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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten (2010/2211(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
312 artiklan,

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta2,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 
tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom,3 ja sen täytäntöönpanoa koskevat 
säännöt,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "EU:n talousarvion kokonaistarkastelu" 
(KOM(2010)0700), 

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 tekemänsä päätöksen kestävän Euroopan unionin 
poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan 
asettamisesta4,

– ottaa huomioon Itävallan Nationalratin, Tšekin parlamentin, Tanskan Folketingetin, 
Viron Riigikogun, Irlannin Oireachtasin, Liettuan Seimasin, Latvian Saeiman, 
Alankomaiden Tweede Kamerin ja Ruotsin Riksdagenin panoksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 184 artiklan,

– ottaa huomioon kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta 
vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan mietinnön ja 
kehitysyhteistyövaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011), 

A. katsoo, että parlamentti päätti asettaa erityisvaliokunnan, jonka tehtävänä on:

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EUVL C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
3 EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0225.
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(a) määritellä parlamentin ensisijaiset poliittiset tavoitteet vuoden 2013 jälkeen 
voimaan tulevaa monivuotista rahoituskehystä varten sekä lainsäädännön että 
talousarvionäkökohtien kannalta,

(b) arvioida rahoitusvaroja, joita unioni tarvitsee tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi 1. tammikuuta 2014 alkavalla kaudella,

(c) määritellä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kesto,

(d) ehdottaa näiden ensisijaisten poliittisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden 
mukaisesti rakennetta tulevalle monivuotiselle rahoituskehykselle ja ilmoittaa 
unionin toiminnan keskeiset alat,

(e) antaa suuntaviivat varojen alustavaa jakoa varten monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeiden välillä ja niiden sisällä ensisijaisten tavoitteiden ja ehdotetun rakenteen 
mukaisesti,

(f) määritellä EU:n talousarvion rahoitusjärjestelmän uudistuksen ja menojen 
uudelleentarkastelun välinen yhteys, jotta budjettivaliokunnalla on vakaa perusta 
uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviä neuvotteluja varten,

B. katsoo, että erityisvaliokunnan olisi esiteltävä lopullinen mietintönsä ennen kuin 
komissio esittää seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevat ehdotuksensa,

C. katsoo, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo lujittaa unionin politiikkoja ja luo 
uusia toimivallan aloja, jotka olisi otettava huomioon seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä,

D. katsoo, että unioniin ja sen kansalaisiin kohdistuvat haasteet, kuten maailmanlaajuinen 
talouskriisi, nopeasti kehittyvien valtioiden nopea kasvu, vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtyminen, unionin sosiaalisen mallin kestävyyttä uhkaava väestön ikääntyminen, 
tuotannon ja säästöjen maailmanlaajuisen jakautumisen painottuminen nopeasti 
kehittyvien valtioiden suuntaan sekä terrorismista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta 
aiheutuvat uhat edellyttävät voimakasta vastausta unionilta ja sen jäsenvaltioilta,

E. katsoo, että EU:n kansalaiset edellyttävät enemmän unionilta ja suhtautuvat myös 
kriittisemmin sen toimintaan, ja katsoo, että unionin tunteminen omaksi palautuu vain, 
kun sen kansalaiset luottavat siihen, että unioni edistää parhaiten heidän arvojaan ja 
etujaan,

F. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian pitäisi auttaa Eurooppaa toipumaan kriisistä 
entistä vahvempana työpaikkojen luomisen sekä älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun avulla; katsoo, että strategia perustuu unionin viiteen yleistavoitteeseen: 
työllisyyden edistämiseen, innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen edellytysten 
parantamiseen, ilmastonmuutosta ja energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseen, 
koulutustason parantamiseen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen erityisesti 
köyhyyttä vähentämällä,

G. katsoo, että unionin talousarvio voi olla merkittävä uudistuksia edistävä tekijä, ja 
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katsoo, että sen vaikutusta voidaan voimistaa, mikäli siinä lisätään yksityisten 
rahoituslähteiden hyödyntämistä investointien tukemiseksi, jolloin kiihdytetään unionin 
menojen moninkertaistavaa vaikutusta, 

H. katsoo, että moitteettoman varainhoidon periaate on yksi unionin talousarvion 
täytäntöönpanon perusperiaatteista, ja katsoo, että monet jäsenvaltiot tekevät parhaillaan 
vaikeita verotuksellisia mukautuksia kansallisiin talousarvioihinsa; katsoo myös, että 
moitteettoman varainhoidon – tehokkuus, talous – merkitys on kasvanut entisestään 
julkisten menojen alalla sekä unionissa että jäsenvaltioissa, 

I. katsoo, että määräykset, jotka liittyvät menoja koskevien ohjelmien kausittaiseen 
mukauttamiseen muuttuviin tarpeisiin ja oloihin, ovat olleet riittämättömiä, ja katsoo, 
että määräyksien ja säännöksien monimutkaisuus on ollut yksi hallinta- ja 
valvontajärjestelmiin liittyvän alisuoriutumisen syistä,

J. katsoo, että neljä ensimmäistä vuotta nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosiksi 2007–2013 ovat osoittaneet selvästi, että mahdollisuus ottaa rahoituskehyksen 
puitteissa huomioon uusia tilanteita ja painopistealoja vaarantamatta olemassa olevia 
tilanteita ja painopistealoja on rajallinen, ja katsoo, että nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen avulla ei ole ollut mahdollista vastata nopeasti uusiin sitoumuksiin, 
kuten Galileoon, ITERiin, elintarvikerahoitusvälineeseen tai Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmaan,

K. katsoo, että nykyinen omien varojen järjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksiin, on liian monimutkainen ja vaikeaselkoinen, minkä lisäksi sillä on 
riittämättömät yhteydet unionin olemassa oleviin politiikkoihin ja se on epätasapuolinen 
erityisesti oikaisumenettelyihin nähden, joiden perusteet ovat lakanneet olemasta,

Osa I: tärkeimmät haasteet 

1. on sitä mieltä, että tulevat haasteet, liittyivätpä ne väestörakenteeseen, 
ilmastonmuutokseen tai energiapulaan, ovat liian suuria, jotta yksittäiset jäsenvaltiot 
voisivat yksin vastata niihin; on vakuuttunut siitä, että tässä unioni voi kokonaisuutena, 
joka on paljon enemmän kuin jäsenvaltioidensa summa, osoittaa merkityksensä; 

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden on ollut kriisin ja julkisten menojen voimakkaan 
vähentämisen vuoksi vaikeampi jatkaa pyrkimistä taloudelliseen ja sosiaaliseen 
lähentymiseen ja osallistua täysimääräisesti sisämarkkinoiden toimintaan; on sitä mieltä, 
että unioni pystyy ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka edistää EU:n kansalaisten 
pitkän aikavälin etuja, ja että pitkän aikavälin suunnittelua vaikeuttavat politiikan 
arkirealiteetit rajoittavat vähemmän sen toimintaa;

Tietoon perustuvan talouden rakentaminen

3. huomauttaa, että kriisin myötä ovat korostuneet rakenteelliset haasteet, jotka 
kohdistuvat useimpien jäsenvaltioiden talouksiin ja joita ovat alhainen tuottavuus, 
rakennetyöttömyys, joustamattomat työmarkkinat, vanhentuneet taidot ja heikko kasvu; 

4. muistuttaa, että jos tämänhetkiset investointisuuntaukset jatkuvat, Aasia voi olla 
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vuonna 2025 tieteellisen ja teknisen kehityksen kärjessä EU:n ja Yhdysvaltojen 
kustannuksella; panee merkille, että unioni on jäänyt jälkeen myös korkeakoulutuksen 
alalla, koska vain noin 30 eurooppalaista yliopistoa on sijoittunut maailman sadan 
parhaan yliopiston listalle; korostaa, että Eurooppa on samoin jäämässä jälkeen 
kilpailtaessa työntekijöiden ammattitaidosta, ja kiinnittää huomiota siihen, että 
vuoteen 2020 mennessä luodaan 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, joihin tarvitaan 
korkeasti koulutettuja työntekijöitä, kun taas vähemmän koulutettua työvoimaa 
edellyttävien työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonan työpaikan verran;

Väestörakenteeseen liittyvä haaste

5. painottaa, että unionin on vastattava väestörakenteeseen liittyvään haasteeseen; panee 
merkille, että koska työvoiman osuus vähenee ja eläkeläisten kasvaa, EU:n 
hyvinvointijärjestelmiin ja taloudelliseen kilpailukykyyn kohdistuu ylimääräistä 
painetta; 

Ilmastoon ja luonnonvaroihin liittyvät haasteet

6. varoittaa, että maapallon väestön lisääntyminen 6 miljardista 9 miljardiin kiristää 
maailmanlaajuista kilpailua luonnonvaroista ja aiheuttaa lisäpaineita ympäristölle; 
panee merkille, että elintarvikkeiden kysyntä kasvaa todennäköisesti 70 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä ja että raaka-aineiden tehoton hallinta altistaa kansalaiset 
haitallisille ja kalliille hintashokeille, mikä uhkaa taloudellista turvallisuutta ja edistää 
ilmastonmuutosta;

7. kiinnittää huomion maailmanlaajuisesti kasvavaan energiankulutukseen ja siihen, että 
riippuvuus energiantuonnista on kasvamassa, koska unioni joutuu vuoteen 2050 
mennessä tuomaan lähes kaksi kolmasosaa energiantarpeestaan; varoittaa, että hintojen 
vaihtelu ja toimituksien epävarmuus lisääntyvät myös energiarikkaissa valtioissa 
vallitsevan poliittisen epävarmuuden myötä;

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ja henkilökohtaiset vapaudet

8. katsoo, että globalisaatio on lisännyt haavoittuvuuden tunnetta hälventämällä sisäisen ja 
ulkoisen turvallisuuden välillä vallitsevia rajoja; on vakuuttunut siitä, että 2000-luvun 
turvallisuushaasteisiin vastaaminen varjellen samalla henkilökohtaisia vapauksia 
edellyttää maailmanlaajuisia ja ennakoivia vastauksia, joita ainoastaan unionin 
kokoinen toimija pystyy antamaan;

Eurooppa osana maailmaa: vakuuttavaksi toimijaksi muotoutuminen

9. on vakuuttunut siitä, että unionin on merkittävänä poliittisena, taloudellisena ja kaupan 
alan toimijana otettava täysimääräisesti paikkansa kansainvälisellä näyttämöllä; 
muistuttaa, että Lissabonin sopimus mahdollistaa uusin tavoin unionin etujen paremman 
esille tuomisen maailmanlaajuisissa yhteyksissä; painottaa, että unioni tuottaa 
maailmanlaajuista lisäarvoa ja vaikuttaa maailmanlaajuisiin poliittisiin päätöksiin vain 
toteuttaessaan yhteisiä toimia; korostaa, että vahvemman ulkoisen edustuksen on oltava 
tiiviisti yhteydessä vahvempaan sisäiseen koordinointiin;
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Hyvän hallintotavan toteuttaminen

10. on vakuuttunut siitä, että yhteisten toimien edistämiseksi on lujitettava unionin omaksi 
tuntemista; katsoo, että "hyvän hallintotavan" toteuttaminen on EU:lle selvästi 
tehokkain keino varmistaa kansalaistensa sitoutuminen jatkossakin; 

Osa II: toteuttamisen optimointi: EU:n talousarvion rooli

Eurooppalainen lisäarvo ja EU:n toimien puuttumisesta aiheutuvat kustannukset

11. korostaa, että EU:n menoilla – keskittämällä varoja ja tarjoamalla mittakaavaetuja – on 
mahdollista luoda eurooppalaista lisäarvoa, millä edistetään tehokkaammin sovittujen 
poliittisten tavoitteiden saavuttamista ja vähennetään jäsenvaltioille aiheutuvia 
kustannuksia;

12. katsoo, että Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja kansallisten parlamenttien välityksellä 
toteutettavan toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevan tarkastuksen ohella olisi 
arvioitava, miten paljon jokainen talousarvioon liittyvä lainsäädäntöehdotus tuottaa 
eurooppalaista lisäarvoa; korostaa kuitenkin, että eurooppalaista lisäarvoa arvioitaessa 
tarvitaan muutakin kuin taulukkolaskentaan perustuvaa lähestymistapaa ja että on 
arvioitava poliittisin perustein, edistetäänkö suunnitelluilla toimilla tehokkaasti EU:n 
yhteisiä tavoitteita ja luodaanko niiden avulla EU:n julkishyödykkeitä; 

13. painottaa, että eurooppalaista lisäarvoa luodaan menojen mutta myös unionin 
lainsäädännön ja kansallisten politiikkojen yhteensovittamisen myötä; korostaa, että 
kunkin toimen kohdalla on arvioitava, millainen on lainsäädäntöön, yhteensovittamiseen 
ja menoihin liittyvien tarpeiden välinen oikea poliittinen yhdistelmä;

14. panee merkille komission sitoutumisen analysoida kattavasti kustannuksia, joita EU:n 
toimien puuttumisesta aiheutuu jäsenvaltioille ja niiden talousarvioille; kehottaa 
komissiota julkaisemaan raportin hyvissä ajoin, jotta se voidaan ottaa huomioon 
seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvässä neuvotteluprosessissa;

15. toistaa, että on tarpeen parantaa EU:n talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
yhteensovittamista; katsoo, että uusi talous- ja budjettipolitiikan koordinointimekanismi 
(niin sanottu "talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso") on ratkaisevassa asemassa, 
kun pyritään saavuttamaan toivottua synergiaa EU:n talousarvion ja kansallisten 
talousarvioiden välillä;

Tehokas talousarvio

16. katsoo, että vaikka eurooppalaista lisäarvoa koskevan periaatteen olisi ohjattava tulevia 
päätöksiä, joilla määritellään menojen painopisteet, määrärahojen tehokkaan käytön 
olisi ohjattava eri politiikkojen ja toimien toteuttamista;

17. korostaa, että kasvun ja kehityksen kannalta optimaalisen tuloksen saavuttaminen 
edellyttää käytännössä, että eri alojen välisen synergian ja yhdennetyn lähestymistavan 
parantaminen, tuloksiin suuntautuneen politiikan kehittäminen sekä ehtojen ja 
tarvittaessa menestystekijöiden ja tulosindikaattorien käyttö asetetaan etusijalle;



PE458.649v02-00 8/29 PR\859160FI.doc

FI

Sijoituksien lisääminen talousarvion avulla

18. katsoo, että raskaiden taakkojen kuormittaessa julkisia talouksia on ratkaisevan tärkeää 
hankkia lisää pääomaa, jotta mahdollistetaan Eurooppa 2020 -strategian poliittisten 
tavoitteiden edellyttämät merkittävät sijoitukset; painottaa erityisesti EU:n rahoituksen 
vaikutuksen maksimoinnin tarvetta siten, että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja 
hyödynnetään julkisia ja yksityisiä rahoitusvaroja ja kohdistetaan ne unionin etua 
edistäviin infrastruktuurihankkeisiin ja laajamittaisiin hankkeisiin;

19. panee merkille institutionalisoituneiden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 
kehityksen 1990-luvulta alkaen – muun muassa kuljetusalalla, julkisten rakennuksien ja 
laitteistojen alalla ja ympäristöalalla – julkisten viranomaisten ja yksityisen sektorin 
välisen yhteistyön muotoina, joiden tavoitteena on parantaa infrastruktuurien ja 
strategisten julkisten palvelujen tarjontaa; on kuitenkin huolestunut ehdollisiin velkoihin 
liittyvästä ongelmasta ja taloudellisista ja sosiaalisista kustannuksista, jotka aiheutuvat 
epäonnistuneista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista;

20. panee merkille aikaisemmat, yleisesti myönteiset kokemukset, joita on saatu 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytöstä – kuten välineet, joissa yhdistyvät 
avustukset ja lainat, sekä riskinjakomekanismit, joita ovat esimerkiksi Euroopan 
laajuisille liikenneverkoille tarkoitettu lainavakuusväline (LGTT), 
riskinjakorahoitusväline ja koheesiopolitiikan välineet (Jeremie, Jessica, Jaspers ja 
Jasmine) – erityisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, että unionin olisi 
toteutettava toimia innovatiivisen rahoitusjärjestelmän laajentamiseksi julkisten ja 
yksityisten sijoitustarpeiden täsmällisen arvioinnin perusteella; kehottaa näin ollen 
vahvistamaan merkittävästi näiden välineiden lainsäädäntöön, talousarvioon ja 
täytäntöönpanoon liittyvää kehystä, jotta varmistetaan niiden tehokkuus investointien 
lisäämisen, EU:n varojen asianmukaisen käytön sekä tarkoituksenmukaisen valvonnan, 
raportoinnin ja vastuuvelvollisuuden takaamiseksi;

21. tunnustaa, että yksityiset sijoittajat ovat rahoituskriisin vuoksi haluttomampia 
rahoittamaan EU:n hankkeita ja että on toteutettava toimia riittävän luottamuksen 
palauttamiseksi, jotta laajoja investointihankkeita tuettaisiin niiden edellyttämällä 
tavalla; korostaa, että EU:n talousarviota on tuettava, jotta houkutellaan ja asetetaan 
saataville yksityisiä varoja EU:n etua edistäviä hankkeita ja erityisesti sellaisia 
hankkeita varten, joita ei pidetä kaupallisesti toteuttamiskelpoisina;

22. pitää näin ollen myönteisenä Europe 2020 Project Bond Initiative -hanketta Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa toteutettuna riskinjakomekanismina, jolla tuetaan 
rajoitetusti EU:n varoilla arvopapereita liikkeelle laskevia yrityksiä, jotta ne voivat 
rahoittaa laajamittaisia hankkeita ja infrastruktuurihankkeita; kehottaa komissiota 
laatimaan EU:n joukkovelkakirjalainoja koskevan varteenotettavan ehdotuksen EU:n ja 
EIP:n yhteisistä välineistä saatujen kokemuksien perusteella ja sisällyttämään 
ehdotukseen hankkeiden tukikelpoisuutta ja valintaa koskevia selkeitä ja avoimia 
kriteerejä; 
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Moitteettoman varainhoidon varmistaminen

23. katsoo, että varainkäytön ja sen laadun parantamista koskevien periaatteiden olisi 
ohjattava EU:n talousarvion optimaalista käyttöä sekä ohjelmien ja toimien suunnittelua 
ja hallintaa vuoden 2013 jälkeen;

24. korostaa lisäksi, että menoja koskevia ohjelmia suunniteltaessa olisi kiinnitettävä 
äärimmäistä huomiota tavoitteiden selkeyteen sekä välineiden ja toimien 
johdonmukaisuuteen ja täydentävyyteen, tukikelpoisuutta ja täytäntöönpanoa koskevien 
sääntöjen yhteensovittamiseen ja yksinkertaistamiseen, avoimuuteen ja yhteisesti 
sovittuun vastuuvelvollisuuteen; 

25. korostaa erityisesti, että sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamisen on oltava 
keskeinen monialainen painopiste, ja on vakuuttunut siitä, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen olisi tältä osin oltava ratkaisevassa asemassa;

26. painottaa, että unionin varainhoidon parantamista on tuettava seuraamalla tiiviisti 
edistymistä komissiossa ja jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita kantamaan vastuuta 
EU:n varojen hallinnasta;

27. on lujasti sitä mieltä, että kunkin jäsenvaltion hallinta- ja valvontajärjestelmien 
vahvuuksia ja heikkouksia on arvioitava yksittäisillä politiikanaloilla, jotta parannetaan 
niiden menettelyjen laatua, joilla jäsenvaltioissa hallitaan ja valvotaan EU:n varoja; 
katsoo myös, että on parannettava hallintaa ja valvontaa – mikä ei tarkoita valvonnan 
lisäämistä – EU:n varojen käytön tehostamiseksi;

28. korostaa, että institutionaaliset valmiudet ovat yksi keskeisistä tekijöistä, joita unionin 
politiikkojen menestyksellinen kehittäminen, täytäntöönpano ja valvonta edellyttävät; 
katsoo näin ollen, että institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen 
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti saattaisi tukea rakenteellisia mukautuksia ja 
edistää EU:n varojen sujuvaa ja menestyksellistä käyttöä;

Osa III: poliittiset painopisteet 

29. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo vahvistaa unionin politiikkoja ja 
antaa unionille merkittäviä uusia etuoikeuksia erityisesti ulkopolitiikan, urheilun, 
avaruuden, ilmastonmuutoksen, energian, matkailun ja kansalaisten suojelun alalla; 
painottaa, että tämä edellyttää riittäviä taloudellisia varoja;

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita tukeva talousarvio

30. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi viitekehykseksi; katsoo samalla, ettei Eurooppa 2020 
-strategia ole unionin kaikki politiikanalat kattava strategia; painottaa, että myös muut 
perustamissopimuksiin perustuvat politiikat, joille on asetettu eri tavoitteita, on otettava 
asianmukaisesti huomioon seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

31. korostaa kuitenkin, että Eurooppa 2020 -strategian nykyinen sisältö, kuten 
yleistavoitteet, lippulaivahankkeet, pullonkaulat ja indikaattorit, on hyvin 
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yleisluonteinen; painottaa, että nämä aloitteet voidaan toteuttaa ainoastaan 
konkreettisten ja johdonmukaisten lainsäädäntöehdotusten avulla ja edellyttäen, että 
jäsenvaltiot sitoutuvat konkreettisesti kansallisiin uudistusohjelmiinsa; 

32. korostaa myös, että Eurooppa 2020 -strategia voi olla uskottava ainoastaan, jos sitä 
varten myönnetään riittävästi rahoitusta; vaatii ottamaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet huomioon seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan uskottavan rahoituskehyksen, jolla pyritään 
erityisesti varmistamaan strategian lippulaiva-aloitteiden asianmukainen rahoitus; toteaa 
tältä osin, että tehtävät, varat ja vastuut on määriteltävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota selkeyttämään 
lippulaiva-aloitteiden talousarvioon liittyvää ulottuvuutta, sillä kyseisten ensisijaisten 
toimintasuunnitelmien aiheet ulottuvat kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin 
politiikkoihin;

33. varoittaa, että kymmenvuotisen Eurooppa 2020 -strategian kehittäminen edellyttää 
riittävää talousarvioon liittyvää joustavuutta, jotta voidaan varmistaa, että 
talousarviovarat ovat asianmukaisesti mukautettavissa muuttuviin tilanteisiin ja 
painopisteisiin; 

Talouden ohjausjärjestelmää tukeva talousarvio 

34. korostaa, että nykyisen Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin kehyksessä 
lainatakuita on katettava 60 miljardin euron verran omien varojen enimmäismäärän ja 
vuosittain budjetoitujen menojen välisestä marginaalista; viittaa lisävelvoitteisiin, joista 
sovittiin muille kuin euroalueeseen kuuluville jäsenvaltioille tarkoitetun keskipitkän 
aikavälin rahoitustuen yhteydessä ja jotka on katettava samasta marginaalista; 

35. kehottaa parantamaan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson aikana 
talousarvioiden yhteensovittamista sekä unionin ja jäsenvaltioiden välistä synergiaa 
eurooppalaisen lisäarvon lisäämiseksi; kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson aikana lisätään myös jäsenvaltioiden 
talouksien yhteensovittamista ja parannetaan euroalueen talouden ohjausjärjestelmää 
rahoituksenvakautusmekanismin hyödyntämistarpeen vähentämiseksi; 

36. torjuu ajatuksen, jonka mukaan Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi olisi 
vuoden 2013 jälkeen organisoitava yksinomaan hallitustenvälisellä tavalla; painottaa 
hallitustenvälisestä lähestymistavasta puuttuvaa demokraattista valvontaa ja 
vastuuvelvollisuutta; katsoo, että olisi luotava yhteys takuujärjestelmää koskevan 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi unionin talousarviosta, ja korostaa unionin 
menetelmän huomioon ottamiseen liittyviä etuja; katsoo, että tämän seurauksena 
saatetaan tarkistaa omia varoja koskevaa päätöstä; 

Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 

Tutkimus ja innovointi

37. on sitä mieltä, että unionissa on toteutettava yhteisiä toimia, jotta saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia 
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bruttokansantuotteesta (BKT) käytetään tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
eurooppalaisen tutkimusalueen ja "innovaatiounionin" perustamisen päätökseen 
saattamiseen; 

38. korostaa unionin tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen lisäämisen, edistämisen 
ja varmistamisen tarvetta siten, että asianmukaisia määrärahoja lisätään huomattavasti 
vuodesta 2013 lähtien erityisesti kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa silmällä pitäen; 
painottaa, että määrärahojen lisäämisen ohella on noudatettava enemmän tuloksiin 
suuntautuvaa ja suorituskykyyn perustuvaa menettelytapaa ja yksinkertaistettava 
perinpohjaisesti rahoitukseen liittyviä menettelyjä;

39. katsoo, että innovoivat eurooppalaiset yritykset eivät tarvitse ainoastaan tukia vaan 
enemmän vapautta ja parempia mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta; korostaa tältä 
osin EIP:n tärkeää roolia ja katsoo erityisesti, että pysyviä riskinjakotuotteita, joita EIP 
tarjoaa riskinjakorahoitusvälineen välityksellä, olisi laajennettava;

40. tunnustaa, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on avainasemassa EU:n 
kestävän talouskasvun ja kilpailukyvyn moottorina ja maailman huipputason 
innovaatioiden edistäjänä, ja kehottaa laajentamaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä ja 
rahoittamaan niitä asianmukaisesti; korostaa Euroopan tutkimusneuvoston merkitystä 
sen tarjotessa uraa uurtavaa tietoa tuleville innovoijille; 

Teollisuus ja pk-yritykset

41. muistuttaa, että pk-yritykset ovat talouskasvua, kilpailukykyä, innovointia ja työllisyyttä 
lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja tunnustaa niiden merkityksen varmistettaessa EU:n 
talouden elvyttämistä ja edistämistä; pitää näin ollen myönteisenä, että Eurooppa 2020 
-strategiassa painotetaan teollisuuspolitiikkaa erityisesti "Globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikka" -lippulaiva-aloitteen välityksellä, ja korostaa tarvetta edistää 
pk-yrityksien kannalta tärkeitä toimia muissa lippulaiva-aloitteissa;

42. kehottaa sijoittamaan pk-yritykset ja yrittäjät Eurooppa 2020 -strategian ytimeen; 
kehottaa vastaavasti lisäämään seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
kaikille pk-yrityksiä edistäville ohjelmille ja välineille, erityisesti kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelmalle, annettavaa tukea; painottaa lisäksi tarvetta edistää 
rahoitusvälineiden saatavuutta ja soveltuvuutta pk-yrityksien tarpeisiin nähden, muun 
muassa jatkamalla ja laajentamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman 
takuuvälineitä ja riskinjakorahoitusvälinettä tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä;

Digitaalistrategia

43. katsoo, että EU:lla pitäisi olla johtoasema tieto- ja viestintäteknologian kehittämisessä ja 
käyttämisessä; korostaa tarvetta kehittää sisällön ja tiedon vapaata liikkuvuutta eli niin 
kutsuttua viidettä vapautta; pitää tärkeänä varmistaa EU:n digitaalistrategian nopea 
täytäntöönpano ja jatkaa pyrkimyksiä kaikkien kansalaisten saattamiseksi kaikkialla 
saatavilla olevan ja nopean, kiinteän ja langattoman laajakaistayhteyden piiriin 
vuoteen 2020 mennessä erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla; 
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Taivas ja avaruus

44. painottaa alalla toteutettavien laajamittaisten hankkeiden strategista merkitystä: niitä 
ovat maailmanlaajuiset satelliittinavigointijärjestelmät (Galileo ja Euroopan 
geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä), ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila; painottaa, 
että pitkät toteutusajat ja näihin hankkeisiin jo tehdyt investointisitoumukset huomioon 
ottaen rahoituksen suunnittelun johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen useiksi 
rahoitussuunnittelukausiksi ovat tärkeitä seikkoja;

Oikeanlaista osaamista tulevaisuuden työvoimalle

45. huomauttaa, että on tärkeää taata opetukseen, liikkuvuuteen ja elinikäiseen oppimiseen 
liittyvien ohjelmien asianmukainen rahoitus, koska siten edistetään merkittävästi 
työttömyyden torjumista ja Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen eli 75-prosenttisen 
työllisyyden saavuttamista;

46. katsoo, että uutta osaamista ja työllisyyttä koskevaa lippulaiva-aloitetta olisi 
laajennettava koskemaan nuoria, koulunkäynnin keskeyttäviä, iäkkäitä ihmisiä, 
epäsuotuisassa asemassa olevia ja vammaisia henkilöitä sekä maahanmuuttajia; 
painottaa, että Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) olisi myönnettävä asianmukaisia 
varoja sellaisten toimien toteuttamiseksi, joiden tavoitteena on parantaa työmarkkinoille 
pääsyä sekä torjua työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä; 

Kestävä kehitys

Yhteinen maatalouspolitiikka

47. vahvistaa, että yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) olisi suunnattava kohti 
Eurooppa 2020 -strategian edistämistä ja että YMP:n molemmat pilarit voivat tältä osin 
olla merkittävässä asemassa toimea täydentäen; painottaa, että YMP:lle on luotu vakaa 
perusta Lissabonin sopimuksessa, jossa määritellään sen tavoitteet ja tehtävät; 

48. korostaa, että YMP:llä on monitahoinen asema monenlaisten muidenkin kuin 
maatalousmarkkinoihin liittyvien julkishyödykkeiden tuottamisessa, kuten unionin 
elintarviketurvan takaamisessa ylläpitämällä maatalousmaiden käyttöä kaikkialla 
yhteisössä, maisemien monimuotoisuuden muovaamisessa, biologisen 
monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin edistämisessä sekä maaseudun 
autioitumisen torjumisessa;

49. kehottaa komissiota esittämään YMP:n uudistamista koskevia ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on tehostaa YMP:n talousarvion jakamista ja käyttämistä muun muassa 
tasapuolistamalla suorien maksujen jakamista siten, että vahvistetaan yhteiskunnan 
edellyttämien julkishyödykkeiden tuottamiseen liittyvää ehtojen asettamista, ja siten, 
että kohdistetaan maksuja paremmin, jotta julkisille varoille taataan paras tuotto;

50. painottaa, että kun otetaan huomioon monenlaiset tehtävät ja tavoitteet, jotka YMP:n 
edellytetään ottavan huomioon, YMP:lle varainhoitovuonna 2013 myönnettävät varat 
on vähintään säilytettävä ennallaan seuraavalla rahoitusohjelmakaudella; 
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51. kehottaa lisäämään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja muiden koheesio- ja rakennerahastojen 
yhteensovittamista alueellisen lähestymistavan vahvistamiseksi; pyytää komissiota 
tarkastelemaan, missä määrin olisi mahdollista saavuttaa parempia synergiaetuja 
muiden kuin maatalouteen liittyvien toimien rahoittamiseksi Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta ja muista asianomaisista välineistä;

Kalastus

52. huomauttaa, että kalastus ja siihen liittyvät toimet ovat usein ainoa elinkeinon ja 
työllisyyden lähde erityisesti rannikko- ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; 
katsoo, että yhteiselle kalastuspolitiikalle (YKP) on myönnettävä riittävästi 
rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle, jotta saavutetaan YKP:n keskipitkän ja 
pitkän aikavälin tavoitteet eli vakaa ja kestävä kalastusala ja jotta helpotetaan 
kalakantojen elvyttämistä ja tarkastellaan kalastustoiminnan tarvittavaan vähentämiseen 
liittyviä sosiaalisia näkökulmia; painottaa tarvetta siirtää tukea kestävämmille 
kalastusmenetelmille ja odottaa talouden monipuolistamiseen alueilla, joilla 
kalastustoiminta on vähentymässä, ja valvontatoimien yhteensovittamiseen liittyvien 
kustannuksien kasvavan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 

Ilmastonmuutos ja varojen tehokas käyttö

53. korostaa, että unionin tulisi olla muutoksen edelläkävijänä pyrittäessä kohti kestävää 
taloutta ja edistää siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan, jotta Euroopan teollisuus 
säilyisi kilpailukykyisenä ja voitaisiin taata puhdas ja turvallinen elinympäristö; 
korostaa, että tähän olisi päästävä muun muassa vähentämällä energiankulutusta, 
hajauttamalla energian hankintaa, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja
varmistamalla ekosysteemin kestävyys; 

54. korostaa sellaisen monialaisen lähestymistavan merkitystä, jossa yhdistyvät 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kaikilla 
asianomaisilla politiikan aloilla, myös ulkopolitiikan alalla, toteutettavat toimet; on 
vakuuttunut siitä, että EU:n menoja koskeva lainsäädäntö ja menoja koskevat ehdot ovat 
keskeisiä tekijöitä, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tällä alalla; 
katsoo näin ollen, että ilmastotoimet olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin 
menoluokkiin;

55. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian perustavoitteisiin kuuluu kestävyyttä koskevaan 
haasteeseen vastaaminen ottamalla käyttöön ympäristöä koskevia kriteerejä ja 
tehostamalla varojen ja energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi; 

56. tukee vastaavasti ehdotusta, jonka komissio esitti talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä ja jonka mukaan olisi otettava käyttöön velvollisuus ilmoittaa avoimesti, 
millä alakohtaisilla ohjelmilla on edistetty Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyjä 
20/20/20-ilmasto- ja energiatavoitteita ja osallistuttu "Resurssitehokas Eurooppa" 
-lippulaiva-aloitteen tavoitteiden saavuttamiseen; 
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Energia

57. on vakuuttunut siitä, että energian osuutta seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on lisättävä; katsoo, että uuden ja uusiutuvan energian teknologian, 
energiatehokkuuden ja energiansäästötoimien olisi pysyttävä keskeisinä 
painopistealoina; kehottaa komissiota kehittämään konkreettisia vertailuindikaattoreita 
ja varmistamaan, että sovitut tavoitteet saavutetaan ja että niitä voidaan seurata 
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa; 

58. korostaa tarvetta lisätä energia-alan tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin tarvetta, jotta voidaan kehittää kaikkien saatavissa olevaa puhdasta 
energiaa; korostaa jo hyväksytyn Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman 
(SET-suunnitelma) rahoituksen puutetta ja vaatii, että se on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 

Yhdistynyt Eurooppa

Euroopan laajuiset energiaverkot

59. korostaa kiireellistä tarvetta uudenaikaistaa ja parantaa Euroopan 
energiainfrastruktuuria, luoda älykkäitä verkkoja ja rakentaa liitäntäverkkoja, jotka ovat 
välttämättömiä energian sisämarkkinoiden toteuttamiseksi, toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, että alalla on 
tehtävä merkittäviä sijoituksia, jotka ovat suuruudeltaan lähes tuhat miljardia euroa; 
korostaa EU:n rahoituksen vaikutuksen maksimoinnin tarvetta ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden suomaa tilaisuutta rahoittaa keskeisessä asemassa olevia Euroopan 
ensisijaisia energiainfrastruktuurihankkeita; 

Euroopan laajuiset liikenneverkot

60. katsoo, että Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T-verkot) tuottavat merkittävää 
eurooppalaista lisäarvoa, koska niiden avulla voidaan poistaa pullonkauloja ja varmistaa 
rajat ylittävä infrastruktuuri, mihin jäsenvaltiot eivät yksin sijoittaisi varoja; katsoo, että 
TEN-T-verkot olisi näin ollen asetettava painopistealaksi seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä;

61. katsoo, että TEN-T-verkoille myönnettäviä varoja olisi lisättävä samoin kuin 
TEN-T-verkkojen käytettävissä olevien varojen ja liikennehankkeiden 
koheesiorahoituksen välistä yhteensovittamista; katsoo, että koheesiorahastosta 
kustannettavien menojen ehdoksi olisi asetettava unionin liikennepolitiikan yleisten 
periaatteiden noudattaminen;

62. kehottaa komissiota ottamaan erityisesti huomioon tarpeen siirtyä käyttämään tavara- ja 
henkilökuljetuksissa entistä laajemmin kestävämpiä liikennemuotoja samalla kun 
mahdollistetaan eri liikennemuotojen tehokas yhteentoimivuus; katsoo, että 
TEN-T-verkkoja koskevien suuntaviivojen tulevan tarkistuksen yhteydessä on 
tarkasteltava kansallisten rautatiejärjestelmien välistä yhteentoimivuutta ja asetettava 
EU:n menoja koskevia ehtoja, jotta saavutetaan aidosti yhtenäinen eurooppalainen 
rautatiepolitiikka;



PR\859160FI.doc 15/29 PE458.649v02-00

FI

Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio 

63. korostaa, että koheesiopolitiikka tuottaa kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, koska se 
on vakiinnuttanut paikkansa kasvun ja työpaikkojen luomismekanismina ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin tärkeimpiä, näkyvimpiä ja menestyksekkäimpiä 
politiikkoja; huomauttaa kuitenkin, että nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on 
toteutettava lukuisia rakenteellisia uudistuksia, vastattava unioniin kohdistuviin uusiin 
haasteisiin ja edistettävä synergiaa käytännössä muiden politiikkojen ja välineiden 
kanssa; 

64. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä roolia Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja katsoo, että vakaa ja itsenäinen koheesiopolitiikka on strategian 
onnistuneen täytäntöönpanon edellytys; korostaa, että koheesiopolitiikka edistää 
monialaisen luonteensa ansiosta merkittävästi kaikkien Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista, toisin sanoen älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua; 

65. korostaa, että menestyksellinen ja tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää riittävästi 
määrärahoja ja että ne eivät voi olla vähäisemmät kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella; toistaa tässä yhteydessä painokkaan vaatimuksensa, jonka 
mukaan on varmistettava, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
käyttämättömät tai vapautuneet koheesiorahaston varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi palauttaa jäsenvaltioille; 

66. kehottaa komissiota laatimaan konkreettisia ehdotuksia, jotta varmistetaan 
koheesiorahoituksen voimakkaampi aihekohtainen keskittäminen Eurooppa 2020 
-strategian painopistealoihin, ja katsoo, että olisi otettava käyttöön järjestelmä, joka on 
nykyistä "korvamerkitsemistä" enemmän tuloksiin suuntautuva; pitää tältä osin 
myönteisenä komission aikomusta sopia kunkin jäsenvaltion tai alueen kanssa 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi asetettavista erityisistä ehdoista kehitys- ja 
investointikumppanuutta koskevien sopimuksien sekä toimintaohjelmien kehyksessä; 

67. pitää erittäin tärkeänä varojen käyttämistä mahdollisimman tehokkaasti, 
yhteensovittamisen parantamista ja suurempien synergiaetujen luomista Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan kalatalousrahaston välillä; 
katsoo näin ollen, että sellaisen yhteisen strategisen kehyksen luominen, jossa 
määritetään yhteiset sijoituksia koskevat painopistealat kaikkia näitä rahastoja varten, 
on tärkeä askel tähän suuntaan; on vakuuttunut siitä, että Euroopan sosiaalirahaston on 
säilyttävä koheesiopolitiikan olennaisena osana; 

68. katsoo, että kaupungeilla voi olla tärkeä rooli aluekehityksen kannalta ja että ne voivat 
osallistua käytännössä taloudellisten ja sosiaalisten erojen poistamiseen; korostaa näin 
ollen tarvetta omaksua vahvistettu ja kohdistetumpi lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkeihin liittyvään ulottuvuuteen; 

69. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamista, 
monimutkaisuuden ja hallinnollisen rasituksen vähentämistä ja varojen avoimempaa ja 
tehokkaampaa jakamista kaupungeille, kunnille ja alueille; korostaa, että tarkastuksia on 



PE458.649v02-00 16/29 PR\859160FI.doc

FI

tehtävä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti riittävän usein suhteessa 
sääntöjenvastaisuuksien riskiin; 

70. korostaa tarvetta noudattaa enemmän tuloksiin suuntautuvaa lähestymistapaa 
koheesiopolitiikkaan nähden ja kehottaa parantamaan sen täytäntöönpanoon liittyviä 
seuranta- ja arviointijärjestelmiä; katsoo, että konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tulosindikaattoreiden laatimista olisi pidettävä sovittuihin tavoitteisiin liittyvän 
tosiasiallisen edistymisen mittaamisen edellytyksenä; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat kunkin toimintaohjelman ennakkoarviointia, ohjelman 
voimassaolon aikana toteutettavaa arviointia ja vaikutustenarviointia;

71. varoittaa soveltamasta vakaus- ja kasvusopimukseen liittyviä makroekonomisia ehtoja 
koheesiorahastoihin, koska siten toimittaisiin täysin niiden tavoitteiden vastaisesti, 
joihin koheesiopolitiikan yhteydessä olisi pyrittävä; 

72. on erityisen huolestunut toimintaohjelmien hitaasta käynnistymisestä kunkin 
ohjelmakauden alussa, mikä johtuu muun muassa edellisten toimintaohjelmien 
päätökseen saattamisen kanssa päällekkäisestä vaiheesta; kiinnittää huomiota siihen, 
että ongelma on ratkaistava ajoissa tarkastelemalla tällaisia viiveitä aiheuttavia tekijöitä; 

73. kannustaa paikallisia ja alueellisia viranomaisia hyödyntämään mahdollisimman laajalti 
innovatiivisia rahoitusvälineitä;

Kansalaisuus

Euroopan kulttuurin ja monimuotoisuuden vaaliminen

74. painottaa, että unionin kansalaisuuden edistäminen vaikuttaa välittömästi 
eurooppalaisten arkielämään ja että siten parannetaan tietoisuutta unionin politiikkojen 
myötä tarjoutuvista mahdollisuuksista;

75. huomauttaa, että nuoriin ja kulttuuriin liittyvät politiikat ovat ehdottomia painopistealoja 
erityisesti Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä; korostaa voimakkaasti, että näiden 
politiikkojen täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää vain, mikäli niille taataan 
asianmukainen rahoitus; 

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

76. panee merkille, että unionin taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kasvun 
edellytyksenä on vakaa, lainmukainen ja turvallinen ympäristö, jossa suojellaan 
kansalaisvapauksia; katsoo näin ollen, että tehokas sisäasiainpolitiikka on talouden 
elpymisen edellytys ja keskeinen tekijä laajemmassa poliittisessa ja strategisessa 
yhteydessä; painottaa "sisäasiainpolitiikan" tärkeää roolia unionin ulkoisen 
ulottuvuuden kannalta; 

77. korostaa yhdennetyn lähestymistavan tarvetta kiireellisten maahanmuuttoa ja 
turvapaikkoja koskevien kysymyksien yhteydessä sekä unionin ulkorajojen hallintaan 
nähden samoin kuin riittävää rahoitusta ja kaikkien jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuuden henkeä; 
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78. panee merkille, että vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen rahoitusosuus unionin 
talousarviosta on suhteellisen pieni, ja painottaa, että tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä näille politiikoille on myönnettävä asianmukaista ja 
objektiivisesti perusteltavissa olevaa rahoitusta, jotta unioni voi toteuttaa toimia 
erityisesti uusiin tehtäviin liittyen, jotka on määritelty Tukholman ohjelmassa ja 
Lissabonin sopimuksessa;

Maailmanlaajuinen Eurooppa

79. toistaa olevansa hyvin huolestunut unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon liittyvästä 
jatkuvasta rahoitusvajeesta ja erityisesti akuuteista joustavuusongelmista, mitkä johtuvat 
ulkoisten tapahtumien arvaamattomuudesta sekä toistuvista kansainvälisistä kriiseistä ja 
hätätilanteista; korostaa vastaavasti, että on tarpeen poistaa ero, joka vallitsee sen 
tavoitteiden ja varojen välillä ulkopolitiikan alalla, siten, että taataan asianmukaiset 
rahoitusvarat ja tehokkaat joustavuusjärjestelmät, jotta unioni voi vastata 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja odottamattomiin tilanteisiin; toistaa pyyntönsä siitä, 
että talousarvioon kohdistuvia seurauksia, jotka johtuvat unionin uusista sitoumuksista 
ja tehtävistä, on pidettävä ohjelmoitujen menojen lisäksi aiheutuvina menoina, jotta 
olemassa olevat painopistealat eivät vaarannu; 

80. huomauttaa, että unionin myöntämän maailmanlaajuisen rahoitustuen ja sen 
kansainvälisissä neuvotteluissa usein rajoitettujen vaikutusmahdollisuuksien välillä 
vallitsee ero, ja korostaa, että on tarpeen lisätä unionin poliittista roolia ja vaikutusvaltaa 
kansainvälisissä elimissä ja foorumeilla; 

Euroopan ulkosuhdehallinto

81. panee merkille, että Euroopan ulkosuhdehallinto on edennyt rakennusvaiheeseen; 
korostaa, että neuvoston 26. heinäkuuta 2010 tekemän päätöksen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon "perustamisessa olisi noudatettava kustannustehokkuuden 
periaatetta ja pyrittävä välttämään budjettivaikutuksia"1; korostaa vastaavasti, että 
uudella hallinnonalalla on voitava täysimääräisesti hyödyntää tehokkuusetuja, jotka 
johtuvat varojen keskittämisestä unionissa sekä jäsenvaltioiden kanssa saavutettavasta 
synergiasta, jotta voidaan osoittaa, että unionin diplomatia tuottaa todellista lisäarvoa; 

Köyhyyden lievittäminen

82. muistuttaa, että vuosituhannen kehitystavoitteiden täyttämisen ja yhteisen julkisen 
kehitysavun osuuden korottamisen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) 
määräajaksi asetettiin vuosi 2015, joka saavutetaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; korostaa näin ollen, että kehitystuen ja -rahoituksen on 
kokonaisuudessaan oltava asianmukaisella tasolla, jotta unioni voi täyttää kansainväliset 
kehitysyhteistyöhön liittyvät sitoumuksensa;

83. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään Euroopan kehitysrahaston (EKR) talousarvioon; 
tähdentää kuitenkin, että EKR:n sisällyttäminen EU:n talousarvioon ei saa johtaa siihen, 

                                               
1 Neuvoston päätös 11665/1/10, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta. 
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että kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan yleisesti, ja että ennustettavuus on taattava; 

EU:n arvojen ja etujen esiin tuominen maailmanlaajuisesti

84. painottaa, että EU:n ulkopolitiikan olisi perustuttava unionin perusperiaatteisiin ja 
-arvoihin eli demokratiaan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen; toistaa, että unionille on annettava asianmukaisia ja 
kohdennettuja välineitä, jotta se voi edistää näitä arvoja maailmanlaajuisesti;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden suhteiden luomisen naapurivaltioiden kanssa olisi 
säilyttävä unionin ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, että on lisättävä 
rahoitusalan sitoumuksia, jotta unioni voi vastata merkittäviin haasteisiin – kuten 
demokratiaan siirtymiseen ja demokratian vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin odotuksiin, jotka perustuvat sen moraaliseen 
vastuuseen naapureitaan kohtaan; 

86. korostaa, että unionin on nopeasti mukautettava politiikkaansa nouseviin 
maailmanmahteihin nähden ja kehitettävä niiden kanssa uusia strategisia 
kumppanuuksia; pitää näin ollen myönteisenä ICI+-välinettä koskevaa komission 
ehdotusta ja painottaa, että uuden välineen yleistavoitteena olisi oltava julkisen 
kehitysavun vähentäminen kyseisissä valtioissa, jotta voidaan edistää muita yhteistä 
etua edistäviä toimia;

Kriisitilanteisiin vastaaminen

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on taattava välineiden tehokkuus ja asianmukainen 
rahoitus; katsoo, että nykyinen vakautusväline on edelleen tärkeä keino, jolla unioni voi 
vastata välittömästi kriisitilanteisiin, mutta pidemmän aikavälin ennalta ehkäiseviä 
toimia, kuten joustavampia maantieteellisiä ohjelmia, olisi korostettava enemmän;

88. katsoo, että humanitaarinen apu on keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden kannalta; 
korostaa tarvetta taata asianmukaiset varat humanitaarisen avun välineelle ja 
hätäapuvaraukselle; 

Hallinto

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen julkinen hallinto sekä unionissa että jäsenvaltioissa 
on olennainen tekijä, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut strategiset 
tavoitteet; kehottaa komissiota esittämään selkeän analyysin hallinnollisista menoista
vuoden 2013 jälkeen ottaen asianmukaisesti huomioon julkisen talouden 
vahvistamistoimet, uudet tehtävät ja toimivaltuudet, jotka unioni saa Lissabonin 
sopimuksen myötä, ja inhimillisten varojen optimaaliseen käyttöön, erityisesti 
työntekijöiden uudelleen sijoittamiseen, perustuvat tehokkuusedut;

Osa IV: rahoituskehyksen organisaatio ja rakenne 
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Painopistealoja ilmentävä rakenne 

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava realistinen 
ja sen avulla olisi helpotettava suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen puutteet; vaatii tältä osin välttämään perusteettomia 
perinpohjaisia muutoksia ja vahvistamaan ja parantamaan nykyistä rakennetta;

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että rakenteen olisi 
ilmennettävä Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia eli älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä; ehdottaa vastaavasti 
kaikkien Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen; 

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; ehdottaa 
vastaavasti, että Eurooppa 2020 -strategian kattavaan otsakkeeseen perustetaan kolme 
alaotsaketta alaan liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla olisi myös tarkoitus 
parantaa niiden välistä yhteensovittamis- ja täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka kattaa 
kestävyyteen ja varojen tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, ja kolmas alaotsake, 
joka omistetaan koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen monialaisuutta ja sen panosta 
kaikkien Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin nähden;

93. katsoo, että kun otetaan huomioon Eurooppa 2020 -strategian yhdentynyt luonne ja jotta 
voidaan varmistaa, että määrärahoja on mukautettu asianmukaisesti strategian 
vaiheittaiseen kehittämiseen nähden, on olennaisen tärkeää varmistaa laajempi 
joustavuus Eurooppa 2020 -strategian kolmen alaotsakkeen välillä;

94. muistuttaa vaikeuksista, joita ilmenee, jos useita suhteellisen pieniä ohjelmia niputetaan 
yhteen pienessä alaotsakkeessa; ehdottaa vastaavasti, että monivuotista rahoituskehystä 
vuosiksi 2007–2013 koskevat alaotsakkeet 3 a (kansalaisuus) ja 3 b (vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat politiikat) yhdistetään yhteiseen alaotsakkeeseen;

95. katsoo, että olisi perustettava uusi rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta luodaan yhteys 
EU:n talousarvion mahdollisen intervention toteuttamiseksi Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin vuoden 2013 jälkeen; on lujasti vakuuttunut siitä, että 
pelkkä hallituksien välinen lähestymistapa ei ole riittävä ja että se heikentäisi yhteisen 
solidaarisuuden periaatetta;

96. kehottaa säilyttämään ulkopolitiikkaa koskevan otsakkeen;

97. kehottaa säilyttämään hallintoa koskevan otsakkeen; 

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista rakennetta seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 
varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu (Eurooppa 2020 -strategia)
1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto
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Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.
1 b. Kestävä kehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.
1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio
Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus
Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja viestintäpolitiikan sekä vapautta, turvallisuutta ja 
oikeutta koskevat politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto

Muuttuviin olosuhteisiin reagoiminen: joustavuus

99. toistaa kantansa, jonka se esitti 25. maaliskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa 
vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarvioinnista1 ja jonka mukaan joustavuuden 
lisääminen otsakkeissa ja niiden välillä on ehdottomasti tarpeen unionin toimintakyvyn 
kannalta, jotta EU voi kohdata uudet haasteet ja toimielinten päätöksentekoprosessia 
voidaan helpottaa;

Väliarviointi

100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin olisi 
tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti sitova velvoite, josta määrätään monivuotisesta 
rahoituskehyksestä annetussa asetuksessa ja johon liittyy erityinen menettely, jolla 
varmistetaan parlamentin täysimääräinen osallistuminen lainsäädäntö- ja budjettivallan 
käyttäjänä; korostaa, että jos väliarvioinnin yhteydessä todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen nähden, on taattava todellinen mahdollisuus tarkistaa 
niitä;

Enimmäismäärien tarkistaminen

101. painottaa, että tarkistusmekanismin mahdollistama joustavuus riippuu sen 
täytäntöönpanoon liittyvästä menettelystä ja että neuvosto suhtautuu yleisesti ottaen 
vastahakoisesti mekanismin käyttöön; pitää olennaisen tärkeänä, että tulevissa 
tarkistusmekanismeissa mahdollistetaan yksinkertaistettu menettely muutoksien 
toteuttamiseksi sovitun kynnysarvon puitteissa, mikäli menojen enimmäismäärien 

                                               
1 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 95.
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mukauttaminen on tarkoitus säilyttää realistisena vaihtoehtona; kehottaa lisäksi 
säilyttämään mahdollisuuden lisätä monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä;
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Riittävien marginaalien ja joustavuuden varmistaminen enimmäismäärien alapuolella

102. painottaa riittävien varantojen varmistamista kussakin otsakkeessa; panee 
kiinnostuneena merkille komission ehdotuksen marginaaleja koskevien kiinteiden 
prosenttiosuuksien vahvistamisesta; katsoo kuitenkin, että tämän vaihtoehdon avulla 
voidaan lisätä joustavuutta vain, jos tulevat enimmäismäärät asetetaan riittävän 
korkealle tasolle, jolloin voidaan lisätä liikkumavaraa;

103. huomauttaa, että joustavuutta on lisättävä kaikin tavoin enimmäismäärien alapuolella; 
pitää myönteisenä komission ehdotuksia, jotka esitettiin talousarvion 
kokonaistarkastelun yhteydessä ja joita ovat

- kohdentamisjousto, joka mahdollistaisi siirron otsakkeiden välillä määritellyissä 
rajoissa tiettynä vuonna

- mahdollisuus siirtää käyttämättömät liikkumavarat määritellyissä rajoissa 
seuraavalle vuodelle

- vapaus käyttää otsakkeen monivuotisen kehyksen määrärahoja etu- tai 
takapainotteisesti, mikä sallii suhdanteita tasaavat toimet ja asianmukaisen 
kriiseihin reagoimisen;

painottaa kuitenkin, että näitä ehdotuksia on täydennettävä lisäämällä alaotsakkeiden 
välistä joustavuutta;

104. toistaa, että päätöksentekoprosessi on suunniteltava siten, että mahdollistetaan näiden 
välineiden tehokas käyttö;

Joustomekanismit

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää säilyttää ja laajentaa nykyistä joustomekanismien 
järjestelmää (joustoväline, Euroopan globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja takaamalla niille riittävät varat sekä mahdollisesti 
luomalla uusia välineitä tulevaisuudessa; painottaa, että on noudatettava 
yhteisömenetelmää, kun tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan saataville;

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka on eniten käytetty joustomekanismi, on ollut 
keskeisen tärkeässä asemassa joustavuuden lisäämisen kannalta; ehdottaa, että 
joustovälinettä varten varattua alkuperäistä summaa korotetaan merkittävästi ja sen 
jälkeen vuosittain monivuotisen rahoituskehyksen voimassaolon aikana ja että 
säilytetään mahdollisuus siirtää käyttämättömän vuotuisen summan osuus vuoteen n+2;

107. panee merkille, että viime vuosina kiireellisten luonnonkatastrofien ja humanitaaristen 
katastrofien torjumiseksi saataville asetetut varat ovat olleet riittämättömiä; kehottaa 
vastaavasti lisäämään merkittävästi hätäapuvarauksen määrärahoja ja laajentamaan 
mahdollisuutta välineen monivuotiseksi käyttöön ottamiseksi;
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Monivuotisen rahoituskehyksen kesto

108. korostaa, että määriteltäessä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kestoa on 
otettava asianmukaisesti huomioon yhtäältä seuraukset, joita se aiheuttaa yksittäisten 
politiikkojen ohjelmointisyklien ja täytäntöönpanon kannalta, ja toisaalta jousto- ja 
tarkistusmekanismien tarkoituksenmukaisuus, jotta saavutetaan oikeanlainen tasapaino 
vakauden, keskipitkän aikavälin ennustettavuuden ja joustavuuden välillä; 

109. muistuttaa, että se haluaa yhteensovittaa monivuotisen rahoituskehyksen ja toimielimien 
poliittisten syklien kestoa mahdollisimman laajalti demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen liittyvistä syistä; painottaa kuitenkin, että 
viisivuotinen sykli saattaa olla liian lyhyt sellaisten politiikkojen kohdalla, jotka 
edellyttävät pidempiaikaista ohjelmasuunnittelua (kuten koheesio, maatalous, 
TEN-T-verkot) eikä vastaa täysin kyseisten politiikkojen ohjelmasuunnittelun ja 
täytäntöönpanon elinkaareen liittyviä edellytyksiä;

110. panee merkille, että kymmenvuotinen monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä rahoitusohjelmakaudella, mutta koska yleiset 
enimmäismäärät ja perustavat oikeudelliset välineet vahvistettaisiin kymmenen vuoden 
ajaksi, siten lisättäisiin monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä ja vaikeutettaisiin 
suuresti mukautumista uusiin tilanteisiin; katsoo näin ollen, että kymmenen vuoden 
sykliä voisi harkita ainoastaan, mikäli neuvoston kanssa päästäisiin sopimukseen 
jouston enimmäismäärästä pidemmällä aikavälillä ja siitä määrättäisiin monivuotisesta 
rahoituskehyksestä annetussa asetuksessa;

111. katsoo, että uutta seitsemänvuotista monivuotista rahoituskehystä, jonka voimassaolo 
ulottuisi vuoteen 2020, olisi pidettävä parempana vaihtoehtona, koska sen avulla olisi 
mahdollista edistää vakautta varmistamalla ohjelmien jatkuvuus pidemmällä aikavälillä 
ja luoda selvä yhteys Eurooppa 2020 -strategiaan; korostaa kuitenkin, että tämä 
vaihtoehto edellyttää riittäviä kokonaisvaltaisia enimmäismääriä sekä asianmukaista ja 
runsain varoin rahoitettua joustoa niin kehyksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, jotta 
vältetään kaudella 2007–2013 syntyneet ongelmat; 

Osa V: tavoitteiden ja varojen yhteensovittaminen: menojen ja EU:n rahoitusuudistuksen 
välinen yhteys

Riittävä rahoitus

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n talousarvion jäädyttämistä, mitä jotkin jäsenvaltiot 
vaativat, ei tulisi pitää toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska se estäisi unionin 
sovittujen tavoitteiden saavuttamisen ja saattaisi vähentää yksittäisten jäsenvaltioiden 
varainkäytön tehokkuutta;

113. toistaa, että jollei vuoden 2013 jälkeiselle monivuotiselle rahoituskehykselle myönnetä 
riittävästi lisävaroja, unioni ei pysty panemaan täytäntöön olemassa olevia poliittisia 
painopistealoja, jotka liittyvät Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä hoitamaan Lissabonin 
sopimuksen mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan ennakoimattomiin tilanteisiin;
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114. katsoo, että maksumäärärahoina olevien omien varojen enimmäismäärä, minkä 
neuvosto asetti yksimielisesti 1,23 prosenttiin jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
BKTL:stä, takaa riittävän talousarvioon liittyvän liikkumavaran näihin haasteisiin 
vastaamiseksi ja vastaavasti tulevan monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien 
vahvistamiseksi; 

Riittävä, yksinkertaisempi ja tasapuolisempi rahoitusjärjestelmä

115. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen mukaan "talousarvio rahoitetaan 
kokonaisuudessaan yhteisön omin varoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
tuloja"; korostaa, että jäsenvaltioiden väliset nettosaldot painottuvat suhteettomasti 
tavassa, jolla omien varojen järjestelmä on kehittynyt ja korvannut vaiheittain aidot 
omat varat jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, mikä horjuttaa yhteisön yhteistä etua; 
painottaa tulouudistuksen tarvetta, jotta järjestelmää voidaan vaiheittain mukauttaa 
uudelleen perustamissopimuksen henkeen;

116. katsoo, että uudistuksen päätavoitteena on tasapuolisemman, avoimemman ja 
yksinkertaisemman järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia omia varoja unionia varten; 
katsoo, että pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, että unioni kerää suoraan 
omat varansa, millä saavutetaan itsenäisempi ja avoimempi rahoitusjärjestelmä;

117. painottaa, että omien varojen järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu EU:n 
talousarvion suuruuteen vaan siihen, että pyritään saavuttamaan tehokkaampi varojen 
yhdistelmä sovittujen EU:n politiikkojen ja tavoitteiden rahoittamiseksi; on vakuuttunut 
siitä, että uudella järjestelmällä ei pidä lisätä kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin kohdistuvaa rasitusta;

118. panee merkille mahdolliset uudet omat varat, joita komissio ehdottaa laatimassaan 
tiedonannossa talousarvion kokonaistarkastelusta; odottaa näiden vaihtoehtojen 
vaikutustenarvioinnista tehtyjä päätelmiä, joissa olisi myös tarkasteltava asianomaisia 
keräysjärjestelmiä, pitäen silmällä sitä, että komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen 
1. heinäkuuta 2011 mennessä;

Osa VI: kohti sujuvaa ja tehokasta toimielinten välistä neuvotteluprosessia

119. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan parlamentin on jäsentensä 
enemmistöllä annettava hyväksyntänsä, ennen kuin neuvosto voi yksimielisesti 
vahvistaa monivuotisen rahoituskehyksen;

120. korostaa sekä parlamenttia että neuvostoa koskevia ehdottomia enemmistövaatimuksia 
ja huomauttaa, että on tärkeää hyödyntää täysimääräisesti perustamissopimusta, jossa 
edellytetään, että parlamentti, neuvosto ja komissio toteuttavat kaikki tässä 
tarkoituksessa tarvittavia toimia koko monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamiseen 
johtavan prosessin aikana; pitää tältä osin myönteisenä neuvoston 
puheenjohtajavaltioiden sitoutumista1 johtamaan tulevan monivuotisen 

                                               
1 Pääministeri Yves Letermen puhemies Buzekille 8. joulukuuta 2010 lähettämä kirje.
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rahoituskehyksen laatimisprosessia avoimuuden hengessä ja tehden rakentavaa 
yhteistyötä parlamentin kanssa;

121. kehottaa näin ollen neuvostoa ja komissiota noudattamaan perustamissopimusta ja 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotta parlamentin kanssa päästään nopeasti 
sopimukseen monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluprosessiin liittyvistä käytännön 
toimintamenetelmistä; toistaa, että tulouudistuksen ja menouudistuksen välillä vallitsee 
yhteys, ja vaatii näin ollen neuvostolta voimakasta sitoutumista monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä käytäviin keskusteluihin uusia omia varoja koskevista 
ehdotuksista;

°

°         °

122. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
muille asianomaisille elimille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELU

Esittelijä on pyrkinyt tässä mietintöluonnoksessa esittämään tiivistelmiä ja päätelmiä 
keskusteluista, joita SURE-valiokunnassa on tähän mennessä käyty alustavien vastauksien 
antamiseksi ja poliittisten suuntaviivojen laatimiseksi useisiin valiokunnan toimivaltaan 
kuuluviin kysymyksiin liittyen. Koska valiokunnassa ei ole vielä saatettu päätökseen kaikkien 
näkökulmien tarkastelua, mietintöluonnoksen sisällön tavoitteena ei ole esittää lopullisia 
kantoja vaan tarjota tasapainoinen pohja, jolle olisi mahdollista perustaa laajamittainen 
yhteisymmärrys parlamentissa. 

Johdanto

Eurooppalaiset edellyttävät EU:lta entistä enemmän ja suhtautuvat myös kriittisemmin sen 
toimintaan. EU:n tunteminen omaksi palautuu vain, kun kansalaiset luottavat siihen, että 
unioni edistää parhaiten heidän arvojaan ja etujaan. Seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen avulla olisi osoitettava unionin kansalaisille, että unioni pystyy ajattelemaan 
ja toimimaan heidän pitkän aikavälin etujensa mukaisesti ja tuottamaan tehokkaita tuloksia 
pyrittäessä takaamaan vakaa kasvu ja sisäinen koheesio.

Joidenkin jäsenvaltioiden on ollut kriisin ja julkisten menojen voimakkaan vähentämisen 
vuoksi vaikeampi myöntää riittävää rahoitusta kehittääkseen omaa talouttaan mutta myös 
osallistuakseen täysimääräisesti sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä on yksi syistä, joiden 
vuoksi EU:n toimia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. EU, jonka toimintaa taloudelliset,
rahoitukselliset ja poliittiset arkirealiteetit eivät rajoita yhtä lailla, on parhaassa asemassa 
toteuttaakseen pitkän aikavälin suunnittelua ja asettaakseen tarvittavat varat saataville.

EU:n talousarvion rooli

Tilanteessa, jossa monet jäsenvaltiot tekevät vaikeita verotuksellisia mukautuksia, EU:n 
talousarviota on perusteltava paremmin kuin koskaan. EU:n talousarvion olisi tuotettava 
mahdollisimman paljon eurooppalaista lisäarvoa, sitä olisi hallittava asianmukaisesti ja 
julkisia ja yksityisiä varoja olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon.

Haasteet ja poliittiset painopisteet

Riippumatta siitä, tarkastellaanko väestöön tai talouteen liittyvää suhteellista 
laskusuhdannetta, ilmastonmuutosta tai energiapulaa, haasteet voidaan ymmärtää oikealla 
tavalla ja niistä voidaan selviytyä vain, kun ne asetetaan alueelliseen ja maailmanlaajuiseen 
yhteyteen. Tässä EU voi osoittaa merkityksensä kokonaisuutena, joka on paljon enemmän 
kuin jäsenvaltioidensa summa. Menestymme vain tehdessämme yhteistyötä, koska tulevat 
haasteet ovat liian suuria, jotta yksikään Euroopan valtio selviäisi niistä yksin. 

Eurooppa 2020 -strategia on EU:n vastaus näihin haasteisiin. Strategian pitäisi auttaa 
Eurooppaa toipumaan kriisistä entistä vahvempana työpaikkojen luomisen sekä älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun avulla. Esittelijä katsoo näin ollen, että Eurooppa 2020 
-strategian olisi oltava seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen poliittinen viitekehys ja sen 
olisi ilmennettävä strategian tavoitteita. Lisäksi monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
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otettava huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo, millä vahvistetaan EU:n politiikkoja 
ja luodaan uusia toimivallan aloja.

Tätä taustaa vasten esittelijä määrittelee useita monivuotista rahoituskehystä koskevia 
keskeisiä painopisteitä, jotka on ryhmitelty seuraavien aiheiden ympärille: kasvua ja 
työllisyyttä edistävä tieto, kestävä kehitys, kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio, 
kansalaisuus ja maailmanlaajuinen Eurooppa. Esittelijä esittelee kunkin painopistealan 
kohdalla talousarvioon ja lainsäädäntöön liittyviä suuntaviivoja. Esittelijä toteaa erityisesti, 
että yhteiselle maatalouspolitiikalle (YMP) ja koheesiopolitiikalle on myönnettävä 
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään yhtä paljon varoja kuin nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella.

Rakenne

Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava realistinen ja sen avulla olisi 
helpotettava suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet, erityisesti jouston puute otsakkeiden sisällä. Kuten aikaisemmin on todettu, 
rakenteen olisi ilmennettävä Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia eli älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä. Näiden edellytyksien valossa 
esittelijä ehdottaa

- kaikkien Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen

- kolmen alaotsakkeen perustamista alaan liittyviä politiikkoja varten Eurooppa 2020 
-strategian kattavan otsakkeen alaisuuteen; laajamittaisten menopolitiikkojen edellyttämän 
vakaan rahoitussuunnittelukehyksen aikaansaamiseksi esittelijä ehdottaa kolmen 
alaotsakkeen joustavuuden lisäämistä, jotta voidaan varmistaa, että määrärahoja on 
mukautettu asianmukaisesti Eurooppa 2020 -strategian vaiheittaiseen kehittämiseen 
nähden

- kansalaisuutta (ilman alaotsakkeita), ulkopolitiikkaa ja hallintoa koskevien otsakkeiden 
säilyttämistä

- uuden otsakkeen perustamista EU:n talousarvion mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismiin vuoden 2013 jälkeen.

Jousto ja kesto

Esittelijä katsoo, että unionin toimintaedellytyksien säilyttäminen edellyttää joustavuuden 
lisäämistä otsakkeissa ja niiden välillä. Väliarvioinnin olisi tulevaisuudessa oltava 
oikeudellisesti sitova velvoite, jonka avulla on todella mahdollista tarkistaa enimmäismääriä 
omia varoja koskevan päätöksen mukaisesti. Tarkistusmekanismeissa olisi mahdollistettava 
yksinkertaistettu menettely muutoksien toteuttamiseksi sovitun kynnysarvon puitteissa. 
Lisäksi joustavuutta olisi lisättävä kaikin tavoin enimmäismäärien alapuolella. Lopuksi on 
keskeisen tärkeää ylläpitää ja laajentaa nykyistä talousarvion ulkopuolisten joustovälineiden 
järjestelmää edistämällä niiden käytön yksinkertaistamista ja myöntämällä niille riittävää 
rahoitusta. 
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Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi saavutettava oikeanlainen tasapaino 
vakauden, keskipitkän aikavälin ennustettavuuden ja joustavuuden välillä. Joustavuus ja kesto 
nivoutuvat näin ollen tiiviisti toisiinsa. 

Esittelijä muistuttaa, että parlamentti on pitkän aikaa halunnut demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen liittyvistä syistä yhteensovittaa mahdollisuuksien mukaan 
monivuotisen rahoituskehyksen kestoa ja toimielimien poliittisia syklejä, ja katsoo, että viiden 
vuoden sykli saattaa olla liian lyhyt sellaisten politiikkojen kohdalla, joita koskevat pidemmän 
aikavälin ohjelmasuunnitteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät edellytykset. Toisaalta olisi 
mahdollista harkita kymmenvuotista monivuotista rahoituskehystä vain, mikäli neuvostossa 
päästäisiin sopimukseen jouston enimmäismäärästä. Tästä syystä esittelijä katsoo, että uuden 
seitsemänvuotisen monivuotisen rahoituskehyksen, jonka voimassaolo ulottuisi vuoteen 2020, 
avulla olisi mahdollista edistää vakautta varmistamalla ohjelmien jatkuvuus pidemmällä 
aikavälillä ja luoda selvä yhteys Eurooppa 2020 -strategiaan. Hän korostaa kuitenkin, että 
tämä vaihtoehto edellyttää riittäviä kokonaisvaltaisia enimmäismääriä sekä asianmukaista ja 
runsain varoin rahoitettua joustoa niin kehyksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, jotta 
vältetään kaudella 2007–2013 syntyneet ongelmat.

Tavoitteiden ja varojen yhteensovittaminen

Jollei vuoden 2013 jälkeiselle monivuotiselle rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
lisävaroja, EU ei pysty panemaan täytäntöön olemassa olevia poliittisia painopistealoja eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen mukaisia uusia tehtäviä. Esittelijä torjuu joidenkin 
jäsenvaltioiden esityksen EU:n talousarvion jäädyttämisestä. Siten estettäisiin unionin 
sovittujen tavoitteiden saavuttaminen, vähennettäisiin yksittäisten jäsenvaltioiden 
varainkäytön tehokkuutta ja jätettäisiin vastaamatta yhteisiin haasteisiin, joita EU:n 
kansalaiset kohtaavat nyt tai tulevaisuudessa.

Omien varojen uudistaminen

EU:n omien varojen järjestelmän uudistaminen on tärkeämpää kuin koskaan, kun ajatellaan, 
miten se on ajan myötä kehittynyt ja miten sitä vähitellen korvataan jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksilla; tästä johtuu, että sitä pidetään liiallisena rasituksena jäsenvaltioiden 
julkisille talouksille. Siinä korostetaan suhteettomasti jäsenvaltioihin suuntautuvaa ja niistä 
poistuvaa nettorahavirtaa, millä horjutetaan Euroopan yhteistä etua.

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että talousarvioon liittyvässä päätöksentekoprosessissa olisi 
tasapuolisuuden, avoimuuden ja riittävän rahoituksen takaavan parannetun järjestelmän 
ansiosta mahdollista keskittyä todellista lisäarvoa tuottaviin EU:n keskeisiin painopistealoihin 
jäsenvaltioiden välisten nettosaldojen sijaan. Hän katsoo erityisesti, että EU:n talousarvion 
tasapuolisuuden ja avoimuuden edistämiseksi on välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt.

Neuvotteluprosessi

Seuraava monivuotinen rahoituskehys on ensimmäinen Lissabonin sopimuksen mukaisesti 
hyväksyttävä rahoituskehys; sopimuksen nojalla parlamentin on (jäsentensä enemmistöllä) 
annettava hyväksyntänsä, ennen kuin neuvosto voi (yksimielisesti) vahvistaa monivuotisen 
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rahoituskehyksen. Vaativan menettelyn saattamiseksi onnistuneesti päätökseen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan 5 kohdan mukaisesti esittelijä vaatii 
neuvostoa ja komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotta parlamentin kanssa 
päästään nopeasti sopimukseen monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluprosessiin 
liittyvistä käytännön toimintamenetelmistä; prosessiin olisi myös sisällyttävä neuvoston vakaa 
sitoutuminen keskustelemaan uusia omia varoja koskevista ehdotuksista.


