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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa laatimaan vuodelle 2021 kunnianhimoisen talousarvion, jonka avulla Euroopan 
unioni voi vastata ulkopolitiikan haasteisiin, saavuttaa tavoitteensa ja pyrkiä strategisen 
riippumattomuuden tavoitteeseen;

2. on huolissaan covid-19-pandemian nopeasta leviämisestä maailmanlaajuisesti ja sen 
vaikutuksesta maihin, joihin se leviää; on vakuuttunut, että kansainvälinen yhteistyö on 
olennaisen tärkeää tämän maailmanlaajuisen kriisin ratkaisemiseksi; katsoo, että EU:n 
olisi johdettava kansainvälisiä toimia pandemian hillitsemiseksi ja sen vaikutusten 
lieventämiseksi; kehottaa EU:ta osoittamaan solidaarisuutta niitä kolmansia maita 
kohtaan, joihin pandemia vaikuttaa, erityisesti välittömässä naapurustossa olevia maita 
kohtaan, esimerkiksi ottamalla käyttöön lisäresursseja EU:n ulkoisten 
rahoitusvälineiden avulla, jotta voidaan auttaa kyseisiä maita saamaan taloutensa 
kuntoon, lieventää tämän kriisin sosioekonomisia vaikutuksia ja vahvistaa 
maailmanlaajuisesti julkisten terveydenhuoltojärjestelmien valmiuksia;

3. korostaa Länsi-Balkanin aluetta koskevan laajentumispolitiikan ja EU:n 
naapuruuspolitiikan strategista merkitystä; korostaa, että Länsi-Balkanin maat ja itäiset 
ja eteläiset naapurimaat tarvitsevat lisärahoitusta poliittisten ja taloudellisten uudistusten 
tukemiseksi ja että tukea olisi kohdennettava erityisesti sitoutuneimmille kumppaneille 
”enemmällä enemmän ja vähemmällä vähemmän” -periaatteen mukaisesti; palauttaa 
mieliin, että rahoitustuen saamiseksi on noudatettava tiukkoja ehtoja; korostaa, että 
tukea on annettava erityisesti Eurooppaan myönteisesti suhtautuville ja demokratiaa 
tukeville toimijoille kyseisillä alueilla, jolloin edistetään EU:n arvojen kehittämistä ja 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista;

4. katsoo, että liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) rahoitusta olisi osoitettava 
demokraattisten instituutioiden toimintaan sekä oikeusvaltioperiaatteen, hyvän 
hallintotavan ja julkishallinnon tukemiseen; palauttaa mieliin, että komissio on 
suositellut liittymisneuvottelujen aloittamista Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa, 
ja vaatii myöntämään riittävästi määrärahoja, jotta voidaan tukea poliittisia uudistuksia 
ja lainsäädännön mukauttamista unionin säännöstöön;

5. korostaa, että IPA III -välineen määrärahojen saamisen ehtona olisi oltava 
oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden, demokratiakehityksen, 
perusarvojen ja hyvien naapuruussuhteiden kaltaisten eurooppalaisten arvojen 
kunnioittaminen; kehottaa komissiota seuraamaan ehtojen noudattamista; pyytää 
komissiota käyttämään liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III) tällä hetkellä 
osoitettuja varoja EU:n suoraan hallinnoimaan tukeen Turkin kansalaisyhteiskunnalle, 
ihmisoikeuksien puolustajille ja toimittajille sekä parantaakseen mahdollisuuksia 
ihmisten välisiin yhteyksiin, akateemista vuoropuhelua, turkkilaisten opiskelijoiden 
pääsyä eurooppalaisiin yliopistoihin ja toimittajille tarkoitettuja media-alustoja 
demokraattisten arvojen ja periaatteiden, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
suojelemiseksi ja edistämiseksi;
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6. palauttaa mieliin eteläisen naapuruston maiden huolestuttavan kehityksen, mukaan 
lukien Syyrian ja Libyan jatkuvat konfliktit, ääriliikkeiden nousu ja pakolais- ja 
muuttaja-aallot; pyytää komissiota osoittamaan eteläisen naapuruston maille riittävästi 
taloudellisia resursseja ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden uudessa rakenteessa;

7. kehottaa komissiota lisäämään YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten 
avustus- ja työelimelle (UNRWA) myönnettävää rahoitustukea vuonna 2021 alueen 
lisääntyvän epävarmuuden ja epävakauden vuoksi, jotta peruspalveluja voidaan tarjota 
keskeytyksettä miljoonille palestiinalaispakolaisille ja jotta UNRWA voi toteuttaa 
äärimmäisen tärkeitä tehtäviään; pitää valitettavana, että EU:n rahoittamia 
humanitaarisia avustuksia hävitetään ja takavarikoidaan jatkuvasti Länsirannalla; on 
huolissaan tilintarkastustuomioistuimen korostamasta seikasta, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto ja komissio eivät ole päättäväisesti pyrkineet huolehtimaan siitä, että 
Israelin viranomaiset maksavat korvausta, kuten parlamentin syyskuussa 2018 
antamassa päätöslauselmassa vaadittiin;

8. kehottaa jälleen tarkastelemaan uudelleen perusteellisesti ja kattavasti EU:n ja Egyptin 
suhteita, erityisesti EU:n avustusohjelmaa; katsoo, että Egyptin ihmisoikeustilanne 
edellyttää komission budjettitukitoimien perusteellista tarkistamista, ja vaatii, että EU:n 
tuki rajoitetaan ensisijaisesti kansalaisyhteiskunnan auttamiseen, kuten lokakuussa 2019 
annetussa päätöslauselmassa korostettiin;

9. palauttaa mieliin useiden eurooppalaisten poliittisten johtajien korostaneen, että on 
tärkeää edistää merkittävästi suhteita Afrikan mantereen kanssa, ja korostaa tämän 
vuoksi, että on siirryttävä asianmukaisesti sanoista tekoihin ja annettava tarvittavaa 
rahoitusta, jotta voidaan reagoida useisiin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joista Eurooppa ja Afrikka voivat selvitä vain 
yhteisvoimin;

10. pyytää komissiota laatimaan kattavan arktista aluetta koskevan EU:n strategian, jossa 
otetaan huomioon kaikki geopoliittiset ja geostrategiset näkökohdat sekä alueella 
tapahtuva nopea ilmastonmuutos; pyytää komissiota ottamaan arktisen alueen vuoden 
2020 työohjelmaan;

11. pitää myönteisenä komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdotusta luoda 
”geopoliittinen komissio”; palauttaa kuitenkin mieliin tarpeen varmistaa, että 
kunnioitetaan EU:n muita prioriteetteja ja arvoja, kuten ihmisoikeuksien suojelua, 
sukupuolten tasa-arvoa, ympäristönsuojelua ja vähemmistöjen oikeuksia; korostaa 
tämän vuoksi, että uutta ”geopoliittista” EU:ta rakennettaessa on huolehdittava edellä 
mainittujen suojelusta;

12. muistuttaa, että ihmisoikeudet ovat erottamaton osa EU:n ulkosuhdepolitiikkaa; toteaa 
jälleen, että on osoitettava lisää rahoitusta, joka on osoitettu ihmisoikeuksien 
maailmanlaajuiseen tukemiseen ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun, 
erityisesti suurimmassa vaarassa olevien suojeluun; korostaa tässä yhteydessä, että 
ihmisoikeuspuolustajia koskevan mekanismin (Protectdefenders.eu) toimintaa on 
jatkettava ja sille on osoitettava enemmän rahoitusta; katsoo, että EU:n olisi 
ehdottomasti pidättäydyttävä käyttämästä budjettitukea tukimuotona maissa, joissa 
laiminlyödään vakavasti ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien kansainvälisten 
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normien noudattamista tai jotka eivät osoita sitoutuneensa korruption torjuntaan; 
korostaa vaalitarkkailutoiminnan, erityisesti paikallisten kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen suorittaman vaalitarkkailutoiminnan, merkitystä ja vaatii tätä varten riittävää 
rahoitusta;

13. kehottaa lisäämään rahoitusta strategisen viestinnän toimille, joilla torjutaan 
disinformaatiokampanjoita, joita toteutetaan yhä useammin unionin ja sen 
lähinaapuruston maiden demokraattisen järjestyksen horjuttamiseksi; korostaa 
Euroopan ulkosuhdehallinnon East StratCom -työryhmän ”EU vs. Disinfo” -
lippulaivahankkeen merkitystä disinformaation, propagandan ja ulkoisen vaikuttamisen 
torjunnassa;

14. korostaa, että ilmastonmuutoksen seurauksena geopoliittinen ympäristö muuttuu ja 
humanitaariset tarpeet lisääntyvät eri puolilla maailmaa; vaatii, että seuraavan 
talousarvion olisi autettava unionia täyttämään Pariisin sopimuksen mukaiset 
velvoitteensa, sen olisi vastattava täysin tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 
1,5 celsiusasteeseen ja edesautettava biologisen monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja sen vahvistumista uudelleen; korostaa tässä yhteydessä myös, että on 
tärkeää varmistaa tehokkaasti talousarvion ilmasto- ja ympäristökestävyys (myös 
biologisen monimuotoisuuden kannalta); painottaa, että olisi pyrittävä kaikin tavoin 
varmistamaan, että yleinen ilmastotoimien valtavirtaistamista koskeva tavoite voidaan 
saavuttaa koko vuodesta 2021 vuoteen 2027 kestävän kauden ajan;

15. korostaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen merkitystä ja asianmukaisten 
indikaattoreiden, menetelmien ja säännöllisen seurannan tarvetta, jotta voidaan 
analysoida EU:n talousarvion vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon; kehottaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa parantamaan henkilöstönsä sukupuolijakaumaa ja maantieteellistä 
jakaumaa; korostaa sellaisten eritystoimenpiteiden tarvetta, joilla varmistetaan, että 
unionin edustustoissa ja YTPP-operaatioissa on tasa-arvoneuvojia;

16. vaatii, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrärahoja olisi osoitettava sekä 
maantieteellisesti että aihekohtaisesti ensisijaisiin kohteisiin ja aloille, joilla EU:n 
toimet tarjoavat eniten lisäarvoa;

17. korostaa, että on tärkeää myöntää riittävästi rahoitustukea todellisen Euroopan 
puolustusunionin luomiseksi, strategisen riippumattomuuden edistämiseksi ja EU:n 
kansainvälisen aseman vahvistamiseksi; korostaa erityisesti, että on tärkeää pitää kiinni 
Euroopan puolustusrahastolle ja sotilaalliselle liikkuvuudelle myönnettäviä määriä 
koskevasta parlamentin kannasta; korostaa, että on varmistettava Euroopan 
puolustusviraston (EDA), pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY), Euroopan 
puolustusrahaston ja muiden aloitteiden puitteissa toteutettavan puolustukseen liittyvän 
toimintapolitiikan ja puolustukseen liittyvien toimien jatkuva tukeminen ja tehostettu 
koordinointi; kehottaa komissiota osoittamaan unionin talousarviosta rahoitusta 
Euroopan puolustusviraston ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön hallinto- ja 
toimintamenoja varten ja siten palauttamaan parlamentin valtuuden käyttää 
budjettivaltaa SEU-sopimuksen 41 artiklan mukaisesti;

18. korostaa, että on tärkeää pitää kiinni parlamentin kannasta, joka koskee määrärahoja 
unionin avaruusohjelmalle, sillä sen avulla vahvistetaan Euroopan asemaa 
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maailmaanlaajuisena toimijana ja se on unionin turvallisuuden ja puolustuksen vahva 
kilpailuvaltti;

19. huomauttaa, että vuonna 2021 otetaan käyttöön uuden sukupolven ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineitä, kuten yksinkertaistettu globaali rahoitusväline, ja useimmat nykyisistä 
ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä korvataan;

20. toteaa jälleen, että ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden uudella rakenteella olisi 
lisättävä yhdenmukaisuutta, vastuullisuutta, tehokkuutta ja demokraattista valvontaa; 
korostaa, että on tärkeää vahvistaa parlamentin asemaa uusien välineiden strategisessa 
ohjauksessa; odottaa pääsevänsä osallistumaan uusien välineiden (esi)suunnitteluun jo 
varhaisessa vaiheessa;

21. kehottaa lisäämään ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden rahoituksen avoimuutta ja 
valvontaa edunsaajamaissa sen varmistamiseksi, että taloudellisia resursseja käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti; kehottaa parlamenttia ja komissiota 
käymään säännöllisesti jäsenneltyä vuoropuhelua tietojen vaihtamiseksi, jotta 
parlamentti voi arvioida yksityiskohtaisesti määrärahojen käyttöä; kehottaa lisäämään 
paikallisten edunsaajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja näiden kuulemista talousarvion 
suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa; korostaa, että ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden näkyvyyttä on edistettävä tiedottamalla niiden myönteisistä 
vaikutuksista ja hyödyistä rahoituksen vaikutusten parantamiseksi ja EU:n 
julkisuusdiplomatian vahvistamiseksi;

22. pyytää komissiota laatimaan hyvissä ajoin varautumissuunnitelmia rahoituksen 
jatkuvuuden takaamiseksi, mikäli uusia ohjelmia ei ehditä hyväksyä ajoissa uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen alkuun mennessä;

23. kehottaa komissiota esittämään eriytetyn budjettinimikkeistön uusia ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineitä varten ja etenkin varaamaan vähintään yhden budjettikohdan kutakin 
sellaista kolmatta maata varten, jolle myönnetään merkittäviä määriä EU:n tukea; 
korostaa, että välineiden yksinkertaistuessa talousarvion rakenteen on oltava riittävän 
yksityiskohtainen ja avoin, jotta parlamentti voi toteuttaa talousarvioon liittyvät 
tehtävänsä tehokkaasti ja harjoittaa tehtäviinsä kuuluvaa valvontaa.
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