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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että varainhoitovuosi 2021 on kauden 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen ensimmäinen vuosi; toteaa myös, että ulkoisten toimien menoista 
suurin osa keskittyy naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineeseen 
(NDICI), jota koskevat toimielinten väliset lainsäädäntöneuvottelut ovat edelleen 
kesken; korostaa, että nämä neuvottelut olisi saatava päätökseen mahdollisimman pian;

2. pitää valitettavana, että komission ehdottama ulkoista toimintaa koskevan osan uusi 
nimikkeistö sisältää paljon vähemmän yksityiskohtia kuin edellinen nimikkeistö, mikä 
vähentää avoimuutta, ennustettavuutta ja vastuuvelvollisuutta, heikentää valvontaa ja 
rajoittaa budjettivallan käyttäjän mahdollisuuksia tehdä talousarviossa poliittisia 
painopisteitä tukevia valintoja; korostaa siksi, että talousarvion rakenteen on oltava 
eriytetympi ja sen on sisällettävä erityisiä budjettikohtia tärkeimpiä edunsaajia ja 
seutukuntia varten talousarvion selkeyden ja luettavuuden parantamiseksi; panee 
merkille, että ulkoasiainvaliokunta ja kehitysvaliokunta ovat ehdottaneet tarkistettua, 
uusiin välineisiin mukautettua nimikkeistöä, mutta siitä on tehty aiempaa 
yksityiskohtaisempi luomalla uusia momentteja komission ehdottamiin erittäin laajoihin 
maantieteellisiin ja temaattisiin budjettikohtiin; korostaa, että tarkistettu nimikkeistö saa 
vahvan tuen molemmissa valiokunnissa;

3. torjuu Eurooppa-neuvoston 21. heinäkuuta 2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä 
tekemään sopimukseen sisällytetyt merkittävät leikkaukset otsakkeeseen 6, jotka 
johtaisivat siihen, että NDICI-välineen määrärahat vähenevät sitä edeltäviin, nykyisellä 
rahoitussuunnittelukaudella sovellettuihin välineisiin verrattuna aikana, jolloin tarve 
EU:n johtajuudelle on suurempi kuin koskaan aikaisemmin; pitää valitettavana 
Eurooppa-neuvoston päätöstä luopua Next Generation EU -välineen ulkoisesta pilarista 
eli komission ehdottamasta 10,5 miljardin euron lisäyksestä NDICI-välineen 
määrärahoihin; korostaa, että aikana, jolloin ulkoisten haasteiden ja kansainvälisten 
poliittisten kysymysten merkitys kasvaa ja ne hallitsevat kansainvälistä politiikkaa, on 
varmistettava, että unionin talousarviosta osoitetaan asianmukainen rahoitus ulkoiselle 
ulottuvuudelle ja että se on valmis vastaamaan viipymättä nykyisiin, esiin nouseviin ja 
tuleviin haasteisiin; kehottaa vahvistamaan merkittävästi NDICI-välinettä yhtenä EU:n 
lippulaivaohjelmista;

4. kehottaa lisäämään kaikkien NDICI-välineen maantieteellisten ja temaattisten ohjelmien 
rahoitusta välinettä koskevan ensimmäisessä käsittelyssä omaksumansa kannan 
mukaisesti; toistaa kantansa, jonka mukaan NDICI-välineen temaattisia ohjelmia olisi 
vahvistettava, jotta unioni voi säilyttää vahvan asemansa näillä painopistealoilla; 
korostaa, että sen kanta NDICI-välineen määrärahoihin on täysin yhdenmukainen 
NDICI:tä koskevassa parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannassa vahvistettujen 
määrien kanssa;

5. kehottaa erityisesti vahvistamaan ihmisoikeuksia koskevalle välineen temaattiselle 
ohjelmalle kunnianhimoisemman talousarvion, jotta voidaan vastata maailmassa 
ihmisoikeuksiin kohdistuviin yhä suurempiin haasteisiin, joita covid-19-kriisi pahentaa 
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entisestään; palauttaa mieliin, että ihmisoikeuksien suojeleminen ja edistäminen 
kaikkialla maailmassa on edelleen EU:n ulkoisten toimien keskeinen toiminta-ala; 
toistaa tukevansa voimakkaasti ihmisoikeuksien puolustajia, myös ympäristöaktivisteja 
ja erityisesti heitä, jotka ovat suurimmassa vaarassa, ja kehottaa osoittamaan riittävästi 
varoja Protect Defenders EU -hankkeen tukemiseen, jotta ihmisoikeuksien puolustajien 
suojelua voidaan laajentaa ja vahvistaa; korostaa, että vainottujen vähemmistöjen 
suojelutoimiin on oltava saatavilla riittävästi rahoitusta; korostaa tukevansa uskonnon- 
ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä sekä 
antisemitismin ja muiden syrjinnän muotojen torjuntaa, myös riittävän rahoituksen 
osalta;

6. toistaa tukevansa vaalitarkkailuvaltuuskuntien, myös paikallisten tarkkailijoiden, 
rahoittamista, sillä nykyaikana demokratiaan kohdistuu yhä enemmän uhkia eri puolilla 
maailmaa; kehottaa lisäämään vaalitarkkailuvaltuuskuntien rahoitusta ja korostaa niiden 
keskeistä roolia vahvana pelotteena vaalivilppiä ja -väkivaltaa vastaan, ja katsoo, että ne 
edistävät myös tulevien vaalien järjestelyjen parantamista, rauhan ja kehityksen 
vaalimista sekä demokratian tukemista;

7. kehottaa lisäämään ulkopoliittisia tarpeita ja ensisijaisia tavoitteita, kriisitoimia ja 
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviilialan hätätoimenpiteitä koskevien 
budjettikohtien määrärahoja, jotta voidaan puuttua covid-19-pandemian dramaattisiin 
vaikutuksiin;

8. ei hyväksy ”uusia haasteita ja painopisteitä koskeva joustovara” -budjettikohdan 
käyttöönottoa, sillä komissio ei ole antanut olennaisia tietoja tämän budjettikohdan 
varojen käyttötarkoituksesta; painottaa, että tällainen avoin sekki ei ole avoimuuden ja 
demokraattisen vastuuvelvollisuuden periaatteiden mukainen ja heikentää budjettivallan 
käyttäjän oikeuksia;

9. korostaa, että itäiset ja eteläiset naapurimaat tarvitsevat lisärahoitusta poliittisten ja 
taloudellisten uudistusten sekä demokratiakehityksen tukemiseksi ja että tukea olisi 
kohdennettava erityisesti sitoutuneimmille kumppaneille ”enemmällä enemmän ja 
vähemmällä vähemmän” -periaatteen mukaisesti; kehottaa lisäämään EU:n rahoituksen 
näkyvyyttä ja avoimuutta lähimmissä naapurimaissa; kehottaa komissiota valvomaan, 
ettei varoja käytetä väärin;

10. pitää myönteisenä EU:n itäisen kumppanuuden maille covid-19-pandemian yhteydessä 
myöntämää yli 980 miljoonan euron taloudellista tukea terveydenhuoltoalan välittömiin 
tarpeisiin vastaamiseksi;

11. kehottaa Valko-Venäjän viimeaikaisten huolestuttavien tapahtumien johdosta 
perustamaan uuden Valko-Venäjän erityisedustajan tehtävän Valko-Venäjän kansan 
tahdon mukaisen rauhanomaisen vallansiirron tukemiseksi; korostaa, että taloudellista 
tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle, ihmisoikeuksien puolustajille, 
riippumattomille ammattiliitoille ja tiedotusvälineille sekä valtiosta riippumattomille 
järjestöille on lisättävä ja että samalla on jäädytettävä kaikki EU:n varojen siirrot Valko-
Venäjän nykyiselle hallitukselle;

12. katsoo, että on tärkeää jatkaa luottamuksen lisäämistä itäisen kumppanuuden maiden ja 
erityisesti niihin kuuluvien assosioituneiden maiden kanssa; korostaa perusoikeuksien, 
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demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen merkitystä; kehottaa siksi 
rajoittamaan Azerbaidžanille ja Valko-Venäjälle annettavan tuen kansalaisyhteiskunnan 
ja valtiosta riippumattomien toimijoiden sekä ihmisten välisten yhteyksien tukemiseen;

13. palauttaa mieliin eteläisen naapuruston maihin alueen sekasortoisen tilanteen vuoksi 
kohdistuvat haasteet, kuten covid-19-hätätilanne ja herkkä turvallisuusympäristö; 
katsoo, että tukea olisi lisättävä erityisesti Libanonin dramaattisten tapahtumien jälkeen; 
pitää valitettavana, että 25 vuotta Barcelonan prosessin käynnistämisen jälkeen yhteisen 
vaurauden, vakauden ja vapauden alueen luomista Pohjois-Afrikan Välimeren maiden 
kanssa ei ole vielä saatu päätökseen;

14. kehottaa lisäämään YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle osoitettavaa 
taloudellista tukea ja tunnustamaan siten järjestön keskeisen aseman ainoana 
elintärkeiden palvelujen tarjoajana miljoonille palestiinalaispakolaisille, ja katsoo, että 
kyse olisi investoinnista alueen turvallisuuteen, vakauteen ja kehitykseen;

15. ehdottaa Libyan konfliktin rauhanomaisen ratkaisun tukemiseksi erityisen ”Tuki Libyan 
poliittiselle prosessille” -budjettikohdan luomista;

16. korostaa Länsi-Balkanin maiden liittymisprosessin merkitystä; kehottaa lisäämään 
asiaan liittyvää rahoitusta, jotta EU voi jatkaa toimintaansa alueella, ottaen erityisesti 
huomioon covid-19-pandemian ja sen taloudelliset vaikutukset; on tyytyväinen siihen, 
että liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III) myönnetyssä rahoituksessa 
keskitytään aiempaa voimakkaammin niin kutsuttuihin perusasioihin, erityisesti 
demokratiaan, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamiseen, 
hyvään hallintotapaan ja kansalaisyhteiskuntaan sekä ihmisten välisiin yhteyksiin.

17. huomauttaa, että ulkoasiainvaliokunnan ehdottamassa tarkistetussa nimikkeistössä on 
erilliset budjettikohdat Länsi-Balkania ja Turkkia varten; korostaa, että Turkille on 
osoitettava omat budjettikohdat EU:n Turkille myöntämän rahoituksen arkaluonteisuus 
huomioon ottaen;

18. painottaa, että liittymistä valmistelevasta tukivälineestä myönnettävän rahoituksen 
ehtona olisi oltava oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien, unionin lainsäädännön ja 
kansainvälisen oikeuden sekä hyvien naapuruussuhteiden periaatteen kunnioittaminen; 
korostaa, että koska Turkki on taantunut kaikilla näillä aloilla, maalle myönnettävä tuki 
olisi pidettävä aiempaa huomattavasti alemmalla tasolla ja sen olisi rajoituttava niin 
kutsuttuihin perusasioihin; katsoo, että EU:n olisi hallinnoitava suoraan Turkille 
myönnettävää rahoitusta ja siinä olisi keskityttävä yksinomaan kansalaisyhteiskunnan ja 
ihmisten välisten yhteyksien tukemiseen pyrkien siten suojelemaan ja edistämään 
demokraattisia arvoja ja periaatteita, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta; korostaa, 
että on aika ryhtyä soveltamaan erilaista lähestymistapaa Turkkiin;

19. korostaa unionin vastuuta arktisen alueen suojelun tukemisesta; painottaa, että on 
tärkeää sijoittaa enemmän voimavaroja arktista aluetta koskevan aikaisempaa 
johdonmukaisemman EU:n politiikan kehittämiseen;

20. 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 
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rahoitusta, jotta voidaan reagoida useisiin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joista Eurooppa ja Afrikka voivat selvitä yhteisvoimin; 
korostaa tarvetta lisätä rahoitusta Sahelin alueen maiden kehittämiseen ja 
turvallisuuteen;

21. muistuttaa, että rahoitusvälineitä, hankkeita tai ohjelmia on arvioitava yleisesti ottaen 
vihreän kehityksen ohjelman ja erityisesti unionin ilmastotavoitteiden valossa ja että ne 
olisi otettava välineissä, hankkeissa ja ohjelmissa täysimääräisesti huomioon;

22. vaatii, että Euroopan investointipankki raportoi oikea-aikaisesti ja kattavasti kaikista 
ulkoisista menoistaan parlamentin asianomaisille valiokunnille;

23. pitää valitettavana otsakkeelle 5 ja erityisesti Euroopan puolustusrahastolle ja 
sotilaalliselle liikkuvuudelle osoitettavan rahoituksen matalaa tasoa; kehottaa lisäämään 
Euroopan puolustusrahaston rahoitusta, jotta voidaan täysimääräisesti edistää 
innovatiivista ja kilpailukykyistä puolustusteollista perustaa, joka edistää kipeästi 
kaivattua EU:n strategista riippumattomuutta;

24. kehottaa lisäämään sotilaallisen liikkuvuuden rahoitusta, jotta jäsenvaltioita voidaan 
auttaa toimimaan nopeammin ja tehokkaammin; toteaa, että yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan operaatioiden tukemiseen, muun muassa kaksikäyttöisen 
liikenneinfrastruktuurin rahoittamiseen ja diplomaattisten selvitysten ja tullisääntöjen 
yksinkertaistamiseen, on varattava riittävästi rahoitusta;

25. pitää tärkeänä määritellä asteittain EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka; 
pitää tärkeänä tehostaa eurooppalaista puolustusalan yhteistyötä, koska se auttaa 
turvaamaan Eurooppaa ja sen kansalaisia mutta auttaa myös alentamaan kustannuksia, 
mikä tarkoittaa, että muihin kiireellisiin menoihin jää enemmän varoja; kehottaa 
komissiota ehdottamaan strategisia suuntaviivoja pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
vahvistamiseksi;

26. toistaa aiemmat kannanottonsa kyberturvallisuuteen liittyviin uhkiin ja valeuutisten 
levittämiseen; korostaa tässä yhteydessä, että unionin talousarviossa on otettava 
paremmin huomioon nämä keskeiset haasteet ja vastattava niihin horisontaalisella 
tasolla, erityisesti EU:n päätoimipaikoissa ja sen edustustoissa eri puolilla maailmaa; 
kehottaa myöntämään lisää ja pysyvää rahoitusta disinformaatiokampanjoiden, 
propagandan ja ulkoisen vaikuttamisen torjumiseen tarkoitetuille strategisille 
viestintätoimille, erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon East StratCom -työryhmän 
EUvsDisinfo-lippulaivahankkeelle;

27. toteaa uudelleen olevansa vakuuttunut, että kun on kyse EU:lle strategisesti erityisen 
tärkeistä maista, etenkin liittymisneuvotteluja käyvistä maista ja itäiseen 
kumppanuuteen kuuluvista assosioituneista maista, Euroopan parlamentin ja 
asianomaisten kansallisten parlamentin välisiä yhteyksiä olisi tiivistettävä, ja kehottaa 
siksi osoittamaan riittävästi rahoitusta, jotta varmistetaan lisähenkilöstön palvelukseen 
ottaminen parlamentaarisen yhteistyön tehostamiseksi; 

28. torjuu neuvoston tekemät leikkaukset Euroopan ulkosuhdehallinnon 
hallintomäärärahoihin; kehottaa pääluokasta X vastaavaa budjettivaliokunnan esittelijää 
palauttamaan talousarvioesityksen määrät kaikkiin pääluokan X budjettikohtiin, joihin 
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