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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen 
neuvotteluvaltuuksista
(2011/2019(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 20. huhtikuuta 2011 hyväksymän talousarvioesityksen 
varainhoitovuodeksi 2012 (SEC(2011)0498),

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

– ottaa huomioon yleisistä suuntaviivoista vuoden 2012 talousarvion valmistelua varten 
24. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon neuvoston 15. helmikuuta 2011 antamat päätelmät vuoden 2012 
talousarvion suuntaviivoista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen osan II, luvun 7,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja ... valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että vuoden 2012 talousarviomenettely on toinen Lissabonin sopimuksen 
perusteella toteutettava menettely ja viime vuoden kokemuksista voidaan ottaa paljon 
oppia,

B. ottaa huomioon, että heinäkuussa pidettävässä kolmikantakokouksessa kahden 
budjettivallan käyttäjän pitäisi voida keskustella vuotuiseen talousarvioon 2012 liittyvistä 
painopisteistään sekä mahdollisesti löytää yhteinen pohja sopimukselle ennen omia 
käsittelyjään,

C. ottaa huomioon, että puheenjohtajavaltiot Puola ja Unkari ovat julkisesti sitoutuneet 
aloittamaan parlamentin kanssa avoimen ja rakentavan poliittisen vuoropuhelun 
budjettiasioista,

D. ottaa huomioon, että koko neuvoston odotetaan siten toimivan koko menettelyn ajan 
luotettavana poliittisena kumppanina, joka välttää mielivaltaisia tai puhtaasti 
laskennallisia kaikkiin budjettikohtiin kohdistuvia leikkauksia,

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0114.
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Talousarvioesitys 2012 – yleisarvio

1. muistuttaa, että parlamentti asetti 24. maaliskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian EU:n 
vuoden 2012 talousarviostrategian keskiöön, jotta unioni toipuisi nykyisestä talous- ja 
sosiaalikriisistä;

2. muistuttaa, että työllisyyden edistäminen ja laadukkaiden työpaikkojen tarjoaminen
toteuttamalla Eurooppa 2020 -strategian seitsemän lippulaiva-aloitetta on kaikkien EU:n 
27 jäsenvaltion yhteisesti tukema tavoite; muistuttaa, että tämän strategian täytäntöönpano 
edellyttää vuoteen 2020 asti valtavia tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja, joiden 
kokoluokaksi komissio arvioi talousarvion kokonaistarkastelua koskevassa 
tiedonannossaan1 vähintään 1 800 miljardia euroa; korostaakin, että tarvittavia 
investointeja koulutukseen, osaamisyhteiskunnan edistämiseen, tutkimukseen ja 
kehitykseen, innovointiin, pk-yrityksiin sekä vihreään ja uuteen teknologiaan ei enää pidä 
lykätä vaan ne on tehtävä nyt;

3. on tämän vuoksi erittäin huolissaan jäsenvaltioissa tapahtuneesta julkisten investointien 
hälyttävästä laskusta joillakin näistä aloista ja uskoo vakaasti, että tämä suunta on 
käännettävä, jos halutaan, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet toteutuvat koko 
EU:ssa; katsoo, että EU:n talousarviolla on vipuvaikutusta jäsenvaltioiden elvytystoimiin, 
sillä sen avulla käynnistetään ja tuetaan kansallisia investointeja kasvun ja työllisyyden 
edistämiseksi; korostaa, että tämä on täysin EU-ohjausjakson dynamiikan mukaista, sillä 
tällä uudella mekanismilla Euroopan talouden ohjauksen parantamiseksi pyritään 
lisäämään EU:n ja kansallisten talousarvioiden johdonmukaisuutta, synergiaa ja 
täydentävyyttä yhteisesti sovittuja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita toteutettaessa;

4. panee merkille, että komission ehdottaman vuoden 2012 EU:n talousarvioesityksen 
maksusitoumusmäärärahat ovat 147 435 miljoonaa euroa (146 676 miljoonaa euroa ilman 
Euroopan globalisaatiorahastoa ja hätäapuvarausta) ja maksumäärärahat ovat 
132 738 miljoonaa euroa; panee merkille, että maksusitoumusmäärärahat ovat 
1,12 prosenttia ja maksumäärärahat 1,01 prosenttia ennusteen mukaisesta EU:n 
bruttokansantulosta (BKTL) vuonna 2012, ja korostaa, että osuus on säilynyt huomattavan 
vakaana vuosina 2011 ja 2012 ottaen huomioon, että komissio arvioi BKTL:n kasvuksi 
vähintään 3,6 prosenttia vuonna 2012 (käypiin hintoihin);

5. toteaa, että jos EU:n talousarvion halutaan antavan panoksensa jäsenvaltioiden yhteisiin 
ponnisteluihin tiukan talouden aikoina, tämän panostuksen olisi vastattava sen kokoa, 
erityispiirteitä ja todellista taloudellista vaikutusta; muistuttaa neuvostoa siitä, että EU-
sopimuksen määräysten mukaan EU:n talousarvio ei voi olla alijäämäinen ja että siihen 
tehtävillä leikkauksilla ei sen pienen koon vuoksi ole pitkällä aikavälillä merkittävää 
vaikutusta kertyneen kansallisen julkisen talouden alijäämän polttavan ongelman 
ratkaisemiseen ottaen huomioon, että vuonna 2009 koko EU:n alijäämä oli 801 miljardia 
euroa;

6. toteaa, että 27 jäsenvaltion EU:n vuoden 2011 vuotuiseksi inflaatioksi arvioidaan 
2,7 prosenttia, joten vuodeksi 2012 ehdotettu maksusitoumusmäärärahojen 3,7 prosentin 

                                               
1 KOM(2010)0700.
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ja maksumäärärahojen 4,9 prosentin nimellinen lisäys merkitsee vuoden 2011 
talousarvioon verrattuna 1 ja 2,2 prosentin reaalikasvua; korostaa, että useat jäsenvaltiot 
suunnittelevat kansallisiin talousarvioihinsa korotuksia, jotka ovat suurempia kuin 
Euroopan komission EU:n talousarvioon ehdottama lisäys;

7. korostaa, että EU:n vuotuiseen talousarvioon vuodeksi 2012 ehdotetut luvut vastaavat 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2007–2013 vahvistettua EU:n menoprofiilia; korostaa, 
että arvioitaessa lisäyksiä (tai vähennyksiä) vuoden 2011 talousarvioon on siksi pidettävä 
mielessä niiden vaikutus monivuotisten ohjelmien toteutukseen; korostaa, että kyseessä on 
toimielinten uskottavuus ja EU-hankkeen johdonmukaisuus, kun EU:n vastuut ja 
sitoumukset kasvavat jatkuvasti; pitää tältä kannalta erittäin valitettavana, ettei komissio 
ehdottanut, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettuja EU:n 
tason toimintapolitiikkoja ja uusia toimivaltuuksia varten osoitetaan merkitykselliset ja 
näkyvät taloudelliset resurssit;

8. panee merkille, että talousarvioesityksen 2012 mukaan maksusitoumusmäärärahoissa on 
yhteensä 1 603 miljoonaa euroa liikkumavaraa monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vuodeksi 2012 sovittuun enimmäismäärään nähden; on päättänyt käyttää hyväkseen 
kaiken tämän käytettävissä olevan liikkumavaran sekä – tarvittaessa – muita toimielinten 
välisessä sopimuksessa olevia joustomekanismeja tukeakseen ja vahvistaakseen tiettyjä 
kohdennettuja poliittisia tavoitteita; odottaa neuvostolta täyttä yhteistyötä näiden 
mekanismien käytössä;

9. muistuttaa, että parlamentissa on jo käyty ensimmäinen keskustelukierros talousarvion 
painopisteistä ja että vuoden 2012 talousarvion yleisesittelijä kuuli sen aikana laajasti 
erityisvaliokuntia; korostaa, että prosessia on nyt hienosäädettävä eri valiokunnissa niiden 
omaan toimivaltaan kuuluvissa asioissa, jotta voidaan määrittää vuoden 2012 talousarvion 
positiiviset ja negatiiviset painopisteet;

10. panee merkille komission arvion, että kaiken kaikkiaan 43,5 prosenttia 
talousarvioesityksestä 2012 (maksusitoumusmäärärahoina) liittyy Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen; myöntää, että komission asettamat painopisteet 
vaikuttavat siten vastaavan parlamentin vuoden 2012 talousarvion yleisistä suuntaviivoista 
antamassaan päätöslauselmassa määrittelemiä painopisteitä; haluaa kuitenkin analysoida 
lukuja tarkemmin täydessä yhteistyössä kaikkien erityisvaliokuntien kanssa;

11. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisen lisäksi olisi varmistettava EU:n 
toimintapolitiikkojen jatkuvuus ja EU:n tavoitteiden saavuttaminen pitämällä EU:n 
vuoden 2012 talousarvion määrärahat asianmukaisella tasolla; korostaa etenkin tarvetta 
antaa EU:lle mahdollisuus hoitaa maailmanlaajuinen vastuunsa etenkin ns. arabikevään ja 
Lähi-idän levottomuuksien jälkeen;

12. panee merkille, että komissio on tehnyt ensimmäisen yrityksen määrittääkseen negatiivisia 
painopisteitä ja säästöjä joillakin politiikanaloilla verrattuna siihen, mitä 
rahoitussuunnitelmassa alun perin oli esitetty, ja etenkin niillä politiikanaloilla, joilla 
tulokset ovat olleet huonoja ja toteutusasteet alhaisia viime aikoina; pyytää komissiota 
antamaan lisätietoja arviointiensa tueksi; panee myös merkille, että toisin kuin aiempina 
vuosina komissio on toistuvasti poikennut tammikuussa 2011 esittämästään alustavasta 
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rahoitussuunnitelmasta; haluaa tarkastaa ja analysoida näitä ehdotuksia tarkemmin ennen 
kuin antaa niille tukensa;

13. panee merkille maksumäärärahoihin ehdotetun 4,9 prosentin lisäyksen vuodesta 2011; 
ottaa huomioon, että jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä komission kanssa 80:tä prosenttia 
EU:n talousarviosta, ja on vakuuttunut siitä, että komissio ehdottaa tällaisia lukuja 
jäsenvaltioiden toimittamien ennusteiden tarkan ja kriittisen analyysin perusteella; panee 
merkille, että pääosa tästä lisäyksestä liittyy seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta 
ja rakenne- ja koheesiorahastoista johtuviin oikeudellisiin tarpeisiin; on vakuuttunut siitä, 
että ehdotettu maksujen taso on ehdoton vähimmäismäärä, jolla EU:n aiempina vuosina 
tekemät oikeudelliset sitoumukset voidaan täyttää, ja että EU:n velvollisuutena on 
noudattaa näistä sitoumuksista syntyviä oikeudellisia velvoitteita; kehottaa siksi 
voimakkaasti neuvostoa pidättymään ehdotetun maksutason alentamisesta;

14. panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen yleinen 8 815 miljoonan euron 
liikkumavara monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärään nähden on edelleen suuri; 
korostaa, että komission ehdottaman luvun alittaminen pahentaisi tilannetta, koska 
maksattamatta olevien sitoumusten ennätyksellistä tasoa on pikaisesti laskettava ja EU:n 
politiikkojen ja ohjelmien asianmukainen toteuttaminen on varmistettava;

Otsake 1 a

15. pitää myönteisenä komission ehdotusta talousarvioesityksessä 2012 lisätä 
maksusitoumusmäärärahoja 12,6 prosentilla (15 223 miljoonaan euroon) ja 
maksumäärärahoja 8,1 prosentilla (12 566 miljoonaan euroon) talousarvioon 2011 
verrattuna, sillä otsake 1 a on monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 keskeinen 
otsake Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta sen ansiosta, että 
otsakkeesta rahoitetaan suoraan tai välillisesti kaikkia sen viittä yleistavoitetta ja 
seitsemää lippulaiva-aloitetta;

16. pitää kuitenkin valitettavana, että useimmat tähän otsakkeeseen vuodeksi 2012 esitetyistä 
lisäyksistä eivät ylitä monivuotisten kokonaismäärien, joista sekä parlamentti että 
neuvosto sopivat näitä ohjelmia ja toimia hyväksyttäessä, puhtaasti vuotuista jakaumaa; 
korostaa siksi, että komissio ei yleensä ehdota seitsemän lippulaiva-aloitteen
toteuttamiseen pikaisesti tarvittavien investointien tukemista sen enempää kuin alun perin 
suunniteltiin, ja panee merkille, että se on valitettavasti taipuvainen lykkäämään yhteisissä 
rahoitusponnisteluissa tarvittavaa suurta harppausta kohti vuoden 2013 jälkeistä 
monivuotista rahoituskehystä; on vakuuttunut siitä, että tämä asenne vaarantaa vakavasti 
yleistavoitteiden saavuttamisen vuoteen 2020 mennessä;

17. korostaa, että talousarvioesitys 2012 ja vuoden 2013 päivitetty rahoitussuunnitelma 
huomioon ottaen vuoteen 2013 mennessä Eurooppa 2020 -strategian saavuttamisen 
kannalta keskeisiä ohjelmia, kuten EY:n seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa, 
saastumisen torjuntatoimia sekä Marco Polo II-, Progress-, Galileo- ja GMES-ohjelmia, 
varten sidottu kokonaismäärä alittaisi parlamentin ja neuvoston näitä ohjelmia 
hyväksyttäessä sopiman ohjeellisen määrän; panee merkille, että nämä ohjeelliset määrät 
sitä vastoin hieman ylittyisivät seuraavissa keskeisissä Eurooppa 2020 -ohjelmissa: 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP), Euroopan laajuinen liikenneverkko, 
Euroopan laajuinen energiaverkosto, Erasmus Mundus ja elinikäinen oppiminen; pitää 
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kuitenkin valitettavana, että nämä ehdotetut lisäykset alittavat selvästi toimielinten välisen 
sopimuksen 37 kohdan mukaan sallitun 5 prosentin lainsäädännöllisen joustavuuden;

18. panee lisäksi merkille, että merkittävä osa otsakkeen 1 a nimellisestä kasvusta 
vuoden 2012 talousarvioesityksessä vuoden 2011 talousarvioon verrattuna liittyy ITERin 
vuonna 2012 edellyttämiin 750 miljoonan euron lisämäärärahoihin 
(maksusitoumusmäärärahoina), joista 650 miljoonaa euroa on aidosti lisämäärärahoja ja 
100 miljoonaa euroa kohdennetaan uudelleen kaikista seitsemännen puiteohjelman 
budjettikohdista; toistaa vastustavansa voimakkaasti määrärahojen minkäänlaista 
uudelleen kohdentamista seitsemännestä puiteohjelmasta, sillä tämä heikentäisi 
merkittävästi sen panosta Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden saavuttamiseen ja 
lippulaiva-aloitteiden toteuttamiseen;

19. muistuttaa, että ITERin rahoittamiseksi budjettivallan käyttäjän on tarpeen sopia 
samanaikaisesta rahoituskehyksen 2007–2013 muuttamista koskevasta komission 
ehdotuksesta1, jossa esitetään ITERin puuttuvien 1 300 miljoonan euron rahoittamista 
vuosina 2012 ja 2013 siten, että yhteensä 840 miljoonaa euroa otetaan monivuotisen 
rahoituskehyksen 2007–2013 otsakkeissa 2 ja 5 vuonna 2011 käytettävissä olevista ja 
käyttämättä jääneistä liikkumavaroista ja 460 miljoonaa euroa kohdennetaan vuosina 2012 
ja 2013 uudelleen seitsemännestä puiteohjelmasta; on halukas ryhtymään neuvotteluihin 
neuvoston kanssa komission ehdotuksen muuttamiseksi siten, että turvaudutaan 
17. toukokuuta 2006 tehdyn nykyisen toimielinten sopimuksen tarjoamiin eri keinoihin;

20. panee ITERiä koskevan ehdotetun 100 miljoonan euron uudelleen kohdentamisen lisäksi 
huolestuneena merkille seitsemänteen puiteohjelmaan rahoitussuunnitelmaan verrattuna 
tehdyt 64 miljoonan euron lisäleikkaukset; pitää valitettavana, että komissio ei ehdota, että 
kaikki säästöt (yhteensä 190 miljoonaa euroa), joita vuonna 2012 voidaan tehdä 
henkilöstötarpeiden uudelleenarvioinnin ja joidenkin yhteisyritysten maksuosuuksien 
vähenemisen ansiosta, käytettäisiin seitsemännen puiteohjelmien toimintamäärärahoihin;

21. huomauttaa tässä yhteydessä tarpeesta parantaa kestävien energiapainotusten, energian 
varastointiteknologian ja muiden Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelman) painopisteiden, kuten energiatehokkuuden, rahoitusedellytyksiä, sillä 
ne ovat keskeisen tärkeitä talous-, energia- ja ilmastohaasteisiin vastaamisen kannalta; 
uskoo, että selkeät kestävään energiapolitiikkaan ja energiatehokkuuteen liittyvät 
tavoitteet voivat tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja, joista koko Euroopan talous voisi 
hyötyä; toteaa lisäksi, että vuoden 2012 talousarviomenettelyssä voitaisiin tutkia 
investointeja lisääviä ja tutkimusta ja innovointia edistäviä, riskinjakorahoitusvälineen 
kaltaisia uusia innovatiivisia mahdollisuuksia;

22. pahoittelee, että Progress-ohjelmaan talousarvioesityksessä 2012 vuoden 2011 
talousarvioon verrattuna esitetyn pienen lisäyksen vuoksi komissio ei pysty palauttamaan 
20 miljoonan euron määrää, johon se sitoutui vuosiksi 2011–2013 vuonna 2010 
korvatakseen osittain Progressin määrärahojen uudelleen kohdentamisen 
mikrorahoitusjärjestelyyn; muistuttaa, että Progress-ohjelma on Eurooppa 2020 -strategian 
olennainen pilari etenkin siksi, että se liittyy kahteen lippulaiva-aloitteeseen, köyhyyden ja 

                                               
1 KOM(2011)0226.
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sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaiseen foorumiin ja Nuoret liikkeellä 
-aloitteeseen;

23. panee tyytyväisenä merkille kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman 
maksusitoumusmäärärahojen yleistason nousun (+5,7 miljoonaa euroa) alun perin 
ennakoidusta määrästä; toivoo, että tämän lisäyksen avulla voidaan parantaa pk-yritysten 
mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan sekä kehittää erityisohjelmia ja uusia 
rahoitusmekanismeja;

24. korostaa eurooppalaista lisäarvoa, jota saadaan rajatylittävään liikenteeseen, etenkin 
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevaan ohjelmaan, tehtävistä investoinneista, 
jotka parantavat rajatylittäviä ja intermodaalisia yhteyksiä ja edistävät näin talouskehitystä 
ja parantavat työllisyyttä; pitäen mielessä Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
perinteisesti riittämättömän rahoituksen vaatii osoittamaan tarkoitukseen lisäresursseja 
muun muassa turvautumalla vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin, kuten julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin ja muunlaisiin rahoitusvälineisiin;

25. katsoo, että elinikäisen oppimisen ohjelman korkean eurooppalaisen lisäarvon vuoksi sen 
tukea olisi jatkettava ja lisättävä vuonna 2012, sillä sen panos Nuoret liikkeellä 
-lippulaiva-aloitteessa on suuri; korostaa etenkin, että Grundtvig-toimintoon, jonka osuus 
elinikäisen oppimisen ohjelman määrärahoista on nykyisin vain 4 prosenttia, olisi 
osoitettava lisää resursseja ottaen huomioon aikuiskoulutukseen Euroopassa osallistuvien 
ihmisten kasvava määrä;

26. muistuttaa, että valtaosa EU:n Lissabonin sopimuksen myötä saamista uusista 
toimivaltuuksista energia-, matkailu- ja avaruusalalla kuuluu otsakkeen 1 a piiriin; on 
pettynyt siitä, että komissio ei ehdota näihin uusiin toimintapolitiikkoihin lisärahoitusta 
kolmantena vuonna Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen; korostaa, että Galileo 
ja GMES – EU:n kaksi pääasiallista avaruusohjelmaa – eivät kumpikaan saa lisärahoitusta 
ennen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen päättymistä ja että Galileon rahoitus 
vähenee vuodesta 2011 vuoteen 2012; toistaa, että on tarpeen ottaa käyttöön joitakin 
näkyviä erityistoimenpiteitä matkailun hyväksi ottaen huomioon tämän alan taloudellinen 
merkitys, sillä se on kooltaan ja tuloiltaan Euroopan kolmanneksi merkittävin toimiala, ja 
pitää valitettavana, ettei komissio ehdota uutta oikeusperustaa, joka korvaisi tämän alan 
kolme valmistelutoimea, joita ei voida jatkaa vuonna 2012;

27. panee tyytyväisenä merkille komission päätöksen sisällyttää talousarvioesitykseen toisena 
peräkkäisenä vuonna maksumäärärahoja (50 miljoonaa euroa) Euroopan 
globalisaatiorahastolle (EGR); korostaa, että tämä lisää rahaston näkyvyyttä ja lisäksi näin 
myös vältetään siirrot muista budjettikohdista, joilla on eri tavoitteet ja jotka kattavat eri 
tarpeita; odottaa innolla komission esittämää EGR-asetuksen väliarviointia, sillä sen 
avulla voidaan löytää keinoja nopeuttaa rahaston varojen käyttöönottoa koskevaa 
menettelyä ja yksinkertaistaa sen hallinnointisääntöjä;

Otsake 1 b

28. korostaa koheesiopolitiikan ratkaisevaa panosta kasvuun ja työllisyyteen sekä EU:n 
alueiden ja jäsenvaltioiden väliseen sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; 
korostaa, että koheesiopolitiikan avulla kaikki EU:n alueet voivat osallistua 
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Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen ja sen kautta voidaan tukea kaikkien 
lippulaiva-aloitteiden toteuttamiseen tähtääviä alueellisia investointeja; katsoo näin ollen, 
että on säilytettävä koheesiopolitiikan uudelleenjakoon perustuva luonne ja pidettävä 
kiinni sen tavoitteesta vähentää alueellisia eroja mutta samalla sen on säilyttävä EU:n 
laajuisena ja EU:n alueiden ja kansalaisten kannalta näkyvänä;

29 panee merkille, että otsakkeen 1 a kokonaismenojen määräksi arvioidaan 
52 739 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, mikä merkitsee 3,4 prosentin 
lisäystä vuoteen 2011, ja että tämä vastaa täysin monivuotisessa rahoituskehyksessä 2007–
2013 vahvistettuja osuuksia, kun otetaan huomioon vuonna 2010 tehdyt viimeisimmät 
mukautukset joidenkin jäsenvaltioiden hyväksi; toteaa, että enimmäismäärään nähden 
käyttöön jäänyt liikkumavara (22,1 miljoonaa euroa) johtuu lähinnä teknisen avun 
määrärahasta ja on vain 0,04 prosenttia otsakkeen kokonaismäärärahoista;

30. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen, että vuonna 2012 maksumäärärahat korotetaan 
45 134 miljoonaan euroon eli 8,4 prosenttia vuodesta 2011, ja uskoo, että lisäyksen avulla 
ohjelmien toteutus voi nopeasti saavuttaa tavoitetason, vaikka niiden käynnistyminen 
kauden 2007–2013 alussa oli hyvin hidasta; korostaa, että lisäyksen avulla pitäisi myös 
voida täyttää uudet maksutarpeet, jotka johtuvat viimeaikaisista lainsäädännön 
muutoksista, kaikkien hallinnointi- ja valvontajärjestelmien hyväksymisestä ja kauden 
2000–2006 ohjelmien päättämisestä;

31. korostaa siksi, että tämä maksutaso on ehdoton vähimmäismäärä ja että se on täysin 
realistisen budjetoinnin mukainen ja siinä otetaan asianmukaisesti huomioon yleinen 
maksuprofiili kyseisellä kaudella, saatavilla olevat jäsenvaltioiden ennusteet komissiolle 
lähetettävistä maksupyynnöistä sekä tarve kuroa umpeen sitoumusten ja maksujen välinen 
ero; korostaa, että nämä kassavirrat auttavat myös nopeuttamaan Euroopan talouden 
elpymistä ja edistämään alueellista Eurooppa 2020 -strategiaa; aikoo siksi vastustaa 
tiukasti kaikkia maksutason mahdollisia vähennyksiä komission talousarvioesityksessään 
ehdottamasta tasosta ottaen etenkin huomioon neuvoston haluttomuuden vuoden 2011 
alkupuolella noudattaa joulukuussa 2010 antamaansa muodollista sitoumusta osoittaa 
tarvittaessa uusia määrärahoja;

32. pyytää komissiota jatkamaan tiivistä yhteistyötään niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla 
määrärahojen käyttöaste on alhainen, jotta niiden valmiudet käyttää määrärahoja 
paranisivat; kehottaa siksi edistämään edelleen keskinäistä oppimista, hyvien käytäntöjen 
vaihtoa ja tiettyjen jäsenvaltioiden hallinnollisten valmiuksien parantamista;

33. kehottaa komissiota myös pohtimaan edelleen, miten se voisi järjestää uudelleen EU:n 
ja/tai kansallisen lainsäädännön sääntöjen ja vaatimusten monimutkaisen järjestelmän, 
jotta lakien ja sääntöjen sijasta korostettaisiin enemmän tavoitteiden saavuttamista pitäen 
kuitenkin perusperiaatteina avoimutta, tilintekovelvollisuutta ja moitteetonta varainhoitoa;

Otsake 2

34. panee merkille, että talousarvioesityksessä 2012 ehdotetaan maksumäärärahojen 
lisäämistä 2,6 prosentilla 60 158 miljoonaan euroon ja maksumäärärahojen lisäämistä 
2,8 prosentilla 57 948 miljoonaan euroon talousarviosta 2011; korostaa, että nämä 
lisäykset jäävät alle komission koko talousarvioon ehdottaman korotuksen;
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35. panee merkille, että nämä lisäykset ovat ennen kaikkea seurausta uusille jäsenvaltioille 
tehtävien suorien maksujen asteittaisen käyttöön ottamisen jatkamisesta ja maaseudun 
kehittämiseen liittyvistä lisätarpeista; korostaa, että markkinoiden interventiot säilyvät 
melkein vuoden 2011 talousarvion tasolla, samalla kun hintojen ja tiettyjen markkinoiden 
epävakaus vaikuttavat edelleen maatalousalaan;

36. panee merkille, että syksyllä 2011 esitettävässä perinteisessä maataloutta koskevassa 
oikaisukirjelmässä mukautetaan nykyisiä ennusteita vastaamaan todellisia tarpeita 
koskevaa tarkempaa arviota; kiinnittää tämän vuoksi huomiota vuonna 2012 käytettävissä 
olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen (sääntöjenmukaisuustarkastuksiin liittyvät 
korjaukset, sääntöjenvastaisuudet ja maidon lisämaksut) lopulliseen tasoon, jonka mukaan 
vuoden 2012 talousarviossa hyväksyttävien uusien määrärahojen taso loppujen lopuksi 
määräytyy; arvioi jäljellä olevan nykyisen liikkumavaran (651,6 miljoonaa euroa) 
riittänevän kattamaan tämän otsakkeen tarpeet, ellei synny odottamattomia tilanteita;

37. korostaa, että viime vuosina budjettivallan käyttäjä on voinut erityisten olosuhteiden 
ansiosta hyödyntää tämän otsakkeen enimmäismäärään sisältyviä käytettävissä olevia 
kohdentamattomia varoja (liikkumavaraa) päästäkseen vuotuisista talousarvioista yleiseen 
sopimukseen turvautumalla toimielinten sopimuksen 23 kohtaan;

38. kannattaa kouluhedelmiä koskevien ohjelmien sekä vähävaraisten henkilöiden 
avustusohjelman tuen jatkamista; pahoittelee sitä vastoin koulumaitojärjestelmän 
määrärahojen vähentämistä talousarviossa ja on huolissaan eläinlääkintä- ja 
kasvinsuojelutoimenpiteisiin tehdyistä leikkauksista;

39. korostaa, että osaa otsakkeen 2 menoista käytetään apuna Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa, että tämän strategian ensisijaisia tavoitteita – kasvu 
ja työllisyys – toteutetaan myös maaseudun kehittämisohjelmien kautta; pitää 
ilmastotoimia ja elintarviketurvaa kahtena yhteisen maatalouspolitiikan suurimpana 
haasteena; kehottaakin viherryttämään yhteistä maatalouspolitiikkaa entisestään, minkä 
avulla edistettäisiin myös EU:n valtaviin ympäristöhaasteisiin, kuten veden 
pilaantumiseen, vastaamista; pitää tässä yhteydessä myös myönteisenä LIFE+-ohjelman 
resurssien lisäämistä (+4,3 prosenttia maksusitoumuksina ja +1,9 prosenttia maksuina);

40. korostaa, että energiatehokkuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja uusiutuvan energian 
edistäminen ovat monialaisia painopisteitä, joita voidaan rahoittaa useista EU:n 
talousarvion otsakkeista, ja että parlamentti aikoo kiinnittää erityistä huomiota niiden 
rahoittamiseen budjettikohdittain ja yleensä; kehottaa komissiota ottamaan nämä 
painopisteet yhä paremmin huomioon muissa politiikoissa, kuten EU:n taloudellisessa 
tuessa kehitysmaille; pitää näitä asioita koskevan nykyisen lainsäädännön asianmukaista 
täytäntöönpanoa ratkaisevan tärkeänä ja pyytääkin komissiota analysoimaan tarkasti, 
tarvitaanko lisäresursseja, jotta voidaan tarkastella vakavasti EU:n 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa, ja tekemään asiasta selkoa parlamentille;

41. huomauttaa, että yhteisen kalastuspolitiikan poliittisen merkityksen vuoksi sen rahoitus ja 
nykyiset toimet olisi säilytettävä jo sen tulevaa uudistustakin ajatellen; katsoo, että 
yhdennetyn meripolitiikan rahoituksen ei pitäisi haitata muiden kalastukseen liittyvien 
toimien ja otsakkeen 2 ohjelmien rahoitusta; pitää myös ratkaisevan tärkeänä jatkaa 
Euroopan kalastuslaivaston koon seurantaa;
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Otsake 3 a

42. panee merkille, että talousarvioesityksessä 2012 ehdotettu rahoituksen yleinen korotus 
vuoden 2011 talousarvioon verrattuna tähän otsakkeeseen kuuluvissa toimissa 
(+17,7 prosenttia maksusitoumusmäärärahoina, +6,8 prosenttia maksumäärärahoina) 
vastaa EU:n aina vain kunnianhimoisempia tavoitteita vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueella, kuten esitetään sekä Lissabonin sopimuksessa että Tukholman 
ohjelmassa (2010–2014), jonka Eurooppa-neuvosto itse hyväksyi joulukuussa 2009;

43. panee merkille, että nämä lisäykset liittyvät pääosin kolmeen neljästä solidaarisuutta ja 
maahanmuuton hallintaa koskevista ohjelmista: ulkorajarahastoon (+38 prosenttia), 
Euroopan paluurahastoon (+43 prosenttia) ja eurooppalaiseen rahastoon kolmansien 
maiden kansalaisten kotouttamista varten (+24 prosenttia); korostaa kuitenkin, että tähän 
otsakkeeseen vuodeksi 2012 esitetyt lisäykset johtuvat yksinkertaisesti monivuotisten 
kokonaismäärien, joista sekä parlamentti että neuvosto sopivat näitä ohjelmia ja toimia 
hyväksyttäessä, vuotuisesta jakaumasta;

44. epäileekin siksi suuresti, onko komission esittämä talousarvioesitys asianmukainen ja 
ajantasainen vastaus EU:n nykyisiin haasteisiin ottaen varsinkin huomioon Välimeren 
eteläpuolella jatkuvat tapahtumat; muistuttaa kehottaneensa voimakkaasti antamaan näihin 
haasteisiin asianmukaisen ja tasapainoisen vastauksen, jossa otetaan täysin huomioon 
suojelua alkuperämaassa koskevat säännöt ja ihmisoikeudet; korostaa etenkin Euroopan 
pakolaisrahaston roolia ja tukea, joka kattaa hätätoimenpiteet suurten pakolaismäärien 
vuoksi, ja pitää erittäin valitettavana, että komissio ei ehdottanut rahaston varojen 
lisäämistä rahoitussuunnitelmassa alun perin esitettyä enempää;

45. panee merkille Eurooppa-neuvoston toistuvat kehotukset vahvistaa Frontexin operatiivista 
toimintakykyä ja roolia; pyytää komissiota esittämään kaikki Frontexin käynnissä olevan 
tarkistuksen talousarviovaikutukset vuonna 2012 sekä antamaan selvemmän kuvan 
jäsenvaltioiden taloudellisesta osallistumisesta sen toimintaan;

46. muistuttaa, että kolmannes SIS II -järjestelmän vuoden 2011 määrärahoista on vielä 
varauksessa; edellyttää siksi komission antavan toteutusnäkymistä selvän ja 
asianmukaisesti perustellun vakuutuksen, jota ilman vuoden 2012 määrärahat olisi 
osoitettava vaihtoehtoisiin ratkaisuihin;

Otsake 3 b

47. palauttaa mieliin, että vaikka otsake 3 b on määrärahoiltaan monivuotisen 
rahoituskehyksen pienin otsake, se kattaa Euroopan kansalaisille keskeisiä aiheita, kuten 
nuoriso, koulutus- ja kulttuuriohjelmat, kansanterveys, kuluttajansuoja, pelastuspalvelua 
koskeva väline ja tiedotuspolitiikka;

48. pitää erittäin valitettavana, että otsakkeen kokonaismäärärahoja vähennetään kolmantena 
peräkkäisenä vuonna siten, että maksusitoumusmäärärahoja vähennetään 0,1 prosenttia 
(683,5 miljoonaan euroon) ja maksumäärärahoja 0,3 prosenttia (645,7 miljoonaan euroon) 
vuoden 2011 talousarvioon verrattuna (EU:n solidaarisuusrahasto pois lukien), joten 
liikkumavaraa jää 15,5 miljoonaa euroa;
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49. katsoo, että tähän otsakkeeseen kuuluvilla ohjelmilla ja toimilla on suuri merkitys 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden saavuttamisen ja lippulaiva-aloitteiden 
toteuttamisen kannalta; toistaa, että koulutuksella ja kulttuurilla on taloudellista arvoa, 
sillä ne edistävät talouskasvua ja työpaikkojen luomista ja tukevat aktiivisen 
kansalaisuuden kehittämistä;

50. korostaa, että käytettävissä oleva hyvin niukka liikkumavara antaa vain vähän joustovaraa 
ehdotettaessa uusia toimia tai päätettäessä suoraan kansalaisiin vaikuttavien 
painopistealojen rahoituksen lisäämisestä;

51. pitää myönteisenä, että komissio ehdottaa kunnianhimoisesti 8 miljoonan euron lisäystä 
alkuperäiseen rahoitussuunnitelmaan verrattuna nuorisotoimintaohjelman vuoden 2012 
määrärahoihin (134,6 miljoonaa euroa esitetty vuodeksi 2012), ja korostaa, että tämä 
ohjelma on yksi Nuoret liikkeellä -lippulaiva-aloitteen tärkeimmistä välineistä ja siitä 
tuetaan nuorten epävirallisia oppimiskokemuksia ja aktiivisen kansalaisuuden 
kehittämistä;

52. pitää valitettavana, että samanlaisia toimia ei ehdoteta muille ohjelmille, kuten Medialle ja 
Kulttuuri 2007 -ohjelmalle, vaikka ne edistävät huomattavasti Euroopan kulttuurin 
rikkautta ja moninaisuutta ja tukevat toimia, joita jäsenvaltiot eivät yksinään rahoittaisi;

53. on hämmästynyt siitä, että komissio ei ole talousarvioesityksessään 2012 ehdottanut 
urheiluun liittyvää erityisohjelmaa, vaikka unionilla on nyt Lissabonin sopimuksen 
johdosta urheilun alalla täydet toimivaltuudet; pitää tätä asennetta yllättävänä jo senkin 
vuoksi, että jonkin verran rahoitusta – tosin niukasti – oli saatavilla talousarvioissa 2009, 
2010 ja 2011;

54. pahoittelee pelastuspalvelun rahoitusvälineen rahoituksen vähentymistä 
rahoitussuunnitelmaan verrattuna (-1,8 miljoonaa euroa) ja pyytää komissiota antamaan 
lisäselityksiä tästä vähennyksestä, koska pelastuspalvelu kuuluu nyt uutena alana EU:n 
toimivaltaan;

Otsake 4

55. panee merkille, että talousarvioesityksessä 2012 pyydetyt maksusitoumusmäärärahat ovat 
nousseet vuoden 2011 talousarviosta 2,9 prosentilla 9 009,3 miljoonaan euroon ja 
maksumäärärahat 0,8 prosentilla 7 293,7 miljoonaan euroon (hätäapuvaraus huomioon 
ottaen); huomauttaa, että nämä lisäykset jäävät alle komission koko talousarvioon 
ehdottaman lisäyksen;

56. on täysin vakuuttunut siitä, että on ryhdyttävä konkreettisiin erityistoimiin, jotta kaikkia 
käytettävissä olevia unionin välineitä (ei yksin EU:n talousarvioon sisältyviä 
rahoituspuitteita vaan myös muun muassa EIP:n ja EBRD:n hallinnoimia välineitä) ja 
jäsenvaltioiden toimia voidaan hyödyntää optimoidusti ja koordinoidusti; korostaa, että 
EU:n välineiden suunnittelun ja toteutuksen joustavuutta on edelleen parannettava, jotta 
voidaan vastata asianmukaisesti ja tehokkaasti poliittisiin ja humanitaarisiin kriiseihin 
kolmansissa maissa vaarantamatta kuitenkaan pitkän aikavälin poliittisia sitoumuksia ja 
painopisteitä;
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57. pitää EU:n velvollisuutena vastata asianmukaisesti ja kattavasti Välimeren alueen 
naapurimaiden viimeaikaisiin poliittisiin tapahtumiin sekä antaa tukea ja apua liikkeille, 
jotka taistelevat demokraattisten arvojen ja oikeusvaltion vakiinnuttamisen puolesta; 
toistaa, että näiden maiden taloudellisen avun lisääminen ei saa haitata Itä-Euroopan 
naapurimaiden tueksi vahvistettuja painopisteitä ja välineitä;

58. on tältä kannalta erittäin huolissaan siitä, että otsakkeeseen 4 ehdotettu 246,7 miljoonan 
euron liikkumavara, joka toki on selvästi tammikuussa 2011 esitettyä ajantasaistettua 
rahoitussuunnitelmaa (132,2 miljoonaa euroa) suurempi, ei välttämättä riitä vastaamaan 
otsakkeeseen 4 liittyviin lisääntyviin tarpeisiin, sillä se näyttää perustuvan joidenkin 
tärkeiden EU-ohjelmien leikkauksiin; haluaa tarkastaa näiden leikkausten vaikutuksen ja 
analysoida sitä tarkemmin;

59. muistuttaa, että parlamentti ja neuvosto eivät vieläkään ole sopineet banaanialan 
liitännäistoimenpiteiden ja teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden 
kanssa tehtävän yhteistyön (ICI +) oikeusperustasta ja että sopimuksella on vaikutusta 
talousarvion 2012 määrärahoihin;

60. pyytääkin komissiota käsittelemään tulevassa oikaisukirjelmässään Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelunsa talousarviovaikutusten lisäksi myös kaikkia 
muita ratkaisematta olevia kysymyksiä ja tarpeita, kuten Palestiinan ja UNRWA:n 
rahoitusta, joka laskee 100 miljoonalla eurolla vuoden 2011 talousarviosta, ja 
tarkastelemaan tässä yhteydessä tarvittaessa myös kaikkia toimielinten sopimuksen 
tarjoamia keinoja, jotta EU:n apu maailmalla olisi mahdollisimman vaikuttavaa;

61. pahoittelee liittymistä valmistelevan tukivälineen rahoituksen suunnitellun lisäyksen 
supistumista 139 miljoonasta eurosta vain 79 miljoonaan euroon vuoden 2011 
talousarvioon verrattuna;

62. panee merkille kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) piiriin kuuluvan ympäristöalan ja 
luonnonvarojen, myös energian, kestävän hoidon rahoitukseen ehdotetun 51,8 miljoonan 
euron lisäyksen rahoitussuunnitelmaan verrattuna, jotta voidaan toteuttaa nopeita 
ilmastonmuutoksen torjuntatoimia; vastustaa voimakkaasti DCI:n maantieteellisiin 
ohjelmiin tehtyjä muita vähennyksiä, joiden kokonaismäärä on 78 miljoonaa euroa ja 
jotka olisivat vastoin EU:n pyrkimystä osallistua vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen sekä EU:n korkeimmalla tasolla antamaa sitoumusta saavuttaa 
kehitysyhteistyölle asetettu 0,7 prosentin BKTL-tavoite vuoteen 2015 mennessä;

63. muistuttaa, että se aikoo hylätä tiukasti kaikki toisen budjettivallan käyttäjän otsakkeen 4 
hallintomenoihin tekemät järjestelmälliset, puoliautomaattiset ja joskus harkitsemattomat 
leikkaukset pelkästään määrärahojen vähentämiseksi, sillä tämä riistäisi EU:lta välineet 
sen ohjelmien asianmukaiseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen;
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Otsake 5

64. panee merkille, että kaikkien toimielinten hallintomenot ovat arviolta yhteensä 
8 281 miljoonaa euroa eli kasvua vuodesta 2011 on 1,3 prosenttia ja liikkumavaraa jää 
472,5 miljoonaa euroa;

65. panee merkille rahoitussuunnittelusta ja budjetista vastaavan komission jäsenen 
3. helmikuuta 2011 päivätyn kirjeen, jossa sitoudutaan otsakkeen 5 menojen alle 
1 prosentin lisäykseen ja siihen, että henkilöstöä ei lisätä vuodesta 2011, sekä kehotetaan 
kaikkia toimielimiä tekemään samoin talousarvioidensa kehityksen suhteen;

66. panee merkille, että komissio, neuvosto, tilintarkastustuomioistuin, oikeusasiamies ja 
tietosuojavaltuutettu ovat tehneet näin; korostaa aikovansa tarkastella perusteellisesti 
muiden toimielinten ennakkoarvioita ottaen muun muassa huomioon Lissabonin 
sopimuksen voimaantuloon liittyvät lisätarpeet ja -toiminnot;

67. antaa tunnustusta komission merkittäville ponnistuksille omien hallintomenojensa 
jäädyttämiseksi nimellisarvoltaan; panee merkille, että tämän mahdollistivat 
henkilöstösääntöihin perustuviin ja sopimusvelvoitteisiin liittyvien lisäysten vastapainoksi 
tehdyt muut tuntuvat leikkaukset muihin hallintomenoihin; on kuitenkin huolissaan 
esimerkiksi koulutukseen (-11 prosenttia) ja julkaisutoimintaan (-17 prosenttia ja 
-2,1 prosenttia julkaisutoimiston osalta) tehtyjen leikkausten mahdollisista vaikutuksista;

68. korostaa, että pääluokassa III mahdollisesti tehtävillä lisäleikkauksilla vuoden 2012 
hallintomäärärahoihin, hallinnolliseen tukeen liittyvät menokohdat (entiset BA-kohdat) 
mukaan lukien, saattaa olla kielteisiä vaikutuksia ohjelmien toteuttamiseen ottaen etenkin 
huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat EU:n uudet tehtävät; 
edellyttää, että hallinnolliseen tukeen liittyvien menojen vähentämisestä johtuvat säästöt 
pysyvät kyseessä olevien ohjelmien rahoituspuitteissa, jotta voidaan parantaa toteutusta 
paikalla; korostaa lisäksi, että EU:n toimivaltuuksien jatkuvasti kasvaessa suuntausta ei 
voida pitää yllä pitkällä aikavälillä ja sillä on kielteinen vaikutus EU:n toimien ja 
ohjelmien nopeaan, säännölliseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

69. antaa tunnustusta sille, että komissio pyrkii välttämään lisävirkojen pyytämistä, mutta 
suhtautuu epäillen sen lupaukseen täyttää kaikki tarpeensa, myös uusiin painopisteisiin ja 
SEUT:n voimaantuloon liittyvät tarpeet, ainoastaan sisäisin henkilöstösiirroin; pohtii 
etenkin, mistä jäsenvaltioiden taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen seurantaan 
talouden ja rahoituksen pääosastossa tarvittavat 230 lisävirkaa on tarkoitus siirtää ja mitä 
vaikutusta on 70 viran vähentämisellä hallinnollisesta tuesta ja ohjelmien hallinnoinnista 
tietyissä pääosastoissa tehtävien uudelleenjärjestelyjen jälkeen;

70. panee merkille, että eläkemenot kasvoivat 4 prosenttia (vuodesta 2010 vuoteen 2011 
kasvua puolestaan oli 5,2 prosenttia) 1950-luvulla syntyneiden virkamiesten 
eläkkeellesiirtymisaallon vuoksi; kehottaa komissiota toimittamaan perusteellisemman 
analyysin tämän suuntauksen pitkän aikavälin talousarviovaikutuksista ja pohtimaan 
samalla EU:n eläkejärjestelmän muutosten mahdollisia suoria ja välillisiä vaikutuksia 
unionin hallinnon houkuttelevuuteen sekä virkamieskunnan laatuun ja 
riippumattomuuteen; korostaa, että muutoksia pitäisi aina edeltää asianmukainen 
sosiaalinen vuoropuhelu;
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71. katsoo, että Eurooppa-kouluilla olisi oltava riittävä rahoitus, jotta voidaan ottaa huomioon 
EU:n toimielinten henkilöstön lasten erityistilanne ja tarpeet; aikoo tarkastella huolellisesti 
ehdotettua 1,7 prosentin kokonaislisäystä vuodesta 2011, joka alittaa 
rahoitussuunnitelmassa esitetyn korotuksen, sekä kunkin Eurooppa-koulun budjettikohtia 
ja tehdä käsittelynsä aikana asianmukaisiksi katsomiaan muutoksia;

Pilottihankkeet – valmistelutoimet

72. korostaa, että pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat keskeisiä välineitä poliittisten 
painopisteiden muotoilussa ja viitoittavat tietä uusille aloitteille, joista voi tulla EU:n 
kansalaisten elämää todennäköisesti parantavia EU:n toimintoja ja ohjelmia; aikoo siksi 
tukea kaikin mahdollisin tavoin vuoden 2012 talousarvion pilottihankkeita ja 
valmistelutoimia koskevia ehdotuksiaan mutta korostaa tarvetta tutkia tarkkaan 
heinäkuussa 2011 odotettavissa olevaa komission alustavaa arviota, jotta asiasta voidaan 
laatia tasapainotettu lopullinen kokonaispaketti;

73. aikoo tätä varten lähettää komissiolle toimielinten välisen sopimuksen liitteessä II olevan 
D osan mukaisesti ensimmäisen alustavan luettelon mahdollisista pilottihankkeista ja 
valmistelutoimista vuoden 2012 talousarviota varten; edellyttää komission laativan 
yksityiskohtaisesti perustellun analyysin parlamentin alustavista ehdotuksista; korostaa, 
että ensimmäinen alustava luettelo ei estä parlamenttia tekemästä ja hyväksymästä 
muodollisesti pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevia tarkistuksia talousarviota 
käsiteltäessä;

74. panee merkille, että komissio ehdottaa eri otsakkeissa yhtä uutta pilottihanketta ja viittä 
valmistelutointa, joista kaksi on uutta; toteaa aikovansa vakaasti analysoida ehdotettujen 
uusien aloitteiden sisältöä ja tavoitteita tulevissa neuvotteluissa;

Virastot

75. panee merkille, että EU:n hajautetuille erillisvirastoille osoitetaan 
talousarvioesityksessä 2012 yhteensä 720,8 miljoonaa euroa eli EU:n yhteenlaskettu 
rahoitusosuus nousee 34,6 miljoonalla eurolla eli 4,9 prosentilla vuoden 2011 
talousarviosta; on tietoinen siitä, että lisäys johtuu pääasiassa siitä, että yhdelle uudelle 
virastolle1 ja seitsemälle vaiheittain käyttöön otettavalle virastolle2 halutaan antaa 
riittävästi rahoitusta; korostaa, että lisätehtäviä saaneille 10 virastolle3 on tärkeää antaa 
lisärahoitusta, jotta ei haitata niiden toimintaa; panee merkille, että täydessä toiminnassa 

                                               
1 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaava virasto.
2 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC-virasto), Euroopan 
pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV), Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV), Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 
(ACER), Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) ja tasa-arvoinstituutti.
3 Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – biosideihin liittyvä toiminta, Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) –
ilmoitettuun ennakkosuostumukseen (PIC) liittyvä toiminta, eurooppalaisen GNSS-järjestelmän 
valvontaviranomainen (GSA), Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA), Euroopan meriturvallisuusvirasto 
(EMSA), Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA), Euroopan lääkevirasto (EMA), Euroopan 
ympäristökeskus (EYK), perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Eurojust.



PE464.693v01-00 16/16 PR\865383FI.doc

FI

oleville virastoille osoitetun EU:n maksuosuuden lisäys vastaa inflaatiokorjausta 
(2 prosenttia) tai jopa alittaa sen ilman, että henkilöstöä lisätään;

76. korostaa, että EU:n virastoille kohdennetuista määrärahoista ei toki rahoiteta pelkästään 
hallintomenoja vaan sen sijaan niillä edistetään lainsäädäntövallan käyttäjän päättämien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja yleensä EU:n tavoitteiden saavuttamista; tukee 
siksi tiukan talouden aikoina sitä, että komissio pyrkii pitämään EU:n talousarviosta 
maksettavat hajautettujen erillisvirastojen tuet kurissa, mutta ei hyväksy sitä, että 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja käytetään EU:n talousarviosta maksuista 
riippuvaisille virastoille maksettavan osuuden vähentämiseen, minkä avulla komissio luo 
keinotekoisesti lisää liikkumavaraa;

77. toteaa, että virastojen 213 uudesta henkilöstötaulukon virasta (virkoja on yhteensä 4 854) 
80 virkaa osoitetaan uusille tai käynnistysvaiheessa oleville virastoille ja loput virastoille, 
joiden tehtäviä ollaan lisäämässä; kehottaa jälleen soveltamaan kokeneiden tieteellisten 
erityisasiantuntijoiden rekrytointiin erillistä menettelyä, erityisesti kun toimet rahoitetaan 
yksinomaan maksuin eikä niillä siten ole vaikutusta EU:n talousarvioon;

78. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.


