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Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2018 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU) N:o 2012/2002 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 
1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, 
(EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) 
N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 
– 2016/0282A(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2016)0605),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan, 42 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 46 artiklan d alakohdan, 149 artiklan, 
153 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 164 artiklan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 
172, 175, 177 ja 178 artiklan, 189 artiklan 2 kohdan, 212 artiklan 2 kohdan, 322 artiklan 
1 kohdan ja 349 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 
106 A artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C8-0372/2016),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 26. tammikuuta 2017 antaman lausunnon 
nro 1/20171,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
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mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. huhtikuuta 
2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan 
työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön 
sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, 
kehitysvaliokunnan, kalatalousvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0211/2017),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteisen lausuman;

4. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.



P8_TC1-COD(2016)0282A

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 
2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/... antamiseksi 
unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 
1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen 
N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, asetusta (EU, Euratom) 2018/1046.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE I

Lausuma 38 artiklasta ”Varojen saajia koskevien ja muiden tietojen julkaiseminen”

”Komissio tukee jäsenvaltioiden kanssa perustettujen verkostojen avulla sellaisten hyvien 

käytänteiden vaihtoa, jotka koskevat tietojen julkaisemista yhteistyössä hallinnoitavien 

unionin varojen saajista. Komissio ottaa saadut kokemukset asianmukaisesti huomioon 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelussa.”

Lausuma 266 artiklasta ”Kiinteistöhankkeita koskevat erityissäännökset”

”Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ilmoittavat Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

266 artiklassa tarkoitetun valmisteluasiakirjan yhteydessä kaikista kiinteistöjen myynneistä ja 

hankinnoista, mainitussa artiklassa asetetun kynnysarvon alle jäävät myynnit ja hankinnat 

mukaan luettuina.”



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE II

Yhteinen lausuma vastuuvapausmenettelystä / EU:n lopullisen tilinpäätöksen 

hyväksymispäivästä

”Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio määrittelevät käytännön aikataulun 

vastuuvapausmenettelylle yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa.

Tässä yhteydessä komissio vahvistaa, että se pyrkii hyväksymään EU:n varainhoitovuoden 

2017 konsolidoidun tilinpäätöksen 30. kesäkuuta 2018 mennessä sillä edellytyksellä, että 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa kaikki näiden EU:n tilien ja kaikkien 

konsolidoitujen yhteisöjen tilien luotettavuutta koskevat tarkastushavainnot 15. toukokuuta 

2018 mennessä sekä ehdotuksen vuosikertomukseksi 15. kesäkuuta 2018 mennessä.

Komissio myös vahvistaa, että se pyrkii toimittamaan vastauksensa Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2017 koskevaan vuosikertomukseen 15. 

elokuuta 2018 mennessä sillä edellytyksellä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

toimittaa alustavat huomionsa komissiolle 1. kesäkuuta 2018 mennessä.”


