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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 
varainhoitovuodeksi 2011 – kaikki pääluokat (12699/2010 – C7 0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 
ja oikaisukirjelmistä nro 1/2011 (SEC(2010)1064), 2/2011 (SEC(2010)xxxx) ja 3/2011 
(SEC(2010)xxxx) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 
2011

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja 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 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/20022,

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 
17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen3,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuoden 2011 talousarvion 
painopisteistä – pääluokka III – Komissio4,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuoden 2011 
talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista5,

– ottaa huomioon komission 27. huhtikuuta 2010 esittelemän esityksen Euroopan unionin 
yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (KOM(2010)0300),

– ottaa huomioon neuvoston 12. elokuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen Euroopan 
unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (12699/2010 – C7-0202/2010),

– ottaa huomioon komission 15. syyskuuta 2010 esittelemän oikaisukirjelmän nro 1/2011 
esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee 
(A7-0000/2010),

PÄÄLUOKKA III

                                                       
1 EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0086.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0205.
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Vuoden 2011 talousarvion keskeiset kysymykset ja ensisijaiset tavoitteet

1. on vakaasti sitä mieltä, että uuden perussopimuksen mukainen uusi talousarviomenettely 
edellyttää kaikkien asianomaisten toimielinten täysimääräistä korkean tason poliittista 
panosta, etenkin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, jolloin on välttämätöntä sovittaa yhteen 
ensisijaisia tavoitteita talousarvion suhteen;

2. pitää kirjallista menettelyä, jolla neuvoston kanta vahvistetaan, erityisen epäasianmukaisena 
ensimmäisessä talousarviomenettelyssä ja kyseenalaisena, koska tämä EU:n lainsäädännön 
olennainen osa jää neuvostossa vaille julkista ja selkeää ministeritason poliittista 
hyväksyntää;

3. on lisäksi melko ymmällään siitä, miten neuvoston kantaa talousarvioesitykseen vuodeksi 
2011 pitäisi arvioida, sillä tehdyt leikkaukset eivät perustu selkeästi määritettyihin 
tavoitteisiin, ja näyttää siltä, että ne kohdistuvat umpimähkään ja radikaalisti kaikkialle 
talousarvioon;

4. ymmärtää joidenkin neuvoston valtuuskuntien ilmaiseman huolen siitä, että jäsenvaltioiden 
talousarviot ovat erityisen paineen alla varainhoitovuonna 2011 ja että säästöt ovat sen 
vuoksi aivan välttämättömiä, mutta pitää sattumanvaraisia määrärahaleikkauksia silti 
järkevän budjetoinnin periaatteiden vastaisina;

5. muistuttaa jälleen kerran, ettei EU:n talousarviota pitäisi katsoa ja arvioida menoeräksi, joka 
rasittaa jäsenvaltioiden talousarvioita, vaan sitä olisi sen sijaan pidettävä mahdollisuutena 
terästää aloitteita ja investointeja, joista on päätetty jäsenvaltioissa, ja saada aikaan 
eurooppalaista lisäarvoa;

6. toistaa, että EU:n talousarvion täydentävyyttä jäsenvaltioiden talousarvioihin nähden ja sen 
kannustinvaikutusta ei pitäisi hillitä ja taltuttaa sattumanvaraisilla leikkauksilla, joissa on 
kyse vain häviävän pienistä summista verrattuna 27 jäsenvaltion yhteenlaskettuihin 
talousarvioihin;

7. muistuttaa, että parlamentti on asettanut nuorisoon, koulutukseen ja liikkuvuuteen liittyvät 
toimet vuoden 2011 talousarvion painopisteiksi, koska ne ovat Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelman ja Eurooppa 2020 -strategian keskeisiä ja välttämättömiä osa-alueita; 
korostaa, että tiettyjen budjettikohtien ehdotettu määrärahalisäys palvelee EU:n 
tulevaisuuteen suuntautuvia lyhyen ja pitkän aikavälin strategioita;

8. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että niukkojen aikojen vallitessa ja maailmanlaajuisessa 
talouden laskusuhdanteessa EU:n toimintalinjojen rahoitusta olisi seurattava tarkasti, jotta 
vältetään turhat menot, joiden takana ei ole selvää ja tarkasti määritettyä tavoitetta;

9. huomauttaa, että monivuotisen rahoituskehyksen jättämä marginaali ei tarjoa todellista 
liikkumavaraa etenkään alaotsakkeissa 1 a ja 3 b ja otsakkeessa 4 ja että se heikentää EU:n 
valmiutta reagoida toimintalinjojen muutoksiin ja odottamattomiin tarpeisiin ensisijaisista 
tavoitteistaan luopumatta; muistuttaa tässä mielessä, että on ehdottoman välttämätöntä 
tarkastella talousarviota perinpohjaisesti uudelleen ja että nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistaminen on välttämätöntä ilmaantuneiden uusien haasteiden ja 
painopisteiden vuoksi;
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10. muistuttaa, että sen uusien painopisteiden ja perussopimuksen voimaantuloon liittyvien 
uusien toimintalinjojen rahoitus ei olisi ollut mahdollista monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärien puitteissa; korostaa, että se on sovittelukomiteassa käytävien neuvottelujen 
helpottamiseksi ja vaikeiden kompromissien kustannuksella ehdottanut näiden
toimintalinjojen rahoittamista enimmäismäärien puitteissa; huomauttaa kuitenkin, että tämä 
voidaan saada aikaan vain vähentämällä määrärahoja muissa, tarkasti valikoiduissa 
budjettikohdissa;

11. ei suostu pitämään maksumäärärahojen osalta lopullisena tavoitteena neuvoston kannan 
kokonaismäärää, joka on saatu vähentämällä tai lisäämällä eri budjettikohtien menoja 
arvioimatta perusteellisesti todellisia tarpeita; 

12. muistuttaa, että neuvoston käytäntö voi vaikuttaa saman vuoden maksusitoumusten 
toteutusasteeseen hidastamalla uusien sopimusten allekirjoittamista etenkin viimeisellä 
neljänneksellä, jolloin EU:n ohjelmien monivuotinen elinkaari häiriintyy;

13. on yleisesti sillä kannalla, ettei EU:n ohjelmia tukevia hallintomenoja pitäisi leikata, jotta 
taataan ohjelmien ripeä toteutus ja sen "laatu" ja riittävä seuranta; palauttaa sen vuoksi kaikki 
neuvoston näiden ohjelmien hallintomenoja koskevista budjettikohdista leikkaamat 
määrärahat;

Alaotsake 1 a

14. muistuttaa, että nuoriso, koulutus ja liikkuvuus ovat parlamentin painopisteitä kautta linjan 
vuoden 2011 talousarviossa, minkä vuoksi niihin tarvitaan eri toimintalinjojen yhteydessä 
monialaisia kohdennettuja investointeja EU:n kasvun ja kehityksen tukemiseksi; toteaa näin 
ollen haluavansa lisätä kaikkien näihin painopisteisiin liittyvien ohjelmien, kuten elinikäisen 
oppimisen ohjelman, Ihmiset-ohjelman ja Erasmus Mundus -ohjelman, määrärahoja;

15. katsoo erityisesti, että nuorison liikkuminen työmarkkinoilla on keskeinen tekijä, kun 
pyritään varmistamaan kilpailukykyisten ja dynaamisten työmarkkinoiden kehittyminen 
Euroopassa, ja tämän vuoksi sitä on syytä tukea; puoltaa näin ollen Euresin (European 
Employment Service) määrärahojen lisäämistä ja kannattaa voimakkaasti "Eka Eures-
työpaikka" -valmistelutoimen käynnistämistä, sillä sen tarkoituksena on auttaa nuoria 
pääsemään työmarkkinoille tai erityisosaamista vaativaan työhön muissa jäsenvaltioissa ja se 
on ensimmäinen askel kohti erityistä nuorten ei-akateemista liikkuvuusohjelmaa;

16. tunnustaa EU:n rahoittamaan tutkimukseen sisältyvän lisäarvon, koska se antaa lisäpontta 
erillisille jäsenvaltioiden tutkimusaloitteille ja -investoinneille ja etenkin energia-alan 
tutkimukselle, ja tunnustaa myös pk-yritysten keskeisen roolin kasvun ja työllisyyden 
edistämisessä Euroopassa; toistaa vastaavasti tukevansa kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaa ja erityisesti yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaa sekä älykkään 
energiahuollon ohjelmaa ja lisää sen vuoksi tiettyjen budjettikohtien maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoja;

17. on erittäin huolissaan siitä, etteivät käytettävissä olevat resurssit riitä toimintalinjojen 
rahoittamiseen kasvua ja työllisyyttä edistävän kilpailukyvyn keskeisillä osa-alueilla (kuten 
tutkimus, innovointi ja koulutus) ja että tilanne on heikentynyt Eurooppa 2020 -strategian 
tulevan rahoituksen vuoksi;
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18. on vakaasti sitä mieltä, että eurooppalaiselle ITER-yhteisyritykselle myönnettävää rahoitusta 
olisi mietittävä uudelleen ITER-hankkeen rahoitusta vuosiksi 2012 ja 2013 koskevan 
komission ehdotuksen valossa; toistaa olevansa huolestunut ehdotetusta rahoituksesta ja 
lisääntyneistä rahoitustarpeista, jotka eivät enää ole alkuperäisen ehdotuksen mukaisia; 
katsoo näin ollen toteutuksen viivästymisen huomioon ottaen, että paras vaihtoehto on 
vähentää budjettikohdan 08 20 02 maksusitoumus- ja maksumäärärahoja XX miljoonalla 
eurolla, jotta tämän alaotsakkeen kokonaismäärä pysyy monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärän sisällä;

Alaotsake 1 b

19. panee merkille, että neuvoston kannassa ei muuteta komission esittämiä 
maksusitoumusmäärärahoja, ja korostaa, että tämä maksusitoumusmäärärahoja koskeva 
kanta vastaa hyvin monivuotista rahoituskehystä ottaen huomioon siihen 17. kesäkuuta 2006 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 17 kohdan mukaisesti vuotta 2011 varten tehdyn 
teknisen mukautuksen;

20. pitää valitettavana neuvoston pyrkimystä rajoittaa maksumäärärahoja, joita leikattiin 
1 075 miljoonalla eurolla (joista puolet koski ohjelmakauden 2006–2010 hankkeiden 
loppuunsaattamista) verrattuna komission ennakkoarvioihin maksumäärärahojen tarpeesta 
vuodeksi 2011; korostaa, että Euroopan parlamentti oli jo arvioinut nämä jälkimmäiset arviot 
mahdollisesti liian alhaisiksi ja että neuvoston linja saattaa uhata mahdollisuuksia vauhdittaa 
ohjelmien toteutusta, joka pääsi hitaasti käyntiin kauden 2007–2013 alussa; 

21. palauttaa näin ollen neuvoston leikkaamat maksumäärärahat talousarvioesityksen tasolle ja 
pitäytyy samalla alkuperäisessä kannassaan, että komission ja neuvoston olisi esitettävä ja 
hyväksyttävä ripeästi lisätalousarvio, jos käy niin, että maksumäärärahat eivät riitä kattamaan 
tarpeita; pitää tervetulleena neuvoston lausumaa tästä asiasta;

22. tukee ensisijaisten tavoitteidensa mukaisesti ajatusta käynnistää asiantuntemuskehyksen 
luomista Tonavan makroalueelle koskeva pilottihanke, jonka tarkoituksena on korostaa 
yhteistä alueellista identiteettiä nuorille suunnattujen koulutusohjelmien ja seminaarien 
avulla;

Otsake 2

23. huomauttaa, että YMP:n ensisijaisena tavoitteena on taata markkinoiden vakaus, 
elintarviketurva ja maisemien suojelu, ja kehottaa siksi komissiota huolehtimaan siitä, että 
vuoden 2011 talousarviossa rahoituksen saamista helpotetaan tarvittavin keinoin siltä varalta, 
että markkinoilla esiintyy heilahteluja vuonna 2011;

24. kehottaa komissiota seuraamaan tarkkaan maatalousmarkkinoita, jotta voidaan puuttua 
odottamattomiin tilanteisiin, kuten äärimmäisiin hintavaihteluihin; muistuttaa, että tässä on 
sovellettava vaadittavaa vähintään 300 miljoonan euron liikkumavaraa;

25. myöntää, että vuoden 2010 talousarviossa maitoalalle myönnettiin poikkeuksellinen 
300 miljoonan euron rahoitus; kannattaa uuden budjettikohdan luomista maitorahastoksi, 
jotta voidaan tukea nykyaikaistamista, monipuolistamista ja rakenneuudistusta sekä parantaa 
markkinointia; huomauttaa, että komissio on jo hyväksynyt maitorahaston; 
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26. katsoo, että viinialan kansalliset tukiohjelmat olisi säilytettävä, vaikkakin määrärahoja olisi 
vähennettävä; huomauttaa, että viinialan markkinajärjestelyä uudistettaessa komissio 
nimenomaisesti totesi, että uudistuksen ei pitäisi vaikuttaa talousarvioon;

27. toteaa, että kouluhedelmä- ja koulumaitojärjestelmä ovat tärkeitä ohjelmia, sillä ne edistävät 
terveellistä ruokavaliota lasten keskuudessa; suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen
näiden järjestelmien määrärahojen lisäämisestä ja päättää vielä lisätä niiden määrärahoja; 
korostaa vähävaraisimmille tarkoitetun ohjelman merkitystä ja päättää lisätä sen määrärahoja 
mutta muistuttaa, että se on pantava täytäntöön unionin yleisen tuomioistuimen 
oikeuskäsittelyn valossa;

28. kannattaa ensisijaisten tavoitteidensa mukaisesti sellaisen pilottihankkeen luomista, jonka 
tarkoituksena on edistää nuorten maataloustuottajien välistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
ottaen huomioon etenkin Euroopan maatalousalan edessä olevat haasteet;

29. on vakuuttunut, että rahoitusta ympäristöalan rahoitusvälineelle vuosiksi 2007–2013 (Life+) 
olisi edelleen lisättävä, jotta se olisi sopusoinnussa lisätoimenpiteiden kanssa; korostaa, että 
ympäristö- ja maatalouspolitiikassa painopiste on ympäristöalan toimissa ja että rahoituksen 
lisääminen on keskeisen tärkeää luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelemiseksi;

Alaotsake 3 a

30. pitää useita ohjelmia, kuten terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten 
hallintaa, keskeisinä Tukholman ohjelman toteuttamisessa sekä toistaa tukevansa väkivallan 
torjuntaa koskevaa Daphne-ohjelmaa, jonka puitteissa rahoittamisen arvoisia ohjelmia ei 
pystytä rahoittamaan määrärahojen vähyyden vuoksi, sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta;

31. katsoo, että parlamentille SIS II -hankkeen seuraavista vaiheista annettujen vähäisten tietojen 
vuoksi määrärahojen ottaminen varaukseen on paras keino saada pyydetyt tiedot;

Alaotsake 3 b

32. palauttaa mieliin, että alaotsakkeeseen 3 b sisältyy toimintalinjoja, jotka vaikuttavat suoraan 
Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään, ja on täysin vakuuttunut siitä, ettei sen 
tämänhetkisiä mahdollisuuksia voida täysin hyödyntää nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen suppean liikkumavaran puitteissa; korostaa, ettei neuvoston näihin 
välineisiin ehdottama rahoitus vastaa alaotsakkeen keskeisiä prioriteetteja, ja tähdentää 
erityisesti, että nuoriso-ohjelmien erittäin korkeat käyttöasteet ovat osoitus siitä, että niihin 
on panostettava paljon nykyistä enemmän; 

33. toistaa aikovansa lisätä nuorisotoimintaohjelman, Special Olympics -kesämaailmankisojen, 
tiedotustoimipisteiden ja urheilun alalla parhaillaan toteutettavan valmistelutoimen 
määrärahoja; panee merkille neuvoston aloitteen uudesta valmistelutoimesta, joka koskee 
Euroopan muistomerkkejä, ja katsoo, että valmistelutoimi voisi edistää EU:n kansalaisuutta 
säilyttämällä Euroopan yhteisiä historiallisia muistomerkkejä ja helpottamalla pääsyä niihin; 

34. pitää välttämättömänä, että komissio esittää kattavan strategian EU:n kansalaisille suunnatun 
viestinnän parantamisesta ja eurooppalaisen julkisen foorumin luomisesta lokakuussa 2008 
annetun toimielinten yhteisen julistuksen "Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä" 
mukaisesti; 
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Otsake 4

35. on täysin vakuuttunut siitä, ettei EU:n roolia maailmanlaajuisena toimijana voida kunnolla 
rahoittaa monivuotisen rahoituskehyksen liikkumavaran puitteissa ja etteivät budjettivallan 
käyttäjät saisi ratkaista tällaista resurssipulaa viime hetken kompromisseilla pohtimatta 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin tarpeita; palauttaa mieliin, että monivuotisen 
rahoituskehyksen uudelleentarkastelu ja otsakkeen 4 enimmäismäärän mukauttaminen 
ilmenneisiin tarpeisiin, joita ei voitu ottaa huomioon vuonna 2006, on tämän otsakkeen 
hallittavuuden ja kestävyyden ennakkoehto;

36. katsoo, että tämän otsakkeen erittäin kapean liikkumavaran vuoksi ja neuvoston hakemien 
säästöjen saamiseksi painopisteiden rahoitus voidaan taata vain vähentämällä määrärahoja 
valikoidusti suppeassa määrässä budjettikohtia; katsoo, että määrärahoja, jotka on tarkoitettu 
tukeen Afganistanin kunnostamiseksi ja makrotaloudelliseen apuun, voitaisiin osittain 
vähentää ilman, että se merkittävästi haittaa operaatioita; päättää samassa hengessä palauttaa 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrärahat vuoden 2010 talousarvion tasolle 
toimielinten välisen sopimuksen 42 kohdan mukaisesti;

37. toistaa sitoutuneensa siihen, ettei Palestiinalle, rauhanprosessille ja UNRWA:lle tarkoitetun 
tuen määrärahoja vähennetä mielivaltaisesti; on kuitenkin vakuuttunut siitä, ettei epäsuhtaa 
EU:n rahoitusavun kokonaismäärän – EU on kokonaisuudessaan merkittävin avunantaja – ja 
sillä rauhanprosessissa olevan vähäisen vaikutusvallan välillä voida perustella eikä ymmärtää 
ja että siihen on puututtava määrätietoisesti etenkin äskettäin perustetun Euroopan 
ulkosuhdehallinnon yhteydessä;

38. toistaa vastustavansa ehdotusta, että useiden välineiden ja ohjelmien määrärahoja 
kohdennettaisiin uudelleen banaanialan liitännäistoimenpiteisiin ja teollistuneiden maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineeseen (ICI+), joiden rahoitusta ei ennakoitu 
nykyistä monivuotista rahoituskehystä hyväksyttäessä, mutta toistaa silti tukevansa kyseisiä 
välineitä; korostaa, ettei kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä voida pitää rahastona, johon 
voitaisiin turvautua kaikkien kehitysyhteistyössä ilmenevien uusien tarpeiden 
rahoittamiseksi, vaan että se on perustettu ja siitä annetaan rahoitusta tiettyihin tavoitteisiin, 
jotka EU on useissa yhteyksissä sitoutunut saavuttamaan;

39. katsoo, että EU:n tuki reilulle kaupalle olisi sisällytettävä talousarvioon kautta linjan;

40. katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevien neljän osapuolen 
neuvottelujen mukaisesti olisi pyrittävä tehostamaan YUTP- ja YTPP-operaatioiden 
määrittelyä, jotta voidaan parantaa avoimuutta ja helpottaa talousarviokatsausta; päättää sen 
vuoksi jakaa budjettikohdat 19 03 01, 19 03 03 ja 19 03 07 ja luoda erilliset budjettikohdat 
Georgiassa toteutettavalle EU:n tarkkailuoperaatiolle, Kosovossa toteutettavalle EU:n 
oikeusvaltio-operaatiolle ja Afganistanissa toteutettavalle EU:n poliisioperaatiolle, jotka ovat 
tärkeimmät YUTP- ja YTPP-operaatiot vuonna 2011;

41. katsoo transatlanttisista suhteista antamiensa päätöslauselmien mukaisesti, että EU:n ja 
Yhdysvaltojen strateginen kumppanuus on määritettävä selkeästi luomalla erillinen 
Yhdysvaltojen kanssa tehtävän yhteistyön budjettikohta; 

Otsake 5
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42. torjuu otsakkeen 5 menoja koskevan neuvoston yleisen kannan eli yli 115 miljoonan euron 
kokonaisvähennyksen, joka koostuu siitä, että palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävä 
1,85 prosentin mukautus on jätetty budjetoimatta ja että Eurooppa-koulujen budjettikohtia on 
supistettu yleisesti nuorisoa, koulutusta ja liikkuvuutta koskevien parlamentin painopisteiden 
vastaisesti; 

43. korostaa, että tällainen rajoittava lähestymistapa tuo tosin lyhyellä aikavälillä säästöjä EU:n 
talousarvion ja jäsenvaltioiden kannalta mutta vaarantaa samalla EU:n toimintalinjojen ja 
ohjelmien toteuttamisen; painottaa myös, että toimielimille olisi annettava tehtäviensä 
hoitamiseksi riittävät resurssit etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
voimaantulon jälkeen;

44. palauttaa sen vuoksi yleisesti neuvoston leikkaamat määrärahat ja ottaa varaukseen 
palkkoihin tehtävää 1,85 prosentin mukautusta vastaavat määrät siihen saakka, että unionin 
tuomioistuin on antanut tuomionsa; pitää tällaisten menojen budjetointia osoituksena 
moitteettomasta ja järkevästä talousarviohallinnosta;

45. palauttaa komission talousarvioesityksen kaikkien edellä mainittujen leikkausten osalta 
lukuun ottamatta konferenssi-, kokous- ja valiokuntatoimintaa; ei hyväksy Eurooppa-
koulujen määrärahoihin tehtyjä leikkauksia; ihmettelee myös, miten neuvosto kykenee 
arvioimaan komission yksiköiden mahdollisen henkilöstömäärän tarkemmin kuin komissio 
itse;

46. pyytää neuvostoa hyväksymään pikaisesti oikaisukirjelmän nro 1/2011, jotta Euroopan 
ulkosuhdehallinto voi aloittaa toimintansa riittävin resurssein heti vuoden 2011 alussa, mutta 
päättää ottaa määrärahat varaukseen, kunnes parlamentin toimivaltaiset yksiköt ovat kuulleet 
lähemmin komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa painopisteistä, joihin kohdennetaan komission ja neuvoston nykyisten 
rakenteiden sulauttamisesta vapautuneet resurssit; 

47. ottaa tiettyjä hallintomenoja varaukseen, kunnes komissio toteuttaa erityis- tai jatkotoimia tai 
tekee ehdotuksia tai kunnes siltä saadaan lisätietoja;

Virastot

48. hyväksyy pääsääntöisesti komission arviot virastojen määrärahatarpeista ja torjuu seuraavat 
periaatteet, joihin neuvoston kanta EU:n erillisvirastojen määrärahoista vuoteen 2010 
verrattuna perustui:

 nousu rajoitetaan 1,5 prosenttiin toiminnassaan "vauhtiin" päässeiden virastojen osalta,

 nousu rajoitetaan 3 prosenttiin niiden virastojen osalta, joille on osoitettu uusia tehtäviä, 

 vain puolet pyydetyistä viroista myönnetään,

 komission ehdotusta ei muuteta uusien virastojen osalta;

49. katsoo kuitenkin, ettei EU:n tukea tuloja saaville virastoille saisi vähentää 
käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrällä, jotta ne saisivat rahoitukseensa riittävästi 
joustavuutta niiden saamien tulojen vaihdellessa;
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50. päättää edelleen lisätä vuoden 2011 talousarvion määrärahoja kolmelle uudelle 
finanssivalvontaviranomaiselle neuvoston kanssa käytävien neuvottelujen lopputuloksen 
talousarviovaikutuksia koskevien saatavilla olevien ennusteiden mukaisesti, ottaa Euroopan 
poliisiakatemian määrärahat varaukseen, kunnes vuoden 2008 vastuuvapausmenettely on
saatettu päätökseen, lisätä EU:n rahoitusta Euroopan koulutussäätiölle parlamentin 
painopisteiden mukaisesti ja lisätä kalastuksenvalvontaviraston määrärahoja, jotta se pystyy 
hoitamaan valvontatehtävänsä kansainvälisillä vesillä;

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

51. korostaa, että pilottihankkeita ja valmistelutoimia, joita on hyväksytty vain vähäinen määrä, 
on harkittava ja arvioitava perusteellisesti myös komission heinäkuussa 2010 toteuttaman 
hyödyllisen ja rakentavan alustavan arvioinnin valossa, jotta voidaan välttää toimien 
päällekkäisyys EU:n nykyisten ohjelmien kanssa; palauttaa mieliin, että pilottihankkeiden ja 
valmistelutoimien tarkoituksena on muotoilla poliittisia painopisteitä ja esitellä uusia 
aloitteita, joista saattaa tulevaisuudessa tulla EU:n toimintoja ja ohjelmia;

***

PÄÄLUOKAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Yleinen kehys

52. palauttaa mieliin, että toimielinten olisi laadittava talousarvionsa moitteettoman ja tehokkaan 
varainhoidon pohjalta ja nykyisen talouskriisin vaikutukset huomioon ottaen pyrittävä 
käyttämään resurssit tehokkaasti, jotta ne voivat hoitaa Lissabonin sopimuksen mukaiset 
velvoitteensa ja samalla hakea mahdollisuuksien mukaan säästöjä;

53. kiinnittää huomiota komission unionin tuomioistuimessa vireille panemaan kanteeseen, joka 
koskee palkkoihin tehtävää mukautusta, ja on päättänyt talousarvion varovaisuusperiaatetta 
noudattaen ottaa määrärahat varaukseen, joka kattaisi vaikutukset vuodeksi 2011 siltä 
varalta, että unionin tuomioistuin ratkaisee palkkoihin tehtävää 1,85 prosentin mukautusta 
koskevan asian komission hyväksi; 

54. panee merkille, että neuvosto on supistanut Kroatian määrärahoja käyttäen erilaista Kroatian 
liittymispäivää koskevaa oletusta kuin komissio; päättää noudattaa komission 
lähestymistapaa, kunnes saadaan uusia tietoja, joiden takia tässä vaiheessa tehtävä muutos 
olisi perusteltu;

55. päättää kunkin toimielimen pyynnöt arvioituaan palauttaa osan neuvoston toimielinten 
määrärahoihin tekemistä leikkauksista niissä tapauksissa, joissa toimielimen nimenomaisia 
pyyntöjä pidetään täysin perusteltuina;

56. korostaa, ettei neuvosto ole toistaiseksi vahvistanut kantaansa alueiden komiteaa sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa koskevasta lisätalousarviosta nro 2/2010, joten ainoaksi 
vaihtoehdoksi jää kyseisen lisätalousarvion sisällön käsittely vuoden 2011 talousarviota 
koskevissa keskusteluissa; 

Pääluokka I – Euroopan parlamentti
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Yleinen kehys

57. korostaa, että neuvottelut käytiin kahdessa sovittelumenettelyä edeltäneessä kokouksessa 
maalis- ja huhtikuussa 2010 ja että ennakkoarviota vahvistettaessa päästiin selkeään 
tulokseen useassa kysymyksessä; suhtautuu myönteisesti näissä kokouksissa ilmaistuun 
hyvään tahtoon ja niiden rakentavaan luonteeseen; pitää myönteisenä, ettei puhemiehistön 
syyskuussa 2010 hyväksymä oikaisukirjelmä aiheuta merkittäviä muutoksia ennakkoarvioon; 

58. on tietoinen siitä, että on vaikeaa mutta tärkeää sovittaa yhteen tarve hoitaa täysimääräisesti 
Lissabonin sopimuksessa vahvistetut parlamentin tehtävät, jotka edellyttävät resurssien 
lisäämistä, sekä noudattaa moitteettoman varainhoidon periaatteita ja talousarvion 
kurinalaisuutta finanssikriisin aikana; on sen vuoksi tarkastellut eri budjettikohtia ja tehnyt 
joitakin mukautuksia ennakkoarvion mukaisiin määrärahoihin;

59. huomauttaa, että sen määrärahat ovat yhteensä 1 700 349 283 euroa eli 20,21 prosenttia 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (hallintomäärärahat) menoista eli vastaavat sen 
aiempia päätöslauselmia, joiden mukaan menojen olisi oltava noin 20 prosenttia;

60. korostaa tältä osin, että määrässä on otettu huomioon toimivaltuuksien huomattava 
lisääntyminen Lissabonin sopimuksen mukaisesti sekä siitä aiheutuva henkilöstön ja muiden 
resurssien tarve;

61. huomauttaa, että budjettivallan käyttäjän päättämä lopullinen määrä merkitsee 
6 198 071 euron nettovähennystä verrattuna talousarvioesitykseen ja 25 029 014 euron 
nettovähennystä verrattuna alkuperäisiin ehdotuksiin ennen neuvottelua puhemiehistön 
kanssa;

62. katsoo edelleen, että säästöjen hakeminen mahdollisuuksien mukaan sekä jatkuva pyrkimys 
nykyisten resurssien uudelleenjärjestelyyn ovat silti olennainen osa sen budjettipolitiikkaa 
etenkin nykyisen talouskriisin aikana;

Henkilöresurssit

63. panee merkille, että puhemiehistön ehdotuksesta ja budjettivaliokunnan hyväksymänä 
välillistä apua jäsenille on painotettu vahvasti lujittamalla selkeästi esimerkiksi parlamentin 
tutkimusta ja politiikan analyysia koskevia valmiuksia, kirjastopalveluja, toimialayksiköitä ja 
niihin liittyviä aloja; palauttaa mieliin, että näin täydennetään parlamentin uuden ja lujitetun 
roolin mukaisesti jo vuoden 2010 talousarviossa ja lisätalousarviossa nro 1/2010 tehostettua 
suoraa apua;

64. palauttaa mieliin 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta 
varainhoitovuodeksi 2011 ja siihen sisältyvän henkilöstötaulukon; päättää nyt tehdä siihen 
jäljempänä kuvattuja mukautuksia; 

65. muistuttaa päätöksestään tehostaa kirjastopalvelujen valmiuksia, 15 uuden toimen 
hyväksymisestä vuodeksi 2011 ja 13 sopimussuhteisen toimihenkilön toimien muuttamisesta 
vakinaisiksi viroiksi osana tätä prosessia; päättää vähentää kahdeksaan näistä toimista 
liittyviä määrärahoja, jotta palvelukseenotto voidaan toteuttaa asteittain kahden vuoden 
aikana; 
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66. on päättänyt säilyttää varauksessa määrärahat, jotka liittyvät 30 toimeen (6 AD5-toimea ja 
24 AST1-toimea) muilla toimintalohkoilla, kunnes saadaan pyydetyt lisätiedot;

67. päättää hyväksyä oikaisukirjelmässä ehdotetun akkreditointipalvelun muuttamisen sisäiseksi 
yksiköksi ja samalla luoda 16 uutta toimea henkilöstötaulukkoon (1 AD5-toimi ja 15 AST1-
toimea) sekä asettaa käyttöön vastaavat määrärahat;

68. hyväksyy oikaisukirjelmän perusteella seuraavat toimenpiteet, joilla ei ole vaikutusta 
talousarvioon:

 viiden nykyisen väliaikaisen toimen muuntaminen vakinaisiksi viroiksi (1 väliaikainen 
AD9-toimi > 1 vakinainen AD5-toimi, 1 väliaikainen AD8-toimi > 1 vakinainen AD5-
toimi, 1 väliaikainen AD5-toimi > 1 vakinainen AD5-toimi ja 2 väliaikaista AST3-toimea 
> 2 vakinaista AST1-toimea),

 kahden väliaikaisen AD11-toimen korottaminen AD12-toimiksi,

 15 ASTxxx-toimen muuntaminen 15 AD5-toimeksi;

69. on vapauttanut Kroatiaa koskevasta varauksesta 3 miljoonaa euroa määrärahasiirtoa C1/2010 
koskevan aiemman päätöksensä mukaisesti ja siirtänyt nämä varat sopimussuhteisten 
toimihenkilöiden palkkaamista koskevaan budjettikohtaan;

Suora apu jäsenille

70. päättää säilyttää nämä määrärahat varauksessa lisätalousarvion nro 1/2010 yhteydessä 
avustajakorvauksesta käydyn aiemman kattavan keskustelunsa ja toista lisäystä vuodeksi 
2011 koskevien puhemiehistön ehdotusten perusteella; panee merkille hallinnon saamat 
vastaukset mutta katsoo, ettei niillä voida tässä vaiheessa perustella lisäkorotusta;

71. hylkää puhemiehistön pyynnön korottaa kvestorien avustajien toimet AST4-toimista AST8-
toimiksi;

Kiinteistöpolitiikka

72. on muuttanut budjettikohdan 2 0 0 8 nimikettä lisätäkseen avoimuutta eri 
kiinteistöhankkeiden osalta;

73. toivoo saavansa säännöllisesti tietoa sellaisten KAD-rakennuksen kaltaisten 
kiinteistöhankkeiden uusimmista vaiheista, joilla on merkittävä vaikutus talousarvioon, ja 
odottaa saavansa vastauksia mahdollisten Brysselissä toteutettavien samanaikaisten 
kiinteistöhankkeiden vaikutuksesta talousarvioon;

Tiedotus- ja viestintäpolitiikka

74. panee merkille vastauksen, joka on annettu tietämyksen hallintajärjestelmän tilanteesta, 
mutta toteaa, ettei hankkeen tässä vaiheessa voida vielä arvioida, vastaako se odotuksia;

75. panee merkille, että useat jäsenet ovat nostaneet esille kysymyksiä liikkuvuutta koskevan 
tietotekniikkahankkeen sisällöstä ja tilanteesta, ja toteaa, että se saattaa edellyttää lähempää 
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analyysia ja keskustelua; on päättänyt ottaa tähän hankkeeseen liittyvät määrärahat 
toistaiseksi varaukseen, jotta tällainen keskustelu ja analyysi voidaan toteuttaa;

76. pyytää, että sille tiedotetaan parlamentin Internet-television kehityksestä, ja päättää ottaa 
varaukseen miljoona euroa;

Ympäristöön liittyvät asiat

77. toistaa tukevansa konkreettisten aloitteiden ja toimien toteuttamista, jotta voidaan lisätä ja 
tehostaa lentokoneita ja autoja vähemmän saastuttavien liikennemuotojen, kuten 
joukkoliikenteen ja polkupyörien, käyttöä ja mahdollisesti myös löytää tulevia säästöjä 
ajoneuvoja koskevista budjettikohdista;

78. korostaa samassa hengessä tarvetta toteuttaa lisätoimia resurssitehokkuuden parantamiseksi 
niin talousarvion kuin ympäristönkin kannalta, esimerkiksi selvittämällä, miten parlamentin 
työn organisointia ja aikataulua voidaan tehostaa;

79. on tyytyväinen siihen, että jäsenten matkakuluja ja energiankulutusta koskevissa 
budjettikohdissa voidaan saada aikaan lisäsäästöjä yhteensä 4 miljoonaa euroa;

Monivuotiset hankkeet ja muut menoerät

80. päättää Euroopan historian talon osalta ottaa varaukseen jatkotutkimuksiin pyydetyt 
2,5 miljoonaa euroa; panee merkille, että arkkitehtien ehdotusten arvioinnin ollessa kesken 
hankkeen kokonaiskustannuksista ei ole vielä käsitystä; viittaa myös parlamentin muissa 
päätöslauselmissa esitettyihin pyyntöihin, joihin ei ole vielä saatu vastausta, kuten 
mahdolliseen yhteistyöhön muiden toimielinten ja sidosryhmien kanssa;

81. päättää mukauttaa määrärahoja muissakin budjettikohdissa ja luoda varauksia 
budjettikohtiin, joissa määrärahojen täsmällistä tarvetta on vaikea ennustaa tai joissa saattaa 
ilmetä lisätarpeita tai on vaihtoehtoisesti mahdollisuus säästöihin vuoden aikana;

82. korostaa, että virkamatkoja parlamentin toimipaikkojen välillä ja muita virkamatkoja 
koskevissa pyynnöissä on noudatettava talousarvion varovaisuusperiaatetta ja että 
edustuskuluissa on noudatettava itsehillintää talouskriisin aikana;

Pääluokka IV – Unionin tuomioistuin

83. päättää luoda 29 uutta toimea 39 pyydetystä toimesta lähinnä siksi, että tapausten määrä ja 
samalla työmäärä ovat kasvaneet merkittävästi ja lingvistijuristien ja käännösten kysyntä on 
samalla lisääntynyt (24 toimea liittyy tähän), ja toteaa, että on myös muita perusteltuja 
lisäyksiä;

84. panee merkille, että neuvosto supisti käsittelyssään tämän budjettikohdan määrärahoja 
ottamatta asianmukaisesti huomioon, että tuomioistuimen toimien täyttöaste oli korkea 
vuonna 2009 ja vuoden 2010 alkupuoliskolla; päätti sen vuoksi, että neuvoston tekemä 
3 prosentin leikkaus (joka vastaa perusvähennyksen korottamista 2,5 prosentista 
5,5 prosenttiin) on alennettava 1 prosenttiin, jotta tuomioistuimen henkilöstötaulukkoa 
koskevat tarpeet voidaan tyydyttää ja tuomioistuin voi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti;
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85. kannattaa kompromissia useissa tukimenoja koskevissa budjettikohdissa eli myöntää 
määrärahoja enemmän kuin neuvosto mutta vähemmän kuin talousarvioesityksessä 
ehdotettiin; tekee poikkeuksen joissakin tietotekniikkaan liittyvissä menoissa, joissa ulkoisen 
tarkastuksen suositusten perusteella täysi määrä säilytetään kahdessa budjettikohdassa;

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

86. panee merkille, että neuvosto muutti tilintarkastustuomioistuimen talousarvioesitystä vain 
vähän ja että määrät voidaan yleisesti ottaen hyväksyä; toteaa, että sen jälkeen, kun kahden 
viime vuoden aikana luotiin 32 uutta tilintarkastuksen virkaa, lisähenkilöstöä ei 
alkuperäisistä suunnitelmista poiketen ole pyydetty, mikä on osoitus kurinalaisuudesta;

87. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin on järjestelmällisesti sitoutunut 
vähentämään hallinnollisen tuen kustannuksia ja tekemään sisäisiä talousarviotarkastuksia; 
haluaa selvittää lähemmin, missä määrin muut toimielimet voivat hyödyntää 
tilintarkastustuomioistuimen asiantuntemusta tällä alalla;

Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

88. päättää tehdä kompromissiratkaisun, joka koskee Lissabonin sopimuksen takia pyydettyjä 
uusia toimia puheenjohtajavaltio Espanjan jo kesällä tekemän ehdotuksen perusteella ja jossa 
luodaan 11 uutta toimea toimivaltuuksien ja työmäärän lisääntymisen vuoksi seuraavasti: 
6 AD5-toimea, 3 väliaikaista AD9-toimea ja 2 AST3-toimea;

89. panee merkille, että nämä toimet on tarkoitettu muun muassa talous- ja sosiaalikomitean 
valmiuksien tehostamiseen neuvoa-antavassa työssä, ohjelmasuunnittelussa ja suhteissa 
kansalaisyhteiskuntaan ja että ne ovat hyväksyttävä kompromissi talous- ja sosiaalikomitean 
alkuperäisten pyyntöjen ja neuvoston esityksen välillä; 

90. on pannut merkille nykyisen avointen virkojen osuuden ja kuullut talous- ja sosiaalikomiteaa 
tästä kysymyksestä ja päättää soveltaa palkkoihin 4,5 prosentin vähennystä neuvoston 
ehdottaman 5,5 prosentin sijasta, jotta avointen virkojen täyttäminen ei esty;

91. korostaa, että on viipymättä pantava täytäntöön talous- ja sosiaalikomitean periaatepäätös 
jäsenten matkalippujen korvaamisesta todellisten kustannusten perusteella ja nykyisen 
kiinteämääräisen korvauksen poistamisesta; pitää periaatepäätöstä myönteisenä, on asettanut 
käyttöön muutokseen liittyvät määrärahat ja seuraa jatkossakin tätä kysymystä; 

92. suostuu neuvoston kantaan verrattuna suppeaan määrään korotuksia, jotka kuitenkin 
merkitsevät säästöä useissa tukimenoja koskevissa budjettikohdissa talousarvioesitykseen 
verrattuna; 

Pääluokka VII – Alueiden komitea

93. päättää tehdä kompromissiratkaisun, joka koskee Lissabonin sopimuksen takia pyydettyjä 
uusia toimia puheenjohtajavaltio Espanjan jo kesällä tekemän ehdotuksen perusteella ja jossa 
luodaan 18 uutta toimea toimivaltuuksien ja työmäärän lisääntymisen vuoksi seuraavasti: 
2 AD9-toimea, 5 AD7-toimea, 7 AD5-toimea, 2 AST3-toimea ja 2 AST1-toimea;
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94. panee merkille, että nämä toimet on tarkoitettu muun muassa alueiden komitean valmiuksien 
tehostamiseen toissijaisuusperiaatteen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden alalla, 
vaikutustenarvioinneissa, neuvoa-antavassa työssä ja laajentuneessa alueiden välisessä 
toiminnassa;

95. päättää ottaa käyttöön yleisen 5 prosentin vähennyksen kuultuaan alueiden komitean 
perustelut palvelukseenotosta ja avointen virkojen osuudesta; 

96. kannattaa kompromissia alueiden komitean pyyntöjen ja neuvoston vähennysten välillä 
useissa tukimenoja koskevissa budjettikohdissa; 

Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

97. pitää oikeusasiamiehen talousarvioesitystä suurelta osin tyydyttävänä ja panee myös 
merkille, että neuvosto teki siihen vain vähän muutoksia; 

98. korostaa kuitenkin olevansa neuvoston kanssa eri mieltä yhden väliaikaisen toimen 
luomisesta, josta ei ole vaikutuksia talousarvioon, sillä samat menot maksetaan nykyisin 
sopimusten perusteella, ja päättää sen vuoksi hyväksyä sen;

Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

99. ottaa aiempien velvoitteiden ja Lissabonin sopimuksen mukaisten uusien velvoitteiden 
perusteella huomioon tietosuojavaltuutetun yhteenlasketun työmäärän, jossa kuulemiset 
ennen tietosuojaan vaikuttavan lainsäädännön antamista ovat lisääntyneet, ja on päättänyt 
luoda kaksi uutta toimea vuodeksi 2011 (1 AD6-toimi ja 1 AD9-toimi);

100. haluaa rajoittaa muihin budjettikohtiin pyydettyjä korotuksia ja pyytää tietosuojavaltuutettua 
hallinnoimaan kyseisiä tarpeita sisäisesti nykyisten määrärahojen puitteissa;

***

101. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
muille asianomaisille toimielimille ja elimille.
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