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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2011 
varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja 
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen 
talousarvion varainhoitovuodeksi 20112,

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

– ottaa huomioon komission 17. kesäkuuta 2011 esittämän esityksen Euroopan unionin 
lisätalousarvioksi nro 4/2011 varainhoitovuodeksi 2011 (KOM(2011)0375),

– ottaa huomioon neuvoston xxx 2011 vahvistaman kannan lisätalousarvioesitykseen 
nro 4/2011 (00000/2011 – C7-0000/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että vuoden 2011 yleiseen talousarvioon tehtävä lisätalousarvioesitys nro 
4/2011 koostuu kahdesta osasta: alaotsakkeen 3 a mukaisten määrärahojen 
vahvistamisesta sekä perinteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistamisesta, 

B. ottaa huomioon, että siirtolais- ja pakolaisvirtojen hallinnointiin (Frontexin, Euroopan 
ulkorajarahaston, Euroopan paluurahaston ja Euroopan pakolaisrahaston kautta) 
tarkoitettuja maksusitoumusmäärärahoja on lisätty lähes 41,1 miljoonalla eurolla, jotka 
ovat osa EU:n laaja-alaista vastausta eteläisen Välimeren maiden poliittisiin tapahtumiin,

C. ottaa huomioon, että maksusitoumusmäärärahojen kasvu on nettomääräistä ja noudattaa 
periaatetta "uudet määrärahat uusia tehtäviä varten",

                                               
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0475.
3 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
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D. ottaa huomioon, että ehdotettu maksumäärärahojen samanaikainen lisääminen 
43,9 miljoonalla eurolla on mahdollinen, koska Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan 
sisältyviä energiaverkkoja koskevia maksuja ei ole toteutettu kokonaan, ja ne on 
kohdennettu uudelleen,

E. ottaa huomioon, että mainitun budjettikohdan toteuttamatta jätetyt maksut on käytetty 
lisätalousarvion nro 2/2011, lisätalousarvioesityksen nro 4/2011 ja useiden siirtojen 
hyväksymisen jälkeen,

F. ottaa huomioon, että vuodeksi 2011 mahdollisesti tulevat maksuvaatimukset olisi 
esitettävä siten, että molempien budjettivallan käyttäjien yhdessä hyväksymä yhteinen 
lausunto otetaan huomioon,

1. panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 4/2011;

2. panee hyvin yllättyneenä merkille neuvoston kantojen epäjohdonmukaisuuden, kun se 
lisätalousarvioesitykseen nro 4/2011 sisältyvässä 3a kohdassa hyväksyi täydennyksiä 
moniin ohjelmiin mutta omaksuu vastakkaisen kannan samoista välineistä 
varainhoitovuodeksi 2012 vähentämällä määrärahoja; 

3. palauttaa tähän liittyen mieliin, että EU:n välineitä koskevien maksumäärärahojen 
ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat ennakkoehtoja tehokkaalle ja optimoidulle 
rahankäytölle, johon tiukan budjettipolitiikan aikana mielellään pyritään;

4. hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 4/2011 sellaisenaan ja kehottaa 
puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 4/2011 lopullisesti hyväksytyksi ja 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Lisätalousarvioesitys nro 4/2011 koostuu kahdesta osasta:

1. Vuoden 2011 talousarvion otsakkeen 3 a mukaisten maksusitoumusten 
vahvistaminen Pohjois-Afrikan viimeaikaisten tapahtumien aiheuttamien 
pakolais- ja siirtolaisvirtojen hallinnointiin.

Tämä rahoitetaan maksusitoumusmäärärahojen uudelleenkohdentamisella ja/tai lisäämisellä 
sekä maksujen täysimittaisella uudelleenkohdentamisella.

Eritelmä on seuraava (miljoonia euroja):

Maksujen uudelleenkohdentamiset tehdään EERP:n energiaverkkoja koskevasta kohdasta 
(32 02 14 01), jota oli jo vähennetty sen jälkeen, kun komissio laati epävirallisen asiakirjan 
hankkeen toteutuksesta puuttuvista 352 miljoonasta eurosta:

Lisätalousarvio 2/2011: - 252 miljoonaa euroa koostuu seuraavista:

- 182,4 miljoonaa euroa 
lisätalousarviossa 1/2011 käyttöön otetun 
negatiivisen varauksen käyttämisestä
- 19,5 miljoonaa euroa Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöön 
ottamisesta lisätalousarvioesityksen nro 
2/2011 mukaisesti
- 50 miljoonaa euroa 
globalisaatiorahaston maksumäärärahojen 
lisäämisestä

* Lisätalousarvioesitys 4/2011 - 41,1 miljoonaa

Sitoumukset Maksut
Frontex 30 24
Ulkorajarahasto 6.5 4.9
Euroopan paluurahasto 3.7 2.8
Euroopan pakolaisrahasto 12 12.2

Lisäykset yhteensä 52.2 43.9

Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta - 10 0
EU:n pakolaisrahaston käyttötarkoitukseensa 
sidotut määrärahat 

- 1.1 0

EERP:n energiahankkeet 0 - 43.9
Vähennykset yhteensä - 11.1 - 43.9

Lisätalousarvioesityksen nro 4/2011 mukaiset 
muutokset YHTEENSÄ

+ 41.1 0
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* Siirto DEC 24/2011: - 30,2 miljoonaa

* Sisäinen siirto - 26 miljoonaa (komission päätöksellä luvun 32 04 
sisällä)

Tämän seurauksena EERP:n energiaverkkoja koskevien maksumäärärahojen toteuttamatta 
jättäminen käytetään kokonaan, jos lisätalousarvioesitys 4/2011 hyväksytään sellaisenaan.

2. Perinteisiä omia varoja sekä alv- ja bktl-kantaa koskevien ennakkoarvioiden 
tarkistaminen, Ison-Britannian jäsenmaksualennuksen korjausten budjetointi 
vuosille 2006, 2007 ja 2010.

Nämä laskennalliset perusteet johtavat jäsenvaltioiden omista varoista EU:n talousarvioon 
maksettavien osuuksien muuttumiseen.


