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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille, että otsakkeen 4 maksusitoumusmäärärahoja on lisätty, vaikkakin suurin 

osa lisäyksestä johtuu Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen osuuden kasvusta; 

korostaa, että unionin kansainvälisellä areenalla kohtaamien moninaisten haasteiden 

vuoksi ulkoiset toimet voivat olla uskottavia vain, jos niihin osoitetaan riittävästi 

resursseja; 

2. on huolestunut siitä, että otsakkeen 4 liikkumavara käytetään talousarvioesityksessä 

kokonaan, mikä tarkoittaa, että unionille jää hyvin vähän toimintamahdollisuuksia 

ennalta arvaamattomissa ulkoisissa kriiseissä; 

3. korostaa, että on strategisesti tärkeää kohdentaa Länsi-Balkanin alueelle riittävästi 

rahoitusta, koska alue on unionin keskeinen prioriteetti ja koska siten voidaan vahvistaa 

alueen maiden etenemistä kohti unionin jäsenyyttä, ja pitää tässä yhteydessä 

valitettavana ehdotusta leikata 10 miljoonalla eurolla määrärahoja, joilla tuetaan Länsi-

Balkanin poliittista uudistusta; vaatii kääntämään tämän kehityssuunnan, sillä poliittiset 

uudistukset ovat kaiken demokraattisen muutoksen selkäranka ja unionin 

jäsenyysprosessin olennainen osa; painottaa tarvetta varmistaa riittävä rahoitus Länsi-

Balkanin strategian toimintasuunnitelman 2018–2020 täytäntöönpanoa varten ja osoittaa 

tuki ensisijaisesti oikeusvaltion kehittämiseen ja alueelliseen yhdentymiseen; kehottaa 

kaksinkertaistamaan IPA II -välineestä Erasmus+-ohjelmaan osoitettavan 

rahoitusosuuden strategian mukaisesti; 

4. kannattaa ehdollisuuden periaatteen mukaisesti Turkille osoitettujen määrien 

vähentämistä kaikissa budjettikohdissa, kun otetaan huomioon oikeusvaltioperiaatteen, 

demokratian ja perusoikeuksien jatkuva taantuminen; toteaa, että samalla olisi 

vahvistettava edelleen suoraa tukea kansalaisyhteiskunnalle sekä ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen tilanteessa, jossa Turkin yhteiskunnan kahtiajako kasvaa ja 

viranomaiset toteuttavat toimenpiteitä perusoikeuksia ja -vapauksia sekä 

ihmisoikeuksien puolustajia vastaan vallankaappausyrityksen jälkimainingeissa; katsoo 

tässä yhteydessä, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tiedotusvälineiden vapauteen 

ja HLBTI-ihmisten oikeuksiin; 

5. katsoo, että nykyinen jakosuhde Turkin-pakolaisavun koordinointivälineelle osoitetuissa 

määrissä (1 miljardi euroa unionin talousarviosta, 2 miljardia euroa jäsenvaltioilta) olisi 

säilytettävä; kehottaa mukauttamaan vastaavasti vuodeksi 2019 ehdotettua unionin 

rahoitusosuutta Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen varainhoitovuoden 2019 

talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista 5. heinäkuuta 2018 

annetussa päätöslauselmassa1 esitetyn parlamentin kannan mukaisesti; katsoo, että 

lisäksi on varmistettava, ettei otsakkeesta 4 mahdollisesti Turkin-pakolaisavun 

koordinointivälinettä varten otettu maksuosuus johda meneillään olevien ohjelmien 

määrärahojen vähenemiseen; pitää lisäksi ehdottoman tarpeellisena seurata tarkasti 

koordinointivälineen varojen käyttöä ja siten varmistaa, että kyseiset varat 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0311. 
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kohdennetaan tarkasti pakolaishankkeisiin eikä niitä käytetä mihinkään muuhun 

tarkoitukseen; kehottaa komissiota raportoimaan budjettivallan käyttäjälle säännöllisesti 

rahoitettujen toimien yhteensopivuudesta oikeusperustan kanssa; 

6. pitää valitettavana, että Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen 

edistämiseksi osoitettavaa rahoitusta on vähennetty; kehottaa palauttamaan määrärahat 

nykytasolle ilman vähennyksiä; 

7. korostaa unionin itäisen ja eteläisen lähinaapuruston strategista merkitystä; korostaa, 

että naapuruston tilanne on edelleen huomattava haaste unionille; on huolissaan siitä, 

että Euroopan naapuruusvälineeseen kohdistuvat paineet jatkuvat vuonna 2019 

voimakkaina ja korostuvat entisestään, kun sen varoista rahoitetaan Syyriaa koskevia 

sitoumuksia ja EU:n Afrikka-hätärahaston hankkeita; kehottaa korvaamaan nämä uudet 

sitoumukset kokonaisuudessaan lisämäärärahoilla; pitää myönteisenä 

maksusitoumusmäärärahojen lisäämistä luottamuksen rakentamiseen ja turvallisuuteen 

sekä konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen Välimeren alueen maissa; korostaa 

tässä yhteydessä tarvetta myöntää riittävästi tukea haavoittuvassa asemassa oleville 

ryhmille, erityisesti (ilman huoltajaa oleville) lapsille, naisille ja seksuaalisen väkivallan 

uhreille aseellisissa selkkauksissa ja niiden ulkopuolella; 

8. on tyytyväinen komission aikomukseen jatkaa lisätuen antamista Ukrainalle, etenkin 

Itä-Ukrainassa jatkuvan konfliktin yhteydessä, ja Tunisialle etenkin sen pyrkimyksissä 

torjua köyhyyttä ja nuorisotyöttömyyttä; kehottaa viimeaikaisen poliittisen kehityksen 

vuoksi lisäämään tukea Libyan vakauttamiselle ja tukemaan myös 

kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeusnormien ja kansainvälisen oikeuden noudattamista; 

katsoo, että tässä tilanteessa erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, 

että lapsen oikeuksia koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti EU:n Libyalle 

myöntämää rahoitusta ei käytetä rahoittamaan mielivaltaisia pidätyksiä eikä 

haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, erityisesti lasten, pidätyksiä ja että 

muuttajien kohtelussa noudatetaan täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; 

toteaa, että Libyan vakauttaminen on vasta ensimmäinen vaihe ja jälleenrakennusta ja 

uudistuksia varten tarvitaan lisätoimia; kehottaa lisäämään tukea Georgian ja Moldovan 

tasavallan poliittisille uudistuksille ja demokratiaprosesseille; pitää tuen 

täytäntöönpanon asianmukaista valvontaa sekä uudistusten edistymisen seurantaa näissä 

kumppanimaissa ehdottoman tarpeellisena; 

9. pyytää monissa maissa esiintyvien lisääntyvien tukahduttamistoimien vuoksi lisäämään 

rahoitusta demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalle eurooppalaiselle rahoitusvälineelle 

vaarassa olevien ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi, myös käyttämällä EU:n 

ihmisoikeuksien puolustajia koskevaa mekanismia (ProtectDefenders.eu); katsoo, että 

lisäksi on varmistettava riittävä rahoitus EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnille, koska 

niiden avulla voidaan lujittaa demokraattisia instituutioita ja vahvistaa kansalaisten 

luottamusta vaaliprosesseihin ja siten edistää vakautta ja muita ulkopolitiikan 

tavoitteita; 

10. pitää valitettavana, että EU:n maksuosuutta ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä 

käsittelevälle Euroopan yliopistojen väliselle keskukselle (EIUC) ja sen ihmisoikeuksia 

käsittelevälle maailmanlaajuiselle verkostolle on leikattu, mikä haittaa vakavasti tämän 



 

AD\1161525FI.docx 5/8 PE623.654v02-00 

 FI 

EU:n akateemisen lippulaivaohjelman toimintaa; pyytää komissiota säilyttämään 

EIUC:lle maksettavan rahoitusosuuden aiempia osuuksia vastaavalla tasolla; 

11. kehottaa unionia lisäämään tukea Lähi-idän rauhanprosessille, palestiinalaishallinnolle 

ja UNRWAlle 8. helmikuuta 2018 YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön 

(UNRWA) tilanteesta annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman1 mukaisesti 

ottaen huomioon tilanteen heikkenemisen paikalla ja Yhdysvaltojen päätöksen vähentää 

radikaalisti osallistumistaan; on edelleen huolestunut EU:n rahoittamien 

humanitaaristen avustusten lisääntyvää hävittämisestä ja takavarikoinnista 

Länsirannalla; 

12. panee merkille yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) rahoitukseen tehdyn 

maltillisen lisäyksen mutta toteaa, että YUTP:n määrärahoihin kohdistuu edelleen 

voimakas paine ja että eräiden yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 

piiriin kuuluvien operaatioiden laajentaminen uhkaa pahentaa ongelmaa entisestään 

vuonna 2019; kehottaa perumaan vähennyksen, jota neuvosto on ehdottanut muihin 

kriisinhallintatoimiin ja -operaatioihin, koska se vähentäisi joustavuutta 

odottamattomien kriisien käsittelyssä, ja kehottaa lisäämään YUTP:n määrärahoja 

vastaavasti; 

13. kehottaa osoittamaan lisävaroja vakautta ja rauhaa edistävään välineeseen, koska sillä 

on merkittävä rooli kriisinratkaisussa, kriisivalmiudessa, konfliktien ennaltaehkäisyssä 

ja rauhanrakentamisessa; korostaa, että on tärkeää toteuttaa jatkossakin tähän 

välineeseen sisältyvää kehityksen ja turvallisuuden välistä yhteyttä, ja kehottaa 

lisäämään välineen nykyisten osien kautta käytettäviä määrärahoja; 

14. pitää tärkeänä muotoilla unionin yhteistä puolustuspolitiikkaa vaiheittain ja korostaa 

tarvetta huolehtia edelleen rahoituksesta sen toteuttamisen varmistamiseksi; 

15. on tyytyväinen Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman (EDIDP) äskettäiseen 

hyväksymiseen, jotta voidaan tukea Euroopan puolustusyhteistyötä ja alan innovointia, 

ja suhtautuu myönteisesti ohjelman sisällyttämiseen vuoden 2019 talousarvioesitykseen; 

katsoo, että yhdessä käynnissä olevan puolustusalan tutkimusta koskevan 

valmistelutoimen kanssa tämä ohjelma vaikuttaa Euroopan puolustusteollisuuden 

kehittämiseen; korostaa pk-yritysten ja mid-cap-yritysten rajaylittävän osallistumisen 

merkitystä; 

16. kehottaa lisäämään tukea aseiden leviämisen estämiseen ja aseriisuntaan 

ydinsulkusopimuksesta johtuvien velvoitteiden sekä Euroopan parlamentin 

27. lokakuuta 2016 ydinturvasta ja asesulusta antaman päätöslauselman2 mukaisesti; 

17. kehottaa lisäämään kaikista ulkoisista rahoitusvälineistä maksettavia Erasmus+-

osuuksia, sillä ihmisten välinen kanssakäyminen ja nuorten liikkuvuus ovat keskeisiä 

strategioita, joilla voidaan lisätä EU:n ulkoisten toimien vaikutusta ja unionin 

näkyvyyttä kumppanimaiden kansalaisten keskuudessa; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0042. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0424. 
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18. muistuttaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat tuntuvia useilla ihmiselämän 

alueilla ja kehitysmaissa ne tuntuvat yhä voimakkaampina; kehottaa osoittamaan 

ilmastotoimiin enemmän määrärahoja, jotta niiden taso ilmentäisi paremmin EU:n 

vahvaa sitoumusta ilmastodiplomatiaan ja ilmastodiplomatian toimien lisäämistä. 



 

AD\1161525FI.docx 7/8 PE623.654v02-00 

 FI 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 29.8.2018    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

43 

5 

8 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad 

Bashir, Bas Belder, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio 

Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Anna 

Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, 

Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, 

Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine 

Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, 

Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio 

Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, 

Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Dobromir Sośnierz, 

Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo 

Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Boris Zala 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Asim Ademov, Brando Benifei, Andrea Bocskor, Tanja Fajon, Neena 

Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Jo Leinen, Miroslav Poche, José 

Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 



 

PE623.654v02-00 8/8 AD\1161525FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON 
ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

43 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, 

Ivo Vajgl 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Arnaud Danjean, 

Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey 

Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, 

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka 

Šuica, László Tőkés 

S&D Nikos Androulakis, Brando Benifei, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Ana 

Gomes, Liisa Jaakonsaari, Wajid Khan, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Clare Moody, 

Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Elena 

Valenciano, Boris Zala 

 

5 - 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa 

NI James Carver, Dobromir Sośnierz 

 

8 0 

ECR Amjad Bashir, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van 

Orden 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 

 


