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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että unionilla on 
edelleen rakenteellisesti heikot valmiudet 
puuttua demokratian, perusoikeuksien ja 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksiin ja 
niiden taantumiseen jäsenvaltioissa; pitää 
valitettavana neuvoston kyvyttömyyttä 
edistyä merkittävästi unionin arvojen 
toteutumisen valvonnassa meneillään 
olevissa SEU-sopimuksen 7 artiklan 
mukaisissa menettelyissä; toteaa, että 
neuvoston epäonnistuminen SEU-
sopimuksen 7 artiklan tehokkaassa 
soveltamisessa itse asiassa mahdollistaa 
jatkuvan poikkeamisen SEU-sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitetuista arvoista; panee 
huolestuneena merkille unionin tämän 
alan välineistön hajanaisen luonteen ja 
kehottaa yhdenmukaistamaan sitä ja 
valvomaan sen asianmukaista 
soveltamista; 

3. korostaa, että unionilla on hyvät 
valmiudet puuttua demokratian, 
perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
rikkomuksiin, ja katsoo, että 
perussopimusten asiaa koskevat artiklat 
ovat oikeussuojakeinojen ja jäsenvaltioille 
määrättävien seuraamusten osalta jo 
tyhjentäviä; palauttaa mieliin, että ainoat 
käytettävissä olevat menettelyt, joita 
voidaan soveltaa jäsenvaltioihin, jotka 
eivät täytä niille unionin lainsäädännössä 
asetettuja velvoitteita, ovat itse 
perussopimuksissa määrätyt menettelyt;
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15. pitää valitettavana, että Eurooppa-
neuvosto heikensi 21. heinäkuuta 2020 
antamissaan päätelmissä komission 
ehdottamaa talousarvion 
ehdollisuusmekanismia; toistaa 
kehotuksensa varmistaa, että SEU-
sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen 
arvojen järjestelmällinen rikkominen 
tehdään yhteensopimattomaksi unionin 
rahoituksen kanssa; korostaa, että unionin 
talousarvion suojelemiseksi on käytettävä 
käänteistä määräenemmistöäänestystä, 
jota ilman uuden talousarvion 
ehdollisuusmekanismin tehokkuus on 
vaarassa; vaatii, että talousarvioon 
liittyvän ehdollisuuden soveltamiseen 
yhdistetään toimenpiteitä, joilla pyritään 
lieventämään mahdollisia vaikutuksia 
unionin rahoituksen yksittäisiin 
edunsaajiin, muun muassa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöihin; 
korostaa, että talousarvion 
ehdollisuusmekanismia ei voida korvata 
pelkästään ehdotetulla vuotuisella 
seurantajaksolla; vaatii Eurooppa-
neuvostoa toimimaan 9. toukokuuta 2019 
annetussa Sibiun julistuksessa tekemänsä 
lupauksen mukaisesti ja suojelemaan 
demokratiaa ja oikeusvaltiota;

15. pitää valitettavana, että Eurooppa-
neuvosto hyväksyi 21. heinäkuuta 2020 
antamissaan päätelmissä komission 
ehdottaman talousarvion 
ehdollisuusmekanismin; palauttaa 
mieliin, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
määräenemmistöäänestyksen käyttämisen 
unionin talousarvion suojelemiseksi; vaatii, 
että talousarvioon liittyvän ehdollisuuden 
soveltamiseen yhdistetään toimenpiteitä, 
joilla pyritään lieventämään mahdollisia 
vaikutuksia unionin rahoituksen yksittäisiin 
edunsaajiin;
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