapauksessa täysin vakuuttunut, että kaikkien osapuolten 
välttämättömäksi katsoma koko monivuotisen rahoituskehyksen suurempi joustavuus on 
erityisen tärkeää otsakkeessa 4; kehottaa komissiota ehdottamaan tarvittaessa –
budjettivallan käyttäjän oikeuksia täysin kunnioittaen – talousarvion tätä otsaketta varten 
erityisiä sääntöjä, jotka antaisivat mahdollisuuden reagoida kriiseihin ja välttämättömiin 
tarpeisiin, joita ei voida ennakoida; panee lisäksi merkille, että komissio on ehdottanut 
tehostettuja mekanismeja kunkin monivuotisen ohjelman yhteydessä, jotta unioni voisi 
mukauttaa rahoituksensa poliittisiin tarpeisiin ja rajoitteisiin; 

4. kehottaa jälleen noudattamaan asianmukaista menettelyä, kun otsakkeessa 4 käyttämättä 
jääneitä varoja jaetaan varainhoitovuoden lopussa uudestaan; katsoo lisäksi, että 
parlamentin ei pitäisi antaa hyväksyntäänsä ehdotukselle neuvoston asetukseksi 
monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2014–2020 ennen kuin neuvosto muun muassa 
hyväksyy komission ehdotukset rahoitusvälineistä saatavien tulojen ja korvausten 
uudelleenkäytöstä; panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen käyttää 
ulkosuhteiden alalla entistä enemmän innovatiivisia rahoitusvälineitä ja entistä useampia 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit P7_TA(2011)0266, Euroopan parlamentin päätöslauselma sijoittamisesta tulevaisuuteen: 
uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten.
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järjestöjä ja rahoituslaitoksia; 

5. toistaa tukevansa kaikkia kaudelle 2014–2020 ehdotettuja unionin ulkoisen toiminnan 
täytäntöönpanovälineitä1, eritoten naapuruuspolitiikan välinettä; korostaa, että itäisille ja 
eteläisille naapureille myönnettävät tuet on pidettävä asianmukaisesti tasapainossa ja 
samalla on otettava huomioon edunsaajamaiden suoritustaso; panee tyytyväisenä merkille 
uuden kumppanuusvälineen, jonka tarkoituksena on käynnistää uudenlainen yhteistyö 
unionille strategisesti tärkeiden maiden kanssa;

6. toistaa lisäksi tukensa Euroopan investointipankille ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankille, jotka voivat luottaa siihen, että unioni takaa naapurimaiden kanssa 
tehtävän rahoitusyhteistyön ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja 
mikroluottojen rahoituksen;

7. katsoo, että ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille sekä muille edunsaaja- ja 
kumppanimaille osoitettavaa rahoitustukea on voitava mukauttaa enemmän; on näin ollen 
vakuuttunut, että unionin on talousarviotukea antaessaan otettava huomioon 
liittymisneuvottelujen rytmi ja todellinen edistys, eli tukea on annettava enemmän 
nopeammin edistyville maille ottaen kuitenkin huomioon unionin integraatiovalmiudet; 
korostaa, että enemmällä enemmän -periaate tarkoittaa myös vähemmän tukea maille, 
jotka eivät täytä sitoumuksiaan;

8. palauttaa mieliin, että unionin velvollisuutena on edistää maailman turvallisuutta, 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista sekä kestävää ja osallistavaa 
talouskehitystä; korostaa painokkaasti, että EU:n monivuotiset ohjelmat, kuten 
vakautusväline ja ihmisoikeuksia koskeva väline, tuovat tässä suhteessa runsaasti 
lisäarvoa; korostaa lisäksi, että kansalaisyhteiskuntien, työmarkkinaosapuolten ja 
paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista EU:n ulkoisten toimien ohjelmiin olisi 
helpotettava, sillä tämä edistäisi niiden sitoutumista ja omaa vastuuta;

9. puolustaa lujasti tarvetta säilyttää hätäapuvaraus, joka on osoittautunut toimivan erityisen 
hyvin nykyisessä muodossaan kaikkien ohjelmien ulkopuolisena varauksena, johon ei 
sovelleta vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen enimmäismääriä, sekä osoittaa sille 
merkittävät ja realistiset määrärahat, jotta unioni voi reagoida nopeasti odottamattomiin 
tarpeisiin ja kriiseihin ja ottaa tarvittaessa tilapäisesti varoja käyttöön; panee tyytyväisenä 
merkille komission ehdotuksen lisätä rahoitusta 350 miljoonalla eurolla (vuoden 2011 
hinnoin) ja sallia rahoituksen käytön vuoteen n + 1 saakka ja pitää sitä erittäin 
myönteisenä askeleena oikeaan suuntaan; painottaa, että hätäapuvarauksen 
sisällyttämiseen otsakkeeseen 4, kuten osa jäsenvaltioista on ehdottanut, liittyy riski, että 
sen seurauksena EU:n ulkoisille toimille osoitetun rahoituksen kokonaismäärä pienenee; 

                                               
1 Euroopan naapuruuspolitiikan väline, liittymistä valmisteleva tukiväline, vakautusväline, kumppanuusväline, 
kehitysyhteistyön rahoitusväline, demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, humanitaarisen avun väline, 
pelastuspalvelun eurooppalainen rahoitusväline, makrotaloudellinen apu ja ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
eurooppalainen takuurahasto.
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10. pitää EU:n ulkoisten toimien tehokkuuden kannalta tärkeänä, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle tarjotaan riittävät resurssit, jotta se voi hoitaa sille uskotut jatkuvasti 
lisääntyvät tehtävät; korostaa tässä yhteydessä kuitenkin, että nämä resurssit olisi 
käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja myös henkilöstörakennetta olisi 
tasapainotettava.
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