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Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä 
mainitussa menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 
24. syyskuuta 2020 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa 
kokouksessaan 19. marraskuuta 2020. Kyseisessä kokouksessa1 valiokunta päätti pyytää 
asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Antonio Tajani

Lopulliseen äänestykseen osallistuivat seuraavat: Antonio Tajani (puheenjohtaja ja lausunnon valmistelija), 
Gabriele Bischoff (ensimmäinen varapuheenjohtaja), Giuliano Pisapia (kolmas varapuheenjohtaja), Gerolf 
Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Gilles Boyer (toisen varapuheenjohtajan Charles Goerensin 
tilalla), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal 
Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite 
Pagazaurtundúa (Guy Verhofstadtin tilalla), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer 
Wieland.
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EHDOTUKSET

1. tähdentää, että on tärkeää toimia unionin kansalaisten hyväksi, ja korostaa tältä osin 
Euroopan parlamentin keskeistä roolia monivuotisen rahoituskehyksen valmistelussa; 
pitää myönteisenä saavutettua sopimusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi 
vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta;

2. pitää tässä yhteydessä myönteisinä myös säännöksiä, jotka mahdollistavat paremman 
parlamentaarisen valvonnan Euroopan tasolla, erityisesti sovittuja säännöksiä Euroopan 
unionin elpymisvälineen (Next Generation EU) rahoituksen käytön tehostetusta 
valvonnasta sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteistä julistusta 
SEUT 122 artiklaan perustuvien sellaisten uusien ehdotusten talousarviovalvonnasta, 
joilla on mahdollisesti huomattavia talousarviovaikutuksia; pitää myönteisenä 
oikeudellisesti sitovaa etenemissuunnitelmaa uusien omien varojen käyttöönottamiseksi 
seuraavien seitsemän vuoden aikana; pitää lisäksi myönteisenä 5. marraskuuta 2020 
saavutettua poliittista yhteisymmärrystä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita;

3. korostaa, että monivuotista rahoituskehyspakettia koskeva sopimus on historiallinen 
askel kohti Euroopan unionin integraation syventämisprosessia; korostaa kaikkien 
poliittisten sopimusten merkitystä, mukaan lukien sitoumus ottaa käyttöön uusien omien 
varojen kori ja oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuusmekanismi, ja korostaa, että 
kaikki monivuotista rahoituskehystä koskevan paketin osat on pantava täytäntöön 
SEU-sopimuksen 13 artiklassa vahvistetun keskinäisen vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti;

4. muistuttaa kehotuksestaan mukauttaa monivuotisen rahoituskehyksen kausi parlamentin 
vaalikauden ja komission toimikauden kestoon; pitää valitettavana, että tätä kysymystä 
ei ole tässä vaiheessa käsitelty, ja katsoo, että sitä olisi tarkasteltava uudelleen vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä;

5. toistaa kehotuksensa soveltaa SEUT-sopimuksen 312 artiklan 2 kohdan 
siirtymälauseketta, jotta rahoituskehysasetus voidaan hyväksyä neuvostossa 
määräenemmistöllä, ja muistuttaa myös ehdottaneensa, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen hyväksymisessä noudatettaisiin tavallista 
lainsäätämisjärjestystä;

6. ehdottaa, että Saksan puheenjohtajakaudella neuvostossa käynnistettävää Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevää konferenssia hyödynnetään sellaisten keskustelujen 
käynnistämiseksi, joihin osallistuisi EU:n muita toimielimiä, kansalaisia ja 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka toisivat esiin EU:n eri alueiden 
erilaisia näkemyksiä ja edustaisivat sen jäsenvaltioiden maantieteellistä ja väestöllistä 
monimuotoisuutta, ja että keskusteluissa käsiteltäisiin muun muassa demokraattisia ja 
perustuslaillisia haasteita, jotka liittyvät elpymisvälineen institutionaaliseen 
rakenteeseen ja monivuotista rahoituskehystä ja yleisemmin omia varoja koskeviin 
päätöksentekomenettelyihin, ja pyritään vahvistamaan Euroopan parlamentin asemaa 
näissä menettelyissä.


