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Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokka III) 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. lokakuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin 

yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio 

(C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) ja oikaisukirjelmästä nro 1/2010 (SEC(2009)1133) 

esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin 

perustamissopimuksen 177 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 

2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom1, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20022, jäljempänä 'varainhoitoasetus', 

 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 

varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten sopimuksen3, jäljempänä 'toimielinten välinen sopimus', 

 

– ottaa huomioon vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivoista 10. maaliskuuta 

2009 antamansa päätöslauselman4, 

 

– ottaa huomioon komission 29. huhtikuuta 2009 esittelemän alustavan esityksen 

Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 

(KOM(2009)0300), 

 

– ottaa huomioon neuvoston 10. heinäkuuta 2009 hyväksymän esityksen Euroopan 

unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 (C7-0127/2009), 

 

– ottaa huomioon oikaisukirjelmän nro 1/2010 (SEC(2009)1133) alustavaan esitykseen 

Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja liitteen V, 

 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia 

koskee (A7-0038/2009), 

 

Keskeiset kysymykset 

                                                 
1 EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42. 
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0095. 



 

 

1. muistuttaa, että parlamentin poliittiset painopisteet ja arvio talousarviokehyksestä 

vuodeksi 2010 esitettiin sen 10. maaliskuuta 2009 antamassa päätöslauselmassa, jossa 

arvosteltiin voimakkaasti useimpien monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden pieniä 

liikkumavaroja; 

 

2. pahoittelee, että neuvosto on talousarvioesityksessään tehnyt komission alustavaan 

talousarvioesitykseen lisäleikkauksia: talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat 

ovat yhteensä 137 944 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 613 miljoonan euron 

vähennystä alustavaan talousarvioesitykseen, ja 120 521 miljoonan euron 

maksumäärärahat ovat 1 795 miljoonaa euroa alle alustavan talousarvioesityksen; 

korostaa, että tämä on lisännyt entisestään maksusitoumus- ja maksumäärärahojen tason 

välistä eroa, mikä on moitteettoman varainhoidon periaatteen vastaista; 

 

3. muistuttaa, että vuoden 2010 talousarvion päätavoitteena on kiinnittää erityistä 

huomiota viimeaikaiseen talouskriisiin; toteaa, että tässä yhteydessä parlamentti asettaa 

Euroopan kansalaiset etusijalle, mikä osoittaa, että Euroopan unioni ei ole ongelman 

aiheuttaja, mutta se voi tarjota ratkaisun; on siksi muuttanut neuvoston 

talousarvioesitystä vastaavasti pyrkimyksenään käyttää EU:n talousarviota välineenä, 

jolla helpotetaan nykyisistä kriiseistä selviytymistä edistämällä talouskasvua, 

kilpailukykyä, yhteenkuuluvuutta ja työpaikkojen turvaamista; 

 

4. vahvistaa tarkasteltuaan talousarvioesitystä, että alaotsake 1a ei mahdollista 

asianmukaista EU:n tarpeiden rahoitusta kohdassa "Kasvua ja työllisyyttä edistävä 

kilpailukyky", joka on alijäämäinen erityisesti siksi, että sillä pyritään vastaamaan 

nykyiseen talouskriisiin ja rajoittamaan sen mahdollisia seurauksia; katsoo, että tätä 

alaotsaketta olisi tarkasteltava perinpohjaisesti ja tarvittaessa tarkistettava sen 

varmistamiseksi, että se täyttää sille asetut tavoitteet tulevina vuosina; 

 

5. muistuttaa tähän päätöslauselmaan liitetystä yhteisestä lausumasta, jonka Euroopan 

parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 10. heinäkuuta 2009 järjestetyssä vuoden 2010 

talousarvion ensimmäiseen käsittelyyn liittyneessä neuvottelukokouksessa; on ottanut 

sen huomioon valmistellessaan tarkistuksiaan talousarvioesitykseen; 

 

Euroopan talouden elvytyssuunnitelma 

 

6. painottaa, että Euroopan talouden elvytyssuunnitelman toisen vaiheen rahoitus on 

painopistealue Euroopan parlamentille; aikoo käyttää toimielinten välisen sopimuksen 

mukaisia välineitä sen rahoituksen varmistamiseksi; muistuttaa tässä yhteydessä, että 

Eurooppa-neuvosto ei kyennyt esittämään suunnitelmiaan talousarvioesityksessään; 

muistuttaa, että rahoitussopimuksen ei pitäisi kyseenalaistaa yhteispäätösmenettelyssä 

hyväksyttyjen ohjelmien rahoituspuitteita eikä vuotuista talousarviomenettelyä, jotka 

vahvistettiin Euroopan talouden elvytyssuunnitelman rahoitusta koskevassa 

budjettivallankäyttäjän 2. huhtikuuta 2009 hyväksymässä lausumassa; muistuttaa myös 

näkemyksestään, joka koskee periaatteita ja varovaisuutta, joita on noudatettava tietyssä 

otsakkeessa käytettävissä olevien liikkumavarojen käytössä; 

 

Alaotsake 1a 

 

7. on hämmästynyt neuvoston tekemistä lisäleikkauksista budjettikohtiin, joista tuetaan 



Lissabonin strategiaa, joka perustuu Eurooppa-neuvoston päätökseen; huomauttaa, että 

tämä ei ole sopusoinnussa sen kanssa, mitä olisi pitänyt tehdä nykyiseen talouskriisiin 

vastaamiseksi; 

 

8. on sitoutunut tekemään kaikkensa varmistaakseen riittävän rahoituksen kaikille 

alaotsakkeen 1a toiminnoille ja politiikoille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja 

työpaikkojen luomista ja tuovat ratkaisuja Euroopan kansalaisille, esimerkiksi 

parantamalla energiansaannin varmuutta, lisäämällä tutkimuksen ja innovoinnin 

tukemista etenkin puhtaan energian alalla, edistämällä pieniä ja keskisuuria yrityksiä 

sekä tukemalla politiikkoja, jotka edistävät elinikäistä oppimista; kannattaa Erasmus-

ohjelman laajentamista ja kehittämistä edelleen, jotta voitaisiin edistää nuorten 

ensimmäisten työpaikkojen luomista; muistuttaa puiteohjelmien täytäntöönpanon 

optimoinnin merkityksestä ja kehottaa komissiota ottamaan huomioon parlamentin 

kannan sellaisena kuin se on ilmaistu komissiolle varainhoitovuoden 2007 osalta 

myönnettävää vastuuvapautta käsittelevässä päätöslauselmassa1, erityisesti sen 113–123 

kohdassa, joissa käsitellään mainittuja täytäntöönpanon ongelmia; 

 

9. muistuttaa Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) 

N:o 1927/2006 muuttamisesta 18. kesäkuuta 2009 annettuun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseen (EY) N:o 546/20092 sisältyvistä tarkistetuista säännöistä niiden 

työntekijöiden tukemiseksi, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuvien suurten 

rakennemuutosten seurauksista, jotta heitä voitaisiin auttaa pääsemään takaisin 

työmarkkinoille; muistuttaa, että mainitulla tarkistuksella pyrittiin laajentamaan 

rahaston käyttöä meneillään olevan talouskriisin vaikutusten huomioonottamiseksi; 

korostaa, että Euroopan globalisaatiorahastoa on tarkasteltava perusteellisesti sen 

väliarvioinnin yhteydessä; 

 

Alaotsake 1b 

 

10. pahoittelee neuvoston tekemiä leikkauksia alustavaan talousarvioesitykseen aikana, 

jolloin rakenne- ja koheesiorahastoja olisi käytettävä talouden kasvun ja elpymisen 

edistämiseen; ehdottaa järjestelmällisiä lisäyksiä maksuihin pääbudjettikohdissa 

(EAKR, ESR, koheesiorahasto) rakennerahastojen täytäntöönpanon tehostamiseksi 

jäsenvaltioissa, mikä olisi kaikkien Euroopan kansalaisten edun mukaista; 

 

11. toteaa, että rakenne- ja koheesiopolitiikkojen nykyinen heikko täytäntöönpano johtuu 

suureksi osaksi komission ja/tai jäsenvaltioiden asettamien sääntöjen ja vaatimusten 

muodostaman monimutkaisen järjestelmän vähäisestä joustavuudesta; 

 

12. vaatii, että jäsenvaltioiden on käytettävä kaikkia olemassa olevia välineitä 

nopeuttaakseen tai jopa tarkistaakseen toimintaohjelmiaan, jotta voidaan puuttua entistä 

tehokkaammin viimeaikaisen talous- ja rahoituskriisin seurauksiin; kehottaa komissiota 

hyväksymään nämä muutokset mahdollisimman nopeasti, ettei niiden täytäntöönpano 

viivästy; 

 

13. kehottaa neuvostoa sopimaan komission heinäkuussa 2009 tekemästä ehdotuksesta 

EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston yleisten säännösten muuttamisesta varainhoitoa 
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koskevien määräysten yksinkertaistamiseksi; 

 

14. korostaa, että tästä alaotsakkeesta rahoitetaan lukuisia merkittäviä politiikkoja ja 

toimintoja, joilla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta ja tukemaan työpaikkoja lisäävää 

kasvua ja että on entistä enemmän pyrittävä keskittämään toimet siten, että näiden 

ensisijaisten tavoitteiden hyväksi voidaan toimia tehokkaasti; 

 

15. korostaa jälleen yhteisvastuullisuuden periaatteen merkitystä Euroopan unionissa; aikoo 

pyrkiä kaikin tavoin takaamaan koheesiopolitiikalle asianmukaisen rahoituksen, jotta 

sillä pystytään vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin; katsoo, että on entistä 

tarpeellisempaa arvioida n+2- ja n+3-säännön soveltamista, jotta varmistetaan 

rakennerahastojen ja koheesiorahaston täysimääräinen käyttö; 

 

Otsake 2 

 

16. katsoo, että nykyisessä muodossaan EU:n talousarvion avulla ei kyetä saavuttamaan 

tehokkaasti ja realistisesti EU:n ilmastonmuutostavoitteita; katsoo, että Euroopan 

kansalaiset tarvitsevat konkreettista Euroopan laajuista aloitetta ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi, sen seurauksista selviämiseksi ja tarvittavien politiikkojen rahoittamiseksi; 

 

17. muistuttaa, että Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 järjestettävää konferenssia ajatellen 

ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi parlamentin painopisteistä vuoden 2010 

talousarviossa; katsoo, ettei tämä painopiste kuitenkaan ilmene riittävästi alustavassa 

talousarvioesityksessä, ja aikookin panna tälle keskeiselle toimialalle enemmän painoa; 

muistuttaa komissiota, että sen on ajallaan esitettävä perusteltu rahoitusehdotus 

ilmastonmuutoskonferenssin jälkeen; 

 

18. painottaa asiasta vastaavan valiokunnan etusijalle asettamaa maidontuottajien 

auttamista; päättää antaa selkeän viestin komissiolle ja neuvostolle ehdottamalla 300 

miljoonan euron määrärahaa maitorahaston perustamista varten; kehottaa komissiota 

ottamaan tämän pyynnön huomioon, kun se esittää oikaisukirjelmänsä nro 2; 

 

19. on päättänyt rahoittaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan liittyvää 

laajakaistainternetin kehittämistä maaseutualueilla otsakkeen 2 liikkumavarasta 

budjettivallankäyttäjän 2. huhtikuuta 2009 hyväksymän asianomaisen rahoitusta 

koskevan lausuman mukaisesti; 

 

20. korostaa tarvetta rahoittaa runsaskätisemmin ohjelmia, joiden avulla voidaan lisätä 

maataloustuotteiden kulutusta (kuten koulumaito- ja kouluhedelmäjärjestelmät); 

 

Alaotsake 3a 

 

21. ottaa huomioon Euroopan kansalaisten toiveet suojatusta ja turvallisesta Euroopasta ja 

pitää tähän alaotsakkeeseen talousarvioon 2009 nähden tehtyjä lisäyksiä myönteisinä; 

ottaa huomioon, että tämän alaotsakkeen piiriin kuuluvat politiikat aiheuttavat monia 

haasteita kaikille Euroopan unionin maille; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään yhdessä 

ratkaisemaan näitä haasteita hyödyntämällä alaotsakkeen määrärahojen lisäystä vuoden 

2009 talousarvioon nähden; 

 

22. korostaa, että on tärkeää osoittaa EU:n talousarviosta lisärahoitusta laillisen 



maahanmuuton hallintaan ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen, mutta 

huomauttaa, että samalla on myös torjuttava laitonta maahanmuuttoa kunnioittaen 

kuitenkin täysimääräisesti perusihmisoikeuksia ja vahvistettava rajavalvontaa, mukaan 

luettuna Euroopan paluurahaston ja Euroopan pakolaisrahaston lujittaminen 

solidaarisuuden edistämiseksi jäsenvaltioiden välillä; 

 

Alaotsake 3b 

 

23. muistuttaa, että alaotsake 3b kattaa erittäin tärkeitä politiikanaloja, joilla on suoraan 

vaikutusta Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään; on eri mieltä neuvoston 

tähän alaotsakkeeseen tekemistä leikkauksista ja kannattaa erityisvaliokuntiin 

turvautumista koskevaa lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että määrärahojen 

kasvattaminen on perusteltua; 

 

24. muistuttaa, että alhainen äänestysprosentti Euroopan parlamentin vaaleissa on osoittanut 

jälleen, että tiedotus- ja viestintäpolitiikan osuutta on lisättävä ja sitä on parannettava 

vuoden 2010 talousarviossa; ottaa huomioon, että tämä merkitsee yhteistä haastetta 

komissiolle, jäsenvaltioille ja parlamentille osana tarvittavaa demokraattista prosessia; 

on siksi ehdottanut tarkistuksia, joilla osa tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan tarkoitetuista 

määrärahoista siirretään varaukseen; kehottaa komissiota esittämään Euroopan 

parlamentille suunnitelmansa siitä, miten toimielinten yhteisen tiedotustyöryhmän (IGI) 

työn tulokset pannaan täytäntöön; 

 

Otsake 4 

 

25. tukee vuoden 2010 alustavaan talousarvioesitykseen tehtyä, komission 2. syyskuuta 

2009 hyväksymää oikaisukirjelmää, jossa lisätään kahden budjettikohdan määrärahoja: 

Palestiina ja ilmastonmuutos kehitysmaissa, jotka kuuluvat kumpikin parlamentin 

määrittämiin painopistealueisiin; 

 

26. on päättänyt lisätä määrärahoja ilmastonmuutosta kehitysmaissa koskevaan 

budjettikohtaan Kööpenhaminan ilmastonmuutoskonferenssin tuloksia odotettaessa; 

korostaa kuitenkin, että tarvitaan uusi rahoitusväline, jotta voidaan auttaa kehitysmaita 

selviytymään ilmastonmuutoksen vaikutuksista niin, että kehitysyhteistyön 

rahoitusvälinettä (DCI) voidaan tulevaisuudessa käyttää sen alkuperäisiin tarkoituksiin; 

 

27. toistaa olevansa vakavasti huolissaan otsakkeen kroonisesta alirahoituksesta johtuvasta 

vaarallisen kapeasta liikkumavarasta, koska otsakkeeseen kohdistuu jatkuvia paineita 

kolmansien maiden kriisien vuoksi; 

 

28. kehottaa komissiota esittämään suunnitelman vakautusvälineeltä 

elintarvikerahoitusvälineelle kohdennettujen varojen palauttamiseksi ajalla 2010–2013, 

jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unionilla on käytettävissään kaikki talousarvion 

otsakkeen 4 mukaiset määrärahat, kun se hoitaa kansainvälisiä tehtäviään Euroopan 

kansalaisten odottamalla tavalla; kehottaa komissiota esittämään suunnitelman, joka 

koskee varojen käyttöönottoa kaikkia sellaisia ulkoisen toiminnan hätäapuvälineitä tai 

-mekanismeja varten, jotka on luotu vakautusvälineen ulkopuolella, jotta voidaan välttää 

vakautusvälineelle tarkoitettuihin varoihin turvautuminen; 

 

29. kehottaa Eurooppa-neuvostoa olemaan tekemättä kauaskantoisia poliittisia sitoumuksia, 



 

jotka edellyttävät merkittävämpää EU:n taloudellista tukea – jos samalla ei varata 

sitoumusten edellyttämiä talousarviomäärärahoja – jos nämä sitoumukset ovat selvästi 

ristiriidassa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen vuotuisten enimmäismäärien 

sallimien varojen kanssa; 

 

30. pitää energiantoimitusten varmistamista unionin kannalta tärkeänä asiana; pitää siksi 

myönteisenä, että kaikki osallistujamaat ovat allekirjoittaneet Nabucco-hankkeen, ja 

odottaa kaikkien niiden suhtautuvan johdonmukaisesti muihin hankkeisiin, jotka 

saattaisivat vaarantaa Nabucco-hankkeen; 

 

31. luottaa edelleen siihen, että Palestiinan rauhanprosessiin ja Gazan kaistan 

jälleenrakennustarpeisiin saadaan tukea; kehottaa komissiota ilmoittamaan, mitä toimia 

se on toteuttanut sen riskin minimoimiseksi, että tästä budjettikohdasta rahoitettavia 

hankkeita ja ohjelmia käytetään tai ohjataan terroristijärjestöjen tarkoituksiin, 

terroritekoja varten tai tehottomaan byrokratiaan, ja täsmentämään, onko apu osaksi 

tarkoitettu EU:n tai sen jäsenvaltioiden aiemmin rahoittamien, sotatoimissa 

vahingoittuneiden toimitilojen tai infrastruktuurin uudelleen rakentamiseen; 

 

32. korostaa, että on välttämätöntä kohdentaa riittävästi varoja EU:n Itämeri-strategialle 

sellaisten toimien rahoittamiseksi, joille ei voi saada rahoitusta muista budjettikohdista 

(koordinointi-, tiedotus- ja kokeiluhankkeet, jotka sisältyvät johonkin 

toimintasuunnitelman neljästä pilarista); 

 

Otsake 5 

 

33. on päättänyt hyväksyä neuvoston joihinkin hallintomenoja koskeviin budjettikohtiin 

tekemät leikkaukset valikoivasti pyrkien tasapainoon yleisten talousarvion 

painopisteiden, myös uusien painopisteiden, ja olemassa olevien politiikkojen 

täytäntöönpanotarpeen välillä; 

 

34. on kuitenkin palauttanut henkilöstömenoihin käytettävät määrärahat; huomauttaa, että 

kaikenlaisten muista kuin otsakkeesta 5 rahoitettavien hallintomenojen kokonaismäärä 

on kasvanut merkittävästi viime vuosina; pyytää, että tulevilla komission ehdotuksilla 

henkilöstömenojen siirtämisestä toimintamenoja koskeviin budjettikohtiin on kattavat 

perustelut; katsoo, että toimintaohjelmat tarvitsevat hallinnollista tukea toimiakseen; on 

kuitenkin varsin huolissaan siitä, että nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

yhteydessä osa monivuotisten ohjelmien muista kuin otsakkeen 5 mukaisista 

kokonaismäärärahoista käytetään hallintokuluihin; 

 

35. on huolestunut meneillään olevasta uutta Eurooppa-korttelia koskevasta 

tarjouskilpailusta; toistaa pyyntönsä saada kaikki tiedot valintaprosessista ja tarpeensa 

saada lisää tietoa komission kiinteistöpolitiikasta yleensä; 

 

36. kehottaa komissiota esittämään aikataulun joka kolmas vuosi tehtävää 

varainhoitoasetuksen tarkistamista koskeville ehdotuksille; 

 

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet 
 

37. muistuttaa, että toimielinten välisen sopimuksen mukaan pilottihankkeille voidaan 

varainhoitovuoden aikana myöntää yhteensä enintään 40 miljoonaa euroa ja 



valmistelutoimille enintään 100 miljoonaa euroa, mistä enintään 50 miljoonaa euroa 

voidaan osoittaa uusiin valmistelutoimiin; 

 

38. pitää näitä hankkeita välttämättömänä välineenä, jonka avulla parlamentti voi ottaa 

käyttöön Euroopan kansalaisille myönteisiä uusia toimintakeinoja; panee merkille, että 

komissio on ottanut talousarvioon ainoastaan maksumäärärahoja neljää lukuun ottamatta 

kaikille meneillään oleville pilottihankkeille ja valmistelutoimille, mikä on antanut 

parlamentille mahdollisuuden valvoa täysimääräisesti sitä, onko niiden seuranta ollut 

tarpeen ja pitääkö uusia maksusitoumusmäärärahoja myöntää; on lisäksi analysoinut 

joukon uusia kiinnostavia ehdotuksia, joista vain osa voitaisiin ottaa vuoden 2010 

talousarvioon toimielinten sopimusten rajoitusten ja monivuotisen rahoituskehyksen 

ylärajojen vuoksi; 

 

39. on asettanut etusijalle pilottihankkeiden ja valmistelutoimien täytäntöönpanon niiden 

toisena tai kolmantena vuonna; aikoo seurata varainhoitovuoden 2010 aikana tarkasti 

näiden hankkeiden ja toimien sekä vasta aloitettujen hankkeiden ja toimien toteutusta; 

 

° 

°      ° 

 

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä yleisen 

talousarvioesityksen pääluokkaan III tehdyt tarkistukset ja muutosehdotukset 

neuvostolle ja komissiolle sekä asianomaisille muille toimielimille ja elimille. 

 

 



 

LIITE 1 

 

LAUSUMAT, JOISTA SOVITTIIN 10. HEINÄKUUTA 2009 KÄYDYISSÄ 

NEUVOTTELUISSA 

 

NEUVOSTON PÖYTÄKIRJOIHIN KIRJATTAVA YHTEINEN JULKILAUSUMA 

 

Vuosien 2004 ja 2007 laajentumiseen liittyvä palvelukseen ottaminen 

 

"Euroopan parlamentti ja neuvosto korostavat jälleen, että on tärkeää täyttää täysimääräisesti 

kaikki ne toimet, jotka liittyvät vuosien 2004 ja 2007 laajentumiseen, erityisesti keski- ja 

ylimmän johdon tasolla, ja toteavat painokkaasti, että toimielinten ja erityisesti Euroopan 

yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) olisi kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että 

tarpeelliset toimet toteutetaan budjettivallan käyttäjän myöntämien toimien täyttämistä 

koskevan prosessin nopeuttamiseksi kokonaisuudessaan. Tällöin olisi noudatettava 

henkilöstösääntöjen 27 artiklassa määrättyjä perusteita ja saavutettava mahdollisimman laaja 

suhteellinen maantieteellinen jakauma mahdollisimman pian. 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto aikovat edelleen seurata tiiviisti käynnissä olevaa 

palvelukseenottoprosessia. Tätä varten ne pyytävät kutakin toimielintä ja EPSOa toimittamaan 

budjettivallan käyttäjälle puolivuosittain, maalis- ja lokakuussa, tilannetietoja palvelukseen 

ottamisesta vuosien 2004 ja 2007 laajentumiseen liittyen." 

 

NEUVOSTON PÖYTÄKIRJOIHIN KIRJATTAVAT NEUVOSTON LAUSUMAT 

 

1. Maksumäärärahat 

 

"Neuvosto pyytää komissiota esittämään lisätalousarvion siinä tapauksessa, että vuoden 

2010 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan alaotsakkeesta 1 a (Kasvua ja 

työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeesta 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä 

koheesio) ja otsakkeesta 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) ja otsakkeesta 4 (EU 

maailmanlaajuisena toimijana) johtuvia menoja." 

 

2. Otsake 4 

 

"Neuvosto panee merkille komission aikomuksen esittää vuoden 2010 alustavaan 

talousarvioesitykseen oikaisukirjelmän, joka kattaisi myöhemmät lisätarpeet ulkoisten 

toimien alalla, erityisesti edellisissä oikaisukirjelmissä ja Eurooppa-neuvoston 

päätelmissä kesäkuussa 2009 käsitellyillä painopistealueilla, ja on laatinut vuoden 2010 

alustavan talousarvion siten, että otsakkeeseen 4 jätetään asianmukainen liikkumavara, 

jonka avulla tarpeet voidaan ottaa huomioon." 

 

3. EU:n toimielinten ja elinten kiinteistöpolitiikka 

 

"Neuvosto palauttaa mieleen päätelmänsä toimielinten kiinteistömenoja käsittelevästä 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 2/2007 ja toteaa, että 

kiinteistökustannukset ovat merkittävä osa EU:n toimielinten yleisistä hallintomenoista, 

sekä katsoo, että kiinteistökustannusten moitteeton varainhoito on olennaisen tärkeää.  

 

Neuvosto toistaa, että tiivis toimielinten välinen yhteistyö on tärkeää tällä alalla. Se 



korostaa, että toimielinten on tarpeen tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä ja 

yhdistää voimansa sekä kiinteistöjen vuokraamisen tai hankkimisen että niihin liittyvien 

juoksevien kulujen osalta. Se kehottaa toimielimiä tilojen yhteiskäyttöön aina kun se on 

tarkoituksenmukaista, jotta kiinteistömenot rajoitettaisiin mahdollisimman vähäisiksi. 

 

Neuvosto suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti toimielinten jo toteuttamiin toimiin 

toimielinten välisen yhteistyön ja kiinteistöjen hallinnointimenetelmien 

yhdenmukaistamisen alalla. Se panee tyytyväisenä merkille Brysselissä ja 

Luxemburgissa kokoontuneiden toimielinten välisten työryhmien äskettäin 

aikaansaaman sopimuksen toimitilojen määrittelemistä ja mittaamista koskevista 

yhteisistä suuntaviivoista. Neuvosto pyytää toimielimiä kartoittamaan mahdollisuuksia 

lisätä toimielinten välistä yhteistyötä, johon voisi sisältyä tilojen yhteiskäyttö, tilojen 

yhteishallinnointi ja mahdollinen toimielinten välinen rakennustoimisto. 

 

Neuvosto kehottaa toimielimiä laatimaan pitkän aikavälin kiinteistöstrategioita, jotka 

perustuvat realistisiin arvioihin henkilöstömääristä tulevaisuudessa, ja varmistamaan 

tarvittavan joustavuuden omistus- ja vuokrakiinteistöjen välisen tasapainon avulla, jotta 

vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan kiinteistöjä koskevat ad hoc -päätökset. Lisäksi 

se kehottaa toimielimiä käyttämään olemassa olevia tiloja mahdollisimman tehokkaasti 

ja toteuttamaan kaikki mahdolliset sisäiset rationalisointitoimenpiteet. Neuvosto 

suhtautuu myönteisesti toimielinten jo toteuttamaan vaihtoehtoisia rahoitusmenetelmiä 

koskevaan työskentelyyn ja odottaa komission tulevaa raporttia. 

 

Neuvosto pitää erittäin tärkeänä sitä, että se saa varainhoitoasetuksen asiaankuuluvissa 

säännöksissä vaaditut tiedot mahdollisimman pian. Tietoihin olisi sisällyttävä 

perusteelliset tarvearvioinnit ja kattavat kustannus-hyötyanalyysit sekä eri vaihtoehdot, 

joissa esitetään vuokraamista tai ostamista koskevat vaihtoehdot sekä vaihtoehtoiset 

rahoitusmahdollisuudet ja joissa otetaan huomioon kaikki rahoituskustannukset. Tiedot 

olisi asetettava hyvissä ajoin ennen päätösten tekemistä molempien budjettivallan 

käyttäjien saataville, jotta ne voivat vahvistaa kantansa ilman määräaikoihin liittyviä 

paineita. 

 

Lisäksi neuvosto toistaa toimielinten pääsihteereille osoitetun kehotuksensa toimittaa 

tiedot ennen alustavan talousarvioesityksen esittämistä. Neuvosto toteaa, että kullakin 

toimielimellä on omat erityisominaisuutensa ja eri hankkeille tyypilliset piirteensä, ja 

pyytää toimielimiä jatkamaan työskentelyä näiden tietojen yhdenmukaistamiseksi 

yhteisten määritelmien ja indikaattoreiden avulla, jotta eri toimielinten välillä voitaisiin 

tehdä toimitiloja ja kiinteistökustannuksia koskevia vertailuja, mukaan lukien 

yhteisymmärrys omien kiinteistöjen vuosikustannusten laskentamenetelmästä koko 

niiden käyttöajalta.  

 

Neuvosto kannustaa toimielimiä jatkamaan ja tehostamaan energiatehokkuus- ja 

ympäristötoimenpiteitä kiinteistöissään, mukaan lukien ympäristönormien mukainen 

hyväksyntä aina, kun se on tarkoituksenmukaista ja toteutettavissa annetuilla 

voimavaroilla. 

 

Neuvosto panee merkille erinomaisen yhteistyön toimielinten ja niiden 

isäntäjäsenvaltioiden hallintojen välillä, mikä edistää merkittävästi kiinteistöasioiden 

moitteetonta hallinnointia. 

 



 

Neuvosto palauttaa mieleen, että sen huomautuksia voidaan soveltaa yhtä lailla 

toimeenpanovirastojen erityisasemaan ja mahdollisuuksien mukaan hajautettuihin 

erillisvirastoihin." 

 

 

NEUVOSTON PÖYTÄKIRJOIHIN KIRJATTAVA YKSIPUOLINEN LAUSUMA 

 

"Talousarvioesitystä vuodeksi 2010 koskevan neuvoston kannan hyväksymiseen liittyen ja 

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevan kanteen Saksa 

toteaa, että ohjelma 'Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnattu elintarvikeapu' on pantava 

täytäntöön yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Saksa toteaa katsovansa, että tätä ohjelmaa 

varten ei tulisi käyttää ostoja markkinoilta. Ohjelma on pantava täytäntöön ensimmäisen 

oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäsittelyn valossa." 

 



LIITE 2 

 

Euroopan parlamentin julkilausumat, jotka annettiin vuoden 2010 talousarviomenettelyn 

ensimmäisen käsittelyn neuvotteluissa 

 

Varainhoitovuoden 2009 talousarvion toteuttaminen (talousarvioennustetta koskeva 

ennakkovaroitus) 

 

Euroopan parlamentti on huolissaan varainhoitovuoden 2009 talousarvion 

toteuttamistilanteesta, sellaisena kuin se on kuvattu viimeisimmässä talousarvioennustetta 

koskevassa ennakkovaroituksessa (Budget Forecast Alert), erityisesti alaotsakkeisiin 3a ja 

3b kuuluvien maksusitoumusten ja alaotsakkeisiin 1a, 3a ja 3b sekä otsakkeeseen 5 kuuluvien 

maksujen osalta. Se korostaa, että on tärkeää edistyä alustavassa talousarvioesityksessä esitetyn 

toteuttamisaikataulun mukaisesti. 

 

Euroopan parlamentti pyytää komissiota toimittamaan 31. elokuuta 2009 mennessä selvityksen, 

jossa esitetään yksityiskohtaisemmat tiedot kunkin ohjelman tai toimintalohkon toteuttamisessa 

todettujen viivästymisten (rakenteellisista sekä järjestelyihin, hallintoon ja menettelyihin 

liittyvistä) syistä. 

 

Lisäksi Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään perustelut kunkin sellaisen 

ohjelman tai toimintalohkon osalta, jossa toteuttaminen poikkeaa budjettivallan käyttäjän 

vuoden 2009 talousarviossa tekemistä päätöksistä. 

 

 

Rakennerahastojen käytön yksinkertaistaminen ja kohdentaminen talouskriisin yhteydessä 

 

Euroopan parlamentti palauttaa mieleen marraskuussa 2008 ja huhtikuussa 2009 annetut 

kolmen toimielimen yhteiset lausumat koheesiopolitiikan täytäntöönpanosta ja korostaa tarvetta 

jatkaa pyrkimyksiä rakenne- ja koheesiorahastojen täytäntöönpanon nopeuttamiseksi. Se 

katsoo, että edistyminen arviointi-, hyväksyntä- ja hallintomenettelyjen yksinkertaistamisessa ei 

ole ollut riittävää, mikä ilmenee hallinto- ja valvontajärjestelmien ja tärkeimpien hankkeiden 

alhaisena hyväksymisosuutena. Se kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan 

täytäntöönpanomenettelyiden yksinkertaistamiseksi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

ja erityisesti vauhdittamaan hallinto- ja valvontajärjestelmien ja tärkeimpien hankkeiden 

hyväksymistä ja siten nopeuttamaan maksuja noudattaen kuitenkin N+2-sääntöä. 

 

Euroopan parlamentti uskoo, että kaikki rakennerahastojen käytön tarjoamat mahdollisuudet, 

myös toimintaohjelmien mukauttaminen tai tarkistaminen, voitaisiin hyödyntää sellaisten 

kohdennettujen toimien toteuttamiseksi, jotka edistävät talouskriisin seurausten voittamista, 

erityisesti edistämällä kasvua ja kilpailukykyä sekä rajoittamalla työpaikkojen menetyksiä, ja 

kehottaa jäsenvaltioita käyttämään tätä mahdollisuutta. Se kehottaa komissiota kannustamaan ja 

mahdollistamaan tehokkailla ja nopeilla menettelyillä kaikkien rakennerahastoasetuksissa 

säädettyjen kasvun ja työllisyyden tukemiseen tarkoitettujen toimenpiteiden hyödyntämistä. 

Lisäksi Euroopan parlamentti muistuttaa, että on tärkeää käyttää saatavilla olevat määrärahat 

kokonaisuudessaan ja tehokkaasti. 

 

 

Maksumäärärahat 

 



 

Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään lisätalousarvion siinä tapauksessa, että 

vuoden 2010 talousarvion määrärahat eivät riitä tarvittaessa kattamaan tietystä otsakkeesta 

johtuvia menoja. 

 

 

Otsake 4 

 

Euroopan parlamentti ottaa huomioon komission aikeen esittää vuoden 2010 alustavaan 

talousarvioesitykseen myöhemmässä vaiheessa oikaisukirjelmän, joka kattaa ulkoisten toimien 

lisätarpeet ja erityisesti aiemmassa oikaisukirjelmässä yksilöidyt painopistealueet ja neuvoston 

kesäkuussa 2009 tekemissä päätelmissä yksilöidyt painopistealueet. Euroopan parlamentti 

muistuttaa, että talousarviota koskevan neuvottelumenettelyn aikana 21. marraskuuta 2008 

komissio sitoutui esittämään arvion tilanteesta otsakkeen 4 osalta sekä tekemään tarvittaessa 

asianmukaisia ehdotuksia. Se odottaa komission antavan oikaisukirjelmän kyseisen alan 

monivuotisen tarvearvioinnin yhteydessä. 

 

 


