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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset 
ja tulevat vaiheet
(2014/2005(INI))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (COM(2011)0398), sellaisena kuin se 
on muutettuna 6. heinäkuuta 2012 annetulla ehdotuksella (COM(2012)0388), ja 
luonnoksen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten 
sopimukseksi budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (COM(2011)0403),

 ottaa huomioon 19. marraskuuta 2013 monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 
annetulle asetukselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan 
mukaisesti antamansa hyväksynnän sekä samana päivänä toimielinten välisen 
sopimuksen tekemiselle antamansa hyväksynnän,

 ottaa huomioon monivuotisen rahoituskehyksen ja toimielinten välisen sopimuksen, 
sellaisina kuin ne ovat lopullisesti hyväksyttyinä 2. joulukuuta 2013 ja julkaistuina 
virallisessa lehdessä 20. joulukuuta 2013,

 ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman sijoittamisesta 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja 
osallistavaa Euroopan unionia varten1,

 ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman myönteisen tuloksen 
saavuttamisesta vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
hyväksyntämenettelyssä2,

 ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
7.–8. helmikuuta 2013 antamista monivuotista rahoituskehystä koskevista päätelmistä3,

 ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä koskevasta poliittisesta sopimuksesta4,

 ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin 
suhteista kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0000/2014),

                                               
1 EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0360.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0078.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0304.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0599.
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A. ottaa huomioon, että vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus 
syntyi yli kaksi ja puoli vuotta kestäneiden pitkien ja vaikeiden neuvottelujen tuloksena; 
ottaa huomioon, että lopullinen poliittinen sopimus parlamentin, neuvoston 
puheenjohtajavaltion ja komission välillä saatiin aikaan vasta korkeimmalla poliittisella 
tasolla;

B. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston päättämän ja parlamentin lopulta 
hyväksymän seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaistaso on 960 miljardia 
euroa maksusitoumuksina ja 908 miljardia euroa maksuina vuoden 2011 hintoina ja että 
maksusitoumuksissa on vähennystä 3,5 prosenttia ja maksuissa 3,7 prosenttia kauden 
2007–2013 rahoituskehykseen verrattuna, vaikka Lissabonin sopimuksella unionin 
toimivaltaa kasvatettiin ja unionin jäsenvaltioiden määrä on noussut 28:aan; toteaa, että 
taso ei riitä unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen ja sitoumusten 
noudattamiseen, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian suhteen;

C. ottaa huomioon, että tulevina vuosina unionin yleinen talousarvio on edelleen noin 
1 prosentti unionin BKTL:sta eli reilusti alle omien varojen enimmäismäärän, joka on 
1,29 prosenttia unionin BKTL:sta maksusitoumusmäärärahoina ja 1,23 prosenttia EU:n 
BKTL:sta maksumäärärahoina, kuten vuonna 1992 päätettiin;

D. ottaa huomioon, että parlamentti ei voi muuttaa monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismääriä, joista Eurooppa-neuvosto on tehnyt päätöksen, mutta se onnistui 
neuvottelemalla sisällyttämään tekstiin uusia keskeisiä säännöksiä, joiden avulla 
uudesta rahoituskehyksestä ja unionin uudesta vuotuisesta talousarviosta saadaan 
toimivammat, johdonmukaisemmat, avoimemmat ja unionin kansalaisten tarpeisiin 
paremmin vastaavat ja monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät voidaan käyttää 
kokonaisuudessaan; ottaa huomioon, että säännökset koskevat erityisesti monivuotisen 
rahoituskehyksen uudelleentarkasteluun liittyviä uusia järjestelyjä, joustavuutta ja omia 
varoja sekä talousarvion yhtenäisyyttä ja avoimuutta;

E. ottaa huomioon, että parlamentti antoi hyväksyntänsä monivuotista rahoituskehystä 
koskevalle uudelle asetukselle ja hyväksyi uuden toimielinten välisen sopimuksen 
19. marraskuuta 2013, kun neuvosto oli täyttänyt parlamentin 3. heinäkuuta 2013 
antamassa päätöslauselmassa asetetut ehdot, muun muassa hyväksynyt vuodelle 2013 
11,2 miljardin lisäyksen maksumäärärahoihin; 

F. ottaa huomioon, että neuvosto ei edistynyt lainkaan unionin talousarvion nykyisen 
rahoitusjärjestelmän erittäin tarpeellisen uudistuksen parissa huolimatta komission 
antamista kunnianhimoisista ehdotuksista, joiden tarkoituksena oli päästä eteenpäin 
aitojen omien varojen järjestelmän puuttumisen aiheuttamasta umpikujasta;

1. pitää erittäin valitettavana, että sekä vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskevaan sopimukseen johtavasta menettelystä että neuvotteluita koskevasta 
poliittisesta keskustelusta käy ilmi, että unionin talousarviosta ei ole yhteistä näkemystä 
ja että parlamentin kasvanut rooli ja uudet oikeuden eivät toteutuneet Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti; pitää siksi erittäin tärkeänä, että tähän mietintöön kootaan 
poliittiset ja institutionaaliset kokemukset, joita voidaan käyttää perustana 
valmisteltaessa tulevia neuvotteluja, erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen vaalien 
jälkeisen uudelleentarkastelun yhteydessä, joka komission on määrä käynnistää vuoden 
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2016 loppuun mennessä;

Poliittiset näkökohdat

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet kunnianhimoisempaa sopimusta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä kaudeksi 2014–2020; pitää kuitenkin erittäin 
valitettavana, että neuvottelujen seurauksena jätettiin pitkälti huomiotta unionin 
talousarvion rooli tärkeänä ja yhteisenä politiikan välineenä, jonka avulla voidaan 
selviytyä nykyisestä talous- ja sosiaalikriisistä ja koordinoida ja lisätä kansallisia toimia 
kasvun käynnistämiseksi uudelleen ja työpaikkojen luomiseksi koko unionissa;

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on myrkyttänyt kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 85 prosenttia tuloista on peräisin kansallisista 
maksuosuuksista eikä aidoista omista varoista; katsoo, että kyseisessä järjestelmässä 
korostetaan suhteettoman paljon jäsenvaltioiden välistä nettotasapainoa ja sen vuoksi 
unionin talousarvion rahoituksessa on otettu käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi lukkoon 
monivuotista rahoituskehystä koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; pitää 
valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, että varsinkin maatalouden ja koheesiopolitiikan 
alan kansalliset maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä ajankohtana; pitää erityisen 
valitettavana valtion- ja hallitusten päämiesten välisten neuvottelujen aikana 
myönnettyjä erityisiä määrärahoja ja "lahjoja", jotka eivät perustu puolueettomiin ja 
todennettavissa oleviin perusteisiin vaan kuvastavat pikemminkin jäsenvaltioiden 
neuvotteluvoimaa ja niiden pyrkimyksiä turvata kansalliset etunsa ja maksimoida 
nettotulonsa; arvostelee sopimuksen tekemisen huomiota herättävää avoimuuden 
puutetta;

5. ei lainkaan hyväksy tällaista puhtaasti kirjanpidollista näkemystä unionin talousarviosta, 
koska siinä ei oteta huomioon unionin lisäarvoa, se on ristiriidassa unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatteen kanssa ja siinä aliarvioidaan unionin talousarvion 
nykyiset ja potentiaaliset mahdollisuudet lujittaa talouden ohjausjärjestelmää; korostaa, 
että unionin talousarvio on ennen kaikkea investointitalousarvio, jolla on huomattava 
vipuvaikutus, ja se vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä koko unionissa; pitää sen vuoksi 
valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot vaikuttavat pitävän unionin talousarvioon 
maksettavia kansallisia maksuosuuksia puhtaasti kuluina, jotka on minimoitava;

6. panee merkille, että Eurooppa-neuvosto noudatti ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa päättäessään vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismäärästä, mikä puolestaan osoittaa, että Eurooppa-neuvoston tekemät unionin 
poliittiset sitoumukset ja sen haluttomuus rahoittaa niitä riittävästi ovat huolestuttavassa 
ristiriidassa keskenään; katsoo, että kyseisen päätöksen olisi päinvastoin perustuttava 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaan prosessiin, jonka pohjana on unionin rahoitustarpeiden 
ja lainsäätäjän määrittelemissä unionin monivuotisissa ohjelmissa ja toimintalinjoissa 
esitettyjen poliittisten tavoitteiden perusteellinen arviointi;
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7. on siksi vakuuttunut, että ennen rahoituskehystä koskevien päätösten tekemistä on aina 
käytävä aitoa poliittista vuoropuhelua unionin talousarvion roolista, toiminnasta ja 
lisäarvosta sekä sen yhteensopivuudesta unionin poliittisten ja operatiivisten 
tavoitteiden kanssa ja päätösten on perustuttava tällaiseen keskusteluun; ottaa huomioon 
erilaiset näkemykset siitä, mitä unionin talousarvio edustaa ja mitä sen avulla voidaan 
saavuttaa, ja katsoo, että näkemyserojen kaventamiseksi keskustelu olisi järjestettävä 
hyvissä ajoin ja siihen olisi otettava mukaan kolme unionin toimielintä ja kaikki 
kansalliset parlamentit sekä jäsenvaltioiden yli poliittinen taso;

8. on vakuuttunut myös siitä, että konkreettista edistystä voidaan saada aikaan vain 
uudistamalla perusteellisesti unionin talousarvion rahoitusta palaamalla aitojen, 
selkeiden, yksinkertaisten ja oikeudenmukaisten omien varojen järjestelmään; korostaa, 
että sen vuoksi olisi otettava käyttöön yksi tai useampi uusi omien varojen lähde, jonka 
avulla voidaan pienentää huomattavasti BKTL-perusteisten maksuosuuksien osuutta 
unionin talousarviosta ja siten kansallisille talousarvioille aiheutuvaa rasitetta; toistaa 
sitoutuneensa lujasti prosesseihin, joiden avulla nykyistä epäoikeudenmukaista, 
läpinäkymätöntä ja vaikeaselkoista omien varojen järjestelmää voidaan uudistaa;

Toimielinnäkökohdat

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli ensimmäinen unionin toimielin, joka esitteli 
kesäkuussa 2011 kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 
2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa mietinnössä oman 
näkemyksensä kauden 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja tarpeesta 
uudistaa unionin talousarvion rahoitusta; toteaa, että kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle toimivia ohjeita, joita se voi käyttää laatiessaan monivuotista 
rahoituskehystä ja omia varoja koskevia omia ehdotuksiaan; pitää myönteisenä 
kyseisten kahden toimielimen välille mietinnön valmistelun kaikissa vaiheissa 
kehittynyttä säännöllistä poliittista vuoropuhelua; huomauttaa, että aikaisesta 
valmistautumisesta koituu parlamentille ilmeistä hyötyä kaikissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

10. palauttaa mieliin, että SEUT-sopimuksen 312 artiklan mukaan hyväksyy yksimielisesti 
monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen saatuaan parlamentin hyväksynnän ja 
kolme toimielintä ”toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen 
vahvistamista”; toteaa näin ollen, että perussopimuksessa ei määrätä konkreettisesta 
menettelystä parlamentin ottamiseksi mukaan monivuotista rahoituskehystä koskeviin 
neuvotteluihin, joten menettelytavat vahvistettiin useiden tilapäisten järjestelyiden 
avulla, joista sovittiin parlamentin aloitteesta poliittisella tasolla;

11. pitää valitettavana, että parlamentin ja neuvoston kesken ei järjestetty merkityksellisiä 
neuvotteluja, ennen kuin Eurooppa-neuvosto pääsi monivuotisesta rahoituskehyksestä 
sopimukseen 8. helmikuuta 2013; katsoo, että asiaa käsittelevien yleisten asioiden 
neuvoston kokousten yhteydessä järjestetyt parlamentin neuvotteluryhmän ja neuvoston 
puheenjohtajavaltioiden edustajien väliset lukuisat kokoukset sekä neuvotteluryhmän 
osallistuminen neuvoston monivuotista rahoituskehystä käsitteleviin epävirallisiin 
kokouksiin auttoivat jonkin verran jakamaan tietoa neuvoston ja parlamentin kesken 
mutta niillä ei valitettavasti ollut vaikutusta neuvoston sisäisten neuvottelujen 
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ilmapiiriin, aikatauluun tai sisältöön; pitää valitettavana, että neuvoston valtuuskunnissa 
parlamentin kannat jäivät pitkälti huomiotta tai tulivat väärinymmärretyiksi;

12. pitää valitettavana, että parlamentin painokkaista vastalauseista huolimatta kaikkiin 
neuvoston eri puheenjohtajavaltioiden esittelemiin neuvottelupaketteihin sekä lopulta 
Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 hyväksymään monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyi paljon lainsäädäntöön liittyviä elementtejä, joista olisi pitänyt 
päättää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä; korostaa, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen hyväksymiseksi neuvostossa oikeudellisesti 
vaadittava yksimielisyys saavutettiin vain sulkemalla pois tiettyjä tärkeitä poliittisia 
muutoksia unionin alakohtaisista toimintalinjoista, mikä rajoittaa parlamentin oikeuksia 
yhteispäätösmenettelyssä ja on selvästi perussopimusten määräysten vastaista;

13. panee merkille, että todelliset neuvottelut monivuotista rahoituskehystä koskevasta 
asetuksesta ja toimielinten välisestä sopimuksesta käynnistettiin vasta maaliskuussa 
2013 ja että neuvoston neuvottelijat pitivät monivuotista rahoituskehystä koskevaa 
sopimusta ainoana kiintopisteenä, jossa ei ole tilaa keskustelulle; painottaa tällaisen 
asenteen johtaneen siihen, että tiettyjä aiheita yritettiin jättää neuvottelujen ulkopuolelle, 
mikä ei ole hyväksyttävää ja minkä vuoksi parlamentti joutui ponnistelemaan myös 
korkeimmalla poliittisella tasolla, jotta ryhdyttäisiin yhteispäätösmenettelyn tapaisiin 
neuvotteluihin jokaisesta monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen artiklasta ja 
toimielinten välisen sopimuksen kohdasta;

14. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston päätelmiä on pidettävä neuvoston 
neuvotteluohjeina eivätkä ne saa missään tapauksessa olla reunaehtoja, joista ei voitaisi 
neuvotella parlamentin kanssa; kehottaa sisällyttämään Eurooppa-neuvoston päätelmiin 
vakiomuotoilun, jossa viitataan SEUT-sopimuksen 15 artiklan 1 kohtaan;

15. pitää erittäin valitettavana, että sama ongelma ilmeni myös unionin monivuotisista 
ohjelmista käytävissä neuvotteluissa, erityisesti maatalouden ja koheesiopolitiikan 
aloilla; toteaa neuvoston kieltäytyneen useaan otteeseen jopa viittaamasta ohjelmien 
oikeusperustojen monivuotiseen rahoituskehykseen liittyviin seikkoihin; korostaa, että 
parlamentin oli käytettävä paljon aikaa ja vaivaa varmistaakseen, että neuvoston ja 
parlamentin yhteispäätösmenettelyssä hyväksymien oikeusperustojen kaikki kohdat 
pidettiin neuvottelujen piirissä; panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin 
neuvottelijat onnistuivat lopulta asettamaan kyseenalaisiksi joitakin Eurooppa-
neuvoston hyväksymän sopimuksen osia;

16. toteaa, että loppujen lopuksi parlamentti ei asettanut kyseenalaisiksi Eurooppa-
neuvoston hyväksymiä monivuotisen rahoituskehyksen lukuja (kokonaistaso ja 
jakautuminen otsakkeittain) vaan otti huomioon päätöksen tekohetkellä vallinneen 
erityisen vaikean talous- ja rahoitustilanteen; painottaa kuitenkin, että tätä ei missään 
nimessä saisi pitää ennakkotapauksena, ja toistaa kantansa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen luvuista ja kaikista muista Eurooppa-neuvoston asiaa koskevan 
poliittisen sopimuksen osista on neuvoteltava parlamentin kanssa;

17. korostaa tarvetta parantaa merkittävästi tulevien monivuotisista rahoituskehyksistä 
käytävien neuvottelujen toimintatapoja, jotta voidaan välttää neuvottelujen 
lukkiutuminen ja säästää arvokasta aikaa ja resursseja neuvottelujen aikana; katsoo, että 
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toimintatavat olisi vakiinnutettava sopimalla niistä korkeimmalla poliittisella tasolla 
ottaen huomioon äskettäisten neuvottelujen puutteet ja turvaamalla täysin parlamentin 
roolin ja oikeudet Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti; katsoo, että 
talousarviomenettelyn tapaan tämä menettely olisi sisällytettävä myöhemmässä 
vaiheessa myös toimielinten väliseen sopimukseen;

18. on vakuuttunut siitä, että neuvoston yksimielisyyttä koskevan säännön vuoksi sopimus 
perustuu pienimpään yhteiseen nimittäjään, jotta mikään yksittäinen jäsenvaltio ei 
käyttäisi veto-oikeutta; tähdentää, että siirtyminen käyttämään määräenemmistöä 
monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen yhteydessä vastaisi unionin 
talousarvion hyväksymisessä käytettävää vuotuista menettelyä sekä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä, jota käytetään lähes kaikkien unionin monivuotisten ohjelmien 
hyväksymisen yhteydessä; katsoo, että tähän voidaan päästä käyttämällä 312 artiklan 
mukaista siirtymälauseketta ja että asiaa olisi käsiteltävä edelleen perussopimuksen 
seuraavan tarkistamisen yhteydessä; 

Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020: tulevat vaiheet

19. aikoo varmistaa, että kaikkia monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen 
sisällytettyjä uusia säännöksiä ja toimielinten väliseen sopimukseen sisällytettyjä uusia 
määräyksiä käytetään kattavasti vuotuisessa talousarviomenettelyssä;  edellyttää, että 
neuvosto ei pyri tulkitsemaan näitä säännöksiä ja määräyksiä rajoittuneesti, erityisesti 
kaikkien erityisvälineiden luonteen ja soveltamisalan suhteen;

20. pitää erityisen tärkeinä uusia joustavuutta koskevia sääntöjä, joiden avulla on tarkoitus 
käyttää mahdollisimman hyvin monivuotisen rahoituskehyksen maksusitoumusten ja 
maksujen enimmäismäärät; korostaa, että on luovuttava aiempien rahoituskehysten 
käytännöstä, jossa unionin vuotuinen talousarvio oli varsinkin maksumäärärahoina 
paljon monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriä pienempi;

21. palauttaa mieliin, että seuraava komissio aloittaa toimikautensa Euroopan parlamentin 
vuoden 2014 vaalien jälkeen ja sen on määrä käynnistää kauden 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen pakollinen uudelleenarviointi ja tarkistaminen vuoden 
2016 loppuun mennessä; painottaa, että monivuotisen rahoituskehyksen vaalien 
jälkeistä uudelleenarviointia ja tarkistamista koskeva lauseke oli parlamentin keskeisiä 
vaatimuksia monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa ja sen taustalla oli 
tarve antaa seuraavalle komissiolle ja parlamentille mahdollisuus arvioida uudelleen 
unionin poliittisia painopisteitä ja siten lisätä monivuotisen rahoituskehyksen 
demokraattista oikeutusta; korostaa, että seuraavan parlamentin on syytä määrittää 
hyvissä ajoin poliittiset painopisteet, joihin se pitää tarpeellisena lisätä investointeja 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen toisella puoliskolla;

22. painottaa, että monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista koskevissa komission 
ehdotuksissa olisi otettava kattavasti huomioon uusimmat makrotalouden näkymät ja 
niihin olisi sisällytettävä kaikkien erityisvälineiden ja varsinkin maksusitoumusten ja 
maksujen yleisen liikkumavaran toiminnan tarkka arviointi; muistuttaa, että tämä 
prosessi ei vaikuta alentavasti etukäteen myönnettyihin jäsenvaltiokohtaisiin 
määrärahoihin; 
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23. kehottaa näin ollen seuraavaa parlamenttia asettamaan komission ehdotetun 
puheenjohtajan valinnan ehdoksi, että tämä sitoutuu vahvasti ja yksiselitteisesti 
panemaan täytäntöön uudelleenarviointia/tarkistamista koskevan lausekkeen ja käymään 
tarkistamisen sisällöstä aitoa ja syvällistä poliittista vuoropuhelua; 

24. on ehdottomasti sitä mieltä, että omia varoja käsittelevä korkean tason työryhmä on 
ainutlaatuinen tilaisuus päästä nykyisen omien varojen järjestelmän uudistukseen 
syntyneestä lukkiutuneesta tilanteesta; edellyttää, että työryhmä auttaa merkittävällä 
tavalla ymmärtämään nykyisen järjestelmän puutteita sekä etuja, jotka voidaan saada 
syvällisestä, kattavasta uudistuksesta ja uusien aitojen omien varojen käyttöönotosta, 
koska niillä voidaan vähentää huomattavasti BKTL-perusteisten maksuosuuksien 
osuutta unionin talousarviosta;

25. muistuttaa, että korkean tason työryhmän tehtävänä on tutkia kaikkia omien varojen 
järjestelmän uudistuksen näkökohtia; on vahvasti sitoutunut toimimaan tehokkaasti 
kolmen edustajansa välityksellä kaikissa prosessin vaiheissa ja saattamaan sen 
onnistuneesti päätökseen; luottaa siihen, että neuvosto sitoutuu prosessiin yhtä lailla ja 
ottaa siitä vastuuta; korostaa tarvetta tiedottaa asiasta myös kansallisille parlamenteille; 
painottaa, että korkean tason työryhmän havaintojen ja päätelmien olisi oltava valmiina 
hyvissä ajoin, jotta niitä voidaan käsitellä vuonna 2016 monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleenarvioinnin/tarkistamisen yhteydessä ja siten valmistella mahdollisten 
uudistusten käyttöönottoa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Tausta 

Unionin rahoituksen monivuotinen suunnittelu otettiin käyttöön vuonna 1988 ja sen 
tarkoituksena oli selviytyä unionin budjettikriisistä 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa. 
Kriisit pahenivat usein neuvoston ja parlamentin väliseksi avoimeksi konfliktiksi, ja sen 
vuoksi vuosina 1980, 1985, 1986 ja 1988 unionin talousarvio hyväksyttiin vasta, kun 
varainhoitovuotta oli jo kulunut hyvän aikaa.

Monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetaan vuotuiset enimmäismäärät unionin 
kokonaismenoille (sekä maksusitoumusmäärärahoina että maksumäärärahoina) ja kullekin 
menoluokalle (otsakkeet), ja sen päätavoitteena on siten varmistaa ennustettavuus ja menojen 
asianmukainen kehitys unionin poliittisten painopisteiden mukaisesti ja ottaa huomioon 
unionin omien varojen enimmäismäärä. Vuodesta 1992 (12 jäsenvaltiota) lähtien omien 
varojen enimmäismääräksi on vahvistettu 1,23 prosenttia unionin BKTL:sta (maksuina), eikä 
sitä ole myöhemmin tarkistettu.

Unionin vuotuiset talousarviot ovat aina olleet monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaisenimmäismäärää pienempiä.

Lissabonin sopimuksen voimaantuloon asti neuvosto, parlamentti ja komissio sopivat 
monivuotisesta rahoituskehyksestä hyväksymällä toimielinten välisen sopimuksen, mutta 
Lissabonin sopimuksella vakiinnutettiin monivuotisen rahoitussuunnittelun käytäntö, ja siinä 
määrätään, että monivuotinen rahoituskehys on vahvistettava neuvoston asetuksella vähintään 
viideksi vuodeksi (SEUT-sopimuksen 312 artikla). Asetuksen hyväksymiseen sovelletaan 
erityistä lainsäätämisjärjestystä, jossa neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti saatuaan 
parlamentin hyväksynnän. Lissabonin sopimukseen sisältyy mahdollisuus hyväksyä 
toimielinten välinen sopimus, jolla täydennetään monivuotista rahoituskehystä koskevaa 
asetusta.

Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen keskeiset vaiheet 
voidaan esittää seuraavasti:

16.6.2010: Parlamentin kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 
2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan (SURE) perustaminen

8.6.2011: SURE-valiokunnan mietinnön "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 
hyväksyminen parlamentissa

29.6.2011: Komission ehdotus kauden 2014–2020 monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja 
uudeksi toimielinten väliseksi sopimukseksi sekä yli 60 lainsäädäntöehdotusta, jotka kattavat 
kaikki monivuotiset meno-ohjelmat

6.7./2012: Tarkistettu komission ehdotus uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi

24.5.2012: Neuvoston ensimmäinen neuvottelupaketti
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23.10.2012: Parlamentin väliaikainen mietintö (päätöslauselma myönteisen tuloksen 
saavuttamisesta vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
hyväksyntämenettelyssä)

23.11.2013: Marraskuussa 2012 pidetyssä ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ei 
sopimusta

8.2.2013: Eurooppa-neuvoston päätelmät monivuotisesta rahoituskehyksestä

13.3.2013: Parlamentin päätöslauselma Eurooppa-neuvoston päätelmistä ja toimielinten 
väliset neuvottelut

27.6.2013: Poliittinen sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä ja parlamentin 
päätöslauselma, jossa hyväksytään monivuotista rahoituskehystä koskeva poliittinen sopimus 
(3. heinäkuuta)

19.11.2013: Monivuotisen rahoituskehyksen muodollinen hyväksyminen parlamentissa 

2.12.2013: Monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen ja toimielinten välisen 
sopimuksen muodollinen hyväksyminen

Parlamentin alkuperäinen ehdotus / neuvottelukanta

Parlamentin kanta monivuotisen rahoituskehyksen tasoon ja kunnianhimoon määriteltiin alun 
perin SURE-valiokunnan 8. kesäkuuta 2011 antamassa mietinnössä ”Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten”. Siinä otettiin huomioon unionin kunnianhimoiset tavoitteet 
tuleviksi vuosiksi ja pidettiin niiden vuoksi tarpeellisena korottaa monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaisenimmäismäärää (maksusitoumuksina ja maksuina) vähintään 
5 prosentilla vuoden 2013 enimmäismääriin verrattuna. Parlamentti vaati keskittämään 
enemmän resursseja kasvua ja kilpailukykyä tukevilla aloille ja säilyttämään 
koheesiopolitiikan rahoituksen ainakin samalla tasolla kuin vuosina 2007–2013. 
Maatalousmenojen osalta olisi säilytettävä ainakin vuonna 2013 osoitetut määrät. SURE-
valiokunnan mietinnössä annetun poliittisen valtuutuksen perusteella parlamentti laati oman 
neuvottelukantansa monivuotista rahoituskehystä koskevassa väliaikaisessa mietinnössä 
23. lokakuuta 2012. 

Parlamentti ilmoitti aikovansa neuvotella neuvoston kanssa kattavasti kaikista monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen artikloista ja toimielinten välisen sopimuksen kohdista ja 
määritteli neljä tärkeää neuvottelukysymystä: joustavuus, vaalien jälkeinen tarkistaminen, 
omat varat ja talousarvion yhtenäisyys. Parlamentin kantaan sisältyi myös muita tärkeitä 
kysymyksiä.

I. Jäsenvaltioiden julkisen talouden yleinen tilanne huomioon ottaen parlamentti päätti 
lopulta hyväksyä kokonaisluvut (maksusitoumusten ja maksujen kokonaisenimmäismäärät 
koko kaudeksi), jotka valtion- ja hallitusten päämiehet olivat hyväksyneet yksimielisesti. Se 
hyväksyi myös otsakekohtaiset luvut, joita oli hienoisesti suunnattu kasvuun, työpaikkoihin ja 
tulevaisuuteen suuntautuviin investointeihin (otsake 1). Luvut hyväksyttiin muun muassa sillä 
edellytyksellä, että monivuotisessa rahoituskehyksessä hyväksytyt maksusitoumusten ja 
maksujen enimmäismäärät voitaisiin käyttää mahdollisimman täydellisesti laadittaessa 
vuotuisia talousarvioita. Siksi parlamentti ehdotti uutta lähestymistapaa joustavuuteen. Sen 
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mielestä ehdotettu monivuotinen rahoituskehys ei yksinkertaisesti ole hallinnoitavissa ilman 
”mahdollisimman suurta joustavuutta” – ilmaus esiintyy Eurooppa-neuvoston päätelmissä 
mutta sitä ei kehitellä edelleen.

Havaittu tarve siirtää käyttämätöntä liikkumavaraa otsakkeesta toiseen ja seuraavalle 
varainhoitovuodelle sisällytettiin parlamentin innovatiivisiin ehdotuksiin maksusitoumusten 
ja maksujen kokonaisliikkumavaran vahvistamiseksi. Muita parlamentin kannattamia 
joustomekanismeja olivat esimerkiksi erityisvälineiden soveltamisala ja täsmällinen 
perustaminen, ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara ja toteutukseen liittyvät 
mukautukset. Ne on lueteltu ja kuvattu lyhyesti jäljempänä olevassa taulukossa.

Koska kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen ehdotetut enimmäismäärät ovat 
(vain) maksumäärärahojen osalta yhä korkeammat kuin kauden 2007–2013 toteutusta 
koskevat luvut, on mahdollista, että kaudella 2014–2020 talousarvioiden toteutumisasteet ovat 
korkeammat kuin kaudella 2007–2013, jos sovittuja joustomekanismeja käytetään 
asianmukaisesti.

II. Eurooppa-neuvoston lukujen hyväksymistä olisi tarkasteltava myös suhteessa 
parlamentin vaatimukseen vankasta vaalien jälkeistä tarkistamista koskevasta 
lausekkeesta nykyisellä kaudella noudatettavan uudelleentarkastelun sijaan, koska 
parlamentti katsoi, että se ei voinut hyväksyä ilman tarkempia tietoja seitsemän vuoden 
kaudeksi säästötalousarviota, joka sitoo seuraavaa parlamenttia ja komissiota sekä niiden 
seuraajia. Jotta voitaisiin yhdenmukaistaa paremmin vaalien ja talousarviomenettelyjen 
aikatauluja ja reagoida talouden uusiin tapahtumiin, parlamentti ehdotti tiettyjä sääntöjä 
tarkistuslausekkeen käyttöönotolle (soveltamisala, ajoitus, määräenemmistöpäätöksiä 
koskevan siirtymälausekkeen käyttö jne.).

III. Omien varojen osalta parlamentti kannatti komission kunnianhimoisia 
lainsäädäntöehdotuksia ja kehotti laatimaan selkeän etenemissuunnitelman, jonka avulla 
voitaisiin palata aitojen, selkeiden, yksinkertaisten ja oikeudenmukaisten omien varojen 
järjestelmään ja antaa kaikille julkisille talousarvioille ominaiset päätöksentekoa ja 
demokraattista valvontaa koskevat takeet. Ehdotettuja vaiheita ovat BKTL-perusteisten 
maksuosuuksien alentaminen 40 prosenttiin unionin talousarviosta, finanssitransaktioverosta 
saatujen tulojen siirtäminen kokonaan tai osittain tehostetun yhteistyön avulla unionin 
talousarvioon, alv-perusteisten omien varojen uudistaminen, perinteisten omien varojen 
kantokulujen alentaminen 10 prosenttiin jäsenvaltioiden kantamista määristä sekä nykyisten 
hyvitysten ja muiden korjausjärjestelyjen poistaminen vaiheittain.

IV. Talousarvion yhtenäisyyden ja avoimuuden suhteen parlamentti vaati periaatetta, 
jonka mukaan kaikki unionin toimielinten tekemistä tai niiden nimissä tehdyistä päätöksistä 
aiheutuvat menot ja tulot olisi otettava unionin talousarvioon ja kaikkien unionin toimien ja 
välineiden rahoitusvaikutuksiin, jäsenvaltioiden tehostetun yhteistyön piirissä tai tietyn 
sopimuksen nojalla toteuttamat unionin toimet mukaan luettuina, olisi laadittava kattava 
katsaus.

Parlamentti asetti Eurooppa-neuvoston esittämien lukujen johdosta neuvottelujen aloittamisen 
ehdoksi myös sen, että komissio antaa lisätalousarvioesityksen, jonka maksumäärärahojen 
enimmäismäärä on enintään vuoden 2013 tasolla, jotta voidaan kattaa mahdollisimman monet 
vuoden 2013 maksupyynnöistä ennen uuden kauden alkua ja jotta kaudeksi 2014–2020 
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asetetusta maksujen tasosta ei tarvitsisi kattaa myös suhteettoman suurta osaa edelliseltä 
kaudelta peräisin olevia maksupyyntöjä. Äskettäisen unionin talousarvion maksukriisin 
suorana seurauksena parlamentti ehdotti maksujen ongelman käsittelemiseksi säännöksiä, 
joihin kuuluu esimerkiksi ylijäämän uudelleenkäyttö ja jotka on esitetty jäljempänä olevassa 
taulukossa.

Tärkeä kysymys oli myös parlamentille yhteispäätösmenettelyssä kuuluvien valtuuksien 
heikentämisen estäminen, koska 8. helmikuuta 2013 antamissaan päätelmissä Eurooppa-
neuvosto meni paljon monivuotisen rahoituskehyksen keskeisiä kysymyksiä ja 
yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen ohjelmien elementtejä pidemmälle. Tämä oli 
ensimmäinen kokemus monivuotista rahoituskehystä koskevien Lissabonin sopimuksen 
määräysten täytäntöönpanosta.

Parlamentin pyynnöstä neuvotteluissa käsiteltiin myös monia muita monivuotiseen 
rahoituskehykseen tai vuotuiseen talousarviomenettelyyn liittyviä kysymyksiä sekä 
valiokuntien (PECH, CONT, AFET, FEMM, jne.) esittämiä yksityiskohtaisempia 
kysymyksiä. Ne on esitetty jäljempänä olevassa taulukossa.

Parlamentin yksityiskohtainen kanta näihin seikkoihin on esitetty eri mietinnöissä, jotka 
parlamentti hyväksyi ennen Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta antamia päätelmiä. Ne otettiin 
käyttöön neuvotteluja varten esittelijöiden laatimalla työasiakirjalla1, jossa esitellään 
komission ehdotuksiin tehdyt konkreettiset tekstimuutokset. Ne on esitetty seuraavassa.

                                               
1 Parlamentin neuvotteluryhmän työasiakirja monivuotisesta rahoituskehyksestä ja toimielinten välisestä 
sopimuksesta (lisätään linkki).
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EP:n vaatimus Kuvaus / Kohde

4 keskeistä kysymystä

Joustavuus:

Yleinen tavoite: antaa budjettivallan käyttäjälle joustoa vuotuisen menettelyn 

aikana, tehdä monivuotisesta rahoituskehyksestä helpommin hallinnoitava ja 

mahdollistaa sovittujen enimmäismäärien käyttö kokonaisuudessaan

– yleinen 
liikkumavara, 
maksumäärärahat

Budjetoimattomien/käyttämättömien maksumäärärahojen siirtäminen 

automaattisesti, rajoituksitta vuodelta toiselle enimmäismäärän puitteissa. 

Mahdollistaa maksumäärärahojen keräämisen toteutuksen viivästyessä.

– yleinen 
liikkumavara, 
maksusitoumusmäärär
ahat

Sama mekanismi maksusitoumuksille, jotta voidaan helpottaa uusien 

painopisteiden ja tarpeiden rahoittamista ja käyttää monivuotisen 

rahoituskehyksen enimmäismäärä kokonaan

– erityisvälineet

Lisää joustavuutta välineiden käyttöön ja käyttöönottoon (vuotuinen määrä, 

vastaavat maksut, käyttämättömien määrien siirtäminen rajoituksitta), jotta 

saadaan tarpeeksi resursseja ja joustoa ennakoimattomista tilanteista 

selviytymiseksi 

– ennakoimattomiin 
menoihin varattu 
liikkumavara

Täydentää muita joustovälineitä, jos ne eivät riitä uusien tarpeiden kattamiseen 

(ei tasausta)

– ylijäämän käyttö

Jotta vältetään erityisesti maksujen osalta tilanne, jossa ilmenee uusia 

maksutarpeita ja samaan aikaan ylimääräisiä unionin tulopuolen resursseja 

palautetaan jäsenvaltioille alentamalla niiden BKTL-perusteisia maksuosuuksia

– toteutukseen 
liittyvien maksujen 
mukauttaminen 

Jotta suoriudutaan toteutukseen ja maksujen todelliseen jakautumiseen liittyvistä 

muutoksista vuotuisessa talousarviomenettelyssä

– lainsäädännön 
joustavuus

Mahdollistetaan poikkeaminen ohjelmien hyväksytyistä rahoituspuitteista 

10 prosentilla

– uusi luokittelu, 
suurempi joustavuus / 
päivittäminen / 
mukautus / 
tarkistaminen

Yksinkertaistetaan ja selvennetään asianmukaisten päätöksentekomenettelyjen 

avulla erilaisia tapoja, joilla monivuotista rahoituskehystä muutetaan tai siitä 

poiketaan sen mukaan, vaikuttaako muutos kokonaisenimmäismäärään

Tarkistaminen 
vaalien jälkeen

Vahvistetaan uudelleentarkastelulauseke, jotta uudella parlamentilla ja 
komissiolla on mahdollisuus ilmaista kantansa niiden toimikauden aikana 
sovellettaviin monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriin ottaen huomioon 
uudet taloudelliset tilanteet

Yhtenäisyys ja 
avoimuus

Vältetään talousarvion ulkopuolinen rahoitus ja varmistetaan selkeä yleiskuva 

kaikista unionin käyttöönottamista tai sen puolesta käyttöön otetuista välineistä 

Omat varat Määritellään tapa ottaa jälleen käyttöön aitojen omien varojen järjestelmä

Muut seikat

Laajamittaiset 
hankkeet: Galileo, 

Eivät sisälly monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisenimmäismäärään, vaan ne 

rahoitetaan sen ulkopuolelta ja niiden maksuosuus pidetään erillään kustannusten 
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ITER, Copernicus ylittyessä

Maksut ja 
maksattamatta oleva 
määrä:

Yleisenä tavoitteena oli antaa budjettivallan käyttäjälle välineet selviytyä 

äskettäisestä talousarvion maksuihin liittyvästä kriisistä

– perustelut 
poikkeamiselle 
komission arvioista

Jotta vältetään kautta linjan tehtävät ja/tai summittaiset leikkaukset, joilla ei ole 

yhteyttä talousarvion todelliseen toteuttamiseen ja jäsenvaltioiden viranomaisten 

toimittamiin menoennusteisiin (yhteistyössä harjoitettava hallinnointi)

– menoennusteiden 
varmentaminen

Jotta jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyössä harjoitettavan hallinnoinnin 

piirissä toimittamien maksupyyntöennusteiden ja neuvoston niiden maksamiseksi 

ehdottamien unionin maksuosuuksien välillä ei enää olisi eroavaisuuksia

– jäsenvaltioiden 
maksuosuuksien 
käsittely kansallisissa 
talousarvioissa

Kansallisten maksuosuuksien parempi arviointi kansallisissa talousarvioissa 

julkissektorin tilinpäätösstandardien mukaisesti, jotta unionin talousarvion 

maksujen tasoa ei jouduta muuttamaan kansallisten alijäämä- ja velkatavoitteiden 

vuoksi

– säännölliset 
kokoukset ja tiedotus

Edistetään keskustelua ja tiedottamista maksutarpeista ja luodaan EP:lle ja 

neuvostolle yhteinen perusta, jotta ne voivat laatia kantansa unionin 

talousarvioon

– maksattamatta 
olevaa määrää 
koskeva 
toimintasuunnitelma

Hillitään maksattamatta olevien sitoumusten määrän jatkuvaa kasvua

YUTP
Lisää valvontaa (lisää raportointia, ei poikkeuksia) ja avoimuutta 

(yksityiskohtaisempi nimikkeistö) EP:lle

Hallintomenot
Kysymys -5 prosentin tavoitteesta henkilöstösäännöistä samaan aikaan käytävien 

neuvottelujen yhteydessä

Moitteeton 
varainhoito:

Parannetaan unionin talousarvion valvontaa, sitä koskevaa raportointia ja 

vastuuvelvollisuutta

– kansalliset 
hallinnointia koskevat 
ilmoitukset 

Tehostetaan unionin varojen käyttöä koskevien kansallisten hallinnointia 

koskevien ilmoitusten antamista

– kansainväliset 
järjestöt 

Varmistetaan kaikkien tarvittavien, kansainvälisten järjestöjen käyttämiä unionin 

varoja koskevien tietojen ja asiakirjojen toimittaminen 

– arviointi 
SEUT-sopimuksen 318 artiklan mukaisessa kertomuksessa on keskityttävä 

Eurooppa 2020 -strategian sisäiseen ulottuvuuteen

Ilmoitukset 
yhteisvaikutuksista, 
parempi varainkäyttö

Riippumaton arviointi, jotta voidaan määrittää mahdollisia yhteisvaikutuksia, 

koota yhteen resursseja ja kustannussäästöjä kaikilla hallinnon tasoilla (unioni, 

jäsenvaltiot, alueet)

Voimassaoloaika

Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä on pidettävä siirtymäkauden 

ratkaisuna siirryttäessä 5 tai 5+5 vuoden kauteen, jotta monivuotisen 

rahoituskehyksen voimassaolo voidaan mukauttaa toimielinten toimikausiin ja 

lisätä siten demokraattista vastuuta

Erillisvirastot
Menettely, jolla lähennetään virastoihin liittyviä lainsäädäntöä ja talousarviota 

koskevia päätöksiä (perustaminen, tehtävien laajentaminen), myös 
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lainsäädännöstä käytävien neuvottelujen aikana

EKR Sisällytetään unionin talousarvioon

Sukupuolten tasa-arvo

Integroidaan mahdollisuuksien mukaan sukupuoleen liittyvät elementit ottaen 

huomioon, kuinka unionin kokonaisrahoituskehys auttaa parantamaan 

sukupuolten tasa-arvoa (ja varmistamaan sukupuolinäkökohtien 

valtavirtaistamisen)

Kalastussopimukset

EP:n edustajien parempi osallistuminen kansainvälisistä kalastussopimuksista 

käytäviin neuvotteluihin ottaen huomioon EP:n valtuudet kalastussopimusten 

alalla

Muut toimielinten 
välisen sopimuksen 
liitteen kysymykset 

Pyritään helpottamaan vuotuista talousarviomenettelyä (mukaan lukien joustava 

käytännöllinen aikataulu, jotta vuotuinen menettely etenee sujuvasti)

Neuvottelut ja työmenetelmä

Jotta voitiin varmistaa parlamentin kantojen ja strategioiden yhteinen laatiminen sekä vastuu 
ja tiedottaminen niistä, parlamentissa toteutettiin muun muassa seuraavat toimet:

– Perustettiin varhaisessa vaiheessa väliaikainen SURE-valiokunta, johon kuuluu jäseniä 
budjettivaliokunnasta ja erikoistuneista valiokunnista. Vaikutuksen maksimoimiseksi 
parlamentti hyväksyi kantansa monivuotiseen rahoituskehykseen ennen komission 
monivuotista rahoituskehystä koskevan ehdotuksen julkaisemista eikä vasta reaktiona siihen.

– Monivuotista rahoituskehystä käsittelevä yhteysryhmä, jonka puheenjohtajana on 
parlamentin puhemies ja jossa ovat edustettuina budjettivaliokunnan neuvotteluryhmä, 
poliittiset ryhmät ja tarvittaessa muiden valiokuntien puheenjohtajat, piti säännöllisesti 
kokouksia, jotka mahdollistivat hyödyllisen tiedonvaihdon ja parlamentin kantojen yhteisen 
valmistelun.

– Samat esittelijät monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja koskevissa neuvotteluissa, 
joihin poliittiset ryhmät osallistuivat, jotta voidaan helpottaa parlamentissa laajalti hyväksytyn 
lähestymistavan laatimista.

– Monivuotista rahoituskehystä käsittelevään neuvotteluryhmään kuului budjettivaliokunnan 
puheenjohtaja sekä monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja käsittelevät esittelijät. Ryhmä 
kokoontui säännöllisesti ja kutsui kokouksiin muiden poliittisten ryhmien edustajia.

– Monivuotista rahoituskehystä käsittelevät esittelijät vierailivat erityisalojen valiokuntien 
kokouksissa ja kutsuivat valiokuntien monivuotista rahoituskehystä käsitteleviä esittelijöitä 
kuukausittaisiin kokouksiin tiedottamista ja keskusteluja varten ja ottivat mahdollisimman 
laajasti huomioon parlamentin eri valiokuntien näkemykset.
Näiden kokousten lisäksi järjestettiin kokouksia kaikilla hallinnon tasoilla poliittisen 
päätöksentekoprosessin tukemiseksi.

Ennen Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 antamia päätelmiä ja neuvottelujen virallisten 
ja epävirallisten kokousten alkua (kolmikantakokoukset, poliittisen vuoropuhelun kokoukset 
jne.) parlamentti ja muut toimielimet pitivät yhteyttä ja yhteydenpitoon liittyi muun 
muassa:



PR\1015745FI.doc 17/20 PE527.841v01-00

FI

– neuvoston puheenjohtajakolmikon (Puola, Tanska ja Kypros) ja parlamentin edustajien 
väliset kokoukset juuri ennen kutakin monivuotista rahoituskehystä käsittelevän yleisten 
asioiden neuvoston kokousta ja asiaan liittyvien asiakirjojen sekä neuvoston 
puheenjohtajavaltion antaman tilannekatsauksen toimittaminen jälkikäteen pääministeri 
Orbanin puheenjohtajavaltioiden Unkarin, Puolan, Tanskan ja Kyproksen puolesta puhemies 
Buzekille 6. kesäkuuta 2011 toimittaman kirjeen mukaisesti

– puheenjohtajavaltiot Tanska ja Kypros kutsuivat parlamentin neuvotteluryhmän 
epävirallisiin yleisten asioiden neuvoston kokouksiin

– parlamentin puhemies esitti parlamentin kannan puheessa Eurooppa-neuvostolle ja SEUT-
sopimuksen 324 artiklan mukaisissa, parlamentin puhemiehen ja neuvoston ja komission 
puheenjohtajien välisissä kokouksissa, joihin kutsuttiin usein Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtaja

– lukuisat kahdenväliset yhteydet parlamentin puhemiehen ja monivuotista rahoituskehystä 
käsittelevän neuvotteluryhmän jäsenten sekä kansallisten parlamenttien asiaa käsittelevien 
jäsenten välillä.

Tämän lisäksi parlamentti tiedotti kannastaan erilaisin lainsäädännöllisin ja muin toimin (ks. 
edellä). SURE-valiokunnan mietinnössä ja lokakuussa 2012 hyväksytyssä väliaikaisessa 
mietinnössä annettujen valtuuksien perusteella parlamentti piti yhteyttä useisiin tahoihin 
Eurooppa-neuvoston sopimukseen tähtäävien neuvottelujen aikana.

Parlamentti hylkäsi 13. maaliskuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa Eurooppa-
neuvoston 8. helmikuuta 2013 hyväksymän monivuotista rahoituskehystä koskevan 
sopimuksen sen silloisessa muodossa, koska parlamentti katsoi, että siinä ei otettu huomioon 
parlamentin esittämiä painopisteitä ja huolenaiheita eikä parlamentin roolia ja valtuuksia. 
Parlamentti korosti, että sopimusta ei voitu hyväksyä ilman tiettyjen oleellisten edellytysten 
täyttymistä, ja ilmoitti neuvottelukannakseen täydelliset neuvottelut neuvoston ja parlamentin 
välillä kaikista monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen artikloista ja vastaavista 
toimielinten välisen sopimuksen kohdista.

Maaliskuusta kesäkuuhun 2013 käytyjen intensiivisten neuvottelujen, viiden ministeritasolla 
järjestetyn kolmikantakokouksen ja kuuden suurlähettiläiden tasolla järjestetyn kolmenvälisen 
kokouksen sekä useiden toimielinten puheenjohtajien välisten kokousten jälkeen parlamentti 
ja neuvosto pääsivät poliittiseen sopimukseen kesäkuun 2013 lopussa. Parlamentti hyväksyi 
sopimuksen 3. heinäkuuta 2013 antamallaan päätöslauselmalla, jossa se esitti useita ehtoja, 
joiden olisi täytyttävä, ennen kuin parlamentti antaa virallisesti hyväksyntänsä monivuotista 
rahoituskehystä koskevalle asetukselle. Ehtoja ovat lisätalousarvioiden hyväksyminen, jotta 
saadaan käyttöön varainhoitovuodeksi 2013 tarvittavat lisämaksumäärärahat eli yhteensä 
11,2 miljardin euron määrä, poliittinen sopimus asiaan liittyvien unionin monivuotisten 
ohjelmien oikeusperustoista, erityisesti monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa 
mainituilla aloilla, sekä omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän perustaminen.

Kyseiset kolme ehtoa täyttyivät ajoissa, joten parlamentti antoi hyväksyntänsä ehdotukselle 
neuvoston asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä marraskuun täysistunnossa, minkä 
jälkeen neuvoston hyväksyi 2. joulukuuta 2013 asetuksen kauden 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta.
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Tulokset

Maksumäärärahojen kokonaisenimmäismääräksi kauden 2014–2020 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on vahvistettu 960 miljardia euroa ja maksumäärärahojen 
enimmäismääräksi 908 miljardia euroa. Lisäksi asetuksessa säädetään, että otettaessa käyttöön 
erityisvälineiden (joustoväline, hätäapuvaraus, Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, 
Euroopan globalisaatiorahasto) varoja ne otetaan monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärien lisäksi.

Kyseiset määrät ovat 1,00 prosenttia ja 0,95 prosenttia unionin BKTL:sta, ja ne perustuvat 
kevään 2012 BKTL:oa koskeviin ennusteisiin. Unionin BKTL:n kehitystä koskevien 
komission uusimpien arvioiden mukaan (syksyn 2013 ennusteet) luvut nousevat 
1,04 prosenttiin ja 0,99 prosenttiin unionin BKTL:sta, kuten komission vuoden 2014 alussa 
antamassa rahoituskehyksen teknisessä mukautuksessa vuodeksi 2014 (COM(2013)928) 
esitetään.

Sopimus vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta paketista sisältää 
enemmän joustomahdollisuuksia maksumäärärahojen ja maksusitoumusmäärärahojen 
osalta otsakkeiden ja vuosien välillä, jotta kaudeksi 2014–2020 varatut maksujen ja 
sitoumusten enimmäismäärät voitaisiin käyttää kokonaan. Tässä yhteydessä perustettiin uusia 
välineitä, kuten maksujen yleinen liikkumavara, joskin neuvosto asetti määrille joitakin 
rajoituksia, sekä kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti nuorisotyöllisyyteen ja tutkimukseen, 
tarkoitettujen maksusitoumusten yleinen liikkumavara. Myös erityisvälineiden varojen 
käyttöönoton ja rahoituksen osalta lisättiin joustavuutta.

Lisäksi neuvottelujen viimeisellä kierroksella otettiin käyttöön erityistä joustoa 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja tutkimustoiminnan lujittamiseksi siten, että 
nuorisotyöllisyyden, tutkimuksen, Erasmuksen ja pk-yritysten aloilla on mahdollista aikaistaa 
menoja vuosina 2014/2015 (etupainotus). Tämä ei kuitenkaan merkitse kyseisille politiikan 
aloille kaudeksi 2014–2020 varattujen määrärahojen lisäämistä vaan muutosta komission alun 
perin ehdottamaan rahoitussuunnitteluun.

Sopimus sisältää myös seuraavat osatekijät:

– monivuotisen rahoituskehyksen uudelleentarkastelu / tarkistaminen, jonka komissio 
käynnistää vuoden 2016 loppuun mennessä, jotta seuraava komissio ja parlamentti voivat 
arvioida uudelleen unionin poliittisia painopisteitä, mukauttaa monivuotista rahoituskehystä 
uusiin haasteisiin ja tarpeisiin ja ottaa täysin huomioon uusimmat makrotalouden ennusteet

– selkeä käsitys (toimielinten yhteinen lausuma nro 3) toimivasta tavasta ja aikataulusta, 
joiden mukaisesti voidaan perustaa unionin aito omien varojen järjestelmä

– sekä säännöksiä, jotka koskevat talousarvion yhtenäisyyttä ja avoimuutta, jotta 
varmistetaan kattava tiedottaminen kansalaisille kaikista menoista ja tuloista. Lisäksi sovittiin 
parannuksista säännöksiin, jotka koskevat toimielinten välistä talousarvioyhteistyötä 
erityisesti talousarviomenettelyn aikana (maksut, erillisvirastot, YUTP, kalastussopimukset 
jne.). 
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Viimeisellä neuvottelukierroksella parlamentti sai aikaan, että vähävaraisimmille suunnatun 
avun ohjelmaan osoitettiin vapaaehtoisesti vielä miljardi euroa kaudeksi 2014–2020.

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeiset viittaukset hyväksytyn monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen artikloihin ja toimielinten välisen sopimuksen kohtiin, 
jotka vastaavat parlamentin vaatimuksia ja saavutuksia.

EP:n vaatimus
Monivuotisen rahoituskehyksen / toimielinten välisen sopimuksen 

kohta

4 keskeistä kysymystä

Joustavuus:

– yleinen liikkumavara, 
maksumäärärahat

Monivuotinen rahoituskehys, 5 art.

– yleinen liikkumavara, 
maksusitoumusmäärärahat

Monivuotinen rahoituskehys, 14 art.

– erityinen jousto Monivuotinen rahoituskehys, 15 art. + yhteinen lausuma 

– erityisvälineet
Monivuotinen rahoituskehys, 3 art. 2 kohta, 4 art. 1 kohta, 9–12 art., 
toimielinten välinen sopimus 10–13 kohta

– ennakoimattomiin menoihin 
varattu liikkumavara

Monivuotinen rahoituskehys, 13 art., toimielinten välinen sopimus 
14 kohta

– ylijäämän käyttö Ei sisälly lopulliseen sopimukseen

– toteutukseen liittyvien maksujen 
mukauttaminen 

Monivuotinen rahoituskehys, 18 art.

– lainsäädännön joustavuus Toimielinten välinen sopimus, 17 kohta

– uusi luokittelu, suurempi 
joustavuus / päivittäminen / 
mukautus / tarkistaminen

Ei sisälly lopulliseen sopimukseen

Vaalien jälkeen tehtävä tarkistus
Monivuotinen rahoituskehys, 2 art., uudelleenarviointia / tarkistamista 
koskeva komission lausuma

Yhtenäisyys ja avoimuus
Monivuotinen rahoituskehys, 24 art., toimielinten välinen sopimus, 
7 ja 16 kohta

Omat varat Yhteinen lausuma omista varoista

Muut seikat

Laajamittaiset hankkeet: Galileo, 
ITER, Copernicus

Monivuotinen rahoituskehys, johdanto-osan 13 kappale ja 16 art.

Maksut ja maksattamatta oleva 
määrä:

– perustelut poikkeamiselle 
komission arvioista

Toimielinten välinen sopimus, liitteen 36 art.

– menoennusteiden varmentaminen Ei sisälly lopulliseen sopimukseen

– jäsenvaltioiden maksuosuuksien 
käsittely kansallisissa 
talousarvioissa

Ei sisälly lopulliseen sopimukseen
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– säännölliset kokoukset ja tiedotus Toimielinten välinen sopimus, liitteen 36 art.

– ylijäämä Ei sisälly lopulliseen sopimukseen

– maksattamatta olevaa määrää 
koskeva toimintasuunnitelma

Ei sisälly lopulliseen sopimukseen

YUTP Toimielinten välinen sopimus, 23–25 kohta

Hallintomenot Toimielinten välinen sopimus, 27 kohta

Moitteeton varainhoito:

– kansalliset hallinnointia koskevat 
ilmoitukset

Komission lausuma kansallisista hallinnointia koskevista ilmoituksista 

– kansainväliset järjestöt Toimielinten välinen sopimus, 28 kohta

– arviointi Toimielinten välinen sopimus, 29 kohta

Ilmoitukset yhteisvaikutuksista, 
parempi varainkäyttö

Yhteinen lausuma julkisten menojen tehokkuuden parantamisesta 
EU:n toimialoilla

Voimassaoloaika Monivuotinen rahoituskehys, johdanto-osan 3 kappale 

Erillisvirastot Toimielinten välinen sopimus, 31 ja 32 kohta

EKR Toimielinten välinen sopimus, 26 kohta

Käytännön aikataulu Toimielinten välinen sopimus, liite 

Sukupuolten tasa-arvo Yhteinen lausuma 

Kalastussopimukset Toimielinten välinen sopimus, 19–21 kohta

Muut toimielinten välisen 
sopimuksen liitteen kysymykset 

Toimielinten välinen sopimus, liitteen 8 ja 15 kohta muun muassa


