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Esitys Euroopan unionin yleinen talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – 

kaikki pääluokat  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2013 neuvoston kannasta esitykseen 

Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 (13176/2013 – 

C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja 

Euratomin perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 

tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom1, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122, 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 

varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten sopimuksen3, 

– ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosien 2014–2020 

monivuotista rahoituskehystä koskevasta poliittisesta sopimuksesta4, 

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman talousarvion 

valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio5, 

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2013 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta 

Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 20146, 

– ottaa huomioon komission 28. kesäkuuta 2013 hyväksymän esityksen Euroopan unionin 

yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 (COM(2013)0450), 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan koordinaattoreiden suositukset vuoden 2014 

talousarviota koskeviksi kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksiksi, 

– ottaa huomioon neuvoston 2. syyskuuta 2013 vahvistaman ja 11. syyskuuta 2013 

parlamentille ilmoittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 

varainhoitovuodeksi 2014 (13176/2013 – C7-0260/2013), 

                                                 
1 EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17. 
2 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
3 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. 
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0304. 
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0081. 
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0173. 



– ottaa huomioon komission 18. syyskuuta 2013 esittämän oikaisukirjelmän nro 1/2014 

esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 

(COM(2013)0644), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b artiklan, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia 

koskee (A7-0328/2013), 

Pääluokka III 

Yleiskatsaus 

1. muistuttaa, että sen painopisteitä vuoden 2014 talousarviossa ovat kestävä talouskasvu, 

kilpailukyky, työpaikkojen luominen ja nuorisotyöttömyyden torjunta sekä EU:n asema 

maailmassa; ilmaisee näin ollen uudelleen tukensa toimintalinjoille, joilla edistetään 

nuorisotyöttömyyden torjuntaa, tutkimusta, kehittämistä ja innovointia, digitaalistrategiaa, 

kilpailukykyä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset), yrittäjyyttä ja itsenäistä 

ammatinharjoittamista, yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, liikkuvuutta ja ulkoista 

apua; 

2. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan kaikin tavoin, että EU:n 

talousarviomäärärahat käytetään tehokkaasti ja että niillä rahoitettu toiminta tarjoaa aina 

selkeää eurooppalaista lisäarvoa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi erityisesti jaettava 

tehtäviä aina kun se on mahdollista ja lisättävä keskinäistä yhteistyötään; 

3. muistuttaa haluavansa varmistaa, että vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen sisältyvien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen taso on riittävä ja 

realistinen, jotta ohjelmat saavat käynnistysvaiheessa tarvittavan rahoituksen eikä niiden 

toteutus viivästy ja jotta varmistetaan, että vuosien 2007–2013 monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käynnistetyt ohjelmat saadaan menestyksekkäästi päätökseen; 

4. pitää näin ollen valitettavana, että neuvosto on jälleen päättänyt leikata unionin 

talousarvioesityksen määrärahoja tavanomaiseen tapaan kautta linjan vähentämällä 

maksusitoumusmäärärahoja 240 miljoonaa euroa (-0,2 prosenttia) ja maksumäärärahoja 

1 061 miljoonaa euroa (-0,8 prosenttia) vuoden 2014 talousarvioesityksen määristä; 

toteaa, että tämän seurauksena sekä talousarvion maksusitoumusmäärärahat 

(-6 prosenttia) että maksumäärärahat (-6,6 prosenttia) jäävät huomattavasti alle vuoden 

2013 talousarvion (lisätalousarviot nrot 1–5 mukaan luettuina); 

5. on yllättynyt siitä, että neuvosto jättää kannassaan huomioimatta monivuotisessa 

rahoituskehyksessä sovitun Erasmus+ -ohjelman, COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 

-ohjelman etupainotuksen, minkä lisäksi se on vähentänyt entisestään eräille näistä 

ohjelmista osoitettavia määrärahoja; 

6. pitää erittäin valitettavana, että neuvosto on leikannut maksusitoumus- ja 

maksumäärärahoja kaikissa otsakkeissa; palauttaa mieliin, että eniten leikkauksia on tehty 

otsakkeessa 1 a (-0,36 prosenttia talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahoista ja 

-3,6 prosenttia talousarvioesityksen maksumäärärahoista), otsakkeessa 4 (-0,21 prosenttia 

talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahoista ja -2,5 prosenttia talousarvioesityksen 

maksumäärärahoista) ja otsakkeessa 5 (-1,78 prosenttia talousarvioesityksen 



maksusitoumusmäärärahoista ja maksumäärärahoista); huomauttaa, että otsakkeisiin 1 a 

ja 4 kuuluu ohjelmia ja aloitteita, jotka ovat tärkeitä Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteiden saavuttamisen samoin kuin EU:n ulkoisen toimintaohjelman kannalta, ja että 

tällaiset kautta linjan toteutetut leikkaukset vaikuttavat aloitteisiin, jotka ovat 

parlamentille ensisijaisia näillä kahdella alalla; 

7. tähdentää, että kyseiset leikkaukset ovat täysin ristiriitaisia monivuotista rahoituskehystä 

koskevan poliittisen sopimuksen etupainotteisuustavoitteen kanssa ja lisäksi vastoin 

parlamentin prioriteetteja, jotka se esitti vuoden 2014 talousarvion valmistelua koskevista 

yleisistä suuntaviivoista antamassaan päätöslauselmassa sekä suosituksissa vuoden 2014 

talousarviota koskeviksi kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksiksi; 

8. ei hyväksy neuvoston argumenttia, jonka mukaan ehdotetut leikkaukset koskevat 

ohjelmia, joissa määrärahoja on jäänyt käyttämättä tai joiden tulokset ovat olleet heikkoja, 

koska neuvoston maksusitoumusmäärärahaleikkaukset vaikuttavat eniten sellaisten uuden 

sukupolven monivuotisten ohjelmien toteutukseen, joita ei ole vielä aloitettu; katsoo 

lisäksi, että neuvoston maksumäärärahaleikkaukset vaikuttavat eniten sellaisten ohjelmien 

loppuunsaattamiseen, joissa määrärahojen käyttöaste on korkea tai jotka ovat toteutuneet 

jopa yli odotusten (esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin yhteiset strategiset puitteet, 

Galileo, Tulli-ohjelma ja Fiscalis-ohjelma otsakkeessa 1 a sekä ESR, EAKR ja 

koheesiorahasto otsakkeessa 1 b); korostaa erityisesti, että tällaisissa 

maksumäärärahaleikkauksissa ei huomioida lainkaan unionin toimintalinjojen ja 

erityisesti koheesiotoimien monivuotista luonnetta; korostaa, että 52 prosenttia vuoden 

2014 talousarvioesityksessä pyydetyistä maksumäärärahoista on tarkoitettu  vuosien 

2007–2013 monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvien ohjelmien loppuunsaattamiseen; 

9. pitää valitettavana satunnaisia leikkauksia, joita neuvosto on ehdottanut hallinnollisiin ja 

tukitoimintoihin liittyviin kohtiin, joista rahoitetaan keskeisten EU-ohjelmien toteutusta; 

katsoo, että tällaiset leikkaukset vaarantavat uusien ohjelmien onnistuneen 

käynnistämisen, koska hallinnollisten valmiuksien puuttuminen saattaa haitata vakavasti 

EU:n politiikkojen toteuttamista; pitää valitettavana, että jäsenvaltioilla on tapana välittää 

enemmän mitättömistä ja naurettavista lyhyen tähtäyksen säästöistä kuin pitkän aikavälin 

tuloksista; palauttaa siksi talousarvioesityksen määrärahat kaikkiin niihin budjettikohtiin, 

joissa neuvosto leikkasi hallinnollisia ja tukimenoja; 

10. panee merkille luonnoksen maksumäärärahoja koskevaksi lausumaksi, jonka neuvosto 

hyväksyi kannassaan vuoden 2014 talousarvioesitykseen; katsoo kuitenkin, että jollei sitä 

paranneta huomattavasti, se ei voi toimia tyydyttävänä poliittisena takeena sille, että 

vuonna 2014 on riittävät ja asianmukaiset maksumäärärahat; vakuuttaa sitoutuvansa 

kääntämään viime vuosien suuntauksen, jossa vuoden lopussa maksattamatta olevat 

määrät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti; kehottaa siksi neuvostoa hyväksymään yhteisen 

poliittisen sitoumuksen käyttää kaikkia monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 

koskevassa asetuksessa käytettävissä olevia keinoja, mukaan luettuna ennakoimattomia 

menoja koskeva liikkumavara ja/tai maksumäärärahojen enimmäismäärän tarkistaminen, 

jotta ei vaarannettaisi uusia ohjelmia ja jotta samaan aikaan voitaisiin vähentää vuoden 

lopussa maksattamatta olevia määriä vuoden lopulla; 

11. panee tyytyväisenä merkille eräiden jäsenvaltioiden lausunnon, jonka mukaan 

maksusitoumusten ja maksujen välistä tasapainoa olisi parannettava, ettei jouduttaisi 

tilanteeseen, jossa unioni ei kykene noudattamaan oikeudellisia velvoitteitaan; panee 



tyytyväisenä merkille, että monet neuvoston valtuuskunnat ovat alkaneet tuoda kovaan 

ääneen esiin samoja huolenaiheita, jotka parlamentti on toistuvasti maininnut edellisten 

talousarviomenettelyjen aikana; 

12. ei voi hyväksyä neuvoston päätöstä maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

vähentämisestä; muistuttaa, että sitoumukset ilmentävät unionin poliittisia painopisteitä ja 

niistä päätettäessä olisi otettava huomioon, että pitkällä aikavälillä talouden 

laskusuhdanne saattaa kääntyä; katsoo näin ollen, että yleisenä periaatteena olisi oltava 

palauttaa maksusitoumusmäärärahat talousarvioesityksen tasolle; aikoo kuitenkin lisätä 

tiettyjen budjettikohtien maksusitoumusmäärärahoja hieman talousarvioesitystä 

korkeammalle, jos kyseisistä ohjelmista on välitöntä hyötyä Euroopan kansalaisille ja jos 

ne tukevat unionin kasvun ja kilpailukyvyn kannalta olennaisen tärkeitä Eurooppa 2020 

-strategian ensisijaisia tavoitteita sekä tavoitteita, jotka ilmentävät yhteiseurooppalaisia 

arvoja ja solidaarisuutta kolmansia maita kohtaan; 

13. vahvistaa näin ollen vuoden 2014 maksusitoumusmäärärahojen kokonaistasoksi 

142 625 miljoonaa euroa ja maksumäärärahojen kokonaistasoksi 136 077 miljoonaa 

euroa; 

14. kehottaa tämän seurauksena ottamaan käyttöön joustovälineestä 274,2 miljoonaa euroa 

maksusitoumusmäärärahoja; toteaa, että joustoväline vahvistaa otsakkeessa 1 b 

vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tukea odotettaessa 

lainsäädäntövallan käyttäjän lopullista sopimusta oikeusperustasta, jonka on heijasteltava 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 27. kesäkuuta 2013 saavutettua poliittista sopimusta 

tämän rahaston kokonaismäärärahoista, sekä Kyproksen rakennerahastotukea 27. ja 

28. kesäkuuta 2013 pidetyssä valtioiden ja hallitusten päämiesten kokouksessa tehdyn 

päätöksen mukaisesti; katsoo, että otsakkeessa 4 joustoväline tarjoaa lisätukea Lähi-idälle 

annettavaan humanitaariseen apuun; 

15. aikoo aloittaa vuotuisessa talousarviomenettelyssä perusteellisen keskustelun talousarvion 

tuloista, jotka ovat unionin talousarvion olennainen osa, jota ei tulisi tarkastella erillään 

menoista; pitää tässä suhteessa kyseenalaisina jäsenvaltioiden perusteita pidättää 

25 prosenttia perinteisistä omista varoista hallinnollisiin kuluihin ja kehottaa valvomaan 

näiden varojen käyttöä paremmin; kehottaa budjetoimaan realistisemmin tulot, joita on 

odotettavissa sakoista, joita komissio määrää unionin kilpailulainsäädäntöä rikkoville 

yrityksille, ja kannustaa jatkamaan keskustelua talousarvion ylijäämän ottamisesta 

talousarvioon, jotta enää ei tarvitsisi turvautua monimutkaiseen ja ulkopuolisin silmin 

katsottuna käsittämättömään menettelyyn, jossa ylijäämä palautetaan jäsenvaltioille 

vähentämällä se kunkin BKTL-perusteisesta maksuosuudesta; 

Maksumäärärahat 

16. pitää valitettavana, että neuvosto leikkaa maksumäärärahoja 9,5 miljardia euroa 

(-6,6 prosenttia) vuoden 2013 lopulliseen talousarvioon nähden (mukaan luettuina 

lisätalousarviot nrot 1–5); huomauttaa, että vuosien 2014–2020 monivuotisen 

rahoituskehyksen määrät jäivät edellistä rahoituskehystä alhaisemmiksi ja että on 

ehdottoman tärkeää pitää aikaisemmat sitoumukset, mutta neuvosto on tästä piittaamatta 

noudattanut sokeasti aiempaa strategiaansa ja leikannut maksumäärärahoja 

keinotekoisesti unohtaen todelliset tarpeet ja yhteisestä hallinnosta koituvat säästöt 

varmistaakseen, että jäsenvaltiot saavat sijoituksistaan selvän tuoton; 



17. katsoo, että tilannetta kärjistää se, että maksumäärärahojen taso on vuonna 2013 jo 

entuudestaan kriittinen: jo syyskuun alussa määrärahoja on käytetty vuoteen 2012 

verrattuna 9 miljardia euroa enemmän ja vuoteen 2011 verrattuna 18 miljardia euroa 

enemmän; pitää tätä hyvää ja jatkuvasti paranevaa vastaanottokykyä osoituksena siitä, 

että unionin ohjelmien käytännön toteutus sujuu tällä hetkellä mainiosti; pyrkii 

päättäväisesti varmistamaan, että aiemmin sovittujen sitoumusten toteutusta ei vaaranneta 

leikkaamalla budjetoituja maksumäärärahoja keinotekoisesti; 

18. katsoo, että neuvoston kanta, jonka mukaan vuoden 2014 maksumäärärahojen 

enimmäismäärään jätetään 1 miljardin euron keinotekoinen liikkumavara ei – etenkään 

tänä vuonna – hyödytä mitään eikä sitä voida perustella mitenkään etenkin, kun otetaan 

huomioon vuoden 2013 lopulla odotettavissa olevien siirrettävien maksattamatta olevien 

määrien suuruusluokka; 

19. korostaa, että neuvoston kannassa ei oteta huomioon maksumäärärahojen suurta vajetta 

erityisesti koheesiotoimissa, ja huomauttaa, että komission analysoimat ja mukauttamat 

tuoreimmat ennusteet (syyskuu 2013), jotka jäsenvaltiot itse toimittivat ja jotka koskevat 

niiden ennen vuoden 2013 loppua jätettäviä maksupyyntöjä, osoittavat, että vuoden 2013 

lopussa määrärahoja siirretään todennäköisesti noin 20 miljardia euroa, vaikka 

lisätalousarvion nro 2/2013 toinen osa (lisätalousarvioesitys nro 8/2013) hyväksyttäisiin 

täysimääräisenä; muistuttaa, että vuonna 2014 käytettävissä olevista maksumäärärahoista 

on vähennettävä vuodelta 2013 siirrettävät oikeutetut maksupyynnöt, mikä rajoittaa 

maksumäärärahojen määrää entisestään; tähdentää, että tästä aiheutuu vuoden 2014 

talousarvioon ankaria paineita varsinkin, kun otetaan huomioon, että saamiset ja yleiset 

maksattamatta olevat määrät ovat ennennäkemättömän korkealla tasolla; 

20. on hämmästynyt, että neuvosto ehdottaa leikkauksia myös Horisontti 2020 -ohjelman, 

COSME-ohjelman ja ESR:n maksumäärärahoihin, mikä on täysin vastoin monivuotisesta 

rahoituskehyksestä vastikään tehtyä poliittista sopimusta, jossa sovittiin, että vuosina 

2014 ja 2015 näiden ohjelmien rahoitus toteutetaan jossain määrin etupainotteisesti, ja 

myös vastoin toimielinten korkean tason sitoumusta torjua nuorisotyöttömyyttä; 

muistuttaa lisäksi, että osa neuvoston leikkauksista koskee budjettikohtia, joiden 

määrärahoja lisättiin sovittaessa lisätalousarvion nro 2/2013 ensimmäisestä osasta; 

21. vastustaa näin ollen voimakkaasti neuvoston kantaa maksumäärärahoihin ja tarkistaa niitä 

koskevaa omaa kantaansa varmistaakseen, että enimmäismäärän vähentyminen vuodesta 

2013 vuoteen 2014 ei estä vuosien 2007–2013 monivuotiseen rahoituskehykseen 

liittyvien ohjelmien asianmukaista toteutusta ja loppuunsaattamista, pitäen mielessä, että 

komission ehdotuksessa 52 prosenttia maksumäärärahoista kohdennetaan maksattamatta 

oleviin sitoumuksiin, eikä myöskään uusien ohjelmien käynnistämistä; 

22. päättää palauttaa suurimman osan neuvoston leikkaamista talousarvioesityksen 

maksumäärärahoista; panee merkille, että vaikka vain harvoissa budjettikohdissa 

maksumäärärahoja on maltillisesti lisätty ja useissa muissa budjettikohdissa vähennetty, 

maksumäärärahojen enimmäismäärä ei anna mahdollisuutta rahoittaa parlamentin 

valitsemia painopisteitä asianmukaisesti; on tarkastellut kaikkia maksumäärärahojen 

uudelleenkohdentamisen mahdollisuuksia ja ehdottaa näin ollen, että joustovälineestä 

otetaan käyttöön maksumäärärahoina 211 miljoonaa euroa humanitaarista apua varten; 

23. toivoo, että 26. syyskuuta 2013 pidetty maksumäärärahoja koskeva toimielinten kokous 

auttoi parlamenttia ja neuvostoa sopimaan tästä yhteisestä poliittisesta sitoumuksesta ja 



pääsemään talousarviosovittelussa yhteisymmärrykseen ja välttämään tarpeettomia 

kiistoja komission lukujen suuruudesta ja laadusta siten, että tasoitetaan tietä mahdollisen 

maksumäärärahavajeen hoitamiseksi vuoden 2014 talousarviota toteutettaessa; 

24. panee tyytyväisenä merkille, että komissio hyväksyi lisätalousarvioesityksen nro 8/2013 

(lisätalousarvion nro 2/2013 toinen osa), jossa vuoden 2013 maksattamattomiin määriin 

osoitetaan 3,9 miljardin euron lisärahoitus ja joka on yksi ehto monivuotista 

rahoituskehystä koskevalle äänestykselle; pyytää neuvostoa hyväksymään 

lisätalousarvioesityksen pikaisesti ja täysimääräisesti; palauttaa mieliin monivuotista 

rahoituskehystä koskevasta poliittisesta sopimuksesta 3. heinäkuuta 2013 antamassaan 

päätöslauselmassa esittämänsä kannan, jonka mukaan se ei anna hyväksyntäänsä 

rahoituskehysasetukselle tai hyväksy vuoden 2014 talousarviota, ennen kuin neuvosto on 

hyväksynyt lisätalousarvioesityksen nro 8/2013, joka kattaa lisätalousarvion nro 2/2013 

toisen osan; 

Otsake 1 a 

25. muistuttaa, että lukuun ottamatta suuren mittakaavan infrastruktuurihankkeita otsakkeen 

1 a määrärahoja on jo vähennetty talousarvioesityksessä 1,1 miljardia euroa vuoden 2013 

talousarvioon verrattuna; pitää valitettavana, että neuvosto on myös päättänyt leikata lisää 

otsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahoja 60 miljoonalla eurolla talousarvioesityksen 

määristä välittämättä valtion ja hallitusten päämiesten äskettäin tekemistä poliittisista 

sitoumuksista tähän otsakkeeseen liittyvien tavoitteiden hyväksi; 

26. korostaa, että osa neuvoston leikkauksista koskee nimenomaan ohjelmia, joita Eurooppa-

neuvosto piti strategisen tärkeinä talouskasvun ja elpymisen kannalta, eli Horisontti 2020 

-ohjelmaa (-43,7 miljoonaa euroa) ja COSME-ohjelmaa (-0,5 miljoonaa euroa); 

pahoittelee, että tämä on täysin vastoin monivuotista rahoituskehystä koskevan poliittisen 

sopimuksen kirjainta ja henkeä, koska siinä sovittiin erityisjoustoa koskevista 

järjestelyistä nuorten työllistymisen helpottamiseksi ja tutkimuksen edistämiseksi; 

27. vahvistaa tukevansa tutkimusta, kilpailukykyä, yrittäjyyttä, innovointia ja sosiaalista 

osallisuutta käsitteleviä EU-ohjelmia, koska nämä alat ovat Eurooppa 2020 -strategian 

ytimessä; päättää näin ollen palauttaa kaikki neuvoston leikkaamat määrät, ettei tätä 

otsaketta heikennettäisi entisestään; päättää lisäksi toteuttaa etupainotteisesti joidenkin 

budjettikohtien määrärahoja tietyillä ensisijaisilla aloilla, kuten Horisontti 2020, Cosme ja 

Erasmus+, mikä ei merkitse lisäystä, koska kyseisten ohjelmien kokonaismäärärahoja ei 

muuteta monivuotisessa rahoituskehyksessä, sekä lisätä digitaalistrategiaa, 

liikennepolitiikkaa, työmarkkinavuoropuhelua, EURESia, Progress-

mikrorahoitusjärjestelyä, yhteiskunnallista yrittäjyyttä, vuosittaisia erityistapahtumia ja 

Euroopan tilastojen laatua koskevien budjettikohtien määrärahoja; 

28. ottaa käsittelyssään huomioon monivuotista rahoituskehystä koskevan poliittisen 

sopimuksen, jonka nojalla Horisontti 2020 -ohjelmalle myönnetään vuonna 2014 

etupainotteisesti 212,2 miljoonaa euroa (106,1 miljoonaa euroa Euroopan 

tutkimusneuvostolle ja 106,1 miljoonaa euroa Marie Skłodowska-Curie -toimiin), 

COSME-ohjelmalle 31,7 miljoonaa euroa ja Erasmus+ -ohjelmalle 137,5 miljoonaa euroa 

eli yhteensä 381,4 miljoonaa euroa; 

29. hyväksyy myös, että ITERin ja Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosion määrärahojen 

käyttöä myöhennetään vastaavan 381,4 miljoonan euron määrän osalta monivuotista 



rahoituskehystä koskevan poliittisen sopimuksen ja komission oikaisukirjelmän nro 

1/2014 mukaisesti vähentämällä ITERin määrärahoista 212,2 miljoonaa euroa ja 

Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosion määrärahoista 169,2 miljoonaa euroa, joista 

jälkimmäinen leikkaus sisältyy jo talousarvioesitykseen, vaikka alun perin eri 

tarkoituksessa; 

30. katsoo, että joillakin aloilla leikkauksia olisi toteutettava kohdennetusti ja/tai 

maksusitoumusmäärärahoja olisi otettava varaukseen, ja näitä aloja ovat etenkin talous- ja 

rahaliittoa koskeva tiedotus (-2 miljoonaa euroa) sekä tilinpäätös- ja 

tilintarkastusraportointi (määrärahat on otettu varaukseen odotettaessa kyseistä unionin 

ohjelmaa koskevan sopimuksen tekemistä); 

31. ottaa käsittelyssään huomioon lainsäädäntöneuvottelujen nykytilanteen; on erityisesti 

päättänyt perustaa eräitä uusia p.m.-merkinnällä varustettuja budjettikohtia Horisontti 

2020 -ohjelmaa varten ja hyväksyy komission oikaisukirjelmässä nro 1/2014 esitetyt 

uudet budjettikohdat, jotka ovat myös varustettu p.m.-merkinnöillä; odottaa, että komissio 

tekee kokonaisvaltaisen ehdotuksen mukauttaakseen talousarvioesityksen kaikkien näiden 

vuoden 2014 talousarvion sovittelussa käsiteltävien ohjelmien uusiin oikeusperustoihin ja 

palauttaa parlamentin hyväksymät kohdat sekä täydentää niitä; 

32. kannattaa sitä, että Erasmus+-ohjelmaan perustetaan erillinen alamomentti, josta 

varmistetaan, että tästä ohjelmasta rahoitetut nuorisotoimet olisivat riittävän avoimia, ja 

siirtää 11,5 prosenttia ohjelman alkuperäisistä määrärahoista tälle nuorisoa koskevalle 

alamomentille; poistaa neuvoston luoman alamomentin, joka koskee kansallisten 

virastojen toiminta-avustusten varmistamista; 

33. on päättänyt palauttaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevan aiemman 

ohjelmakauden nimikkeistön; jakaa tämän vuoksi tämän budjettikohdan ja sen määrärahat 

kolmeen erilliseen alamomenttiin aiemman mallin mukaisesti; 

34. toteaa, että otsakkeeseen 1 a jää parlamentin käsittelyn jälkeen [65 446 000 euron] 

liikkumavara; 

Otsake 1 b 

35. toteaa, että neuvosto ei juuri koskenut maksusitoumusmäärärahoihin (vähennys on 

ainoastaan -3,3 miljoonaa euroa), mutta vähensi lisää maksumäärärahoja 

(-202,2 miljoonaa euroa eli -0,4 prosenttia talousarvioesitykseen verrattuna), mikä koski 

sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta (-114,151 miljoonaa euroa eli 

-0,23 prosenttia) ja alueellista yhteistyötä Euroopassa koskevaa tavoitetta 

(-84,805 miljoonaa euroa eli -6,19 prosenttia), ja että liikkumavara on kasvanut vain 

näennäisesti 3,3 miljoonalla eurolla; 

36. korostaa, että leikkaukset kohdistuivat rankimmin EAKR:oon (-125,155 miljoonaa euroa) 

ja koheesiorahastoon (-44,312 miljoonaa euroa) ja että ESR:n määrärahoja leikattiin 

32,788 miljoonalla eurolla; pitää erittäin valitettavana, että 69,33 prosenttia kaikista 

maksumäärärahojen leikkauksista kohdistuu määrärahoihin, jotka on tarkoitettu aiempien 

kausien ohjelmien loppuunsaattamiseen (ts. 98,7 miljoonaa euroa); 

37. pitää valitettavana, että komissio on käyttänyt esirahoituksen perustana Eurooppa-

neuvoston helmikuussa 2013 sopimaa tasoa, koska kyseistä asiaa käsitellään käynnissä 



olevissa toimielinten välisissä alakohtaisissa neuvotteluissa, jossa parlamentilla on 

yhteispäätösmenettelyoikeudet, ja komission ratkaisu saattaa vaarantaa kyseisten 

neuvottelujen lopputuloksen; muistuttaa esirahoituksen olennaisuudesta, koska 

jäsenvaltiot ja alueet tarvitsevat riittävästi rahoitusta kauden alussa voidakseen investoida 

hankkeisiin, joilla edistetään nykyisestä talous- ja finanssikriisistä selviytymistä; toteaa 

uudelleen, että parlamentin aluekehitysvaliokunta kannattaa esirahoitusasteen 

säilyttämistä nykyisen kauden tasolla kriisin jatkuessa; 

38. palauttaa mieliin, että suurin osa nykyisistä maksattamatta olevista sitoumuksista liittyy 

otsakkeeseen 1 b; on hyvin huolissaan siitä, että vuoden 2013 lopussa koheesiotoimiin 

liittyvien maksamattomien laskujen määrä on arviolta 20 miljardia euroa, mistä on 

seurauksena suuri alijäämä, joka on vähennettävä nykyisten ohjelmien 

loppuunsaattamiseen ja uusien ohjelmien käynnistämiseen vuonna 2014 käytettävissä 

olevista maksumäärärahoista, mikä rajoittaa maksumäärärahojen määrää entisestään; 

korostaa, että maksumäärärahojen toistuva vaje on ollut pääasiallinen syy maksattamatta 

olevien määrien ennätyksellisen korkeaan tasoon etenkin kauden 2007–2013 

monivuotisen rahoituskehyksen viimeisinä vuosina; 

39. ei näin ollen hyväksy neuvoston otsakkeeseen 1 b ehdottamia leikkauksia; katsoo, että ne 

pahentaisivat maksumäärärahojen vajetta odotettuakin enemmän ja haittaisivat jo 

toteutuneiden menojen korvaamista edunsaajajäsenvaltioille ja -alueille sekä 

aiheuttaisivat vakavia seurauksia erityisesti sellaisille jäsenvaltioille, jotka ovat jo nyt 

taloudellisissa, sosiaalisissa ja rahoitusvaikeuksissa; 

40. päättää palauttaa talousarvioesityksen maksusitoumus- ja maksumäärärahat kaikkiin 

neuvoston tässä otsakkeessa leikkaamiin budjettikohtiin ja lisätä tiettyjen kohtien 

maksusitoumusmäärärahoja yli talousarvioesityksen suurelta osin komission 

oikaisukirjelmän nro 1/2014 mukaisesti myöntämällä Kyprokselle vuodeksi 2014 

rakennerahastotukea yhteensä 100 miljoonaa euroa nykyhinnoin; 

41. palauttaa mieliin, että Eurooppa 2020 -strategiassa on esitetty tavoite vähentää vuoteen 

2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten määrää, jotka elävät 

köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla; palauttaa lisäksi mieliin, että monivuotista 

rahoituskehystä koskevassa poliittisessa sopimuksessa sovittiin, että vähävaraisimmille 

suunnatun eurooppalaisen avun rahaston määrärahoja lisättäisiin enintään yhdellä 

miljardilla eurolla (jo sovitun 2,5 miljardin lisäksi) kaudella 2014–2020; päättää näin 

ollen lisätä tämän rahaston määrärahoja kohdentamalla yhteensä 500 miljoonaa euroa 

maksusitoumusmäärärahoja toimiin, joilla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 

lievitetään köyhyyden äärimuotoja unionissa; 

42. luo kaksi budjettikohtaa, toisen Itämeren makroaluetta koskeviin unionin strategioihin 

liittyvää teknistä tukea varten, koska nykyisellä ohjelmakaudella toteutus on ollut 

menestyksekästä, ja toisen ensimmäistä kertaa myös Tonavan makroaluetta varten 

(2,5 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja maksumäärärahoja kumpaankin); 

43. panee tyytyväisenä merkille nuorisotyöllisyysaloitteen, josta sovittiin monivuotista 

rahoituskehystä 2014–2020 koskevissa neuvotteluissa; pitää tarpeellisena kohdentaa tähän 

tarkoitukseen riittävästi varoja, jotta aloite voidaan käynnistää välittömästi 

ennennäkemättömän korkeiden nuorisotyöttömyyslukujen vuoksi; hyväksyy sen tähden 

nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen etupainotuksen ja myöhentämisen sekä 

alueellista yhteistyötä Euroopassa koskevien määrärahojen käyttöönoton vastaavan 



myöhentämisen komission ehdotuksen mukaisesti; muistuttaa, että määrärahoja on 

lisättävä vuodesta 2016 lähtien, jotta varmistettaisiin aloitteen tehokkuus ja kestävyys; 

44. hyväksyy uudet budjettikohdat, joista tarjotaan teknistä tukea kaikille viidelle 

rakennerahastolle ja jotka on varustettu p.m.-merkinnällä, sekä vastaavat selvitysosat 

nykyisten budjettikohtien lisäksi, ja katsoo, että tämä vastaa jäsenvaltioiden pyyntöjä, 

jotka esitettiin komission oikaisukirjelmässä nro 1/2014; odottaa tämän parantavan uusien 

ohjelmien toteutusta jäsenvaltioiden tasolla; 

45. pitää valitettavana, että parlamentille ei jää tässä otsakkeessa liikkumavaraa, ja 

muistuttaa, että monivuotista rahoituskehystä koskeva poliittinen sopimus sitoo kaikkia 

toimielimiä ja että sopimuksen mukaisilla joustovälineillä varmistetaan, että parlamentin 

ensisijaisina pitämät toimenpiteet käynnistetään ajoissa ja että niihin osoitetaan tarvittava 

rahoitus; 

Otsake 2 

46. panee merkille, että otsakkeessa 2 neuvosto leikkasi määrärahoja vähiten, mutta kohdensi 

leikkaukset joihinkin ohjelmiin, joiden joukossa on parlamentin ensisijaisiin tavoitteisiin 

kuuluva Life + -ohjelma (jonka maksumäärärahoja vähennettiin -4,07 prosenttia); 

47. palauttaa kaikkiin neuvoston leikkaamiin budjettikohtiin talousarvioesityksen määrät ja 

lisää kouluhedelmäjärjestelmälle osoitettuja maksusitoumusmäärärahoja 28 miljoonalla 

eurolla mukauttaakseen määrärahat kesäkuussa 2013 tehtyyn poliittiseen sopimukseen 

uudesta yhteisestä maatalouspolitiikasta vuosiksi 2014–2020; 

48. hyväksyy komission oikaisukirjelmässä nro 1/2014 ehdotetut uudet p.m.-merkinnällä 

varustetut budjettikohdat, joista tarjotaan teknistä tukea Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastolle ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle; 

Otsake 3 

49. muistuttaa, että otsake 3 on monivuotisen rahoituskehyksen määrällisesti pienin otsake, 

mutta että se kattaa unionin kansalaisten kannalta keskeisiä toimintalinjoja; 

50. panee merkille, että komissio ehdotti leikkauksia tämän otsakkeen määrärahoihin jo 

talousarvioesityksessä; pitää valitettavana, että neuvosto leikkaa 

maksusitoumusmäärärahoja (5,2 miljoonaa euroa eli -0,24 prosenttia 

talousarvioesityksestä) ja maksumäärärahoja (10 miljoonaa euroa eli -0,6 prosenttia 

talousarvioesityksestä) vielä lisää; 

51. aikoo lähtökohtaisesti palauttaa kaikkiin budjettikohtiin talousarvioesityksen määrärahat 

voidakseen varmistaa tässä otsakkeessa käynnissä olevien ohjelmien ja toimien 

asianmukaisen toteutuksen; 

52. ilmaisee jälleen tukevansa painokkaasti ja jatkuvasti riittävää rahoitusta oikeuksiin, 

kansalaisiin, kulttuuriin ja tiedotusvälineisiin liittyville ohjelmille, joiden määrärahojen 

käyttöaste on korkea ja jotka tuottavat merkittäviä vipu- ja heijastusvaikutuksia ja selkeää 

ja todistettavissa olevaa eurooppalaista lisäarvoa kannustamalla rajat ylittävään 

yhteistyöhön ja aktiiviseen kansalaisuuteen; on erityisen huolissaan näiden alojen 

ohjelmiin ja toimiin ehdotetuista leikkauksista; ehdottaa, että määrärahoja lisätään 



talousarvioesityksen tasoa korkeammalle eräissä kulttuuri- ja media-alan alaohjelmissa eli 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa, oikeuksia ja kansalaisuutta koskevissa ohjelmissa ja 

multimediatoimissa (maksusitoumusmäärärahoihin ehdotetaan 11,3 miljoonan euron 

lisäystä); 

53. muistuttaa, että EU:n talousarvio on altis useille riskeille, kuten alv-petokset, salakuljetus, 

väärennökset ja korruptio, jotka liittyvät pääasiassa järjestäytyneeseen rikollisuuteen; 

kehottaa ottamaan selkeästi prioriteetiksi petosten ja rajat ylittävän järjestäytyneen 

rikollisuuden torjumisen EU:ssa ja vahvistamaan näin ollen asiaa käsitteleviä EU:n elimiä 

ja virastoja, jotka osallistuvat näiden uhkien ja niiden taustalla olevien rikollisuuden 

muotojen tehokkaaseen estämiseen ja torjuntaan; 

54. painottaa, että jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta turvapaikka- ja 

maahanmuuttokysymyksissä olisi vahvistettava ja että EU:n talousarviossa olisi 

osoitettava selvästi, että tähän on sitouduttu, myös jäsenvaltioiden riittävällä osuudella 

rahoituksesta; 

55. panee merkille, että otsakkeen liikkumavara ennakoimattomien tilanteiden varalle jää 

niukaksi; 

Otsake 4 

56. pitää valitettavana, että neuvosto vähentää otsakkeen 4 määrärahoja 

(maksusitoumusmäärärahoja -0,21 prosenttia ja maksumäärärahoja -2,5 prosenttia), 

vaikka niitä leikattiin jo talousarvioesityksessä poikkeuksellisen paljon (-12,5 prosenttia 

maksusitoumusmäärärahoja ja -8,2 prosenttia maksumäärärahoja) vuoden 2013 tasosta; 

muistuttaa, että otsakkeen 4 osuus on alle 6 prosenttia unionin koko talousarviosta, mutta 

se heijastaa unionin toimintaa maailmalla; 

57. pitää tässä yhteydessä ensisijaisen tärkeänä tiivistää yhteistyötä, lisätä koordinointia ja 

kehittää synergioita EU:n jäsenvaltioiden kolmansissa maissa toteuttamien ohjelmien ja 

hankkeiden kanssa, jotta EU:n ulkoista toimintaa voidaan tehostaa ja jotta voidaan 

sopeutua nykyisiin budjettirajoituksiin; 

58. ei hyväksy neuvoston leikkauksia parlamentin ensisijaisina pitämiin budjettikohtiin ja 

esittää neuvoston kyseisissä kohdissa vähentämien määrärahojen palauttamista 

talousarvioesityksen tasolle tai jopa sen yli, kun on kyse tietyistä unionin ulkosuhteiden 

kannalta strategisesti tärkeistä maksusitoumusmäärärahoista, 233 miljoonan euron 

kokonaismäärään saakka (humanitaarinen apu, Euroopan naapuruusväline, 

kehitysyhteistyön rahoitusväline, liittymistä valmisteleva tukiväline, vakautusväline ja 

demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline); pyytää tässä 

yhteydessä lisäämään määrärahoja kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä katetuille 

maantieteellisille ja temaattisille alueille, jotta edistettäisiin vuosituhannen 

kehitystavoitteiden toteutumista; 

59. katsoo, että jotta Euroopan naapuruuspolitiikkaa voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, on 

varmistettava lisätuen antaminen kumppanimaille, jotka ovat sitoutuneet rakentamaan 

demokraattisen yhteiskunnan ja toteuttamaan uudistuksia; ottaa huomioon joissakin 

kumppanuusmaissa jatkuvan vaikean poliittisen tilanteen; katsoo, että lisää tukea on 

osoitettava myös luottamuksen rakentamiseen ja muihin turvallisuutta lisääviin 

toimenpiteisiin sekä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen; 



60. muistuttaa, että avoimuus on talousarvion tärkeä perusperiaate; kehottaa sen tähden 

erittelemään Euroopan unionin erityisedustajia koskevan budjettikohdan siten, että 

kullekin erityisedustajalle osoitetut määrät kävisivät paremmin ilmi; ehdottaa, että 

erityisedustajia koskevat budjettikohdat siirretään kokonaisuudessaan Euroopan 

ulkosuhdehallinnon talousarvioon; 

61. ei kannata komission ehdotusta siitä, että maantieteelliset ja temaattiset kohdat jaettaisiin 

yhtäältä köyhyyden vähentämiseen ja kestävään kehitykseen ja toisaalta hallinnollisiin 

seikkoihin, koska katsoo, että uusi nimikkeistö ei auta erottamaan kehitysyhteistyön 

tavoitteita keinoista; ehdottaa näin ollen kehitysyhteistyön tarpeita paremmin ilmentävää 

uutta nimikkeistöä; 

62. ehdottaa, että joustovälineestä rahoitettaisiin 50 miljoonalla eurolla todellisia tarpeita, 

jotka liittyvät unionin osuuteen Lähi-idän rauhanprosessista; muistuttaa näin ollen 

kannattavansa UNRWA:lle, Palestiinalle ja rauhanprosessille myönnettävän avun pitkän 

aikavälin ohjelmasuunnittelua ja riittävää rahoitusta; korostaa, että UNRWA:lle on 

tärkeää antaa tarvittavat resurssit, jotta se voi tarjota keskeisiä palveluja YK:n 

yleiskokouksen valtuutuksen mukaisesti ja suojata pakolaisten turvallisuutta ja 

toimeentuloa alueen epävakaassa tilanteessa; 

63. katsoo, että tuen avoimuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi suoraa 

talousarviotukea koskevaa politiikkaa arvioitava kriittisesti ja tarkastusten määrää olisi 

lisättävä; korostaa, että EU:n olisi peruutettava taloudellinen tukensa petos- ja 

väärinkäyttötapauksissa; 

64. kehottaa lisäämään hätäapuvarauksen maksumäärärahoja (+147 miljoonaa euroa), jotta ei 

jouduttaisi jälleen tilanteeseen, jossa komissio ei pysty reagoimaan ajoissa äkillisiin 

humanitaarisiin kriiseihin; 

Otsake 5 

65. panee hämmästyneenä merkille neuvoston leikkaukset otsakkeen 5 määrärahoihin eli 

yhteensä -153,283 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina 

(-1,8 prosenttia talousarvioesityksen tasosta) ja toteaa, että eniten leikataan eläkkeitä ja 

Eurooppa-koulujen määrärahoja (-5,2 miljoonaa euroa eli -3,2 prosenttia) sekä 

toimintalohkojen virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön määrärahoja (-69,7 miljoonaa 

euroa eli -3,5 prosenttia); 

66. panee merkille, että komissio on jo sisällyttänyt talousarvioesitykseensä suuren osan 

säästöistä, joita koituu uusista henkilöstösäännöistä ja virkoihin tehtävästä 1 prosentin 

leikkauksesta, josta toimielimet ovat sopineet; 

67. pitää neuvoston tekemiä lisäleikkauksia hallintomenoihin perusteettomina ja 

henkilöstösääntöjen ja sopimusvelvoitteiden sekä unionin uusien toimivaltuuksien ja 

tehtävien vastaisina; toteaa, että unionin talousarvio saattaa ajautua entistä pahempaan 

epätasapainoon, jos hallintomenojen ulkopuolelle jätetään vuosien 2011 ja 2012 

palkanmukautuksiin liittyvät määrät; 

68. toteaa etenkin, että jos Euroopan unionin tuomioistuin ratkaisee vireillä olevan, 

virkamiesten eläkkeitä ja palkanmukautuksia 1. heinäkuuta 2012 lähtien koskevan 

oikeustapauksen vuonna 2014 komission eduksi, talousarvion otsakkeeseen 5 ei jäisi 



riittävästi liikkumavaraa tätä ennakoimatonta tilannetta varten; katsoo näin ollen, että 

neuvosto ei ole saavuttanut hyväksymässään kannassa itse asettamaansa tavoitetta; 

69. palauttaa näin ollen talousarvioesityksen tasolle kaikki hallinnollisiin menoihin ja 

tukimenoihin liittyvät budjettikohdat ja kaikki otsakkeeseen 5 liittyvät kohdat, joiden 

määrärahoja neuvosto leikkasi, lukuun ottamatta budjettikohtaa ”Palkat ja korvaukset” 

pääluokassa III, jonka määrärahoja vähennettiin 1,2 miljoonaa euroa, jotta katettaisiin 

Euroopan kemikaaliviraston osuus II-tyypin Eurooppa-koulujen rahoituksesta; 

70. on päättänyt pitää osan määrärahoista varauksessa odotettaessa, että komissio toimittaa 

erillisvirastoja koskevia tietoja ja ulkomaanavun hallinnointia koskevat kertomukset; 

71. jakaa Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) koskevan budjettikohdan virkamiehistä 

aiheutuviin menoihin ja väliaikaisista toimihenkilöistä aiheutuviin menoihin, jotta se 

ilmentäisi uudessa OLAF-asetuksessa1 tarkoitettua OLAFin valvontakomitean 

sihteeristön toimenkuvan laajentamista ja lisääntynyttä itsemääräämisoikeutta; 

Erillisvirastot 

72. hyväksyy yleisesti erillisvirastojen talousarviotarpeita koskevan komission 

ennakkoarvion; toteaa, että jo komissio on leikannut huomattavasti useimpien 

erillisvirastojen alun perin pyytämiä määriä; 

73. katsoo näin ollen, että neuvoston esittämät lisäleikkaukset vaarantaisivat erillisvirastojen 

moitteettoman toiminnan, sillä leikkausten jälkeen nämä eivät enää kykenisi hoitamaan 

lainsäädäntövallan käyttäjältä saamiaan tehtäviä; ei hyväksy sitä, että neuvosto on 

leikannut erillisvirastojen määrärahoja kautta linjan, koska niiden tarpeet on arvioitava 

tapauskohtaisesti; 

74. ei voi kuitenkaan hyväksyä komission aikomusta vähentää henkilöstöä lisää siirtämällä 

1 prosentti viroista ”uudelleenkierrätyspooliin” sen lisäksi, että erillisvirastojen 

henkilöstöä vähennetään 1 prosentin verran kaikkiin toimielimiin ja elimiin sovellettavan 

monivuotista rahoituskehystä koskevan poliittisen sopimuksen mukaisesti; 

75. korostaa, että sovitut henkilöstövähennykset perustuvat henkilöstön määrään ja tehtäviin 

31. joulukuuta 2012 ja että nykyisten erillisvirastojen mahdolliset uudet tehtävät tai 

uusien virastojen perustaminen on rahoitettava lisävaroin; 

76. muuttaa näin ollen useimpien erillisvirastojen henkilöstötaulukkoja soveltamalla niihin 

sovittua 1 prosentin vähennystä; ei kuitenkaan sovella tätä niihin erillisvirastoihin, jotka 

olivat leikanneet määristä 1+1 prosenttia jo alkuperäisissä pyynnöissään; muistuttaa 

kuitenkin, että 1 prosentin lisävähennys on otettava huomioon vuoden 2015 

talousarviossa, jotta kaikkia erillisvirastoja kohdeltaisiin tasapuolisesti; 

77. korostaa, että Euroopan valvontaviranomaisille jo annetut lisätehtävät sekä tulevat 

tehtävät, joita niille suunnitellaan käsiteltävinä olevissa lainsäädäntöehdotuksissa, 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 

päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston 

asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 



edellyttävät vastaavia määrärahalisäyksiä, jotta ne voivat täyttää valvontaroolinsa 

tyydyttävästi; palauttaa mieliin kantansa, jonka mukaan Euroopan valvontaviranomaiset 

tarvitsevat erilliset budjettikohdat ja niiden olisi oltava taloudellisesti riippumattomia 

kansallisista viranomaisista; 

78. päättää lisätä vuoden 2014 talousarviossa kolmen rahoitusvalvontaviranomaisen 

määrärahoja; katsoo, että määrärahojen olisi oltava riittävällä tasolla, jotta viranomaiset 

suoriutuisivat niille asetetuista tehtävistä, kun uusia asetuksia, päätöksiä ja direktiivejä 

annetaan nykyisestä rahoitus- ja talouskriisistä selviämiseksi, koska kriisi liittyy kiinteästi 

rahoitusalan vakauteen; 

79. päättää myös lisätä Euroopan meriturvallisuusviraston ja joidenkin otsakkeen 3 

erillisvirastojen määrärahoja niille osoitettujen lisätehtävien vuoksi (Frontex, Europol, 

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto sekä 

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto); lisää Euroopan lääkeviraston määrärahoja, 

koska komissio otti talousarvioesityksessään huomioon käyttötarkoitukseen sidotut tulot, 

vaikka näin ei pitäisi tehdä, kun on kyse etupäässä maksuista rahoitetuista 

erillisvirastoista; ennakoi neljännen rautatiepaketin mahdollista voimaantuloa ottamalla 

varaukseen lisämäärärahoja Euroopan rautatievirastoa varten; 

80. kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan selvittääkseen tähän ilmeisen haluttomien 

jäsenvaltioiden kanssa, mitä erillisvirastoja voitaisiin sulauttaa yhteen tai ainakin sijoittaa 

uudelleen, jotta tiloja ja tiettyjä hallinnollisia toimintoja voitaisiin yhdistää; 

81. edellyttää myös, että komissio antaa uuden rahoitusselvityksen, kun parlamentti ja 

neuvosto ovat saattaneet päätökseen lainsäädäntömenettelyn, jolla laajennetaan jonkin 

erillisviraston tehtäviä; on tietoinen siitä, että tehtävien lisääminen saattaa edellyttää 

lisäresursseja, jotka kummankin budjettivallan käyttäjän on hyväksyttävä; 

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet 

82. on analysoinut huolellisesti, miten käynnissä olevat pilottihankkeet ja valmistelutoimet 

ovat onnistuneet, lukuun ottamatta nykyisten oikeusperustojen piiriin kuuluvia aloitteita, 

ja on ottanut täysin huomioon komission suorittaman hankkeiden toteutettavuutta 

koskevan arvioinnin ja päättää hyväksyä kompromissipaketin, joka koostuu rajoitetusta 

määrästä pilottihankkeita ja valmistelutoimia, myös käytettävissä olevan rajallisen 

liikkumavaran vuoksi; 

Muut pääluokat 

83. on sitä mieltä, että jokaisen unionin toimielimen talousarviota olisi toimielimen omien 

erityisten toimivaltuuksien ja tilanteen vuoksi käsiteltävä yksilöllisesti ilman yleispäteviä 

ratkaisuja ottaen huomioon kunkin toimielimen erityisen kehitysvaiheen, tehtävät, 

hallintotavoitteet, henkilöstötarpeet ja kiinteistöpolitiikan; 

84. huomauttaa, että parlamentin ja neuvoston olisi asetettava määrärahat riittävälle tasolle, 

jotta toimielimillä olisi asianmukaiset toimintaedellytykset ja jotta ne voisivat täyttää 

sisäiset ja ulkopuoliset oikeudelliset velvoitteensa ja taata korkealaatuiset julkiset palvelut 

unionin kansalaisille, tukien samalla kaikkia mahdollisia säästökohteita ja 

tehokkuustavoitteita, jotka saavutetaan arvioimalla meneillään olevia ja uusia tehtäviä 



jatkuvasti uudelleen; 

85. panee huolestuneena merkille, että neuvosto vähentää vuoden 2014 talousarvioesityksestä 

vuosien 2011 ja 2012 henkilöstön palkanmukautuksiin varatun 1,7 prosentin määrän niiltä 

toimielimiltä, jotka olivat sisällyttäneet kyseisen mukautuksen vuotuisen vaikutuksen 

ennakkoarvioihinsa, ottaen erityisesti huomioon, että tuomioistuin on antamassa asiasta 

tuomion; palauttaa kyseiset määrät vuoden 2014 talousarvioon osoituksena 

moitteettomasta ja huolellisesta varainhoidosta; on lisäksi huolissaan toimielinten 

maksettavaksi mahdollisesti koituvasta pääoma- ja korkomaksujen kasvavasta 

poistoviiveestä ja panee merkille, että neuvosto ei ole varautunut siihen liittyvään 

menoerään; 

86. pitää näin ollen hyvin huolestuttavana otsakkeen 5 maksumäärärahojen lähes olematonta 

ja maksusitoumusmäärärahojen riittämätöntä liikkumavaraa sekä hallintomenoille 

asetettua enimmäismäärää; muistuttaa, että asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 

203 artiklan mukaisesti hallintomenot ovat jaksottamattomia määrärahoja ja näin ollen 

kahdesta enimmäismäärästä pienempi on ratkaiseva; kiinnittää huomiota siihen, että 

maksumäärärahoja on ehkä lisättävä maksamattomien palkanmukautusten kattamiseksi, ja 

varoittaa, että myös maksusitoumusmäärärahojen kohdalla liikkumavara saattaa aiheuttaa 

ongelman; 

87. pyytää esittämään lisätalousarvion, josta katetaan poistoviive ja vastaavat 

palkanmukautukset, jos tuomioistuin ratkaisee oikeustapauksen hyväksymällä 

jälkimmäiset henkilöstösääntöjen mukaisesti; toteaa, että henkilöstösääntöjen 

hyväksyminen tuo tullessaan joitakin pieniä lisäsäästöjä, joita ei otettu vielä 

talousarvioesityksessä huomioon; panee merkille komission oikaisukirjelmän nro 2/2014 

yksityiskohtaiset tiedot (COM(2013)0719); pyytää neuvostoa ottamaan oikaisukirjelmän 

sisällön huomioon vuoden 2014 talousarviomenettelyssä; 

88. on tyytyväinen, että toimielimet ovat ehdottaneet mahdollisia säästökohteita 

vaarantamatta kuitenkaan palvelujensa laatua; pitää tervetulleena toimielinten välisen 

yhteistyön lisäämistä, mistä osoituksena ovat parlamentin, talous- ja sosiaalikomitean ja 

alueiden komitean neuvottelut niiden poliittisten yhteyksien lisäämisestä ja tehokkuuden 

parantamisesta sekä henkilöstön liikkuvuuden kannustamisesta, jotta kukin toimielin saisi 

tukea keskeisiin tehtäviinsä; 

Pääluokka I – Euroopan parlamentti 

Yleiset puitteet 

89. muistuttaa vaatineensa vuoden 2014 ennakkoarviotaan hyväksyessään, että 

budjettipolitiikassa on noudatettava ankaraa vastuullisuutta, valvontaa ja kurinalaisuutta 

ja että on ryhdyttävä lisätoimiin muutosten, säästöjen ja rakenteellisten uudistusten 

toteuttamiseksi, jotta talousarvion kasvu voidaan säilyttää lähellä inflaatioastetta; 

90. korostaa, että jos EU:n talousarviossa halutaan luoda pitkän aikavälin säästöjä, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston on otettava käsiteltäväksi yhden kotipaikan toteutumista 

koskeva suunnitelma, kuten on todettu parlamentin päätöslauselmissa ja etenkin 

23. lokakuuta 2012 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi 



talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 – kaikki pääluokat1 ja 6. helmikuuta 2013 

vuoden 2014 talousarviomenettelyn suuntaviivoista – muut pääluokat2 annetuissa 

päätöslauselmissa ja 10. toukokuuta 2012 tehdyssä päätöksessä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2010, pääluokka I – Euroopan parlamentti3; 

91. on tyytyväinen siihen, että puhemiehistö ja budjettivaliokunta pääsivät 

yhteisymmärrykseen sovittelukokouksessa 24. syyskuuta 2013; huomauttaa, että 

parlamentin vuoden 2014 talousarvion kokonaismäärä on 1 783 976 098 euroa ja siinä on 

nettovähennystä 29 168 108 euroa verrattuna 26. helmikuuta 2013 hyväksyttyyn 

alustavaan ennakkoarvioon; 

92. toteaa, että parlamentin talousarvio vuodeksi 2014 on 1,9 prosenttia suurempi kuin 

vuoden 2013 talousarvio; huomauttaa, että Kroatian liittyminen aiheuttaa 0,17 prosentin 

lisäyksen talousarvioon ja vaalikauden vaihtumisesta johtuvat kertakustannukset 

kasvattavat talousarviota 2,1 prosenttia; tähdentää, että vaikka vaalikauden vaihtuminen 

vuoden 2014 parlamenttivaalien jälkeen aiheuttaa väistämättä kustannuksia, toimielimen 

toimintamenojen nettomäärä vähenee 0,37 prosenttia ja odotettu inflaatioaste vähentää 

sitä vielä entisestään; 

93. tähdentää, että parlamentin talousarvioon sisältyy osa vuosien 2011 ja 2012 

palkanmukautuksiin tarkoitetuista määrärahoista siltä varalta, että tuomioistuin ratkaisee 

asian tämänsuuntaisesti; on hyvin huolestunut, että neuvosto ei ole halunnut ennakoida 

näitä menoja omassa talousarviossaan eikä myöskään säilyttää kyseisiä määrärahoja 

muiden toimielinten talousarvioissa, vaikka ne ovat varotoimi, josta katetaan osittain 

tuomioistuimen odotetusta päätöksestä aiheutuvat mahdolliset talousarviovaikutukset; 

huomauttaa myös, että parlamentin toimintamenoihin vuonna 2014 tehty 0,37 prosentin 

nettovähennys olisi vielä 1,3 prosenttiyksikköä suurempi, jos se ei olisi ennakoinut 

vuosien 2011 ja 2012 palkanmukautuksia koskevaa tuomioistuimen päätöstä; 

94. hyväksyy ennakkoarvioon seuraavat mukautukset: 

– uusien henkilöstösääntöjen ja niistä johtuvien henkilöstötaulukkomuutosten 

vaikutus; 

– säästöt Luxemburgissa siirryttäessä PRES-rakennuksesta GEOS-rakennukseen; 

– Euroopan historian taloa koskevien määrärahojen väheneminen, kun komissio 

osallistuu käyttökustannuksiin ja kun toteutetaan sisäisiä säästöjä; 

– ”paperittomaan parlamenttiin” liittyvistä työmenetelmistä johtuvat säästöt; 

– jäsenten asemaa koskevien sääntöjen mukaisia jäsenten eläkkeitä hallinnoidaan 

jatkossa henkilöstön eläkkeiden tavoin pääosastoon III kuuluvassa erityisessä 

budjettikohdassa; 

– henkilöstö- ja taloudellisten resurssien osoittaminen uudelle tutkimuspalvelujen 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0359. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0048. 
3 EUVL L 286, 17.10.2012, s. 1. 



pääosastolle, kun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa 

tehdään aiheesta yhteistyösopimus; 

Yhteinen työryhmä 

95. on tyytyväinen, että puhemiehistö ja budjettivaliokunta jatkavat työtään parlamentin 

talousarviota käsittelevässä yhteisessä työryhmässä, joka on osoittautunut 

uudistusprosessissa hyödylliseksi keskustelufoorumiksi ja jossa voidaan yksilöidä 

mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta, jotta voitaisiin tasapainottaa parlamentin 

tehokkuuden lisäämisen edellyttämiä investointeja; 

96. muistuttaa, että aikaisemmin työryhmä on kehittänyt onnistuneita strategioita jäsenten 

matkakustannusten vähentämiseksi; 

97. korostaa, että työryhmän päätösten perusteella käynnistettyjä uudistuksia – joita ovat 

muun muassa toimielinten välinen yhteistyö alueiden komitean ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean kanssa, ”paperiton parlamentti” -hankkeeseen liittyvät toimet ja 

verkkokokoukset, rakenteelliset parannukset parlamentin työskentelyjärjestelyihin ja 

maksujen ulkoistaminen sekä uuden henkilöstöhallintosovelluksen käyttöönotto – olisi 

jatkettava, jotta tehokkuutta voitaisiin todella parantaa ja jotta voitaisiin vapauttaa 

voimavaroja ja tarjota jäsenille riippumatonta tieteellistä tukea ja parantaa parlamentin 

valvontamahdollisuuksia; 

Henkilöstösääntöuudistus 

98. panee merkille, että henkilöstösääntöjä muutettiin parlamentin ja neuvoston tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä tekemällä päätöksellä muun muassa siten, että henkilöstön 

palkkojen indeksikorotusten laskumenetelmä uudistetaan ja kaikkien toimielinten – 

parlamentti mukaan luettuna – henkilöstön palkat jäädytetään vuosina 2013 ja 2014, 

minkä johdosta parlamentin vuoden 2014 talousarvion määrärahoja säästyy 

14,5 miljoonaa euroa; 

99. ottaa lisäksi huomioon, että henkilöstösäästöihin tehtiin muitakin muutoksia, kuten 

virkamiesten vuotuisia matkakuluja koskevien sääntöjen muuttaminen, jonka ansiosta 

säästetään 2,8 miljoonaa euroa, ja urakehityksen ja ylenemisvauhdin mukauttaminen sekä 

uuden SC-tehtäväryhmän perustaminen, joiden ansiosta säästetään 0,8 miljoonaa euroa; 

100. toteaa, että komission ehdottama 1 prosentin vuotuinen henkilöstövähennys johtaisi 

parlamentin tapauksessa siihen, että vuonna 2014 henkilöstötaulukosta poistuisi 67 

virkaa; panee merkille pääsihteerin 2. syyskuuta 2013 päivätyn muistion puhemiehistölle, 

jossa pääsihteeri ei puutu jäsenten poliittisen ja hallinnollisen tuen tasapainoon; toteaa, 

että poliittiset ryhmät ovat jäädyttäneet henkilöstöresurssinsa vuodesta 2012 ja että niiden 

tarpeet katettiin vain osittain kahtena edellisenä varainhoitovuonna; katsoo, että 

poliittisten ryhmien henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2014 ja sitä seuraavina vuosina ei 

saisi olla nykyistä tasoa alempi; 

101. muistuttaa, että se pyysi 17. huhtikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa esittämään 

budjettivaliokunnalle etenemissuunnitelman tarkistettujen henkilöstösääntöjen 

täytäntöönpanosta, kun neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä on saatettu 

päätökseen ja henkilöstösääntöuudistuksesta on päästy sopimukseen; 



Yhteistyö neuvoa-antavien komiteoiden kanssa 

102. panee tyytyväisenä merkille parlamentin ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä 

alueiden komitean meneillään olevat neuvottelut ja kannustaa niitä laatimaan toimielinten 

yhteistyösopimuksen kiinteämpää yhteistyötä varten; 

103. korostaa, että neuvoteltavana olevaan yhteistyösopimukseen sisältyvät arvioidut 

muutokset parlamentin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean 

henkilöstötaulukkoon liittyvät suoraan poliittisen sopimuksen tekemiseen ja ovat 

riippuvaisia siitä; katsoo, että tämän yhteistyön seurauksena komiteoiden 

käännöspalveluista voidaan siirtää asteittain pätevää henkilöstöä parlamentin uuteen 

tutkimuspalvelujen pääosastoon (jonka henkilöstötaulukkoon lisätään vastaavat virat) 

siirtämällä 80 tointa vapaaehtoisesti ja poistamalla kyseiset virat vaiheittain siirtoja 

seuraavan vuoden aikana komiteoiden henkilöstötaulukoista; 

Varaus ennakoimattomia menoja varten 

104. on päättänyt lisätä parlamentin palkkamenoja koskevaan budjettikohtaan 0,7 miljoonaa 

euroa, koska näiden henkilöstön siirtojen alkamista tai etenemisvauhtia ei voida vahvistaa 

riittävän tarkasti vuoden 2014 talousarviomenettelyn aikana, ja ottaa suhteutetun määrän 

komiteoiden palkkamäärärahoista varaukseen odotettaessa henkilöstösiirtojen etenemistä; 

ymmärtää, että ennakoimattomia menoja koskevasta varauksesta voitaisiin tarvittaessa 

siirtää jopa 3,3 miljoonaa euroa palkkamenoja koskevaan budjettikohtaan, jos asiasta 

vastaava valiokunta näin päättää; odottaa kahden neuvoa-antavan komitean vähentävän 

vastaavat määrät omista talousarvioistaan, kun siirtohanke etenee ja kun ne pääsevät 

asiasta parlamentin kanssa poliittiseen sopimukseen; 

Jäsenten eläkkeiden siirrot 

105. on vakuuttunut, että entisten jäsenten eläkkeiden hallinnointi ei kuulu parlamentin 

jokapäiväisiin tehtäviin ja että eläkemenojen mahdollinen nousu vähentää talousarvion 

avoimuutta; tukee näin ollen sitä, että jäsenten asemaa koskevista säännöistä johtuvien 

kolmentyyppisten eläkkeiden – vanhuuseläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet ja 

leskeneläkkeet – hallinnointi siirretään unionin talousarvion pääluokkaan III, vaikka 

jäsenille tarjotaan edelleen neuvoa ja tukea eläkkeisiin liittyvissä asioissa; korostaa, että 

eläkkeiden hallinnoinnin keskittäminen yhteen toimielimeen tehostaa hallintoa; 

106. toteaa, että vuonna 2014 pidettävistä Euroopan parlamentin vaaleista tiedottaminen 

edellyttää johdonmukaisia toimenpiteitä; tukee näin ollen vuoden 2014 vaalien 

osallistumisasteen parantamista, tietojen tarjoamista vaalien ajankohdasta sekä unionin 

kansalaisten tietoisuuden lisäämistä antamalla heille kaikilla unionin kielillä tietoja 

äänioikeudesta sekä unionin vaikutuksesta heidän jokapäiväiseen elämäänsä; katsoo, että 

pitäisi toteuttaa vuoden 2009 ja 2014 vaalien viestintästrategian jälkikäteisarviointi; 

Lisäsäästöt 

107. katsoo, että tällaisina taloudellisesti vaikeina aikoina toimielinten talousarvioista on 

etsittävä kaikki mahdolliset säästökohteet ottamalla käyttöön uusia käytäntöjä 

heikentämättä jäsenten työn laatua; muistuttaa kurinalaisuuden näkyvistä osoituksista, 

joita ovat muun muassa se, ettei henkilöstön virkamatkakorvauksiin ole tehty 

indeksikorotuksia vuoden 2007 jälkeen ja että jäsenten kaikki korvaukset on jäädytetty 



vuoden 2011 tasolle nykyisen vaalikauden loppuun saakka; on lisäksi tyytyväinen 

suunnitelmiin jäädyttää kaikki jäsenille maksettavat korvaukset vuoden 2014 loppuun 

saakka; 

108. päättää tässä hengessä vähentää parlamentin menoja 9 658 000 eurolla vuoden 2014 

talousarvioesitykseen verrattuna; 

109. vähentää kurinalaisuuden hengessä valtuuskuntien määrärahoja ja näin ollen jäsenten 

valtuuskuntien kokonaismäärää kahtena edellisenä vuonna päätettyjä ja toteutettuja 

leikkauksiakin enemmän; 

Pääluokat IV–X 

110. on tyytyväinen säästötoimiin ja tehokkuuden parantamiseen liittyviin toimiin, joita muut 

toimielimet ovat jo sisällyttäneet talousarvioesityksiinsä; ottaa huomioon, että 

tuomioistuimelta odotetaan pian päätöstä vuosien 2011 ja 2012 palkanmukautuksista, ja 

palauttaa kyseiset määrät talousarvioon huolellisen ja järkevän varainhoidon periaatteen 

mukaisesti; 

Pääluokka IV – Tuomioistuin 

111. palauttaa perusvähennyksen kolmeen prosenttiin ja määrärahat 1,43 miljoonaan euroon, 

jotta tuomioistuin pystyisi hyödyntämään henkilöstötaulukkoaan täysimääräisesti ja jotta 

varmistettaisiin, että se pystyy hoitamaan asianmukaisesti jatkuvasti kasvavan 

työmääränsä; 

112. lisää tuomioistuimen palkkoja koskevien budjettikohtien määrärahoja yli 

talousarvioesityksen, jotta otettaisiin huomioon vuosien 2011 ja 2012 palkanmukautukset, 

jotka eivät sisältyneet tuomioistuimen alkuperäiseen ennakkoarvioon; 

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin 

113. palauttaa talousarvioesitykseen vuonna 2014 tarvittavat neuvoston käsittelyssä 

poistettuihin vuosien 2011 ja 2012 henkilöstön palkanmukautuksiin varatut määrät, koska 

tuomioistuimelta odotetaan asiaan pian ratkaisua; 

114. on erityisen tyytyväinen, että tilintarkastustuomioistuin on ollut säästäväinen ja löytänyt 

talousarvioesityksessään sisäisiä säästökohteita; 

Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

115. palauttaa talousarvioesitykseen vuonna 2014 tarvittavat neuvoston käsittelyssä 

poistettuihin vuosien 2011 ja 2012 henkilöstön palkanmukautuksiin varatut määrät, koska 

tuomioistuimelta odotetaan asiaan pian ratkaisua; 

116. panee tyytyväisenä merkille parlamentin ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välillä 

meneillään olevat neuvottelut yhteistyösopimuksesta ja kannustaa saamaan ne päätökseen 

menestyksekkäästi; ottaa osan palkkamäärärahoista varaukseen odotettaessa, että komitea 

allekirjoittaa yhteistyösopimuksen parlamentin kanssa ja että henkilöstötaulukosta 

siirretään mahdollisesti asteittain enintään 48 tointa, jotka on merkitty asteriskilla 

osoituksena siitä, että kyseiset toimet poistetaan henkilöstötaulukosta siirtoa seuraavan 

vuoden aikana, edellyttäen että sopimus tehdään; 



Pääluokka VII – Alueiden komitea 

117. palauttaa talousarvioesitykseen vuonna 2014 tarvittavat neuvoston käsittelyssä 

poistettuihin vuosien 2011 ja 2012 henkilöstön palkanmukautuksiin varatut määrät, koska 

tuomioistuimelta odotetaan asiaan pian ratkaisua; 

118. panee tyytyväisenä merkille parlamentin ja alueiden komitean välillä meneillään olevat 

neuvottelut yhteistyösopimuksesta ja kannustaa saamaan ne päätökseen 

menestyksekkäästi; ottaa osan palkkamäärärahoista varaukseen odotettaessa, että komitea 

allekirjoittaa yhteistyösopimuksen parlamentin kanssa ja että henkilöstötaulukosta 

siirretään mahdollisesti asteittain enintään 32 tointa, jotka on merkitty asteriskilla 

osoituksena siitä, että kyseiset toimet poistetaan henkilöstötaulukosta siirtoa seuraavan 

vuoden aikana, edellyttäen että lopullinen sopimus tehdään; 

119. palauttaa jäsenten matkakuluja koskeviin budjettikohtiin talousarvioesityksen määrät, 

jotta varmistettaisiin poliittisen toiminnan pysyminen entisellä tasolla; 

120. toteaa, että Euroopan konservatiivit ja reformistit (ECR) ovat perustaneet uuden 

poliittisen ryhmän alueiden komiteassa; palauttaa mieliin, että kunkin poliittisen ryhmän 

olisi saatava hallinnollista tukea kokonsa mukaisesti, jotta sen osallistumista poliittiseen 

toimintaan komiteassa voidaan helpottaa; 

Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies 

121. palauttaa talousarvioesitykseen vuonna 2014 tarvittavat neuvoston käsittelyssä 

poistettuihin vuosien 2011 ja 2012 henkilöstön palkanmukautuksiin varatut määrät, koska 

tuomioistuimelta odotetaan asiaan pian ratkaisua; 

122. pitää Euroopan oikeusasiamiehen toimiston suhteellisen pienen koon vuoksi oikeutettuna, 

että se toteuttaa 5 prosentin henkilöstöleikkauksen viiden vuoden aikana omassa 

tahdissaan; 

Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu 

123. palauttaa talousarvioesitykseen vuonna 2014 tarvittavat neuvoston käsittelyssä 

poistettuihin vuosien 2011 ja 2012 henkilöstön palkanmukautuksiin varatut määrät, koska 

tuomioistuimelta odotetaan asiaan pian ratkaisua; 

124. pitää Euroopan tietosuojavaltuutetun toimiston suhteellisen pienen koon vuoksi 

oikeutettuna, että se toteuttaa 5 prosentin henkilöstöleikkauksen viiden vuoden aikana 

omassa tahdissaan; 

Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto 

125. palauttaa talousarvioesitykseen vuonna 2014 tarvittavat neuvoston käsittelyssä 

poistettuihin vuosien 2011 ja 2012 henkilöstön palkanmukautuksiin varatut määrät, koska 

tuomioistuimelta odotetaan asiaan pian ratkaisua; 

126. mukauttaa perusvähennyksen 5,3 prosenttiin (palauttamalla määrärahat noin 

0,4 miljoonaan euroon) päätoimipaikkojen osalta ja 2,7 prosenttiin (0,5 miljoonaa euroa) 

edustustojen osalta ottaen huomioon rekrytointien etenemisen ja operaationaliset tarpeet; 



127. lisää turvatoimiin varattuja määrärahoja 5,4 miljoonalla euroa tietoteknisen ja 

verkkoturvallisuuden parantamiseksi ja lisää sopimussuhteisten toimihenkilöiden 

määrärahoja 0,6 miljoonalla eurolla; 

128. on tyytyväinen, että Euroopan ulkosuhdehallinto haluaa noudattaa parlamentin 

ulkoasiainvaliokunnan pyyntöä ottaa Euroopan unionin erityisedustajat ja 

erityisedustajien henkilöstö ulkosuhdehallinnon talousarvioon ja toimielinrakenteeseen; 

toteaa, että komission ja neuvoston on saatava aikaan kompromissiratkaisu ja lisäksi on 

hyväksyttävä asianmukainen oikeusperusta, jotta komission henkilöstöä ja varoja 

voitaisiin siirtää ulkosuhdehallinnon talousarvioon; ehdottaa Euroopan 

ulkosuhdehallinnon talousarvion ja henkilöstötaulukon vahvistamista; 

o 

o     o 

129. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 

muille toimielimille ja elimille, joita asia koskee, sekä kansallisille parlamenteille. 



LIITE I 

 

 

YHTEINEN LAUSUMA 

Vuoden 2014 talousarviomenettelyn aikataulu ja sovittelukomitean työskentelyn 

toimintatavat 

 

A. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat seuraavista vuoden 2014 

talousarviomenettelyn keskeisistä päivämääristä: 

1. Neuvosto pyrkii vahvistamaan kantansa ja lähettämään sen Euroopan parlamentille 

11. syyskuuta 2013 mennessä, jotta asiasta voitaisiin sopia oikea-aikaisesti 

Euroopan parlamentin kanssa. 

2. Euroopan parlamentin budjettivaliokunta äänestää tarkistuksista neuvoston kantaan 

viimeistään viikon 41 lopussa (lokakuun alussa). 

3. Kolmikantakokous kutsutaan koolle 16. lokakuuta 2013 iltapäivällä ennen 

Euroopan parlamentin käsittelyä. 

4. Euroopan parlamentin täysistunto äänestää käsittelyssä viikolla 43. 

5. Sovittelujakso alkaa 24. lokakuuta 2013. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan määräysten mukaisesti 

sovittelujakso päättyy 13. marraskuuta 2013. 

6. Sovittelukomitea kokoontuu 4. marraskuuta 2013 iltapäivällä Euroopan parlamentin 

isännöimänä ja 11. marraskuuta 2013 neuvoston isännöimänä. Sovittelukomitean 

kokoukset valmistellaan kolmikantakokouksissa. Kolmikantakokous on määrä pitää 

7. marraskuuta 2013 aamulla. Lisäksi 21 päivää kestävän sovittelujakson kuluessa 

voidaan järjestää muita kolmikantakokouksia. 

B. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat myös liitteessä esitetyistä 

sovittelukomitean työskentelyn toimintatavoista, joita sovelletaan, kunnes uusi 

toimielinten välinen sopimus tulee voimaan. 



LIITE II 

 

 

Sovittelukomitean työskentelyn toimintatavat vuoden 2014 talousarviomenettelyssä 

 

1. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy äänestyksessään tarkistuksia neuvoston kantaan, 

neuvoston puheenjohtaja panee samassa täysistunnossa merkille näiden kahden 

toimielimen kantojen eroavuudet ja antaa Euroopan parlamentin puhemiehelle 

suostumuksensa siihen, että sovittelukomitea kutsutaan koolle välittömästi. Kirje 

sovittelukomitean koolle kutsumiseksi lähetetään sinä päivänä, jona täysistuntoäänestys 

on toimitettu, ja sovittelujakso alkaa sitä seuraavana päivänä. Määräaika, joka on 21 

päivää, lasketaan määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 

annetun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 mukaisesti. 

2. Jos neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia Euroopan parlamentin tekemiä tarkistuksia, se 

vahvistaa kantansa kirjeellä, joka lähetetään ennen yhteisen lausuman A.6. kohdassa 

tarkoitetulle ensimmäiselle sovittelukomitean kokoukselle suunniteltua päivämäärää. 

Tällaisessa tapauksessa sovittelukomitean menettely etenee seuraavissa kohdissa 

esitettyjen edellytysten mukaisesti. 

3. Sovittelukomitean käyttöön annetaan yhteinen asiakirjakokonaisuus 

(valmisteluasiakirjat), jossa esitetään talousarviomenettelyn eri vaiheet1. Nämä asiakirjat 

sisältävät budjettikohtaiset luvut2, rahoituskehyksen kunkin otsakkeen osalta lasketut 

yhteenlasketut määrät ja vertailevan asiakirjan, jossa esitetään luvut ja huomautukset 

tarkistuksineen budjettikohdittain kaikkien sellaisten budjettikohtien osalta, joiden 

katsotaan olevan edelleen teknisesti ”avoinna”. Nämä asiakirjat luokitellaan 

budjettinimikkeistön mukaisesti. 

Sovittelukomitealle annettaviin valmisteluasiakirjoihin voidaan liittää muita asiakirjoja3. 

4. Yhteisymmärrykseen pääsemiseksi sovittelujakson päättymiseen mennessä 

                                                 
1 Vaiheet ovat seuraavat: varainhoitovuoden 2013 talousarvio (hyväksytyt lisätalousarviot 

mukaan lukien); alkuperäinen talousarvioesitys; neuvoston kanta talousarvioesitykseen; 
Euroopan parlamentin neuvoston kantaan tekemät tarkistukset ja komission esittämät 
oikaisukirjelmät. Vertailua varten alkuperäiseen talousarvioesitykseen sisältyvät vain ne 
oikaisukirjelmät, jotka on otettu huomioon sekä neuvoston että Euroopan parlamentin 
käsittelyissä. 

2 Teknisesti loppuun käsitellyiksi katsottavat budjettikohdat esitetään lähtöasiakirjoissa. 
Budjettikohta katsotaan teknisesti loppuun käsitellyksi, jos siitä ei ole Euroopan 
parlamentin ja neuvoston kesken erimielisyyksiä ja jos sen osalta ei ole esitetty 
oikaisukirjelmää, sanotun rajoittamatta sovittelukomitean lopullista päätöstä. 

3 Näihin kuuluvat neuvoston kannan ja Euroopan parlamentin tarkistusten osalta 
toteutettavuutta koskeva komission kirje, maataloutta (ja mahdollisesti muitakin aloja) 
koskeva oikaisukirjelmä, mahdollisesti komission syksyllä antama 
talousarvioennustevaroitusta koskeva tiedote sekä mahdolliset neuvoston kantaa ja 
Euroopan parlamentin tarkistuksia koskevat muiden toimielinten kirjeet. 



kolmikantakokouksissa 

– määritetään käsiteltäviä talousarviokysymyksiä koskevien neuvottelujen laajuus, 

– keskustellaan edellisessä luetelmakohdassa yksilöidyistä ratkaisematta olevista 

kysymyksistä, jotta päästään yhteisymmärrykseen, joka sovittelukomitean on määrä 

hyväksyä, 

– käsitellään aihekohtaisia kysymyksiä, muun muassa monivuotisen rahoituskehyksen 

kunkin otsakkeen osalta ja mahdollisesti valmisteluasiakirjojen tai epävirallisten 

asiakirjojen pohjalta. 

Mahdollisuuksien mukaan alustavat päätelmät laaditaan yhdessä kunkin 

kolmikantakokouksen aikana tai välittömästi sen jälkeen samalla, kun laaditaan seuraavan 

kokouksen esityslista. Kolmikantakokousta isännöivä toimielin rekisteröi alustavat 

päätelmät. 

5. Sovittelukomitean kokouksissa ovat saatavilla mahdollista hyväksyntää varten 

kolmikantakokousten alustavat päätelmät ja sellaiset budjettikohdat sisältävä asiakirja, 

joista on päästy kolmikantakokouksissa alustavasti yhteisymmärrykseen. 

6. Komissio tekee tarpeelliset aloitteet edistääkseen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

kantojen lähenemistä. Tämän vuoksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille taataan 

yhdenvertainen kohtelu ja tiedonsaanti. 

7. Euroopan parlamentin ja neuvoston sihteeristöt laativat komission avustuksella Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun yhteisen 

tekstin. Se muodostuu Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajalle 

osoitettavasta saatekirjeestä, johon sisältyy päivämäärä, jona yhteisymmärrys 

sovittelukomiteassa on saavutettu, ja liitteistä, jotka sisältävät 

– budjettikohtaiset luvut kaikista budjettikohdista1 ja rahoituskehyksen kunkin 

otsakkeen osalta lasketut yhteenlasketut määrät, 

– konsolidoidun asiakirjan, jossa esitetään talousarvioesitykseen tai neuvoston 

kantaan hyväksyttyjen muutosten numerotiedot ja lopullinen teksti2. 

Sovittelukomitea voi myös hyväksyä mahdollisia yhteisiä lausumia vuoden 2014 

talousarviosta. 

8. Yhteinen teksti käännetään kaikille kielille (Euroopan parlamentin käännöspalvelussa) ja 

toimitetaan hyväksyttäväksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle 14 päivän kuluessa 

sitä päivää seuraavasta päivämäärästä, jolloin yhteisestä tekstistä päästiin 

yhteisymmärrykseen 6 kohdan mukaisesti. 

Lingvistijuristit viimeistelevät talousarvion yhteisen tekstin hyväksymisen jälkeen 

sisällyttämällä yhteisen tekstin liitteet niihin budjettikohtiin, joita ei ole muutettu 

                                                 
1 Budjettikohdat, joita ei ole muutettu talousarvioesitykseen tai neuvoston kantaan 

verrattuna, on korostettu. 
2 Mukaan lukien sekä neuvoston että Euroopan parlamentin käsittelyissä huomioon otetut 

oikaisukirjelmät. 



sovittelumenettelyssä. 

9. Kolmikantakokousta tai sovittelukomitean kokousta isännöivä toimielin huolehtii 

tulkkausjärjestelyistä ja tarjoaa sovittelukomiteassa sovellettavien kielijärjestelyjen 

mukaisen täyden kielivalikoiman ja kolmikantakokouksiin ad hoc -kielijärjestelyjen 

mukaisen kielivalikoiman. 

Kokousta isännöivä toimielin huolehtii kokousasiakirjojen kopioinnista ja jakelusta. 

Kaikkien kolmen toimielimen yksiköt toimivat yhteistyössä neuvottelutulosten 

kirjaamisessa yhteisen tekstin viimeistelyä varten. 

10. Jotta sovittelukomitean työskentely saataisiin päätökseen, toimielimet toimivat lojaalin 

yhteistyön hengessä, vaihtavat keskenään asiaankuuluvia tietoja ja asiakirjoja oikea-

aikaisesti virallisesti ja epävirallisesti ja ylläpitävät säännöllisiä yhteyksiä kaikilla tasoilla 

koko talousarviomenettelyn ajan neuvottelijoidensa ennakoivan roolin avulla. 

 


