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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisinä oikeus- ja sisäasioiden määrärahoja koskevia sopimuksia; tunnustaa, 
että parlamentin neuvotteluryhmät ovat vaikuttaneet merkittävästi oikeus- ja sisäasioita 
koskevien määrärahojen lopulliseen muotoutumiseen erityisesti yleisten ja erityisten 
tavoitteiden sisällön, tavoitteisiin liittyviin menojen vähimmäisosuuksien, määrärahojen 
tavoitteiden saavuttamista koskevien indikaattorien määrittelyn sekä EU:n sisäisten ja 
ulkoisten toimien johdonmukaisuuden osalta;

2. pitää syvästi valitettavina 7.–8. helmikuuta 2013 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen 
päätelmiä rahoituskehyksestä, mukaan luettuna rahoitusnäkymien otsakkeen 3 
loppusumma, joka on 16,6 prosenttia pienempi kuin komission ehdottama loppusumma, 
sekä siitä johtuvaa sisäisen turvallisuuden rahaston määrärahojen leikkaamista 
23 prosentilla sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston määrärahojen 
leikkaamista 20 prosentilla; panee merkille, että se, että monivuotisen rahoituskehyksen 
luvut ja kutakin politiikanalaa koskevat enimmäismäärät toimitettiin parlamentille 
myöhäisessä vaiheessa, ei auttanut esittelijöitä muotoilemaan strategista lähestymistapaa 
neuvoston kanssa käytäviä neuvottelua varten; kehottaa komissiota antamaan 
tulevaisuudessa monivuotisen rahoituskehyksen päivitetyt luvut samanaikaisesti 
neuvostolle ja parlamentille;

3. pitää myönteisenä sekä eri puheenjohtajavaltioiden että komission rakentavaa 
lähestymistapaa oikeusasioita koskeneiden neuvottelujen yhteydessä; toteaa, että edellä 
mainitun ansiosta asiakysymyksissä päädyttiin nopeaan ja tyydyttävään ratkaisuun;

4. pitää valitettavana, että sisäasioiden yhteydessä neuvosto ja komissio näyttivät olevan 
kiinnostuneempia varojen käyttämisestä jäsenvaltioiden kansallisten talousarvioiden
täydentämiseen sen sijaan, että varat olisi käytetty eurooppalaisen lisäarvon ja 
solidaarisuuden edistämiseen; tunnustaa talous- ja rahoitustilanteen erityisen vakavuuden, 
mutta korostaa siitä huolimatta, että oikeus- ja sisäasioiden varojen käytöllä olisi 
ensisijaisesti edistettävä unionin etuja ja tuettava eurooppalaista lisäarvoa selkeästi 
tuottavia toimia, kuten unionin uudelleensijoittamisohjelmaa ja muita unionipainotteisia 
toimia; pitää valitettavana, että parlamentille ei ole toimitettu SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti ohjelmasuunnittelua koskevia delegoituja päätöksiä, koska 
mainitut päätökset täyttävät selkeästi perussopimuksessa säädetyt delegoituja säädöksiä 
koskevat vaatimukset; pitää valitettavana, että komissio ja neuvosto ehdottivat 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ja sisäisen turvallisuuden rahaston 
varojen käyttämistä toimiin kolmansissa maissa määrittämättä näiden toimien 
oikeusperustaa ja antamatta parlamentille mahdollisuutta vastustaa ehdotusta;

5. panee sisäasioiden määrärahojen osalta merkille myös sen, että tavallinen 
lainsäätämisjärjestys ei anna komissiolle ja neuvostolle oikeutta neuvotella keskenään 
yhteisestä kannasta ilman parlamentin osallistumista eikä sen jälkeen oikeutta esittää 
yhteinen kantansa parlamentille tapahtuneena tosiasiana; korostaa, että jos komissio ei 
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halua puolustaa alkuperäistä kantaansa, sen olisi esitettävä muutettu ehdotus; suosittelee, 
että otetaan käyttöön uudet rahoitusneuvotteluja koskevat käytännön järjestelyt, jotka 
sisältävät muun muassa varhaisessa vaiheessa järjestettävät kolmen toimielimen 
keskustelut unionin talousarvion roolista, tehtävästä ja lisäarvosta; vaatii, että komission 
on toimittava vilpittömänä välittäjänä tulevissa toimielinneuvotteluissa;

6. katsoo, että parlamentin on ehdottomasti vaadittava johdonmukaisesti, että EU:n 
rahoituksen yhteydessä sovelletaan tuloshakuista lähestymistapaa, jota ei pidä rajoittaa 
koskemaan vain toteutettujen toimien lukumäärää niiden laadun arvioinnin sijasta; 
suosittelee, että edistetään edelleen laatuindikaattoreita, joilla EU:n rahoitustoimien 
onnistumista viime kädessä arvioidaan, ja että ne sisällytetään oikeus- ja sisäasioiden 
tuleviin varoihin;

7. kehottaa komissiota varmistamaan uusien varojen nopean toteutuksen, käytettävissä 
olevien määrien täysimittaisen ja tehokkaan käytön, oikeudenmukaisen maantieteellisen 
jakautumisen ja alisuorittavien alueiden tukemisen;

8. katsoo, että puolivälin arvioinnin yhteydessä parlamentin on keskityttävä niiden alojen 
puolustamiseen, joita koskevat leikkaukset olivat suurimmat, koska leikkaukset esiteltiin 
parlamentille ilman mitään asianmukaisia perusteluja;

9. katsoo, että parlamentin olisi puolivälin arvioinnin yhteydessä keskitettävä kaikki 
neuvotteluvalmiutensa yhteispäätösmenettelyyn siten, että Eurooppa-neuvosto ei sanele 
päätöksiä ja määriä;

10. pitää olennaisen tärkeänä, että parlamentti valvoo asianmukaisesti sitä, miten komissio ja 
myös jäsenvaltiot käyttävät varoja; suosittelee, että vastuussa olevat valiokunnat arvioivat 
uudelleen ensisijaisia tavoitteitaan ennen vuonna 2016 toteutettavaa arviointia voidakseen 
antaa poliittista ohjausta; toteaa, että oikeus- ja sisäasioista vastaava parlamentin 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta sitoutuu luomaan 
asianmukaisen valvontamekanismin.
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