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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kannattaa sitä, että vuoden 2011 talousarvioon luodaan budjettikohtia YUTP:n/YTPP:n 
puitteissa toteutettavaa kolmea merkittävintä operaatiota varten EUH:n perustamista ja 
toimintaa koskevan Madridissa tehdyn nelikantaperiaatteen sekä EUH:n osalta muutetun 
varainhoitoasetuksen mukaisesti; katsoo, että tämän operaatioiden paremman 
määrittämisen avulla sekä YUTP:n/YTPP:n avoimuus että vastuullisuus lisääntyvät siten, 
että ne myös palvelevat EU:n etuja;

2. katsoo kuitenkin, että tämä uusi nimikkeistö on vähimmäisvaatimus ja vasta ensimmäinen 
askel kohti yksityiskohtaista YUTP:n talousarviota, jolla mahdollistetaan tämän linjauksen 
mukaisesti toteutettujen operaatioiden täydellinen kokonaiskuva ja seuranta; katsoo, että 
tällaisella uudella nimikkeistöllä ei vaaranneta YUTP:n talousarvion kannalta 
välttämätöntä joustavuutta eikä sellaisten operaatioiden jatkuvuutta, joihin on jo 
sitouduttu;

3. korostaa, että tärkeimpien YUTP:n/YTPP:n operaatioiden määrittäminen ei saa vaarantaa 
pienimuotoisempien ja vähemmän poliittista näkyvyyttä saavien operaatioiden avoimuutta 
ja niitä koskevaa tiedonkulkua;

4. katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallintoa varten tarkoitetun pääluokan X perustaminen 
EU:n talousarvioon ja sen sisällyttäminen EU:n yleisen talousarvion otsakkeeseen 5 ei saa 
johtaa siihen, että EU:n erityisedustajat menettävät erityisluonteensa, sillä heillä on 
keskeinen asema EU:n politiikan koordinoimisessa ja sen edustamisessa kolmansissa 
maissa;

5. katsoo, että YUTP:n vaikutus ei ulotu ainoastaan EU:n talousarvion lukuun 19 03 ja että 
joitakin YUTP:n elementtejä on siroteltu muihin välineisiin: esimerkiksi EU:n 
erityisedustajat tai vakautusväline palvelevat ja vahvistavat yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan tavoitteita ja tehtäviä;

6. muistuttaa EU:n toiminnasta tehdystä sopimuksesta (SEUT), sillä siinä pyritään tekemään 
yhteispäätösmenettelystä yleinen menettely, mikä vastaavasti johtaa joidenkin sellaisten 
lausekkeiden tai menettelyjen poistamiseen, joita sovellettiin tiettyihin linjauksiin ja 
välineisiin edellisen perussopimuksen ja toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti; 
vahvistaa siis, että YUTP:n rahoituksen joustavuuden rajoittamista koskevat säännökset 
ovat nyt perusteettomia;

7. korostaa, että edellä esitetyn mukaisesti ja YUTP:n tehokkuuden ja vastuullisuuden 
lisäämiseksi uusi vuoropuhelua, keskinäistä luottamusta ja tietojen vaihtoa koskeva 
kulttuuri olisi vihdoin omaksuttava toimielinten välisiin suhteisiin ja sitä olisi sovellettava 
määrittely- ja toteuttamisvaiheessa sekä myöhemmissä arviointivaiheissa;

8. korostaa jälleen kerran, että SEUT-sopimuksessa YTPP on määritelty kuuluvaksi 
erottamattomasti YUTP:hen, mikä johtaa yhteiseen puolustukseen, ja että parlamentti 
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budjettivallan käyttäjänä on oikeutettu saamaan kaikki YTPP:n kustannusten arvioimiseen 
tarvitsemansa tiedot; katsoo sen vuoksi, että Athene-järjestelmä, jolla rahoitetaan 
sotilaallisesti tai puolustuksen kannalta merkityksellisiä operaatioita, kuuluu olennaisesti 
YUTP:hen ja että sen jakamisen ja yksityiskohtaisten osien pitäisi lukeutua parlamentille 
annettaviin tietoihin sekä hallinnon (parlamentin toimiessa budjettivallan käyttäjänä) että 
toiminnan osalta;

9. korostaa, että YUTP:n pitkän aikavälin rahoitustarpeista on laadittava perinpohjainen 
selvitys vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen käsittelyn yhteydessä;

10. on huolissaan yksityisten turvallisuus- ja sotilaspalveluita toimittavien yritysten 
hoidettavaksi annettujen EUJUST LEX-IRAQ -ja EUPOL Afghanistan -operaation 
turvallisuuden varmistamiseksi hyväksyttyjen toimenpiteiden korkeista kustannuksista ja 
kehottaa sen vuoksi varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ryhtymään asianmukaisiin 
toimiin, jotta EU:n varojen kustannustehokkuutta voidaan parantaa.
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