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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

A. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan mukaan 
unioni on sitoutunut edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja ottamaan tasa-
arvon huomioon kaikissa toimissaan;

1. katsoo, että tulopuolen uudistamisen olisi kuljettava käsi kädessä menopuolen sekä 
hyvitysten ja korjausten uudistamisen kanssa, jotta voidaan lisätä unionin menojen 
eurooppalaista lisäarvoa varmistamalla, että menojen, toimintapolitiikkojen ja 
painopisteiden välillä on selvä yhteys, ja tukemalla unionin toimintapolitiikkoja sellaisilla 
unionin toimivaltaan kuuluvilla keskeisillä aloilla, joilla on osoitetusti hyvät 
mahdollisuudet tuottaa eurooppalaista lisäarvoa, kuten perusoikeuksien suojelu, 
sisämarkkinat, muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikka, alueellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskeva politiikka, yhteinen maatalouspolitiikka, ympäristönsuojelu ja 
ilmastotoimet, energiaunioni, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, sukupuolten 
tasa-arvon edistäminen, tutkimus ja teknologinen kehittäminen sekä verotuksen 
heterogeenisuuden vähentäminen sisämarkkinoilla, kuten Montin raportissa1 suositellaan;

Monivuotinen rahoituskehys

2. palauttaa mieliin, että unionin menojen kohdalla olisi sallittava tarkoituksenmukainen 
jousto ja niiden olisi kuuluttava asianmukaisen demokraattisen valvonnan ja 
tilivelvollisuuden piiriin, mikä edellyttää parlamentin täysimääräistä osallistumista 
monivuotisesta rahoituskehyksestä annettavaa asetusta koskevan päätöksentekoprosessin 
jokaiseen vaiheeseen sille toisena lainsäätäjänä kuuluvan toimivallan takia; ottaa 
huomioon, että valtaosa unionin ohjelmista perustetaan alakohtaisella lainsäädännöllä, ja 
kehottaa siksi siirtymään neuvostossa määräenemmistöäänestyksiin ja tiivistämään 
neuvoston ja parlamentin välistä vuoropuhelua neuvoteltaessa seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, ennen kuin neuvosto toimittaa virallisesti parlamentin 
hyväksyttäväksi ehdotuksensa rahoituskehysasetukseksi; varoittaa Eurooppa-neuvostoa 
noudattamasta tavanomaista ylhäältä alaspäin suuntautuvaa menettelytapaansa, jossa se 
vahvistaa otsakekohtaiset yleiset enimmäismäärät sen sijaan, että se arvioisi ensin 
ohjelmien todelliset tarpeet;

3. tähdentää, että aina monivuotista rahoituskehystä tarkistettaessa olisi varmistettava 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen ja turvattava sen valtaoikeudet tasavertaisena 
budjettivallan käyttäjänä; suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jonka mukaan 
väliarviointi esitetään ennen 1. tammikuuta 2024, mutta pitää valitettavana, ettei komissio 
ehdottanut oikeudellisesti sitovaa ja pakollista välitarkistusta eikä menettelyä, johon 
sisältyisi parlamentin täysimääräisen osallistumisen takaava sitova aikataulu; korostaa, 
että parlamentin ja neuvoston välillä on käytävä kattavat neuvottelut monivuotisen 
rahoituskehyksen välitarkistusta silmällä pitäen;

4. muistuttaa pyytäneensä useaan otteeseen, että tulevat monivuotiset rahoituskehykset 

                                               
1 Unionin tulevaa rahoitusta koskeva omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän loppuraportti ja 
suositukset, annettu joulukuussa 2016.



PE625.593v02-00 4/10 AD\1165379FI.docx

FI

mukautetaan parlamentin vaalikauden ja komission toimikauden kestoon; pitää 
valitettavana, ettei komissio ole laatinut selkeää ehdotusta, jossa esitettäisiin menetelmät 
5+5 vuoden rahoituskehyksen käytännön täytäntöönpanoa varten tulevaisuutta ajatellen;

5. korostaa, että seuraava monivuotinen rahoituskehys tarjoaa unionille tilaisuuden osoittaa 
yhtenäisyytensä ja kykynsä käsitellä poliittista kehitystä, esimerkiksi brexitiä, 
populististen ja kansallismielisten liikkeiden nousua ja muutoksia maailmanlaajuisessa 
johtajuudessa; painottaa, ettei maailmanlaajuisiin haasteisiin ja kansalaisten 
huolenaiheisiin voida vastata luomalla unioniin jakolinjoja; katsoo brexit-neuvottelujen 
osoittavan erityisesti, että unionin jäsenyyden edut ovat huomattavasti sen talousarvion 
rahoittamisen kustannuksia suuremmat;

6. katsoo, että rahoituskehysasetusta koskeva yksimielisyysvaatimus on prosessissa 
todellinen este; kehottaa tässä yhteydessä Eurooppa-neuvostoa soveltamaan SEUT-
sopimuksen 312 artiklan 2 kohdan siirtymälauseketta, jotta rahoituskehysasetus voidaan 
hyväksyä määräenemmistöllä; muistuttaa lisäksi, että myös Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 48 artiklan 7 kohdan yleistä siirtymälauseketta voidaan käyttää 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamiseksi; korostaa, että siirtyminen 
määräenemmistöäänestykseen rahoituskehysasetuksen hyväksymisessä olisi 
sopusoinnussa lähes kaikkien unionin monivuotisten ohjelmien hyväksymistä koskevan 
päätöksentekoprosessin ja unionin vuotuisen talousarvion hyväksymismenettelyn kanssa;

7. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen sisältyviin mahdollisuuksiin yhdistää 
unionin talousarviosta suoritettavat maksut oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, koska 
kyseessä on Euroopan unionin perusarvo; katsoo, että unionin maksujen keskeyttämistä 
jäsenvaltiossa olisi käytettävä vasta viimeisenä keinona, ja toteaa jälleen aikovansa tutkia 
tarkkaan kaikki ehdotuksen osatekijät, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamista rahoituksen ehtona, ja esittää tarvittavia säännöksiä, jotta voidaan 
varmistaa, että unionin talousarvion lopulliset edunsaajat eivät voi joutua millään tavoin 
kärsimään sellaisesta sääntöjen rikkomisesta, josta ne eivät ole vastuussa;

8. muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvo on kirjattu perussopimuksiin ja se pitäisi sisällyttää 
kaikkiin unionin toimiin, jotta tasa-arvo toteutuisi käytännössä; painottaa, että 
sukupuolitietoisesta budjetoinnista on tehtävä erottamaton osa monivuotista 
rahoituskehystä sisällyttämällä selkeä sitoumus rahoituskehysasetukseen;

9. korostaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi otettava täysin 
huomioon unionin COP 21 -konferenssissa tekemät sitoumukset.

10. pyytää komissiota selvittämään mahdollisuutta laatia ehdollisuuslauseke, jossa unionin 
varoja koskevien talousarviositoumusten ja -maksujen keskeyttäminen kytketään siihen, 
että jäsenvaltiot eivät täytä turvapaikkapolitiikan alalla unionin oikeuden mukaisia 
velvoitteitaan, jotka perustuvat jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan; vaatii ottamaan käyttöön tarvittavia säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että unionin talousarvion lopullisiin edunsaajiin ei mitenkään voi vaikuttaa 
sellainen sääntöjen rikkominen, josta ne eivät ole vastuussa;

Omat varat

11. palauttaa mieliin, että SEUT-sopimuksen 311 artiklan kolmannessa kohdassa edellytetään, 
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että hyväksyttäessä päätös unionin omien varojen järjestelmästä parlamenttia on 
ainoastaan kuultava, kun taas järjestelmän täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksyminen 
edellyttää neljännen kohdan mukaisesti parlamentin hyväksyntää; kehottaa neuvostoa 
ottamaan parlamentin tiiviisti mukaan omien varojen hyväksymismenettelyn kaikkiin 
vaiheisiin;

12. palauttaa mieliin, että SEUT-sopimuksen 311 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Unioni 
huolehtii siitä, että sillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi ja politiikkansa toteuttamiseksi 
tarvittavat varat. Talousarvio rahoitetaan kokonaisuudessaan unionin omin varoin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita tuloja.”; korostaa näin ollen, että oikeudellinen velvoite 
osoittaa unionin talousarvioon aitoja omia varoja perustuu suoraan perussopimukseen;

13. pitää myönteisenä sitä, että komission ehdottamat uudet omien varojen luokat liittyvät 
toimintapolitiikkoihin, jotka tuottavat runsaasti eurooppalaista lisäarvoa, ja että niiden 
tarkoituksena ei ole lisätä kansalaisten kokonaisverotaakkaa vaan vähentää jäsenvaltion 
kassaan kohdistuvaa rasitetta ja lisätä kansalaisten tietoisuutta itsenäisestä unionin 
talousarviosta, joka on osoituksena Euroopan yhdentymisen tuottamasta lisäarvosta; pitää 
valitettavana, että ehdotuksista puuttuu kunnianhimoa, minkä vuoksi ei ole mahdollista 
saavuttaa ilmoitettua tavoitetta eli lisätä aitojen omien varojen osuutta, ja kehottaa 
komissiota täydentämään ehdotuksiaan esittämällä erilaisia omia varoja sellaisilla aloilla 
kuin verotuksen oikeudenmukaisuus ja veronkierron torjunta;

14. palauttaa mieliin omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän päätelmien 
mukaisesti, että Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista sen saama korjaus ei ole 
enää ajankohtainen; muistuttaa samoin, että kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan 
korjauksen rahoittamiseen liittyvät korjaukset olisi lopetettava välittömästi Yhdistyneen 
kuningaskunnan erottua unionista;

15. katsoo, että brexitin yhteydessä on tilaisuus pohtia myös kaikkien muiden tietyille 
jäsenvaltioille myönnettyjen ja nykyään perusteettomien korjausmekanismien poistamista, 
ja katsoo, että näin voi jälleen toteutua jäsenvaltioiden täydellisen tasavertainen kohtelu 
niille kuuluvien unionin talousarvion rahoitusosuuksien osalta.
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Muutokset

Muutos 1

Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Muutos

(1) Koska keskipitkän aikavälin 
investointien valmistelu ja 
toteuttaminen edellyttävät riittävää 
ennakoitavuutta, monivuotisen 
rahoituskehyksen kestoksi olisi 
määriteltävä seitsemän vuotta 
alkaen 1 päivästä tammikuuta 2021.

(1) Koska keskipitkän aikavälin 
investointien valmistelu ja 
toteuttaminen edellyttävät riittävää 
ennakoitavuutta, monivuotisen 
rahoituskehyksen kestoksi olisi 
määriteltävä seitsemän vuotta 
alkaen 1 päivästä tammikuuta 2021. 
Komission olisi laadittava 
myöhemmin selkeä ehdotus, jossa 
esitetään menetelmät 5+5 vuoden 
rahoituskehyksen käytännön 
täytäntöönpanoa varten 
tulevaisuutta ajatellen.

Muutos 2

Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Muutos

(9 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 artiklassa 
vahvistetaan sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen periaate 
kaikessa unionin toiminnassa, 
mikä edellyttää riittävien 
määrärahojen myöntämistä sekä 
sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän torjumiseen 
osoitettavien 
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talousarviomäärärahojen 
avoimuutta.

Muutos 3

Ehdotus asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Muutos

(10 a) Komission olisi esitettävä 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2023 arvio monivuotisen 
rahoituskehyksen 
täytäntöönpanosta ja liitettävä 
siihen pakollista tarkistusta 
koskevia ehdotuksia sekä esitettävä 
menettely, johon sisältyy 
parlamentin täysimääräisen 
osallistumisen takaava sitova 
aikataulu.

Muutos 4

Ehdotus asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Muutos

(14) On tarpeen vahvistaa yleiset 
säännöt toimielinten yhteistyöstä 
talousarviomenettelyssä.

(14) On tarpeen vahvistaa yleiset 
säännöt toimielinten yhteistyöstä 
talousarviomenettelyssä 
perussopimuksissa vahvistetun 
toimielinten budjettivallan 
mukaisesti.

Muutos 5

Ehdotus asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
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vahvistamisesta
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Muutos

3 a artikla (uusi)
Sukupuolitietoinen budjetointi

Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio sisällyttävät 
sukupuolinäkökulman kunkin vuoden 
talousarviomenettelyn eri vaiheisiin ja 
muuttavat tulojen ja menojen rakennetta 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Muutos 6

Ehdotus asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 
16 artikla

Komission teksti Muutos

16 artikla
Monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarviointi

Komissio esittää monivuotisen 
rahoituskehyksen toiminnasta arvioinnin 
ennen 1 päivää tammikuuta 2024.
Tarvittaessa tähän arviointiin liitetään 
asianmukaiset ehdotukset.

16 artikla
Monivuotisen rahoituskehyksen 

välitarkistus

Komissio esittää arvion monivuotisen 
rahoituskehyksen täytäntöönpanosta ja 
liittää siihen pakollista tarkistusta 
koskevia ehdotuksia viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2023.

Neuvosto tarkistaa tätä asetusta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 312 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen ja saatuaan 
Euroopan parlamentin hyväksynnän.
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