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Lisätalousarvioesitys nro 5/2012: solidaarisuusrahaston käyttö Emilia-

Romagnan (Italia) maanjäristysten jälkeen ja Euroopan vapaaehtoistyön 

teemavuotta 2011 koskevan valmistelutoimen budjettikohdan 

mukauttaminen  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. marraskuuta 2012 neuvoston kannasta 

esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2012 varainhoitovuodeksi 2012, 

pääluokka III – Komissio (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 

106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

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

N:o 1605/20021 (varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan, 

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen 

talousarvion varainhoitovuodeksi 20122, 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 

varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten sopimuksen3, 

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta 

esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2012 varainhoitovuodeksi 2012, 

pääluokka III – Komissio4, ja erityisesti sen 2 kohdan, 

– ottaa huomioon kaikkien kolmen toimielimen vuoden 2012 talousarviomenettelyn 

yhteydessä hyväksymän maksumäärärahoja koskevan yhteisen lausuman, 

– ottaa huomioon komission 19. syyskuuta 2012 tekemän esityksen Euroopan unionin 

lisätalousarvioksi nro 5/2012 varainhoitovuodeksi 2012 (COM(2012)0536), 

– ottaa huomioon neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2012, jonka 

neuvosto vahvisti 20. marraskuuta 2012, (16398/2012 – C7–0383/2012), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0381/2012), 
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A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 5/2012 koskee 670 192 359 euron 

käyttöönottoa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina EU:n solidaarisuusrahastosta 

Italiassa Emilia-Romagnassa toukokuussa 2012 tapahtuneiden maanjäristysten vuoksi; 

B. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 5/2012 tarkoituksena on ottaa tämä 

mukautus virallisesti vuoden 2012 talousarvioon ja tarkistaa budjettikohtaa 16 05 03 01 

(Valmistelutoimi — Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 2011) siten, että maksujen 

kohdalla oleva viiva korvataan p.m. -merkinnällä (pro memoria), jotta voidaan suorittaa 

loppumaksut; 

C. ottaa huomioon, että komission esittämässä lisätalousarvioesityksessä nro 5/2012 

ehdotettiin maksumäärärahojen lisäystä vuoden 2012 maksumäärärahojen yleisen 

vähyyden vuoksi; 

D. toteaa, että 12. kesäkuuta 2012 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin 

lisätalousarvioksi nro 2/2012 antamassaan päätöslauselmassa, joka koski myös 

solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa, parlamentti oli erittäin pahoillaan siitä, että 

kyseisessä tapauksessa toinen budjettivallan käyttäjä käytti kantansa ilmaisemiseen 

kahdeksan viikkoa ja piti kiinni Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

pöytäkirjan 1 tulkinnastaan (määräaika tietojen antamiselle kansallisille parlamenteille); 

1. panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 5/2012; 

2. pitää erittäin tärkeänä, että EU:n solidaarisuusrahastosta myönnettävä rahoitusapu 

maksetaan nopeasti luonnonkatastrofeista kärsineille alueille, ja on siksi erittäin 

tyytyväinen siihen, että Italian viranomaiset hakivat rahoitustukea 

solidaarisuusrahastosta nopeasti ja että komissio esitti solidaarisuusrahaston varojen 

käyttöönottoa koskevan ehdotuksensa ripeästi; 

3. kehottaa kaikkia jäsenvaltioiden alue- ja paikallistason osapuolia ja kansallisia 

viranomaisia parantamaan edelleen tarpeiden arviointia sekä EU:n 

solidaarisuusrahastoon kohdistuvien mahdollisten tulevien hakemusten koordinointia, 

jotta rahaston varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa mahdollisimman paljon; 

4. toistaa painokkaasti neuvostolle esittämänsä pyynnön, että se ei lykkäisi tarpeettomasti 

päätöksensä tekemistä näin arkaluonteisesta ja kiireellisestä asiasta ja siten hidastaisi 

tällaisia pyrkimyksiä toimittaa unionin apua joutuisammin; 

5. palauttaa mieliin, että otettaessa rahaston varoja edellisen kerran käyttöön 

(lisätalousarvio nro 2/2012 Liguriassa ja Toscanassa lokakuussa 2011 tapahtuneiden 

tulvien vuoksi) budjettivallan käyttäjän ei tarvinnut ottaa käyttöön uusia määrärahoja 

vain siksi, että pyydetylle määrälle löydettiin odottamattomia uudelleenkohdentamiseen 

soveltuvia lähteitä; korostaa, että nykytilanteessa maksumäärärahojen vähyys vaikuttaa 

jo moniin ohjelmiin ja erityisesti sellaisiin, joihin 29. kesäkuuta 2012 kokoontuneen 

Eurooppa-neuvoston hyväksymä kasvu- ja työllisyyssopimus perustuu, joten tässä 

tapauksessa samankaltaista uudelleenkohdentamista ei voi suunnitella; 

6. hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 5/2012 sellaisenaan; 

7. kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 5/2012 lopullisesti hyväksytyksi ja 

huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 



8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioiden parlamenteille. 

 


