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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. palauttaa mieliin, että unionin menojen yhteydessä olisi huolehdittava asianmukaisesta 

joustovarasta ja menojen olisi kuuluttava todellisen demokraattisen valvonnan ja 

vastuuvelvollisuuden piiriin ja tätä varten parlamentin on voitava osallistua kaikkeen 

päätöksentekoon monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetuksesta; kehottaakin 

tiivistämään vuoropuhelua neuvoston ja parlamentin välillä, kun käydään neuvotteluja 

seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja varoittaa Eurooppa-neuvostoa 

noudattamasta tavanomaista ylhäältä alaspäin suuntautuvaa menettelytapaansa, jossa se 

asettaa otsakekohtaiset yleiset enimmäismäärät analysoimatta ensin ohjelmien todellisia 

tarpeita; 

2. ottaa huomioon, että nykyinen monivuotinen rahoituskehys rajoittaa pahasti unionin 

taloudellista riippumattomuutta, koska suurin osa tuloista koostuu jäsenvaltioiden 

kansallisista maksuosuuksista ja suuri osa menoista on jo määrätty ennakolta 

palautuksiksi samoille jäsenvaltioille; 

3. korostaa, että unionin talousarvio on väline, joka auttaa saavuttamaan SEU:n 

3 artiklassa vahvistetut unionin yhteiset tavoitteet, ja katsoo, että aiemmin talousarvio 

on täyttänyt tämän tehtävän hyvin; 

4. huomauttaa, että vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen on annettava 

unionille mahdollisuus vastata sekä nykyisiin että uusiin esiin tuleviin haasteisiin, jotka 

edellyttävät yhteistä eurooppalaista toimintaa; 

5. korostaa, että SEUT:n 312 artiklan 2 kohta mahdollistaa tulevan rahoituskehysasetuksen 

hyväksymisen määräenemmistöllä yksimielisen päätöksen sijasta, mikä lähentää 

monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviä neuvotteluja unionin vuotuisen talousarvion 

hyväksymismenettelyn kanssa; 

6. kehottaa yhdenmukaistamaan tulevien monivuotisten rahoituskehysten keston 

parlamentin vaalikauden ja komission toimikauden kanssa eli lyhentämään 

monivuotisen rahoituskehyksen keston seitsemästä vuodesta viiteen joidenkin ohjelmien 

osalta mutta toteaa, että toisten ohjelmien, etenkin pitkäaikaista suunnittelua vaativien 

ohjelmien ja/tai toimintapolitiikan, johon kuuluu täytäntöönpanojärjestelmien 

vahvistamista koskevia monimutkaisia menettelyitä, kuten koheesiopolitiikka tai 

maaseudun kehittäminen, osalta olisi sovittava 5+5 vuoden kaudesta ja pakollisesta 

väliarvioinnista; 

7. palauttaa mieliin, että Eurooppa-neuvoston käytäntönä on ollut pyrkiä ulottamaan 

roolinsa koskemaan myös lainsäädäntömenettelyä tekemällä monivuotista 

rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa lainsäädäntöä koskevia päätöksiä, vastoin 

perussopimuksia, joissa nimenomaisesti kielletään Eurooppa-neuvostolta tällainen rooli; 

8. korostaa monivuotisen rahoituskehyksen merkitystä pääasiassa investointeihin 

keskittyvänä monivuotisena talousarviona; 
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9. painottaa brexitin vaikuttavan vakavasti seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen 

ja varsinkin sen tulopuoleen; vaatii siksi, että aitojen omien varojen käyttöönottoon 

kiinnitetään asianmukaista huomiota; tukee omia varoja käsittelevän korkean tason 

työryhmän suosituksia unionin talousarvion tulojen, myös uusien omien varojen, 

monipuolistamisesta, jotta unionin talousarvioon suoritettavien BKTL-maksuosuuksien 

osuutta voidaan pienentää ja siten päästä eroon jäsenvaltioiden ”oikeudenmukainen 

palautuma” -ajattelusta; 

10. katsoo, että unioni ei voi jäädä odottamaan brexitin tulosta, ennen kuin se alkaa 

valmistella vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevia neuvotteluja, 

ja että komission olisi annettava asiaa koskeva ehdotus mahdollisimman pian, mieluiten 

vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä; 

11. muistuttaa, että unionin uusia painopisteitä ja aloitteita olisi rahoitettava uusilla varoilla 

eivätkä ne saisi vaarantaa nykyisiä ohjelmia ja toimintapolitiikkoja; kehottaa tässä 

yhteydessä uudistamaan perusteellisesti unionin rahoitusjärjestelmää – aito omien 

varojen järjestelmä – jotta unionin talousarviosta tulee vakaampi, kestävämpi ja 

ennustettavampi ja jotta voidaan samalla lisätä avoimuutta kansalaisiin nähden; katsoo, 

että on puututtava kysymykseen talousarvion yhtenäisyydestä ja sen joustavuuden 

lisäämisestä; 

12. uskoo kansalaisten haluavan yhä enemmän, että unioni vastaa merkittäviin rajat 

ylittäviin haasteisiin, joita jäsenvaltiot eivät voi torjua tehokkaasti; varoittaa 

jäsenvaltioita, ettei unioni kykene vastaamaan tällaisiin haasteisiin asianmukaisesti, 

mikäli talousarviovaroja ei lisätä vastaavasti; 

13. pyytää vahvistamaan kansallisten talousarvioiden ja unionin talousarvion 

täydentävyyttä; 

14. katsoo, että olisi perussopimusten mukaista ottaa käyttöön uusi otsake Euroopan 

puolustusunionin toteuttamista varten ja toteaa, että puolustusunioni olisi mieluiten 

rahoitettava uusilla omilla varoilla; 

15. korostaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi otettava täysin 

huomioon unionin COP 21 -konferenssissa tekemät sitoumukset. 
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