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Tarkistus 1
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 311 artiklassa määrätään, että 
unioni ”huolehtii siitä, että sillä on 
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat”; korostaa siksi, että on tärkeää, että 
EU:n talousarvio on riittävä ja palvelee 
EU:n kansalaisia;

1. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 311 artiklassa määrätään, että 
unioni ”huolehtii siitä, että sillä on 
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat”; korostaa, että on tärkeää, että EU:n 
talousarvio on riittävä ja palvelee 
kansalaisia; kehottaa siksi perustamaan 
osallistavan budjetoinnin pysyvän 
mekanismin, jotta kansalaiset saavat 
äänensä kuuluviin menojen 
painopisteiden määrittämisessä, jotta 
vahvistetaan talousarvion avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta ja edistetään 
osallistavaa demokratiaa;

Or. en

Tarkistus 2
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 311 artiklassa määrätään, että 
unioni ”huolehtii siitä, että sillä on 
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat”; korostaa siksi, että on tärkeää, että 
EU:n talousarvio on riittävä ja palvelee 
EU:n kansalaisia;

1. palauttaa mieliin, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 311 artiklassa määrätään, että 
unioni ”huolehtii siitä, että sillä on 
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat”; korostaa siksi, että on tärkeää, että 
EU:n talousarvio on riittävä ja palvelee 
EU:n kansalaisia; korostaa tarvetta lisätä 
joustavuutta EU:n budjetoinnissa 
koordinoidusti Euroopan parlamentin 
kanssa, jotta varmistetaan monivuotisen 



PE732.805v01-00 4/19 AM\1257604FI.docx

FI

rahoituskehyksen mukauttaminen EU:n 
kansalaisille tärkeisiin uusiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 3
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että Euroopan 
laajuisten vakavien kriisien, kuten 
pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan 
käymän hyökkäyssodan, äkillinen 
puhkeaminen on koetellut monivuotista 
rahoituskehystä, ja korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä on 
hallinnoitava joustavammin mutta silti 
kestävämmin; pitää sen tähden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista tarpeellisena ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
toimintaa ja esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavasta tarkistamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä;

2. huomauttaa, että Euroopan 
laajuisten vakavien kriisien, kuten 
pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan 
käymän hyökkäyssodan, äkillinen 
puhkeaminen on koetellut monivuotista 
rahoituskehystä, ja korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä on 
hallinnoitava joustavammin mutta silti 
kestävämmin; korostaa, että EU:n 
finanssipolitiikan rakenne on edelleen 
epätäydellinen, koska EU:lta puuttuu 
pysyviä merkityksellisiä budjettivälineitä, 
jotka parantaisivat sen kykyä reagoida 
häiriöihin ja parantaisivat siten sen 
palautumiskykyä; kehottaa perustamaan 
pysyvän rahoituskapasiteetin, jolla 
voidaan puuttua yhteisiin tai 
maakohtaisiin häiriöihin; pitää sen tähden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista tarpeellisena ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
toimintaa ja esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavasta tarkistamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä;

Or. en

Tarkistus 4
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että Euroopan 
laajuisten vakavien kriisien, kuten 
pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan 
käymän hyökkäyssodan, äkillinen 
puhkeaminen on koetellut monivuotista 
rahoituskehystä, ja korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä on 
hallinnoitava joustavammin mutta silti 
kestävämmin; pitää sen tähden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista tarpeellisena ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
toimintaa ja esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavasta tarkistamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä;

2. huomauttaa, että Euroopan 
laajuisten vakavien kriisien, kuten 
pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan 
käymän hyökkäyssodan, energiakriisin ja 
lisääntyneen inflaation, äkillinen 
puhkeaminen, osoittivat selvästi, että 
tarvitsemme vahvempaa unionia ja 
kunnianhimoisempia toimintapolitiikkoja, 
joita rahoitetaan entistä vahvemmilla 
resursseilla, ja koettelivat monivuotista 
rahoituskehystä, ja korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä on 
hallinnoitava joustavammin mutta silti 
kestävämmin; pitää sen tähden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista tarpeellisena ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
toimintaa ja esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavasta tarkistamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä; 
vahvistaa, että unionin uudistaminen ei 
ole mahdollista ilman samanaikaista 
keskustelua siitä, miten EU:n 
talousarviota koskevaa päätöksentekoa ja 
sen laatua ja määrää voidaan parantaa;

Or. en

Tarkistus 5
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että Euroopan 
laajuisten vakavien kriisien, kuten 
pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan 
käymän hyökkäyssodan, äkillinen 

2. huomauttaa, että Euroopan 
laajuisten vakavien kriisien, kuten 
pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan 
käymän hyökkäyssodan, äkillinen 
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puhkeaminen on koetellut monivuotista 
rahoituskehystä, ja korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä on 
hallinnoitava joustavammin mutta silti 
kestävämmin; pitää sen tähden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista tarpeellisena ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
toimintaa ja esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavasta tarkistamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä;

puhkeaminen ja niiden haitallinen 
taloudellinen heijastusvaikutus on 
koetellut monivuotista rahoituskehystä, ja 
korostaa, että monivuotista rahoituskehystä 
on vahvistettava ja hallinnoitava 
joustavammin mutta silti kestävämmin; 
pitää sen tähden monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteellista 
tarkistamista tarpeellisena ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
toimintaa ja esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavasta tarkistamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä;

Or. en

Tarkistus 6
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että Euroopan 
laajuisten vakavien kriisien, kuten 
pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan 
käymän hyökkäyssodan, äkillinen 
puhkeaminen on koetellut monivuotista 
rahoituskehystä, ja korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä on 
hallinnoitava joustavammin mutta silti 
kestävämmin; pitää sen tähden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista tarpeellisena ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
toimintaa ja esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavasta tarkistamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä;

2. huomauttaa, että Euroopan 
laajuisten vakavien kriisien, kuten 
pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan 
käymän hyökkäyssodan, äkillinen 
puhkeaminen ja EU:n ennennäkemätön 
panostus ovat koetelleet monivuotista 
rahoituskehystä, ja korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä on 
hallinnoitava joustavammin mutta silti 
kestävämmin; pitää sen tähden 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista tarpeellisena ja kehottaa 
komissiota tarkastelemaan perusteellisesti 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
toimintaa ja esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavasta tarkistamisesta 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä;

Or. ga
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Tarkistus 7
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että 
16. joulukuuta 2020 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa määrätään1että, kun 
on tehty ehdotus uudeksi monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi tai sen huomattavaksi 
tarkistamiseksi, toimielimet ovat 
sitoutuneet pyrkimään määrittelemään 
erityiset järjestelyt, joita sovelletaan niiden 
välisessä yhteistyössä ja vuoropuhelussa 
hyväksymiseen johtavan menettelyn 
aikana;

3. palauttaa mieliin, että 
16. joulukuuta 20201 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa määrätään että, kun 
on tehty ehdotus uudeksi monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi tai sen huomattavaksi 
tarkistamiseksi, toimielimet ovat 
sitoutuneet pyrkimään määrittelemään 
erityiset järjestelyt, joita sovelletaan niiden 
välisessä yhteistyössä ja vuoropuhelussa 
hyväksymiseen johtavan menettelyn 
aikana; vahvistaa sitoutumisensa tähän 
sopimukseen ja ilmaisee valmiutensa 
tehdä yhteistyötä muiden toimielinten 
kanssa kunnianhimoisten ja 
tulevaisuuden vaatimukset huomioon 
ottavien budjettiratkaisujen laatimiseksi ja 
toteuttamiseksi;

_________________ _________________
1 Talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 
ja moitteettomasta varainhoidosta sekä 
uusista omista varoista, mukaan lukien 
etenemissuunnitelma uusien omien varojen 
käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 
tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välisen toimielinten sopimuksen 15 kohta 
(EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 28).

1 Talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 
ja moitteettomasta varainhoidosta sekä 
uusista omista varoista, mukaan lukien 
etenemissuunnitelma uusien omien varojen 
käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 
tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välisen toimielinten sopimuksen 15 kohta 
(EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 28).

Or. en

Tarkistus 8
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa Euroopan parlamentin 
keskeistä roolia monivuotisen 
rahoituskehyksen valmistelussa, 
uudelleentarkastelussa ja valvonnassa; 
muistuttaa, että kaikki monivuotista 
rahoituskehystä koskevan paketin osat on 
pantava täytäntöön Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun keskinäisen vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti;

4. korostaa Euroopan parlamentin 
keskeistä roolia monivuotisen 
rahoituskehyksen valmistelussa, 
uudelleentarkastelussa ja valvonnassa; 
toistaa näkemyksensä, että kaikissa 
tulevissa päätöksissä unionin talousarvion 
rakenteesta olisi turvattava 
yhteisömenetelmä ja varmistettava, että 
parlamentti osallistuu täysimääräisesti 
päätöksentekoprosessiin; muistuttaa, että 
kaikki monivuotista rahoituskehystä 
koskevan paketin osat on pantava 
täytäntöön Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun keskinäisen vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti; pitää 
valitettavana välineiden käyttöä 
lainsäädännön edistämiseksi ilman 
Euroopan parlamentin hyväksyntää tai 
vaikutusvaltaa;

Or. en

Tarkistus 9
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa Euroopan parlamentin 
keskeistä roolia monivuotisen 
rahoituskehyksen valmistelussa, 
uudelleentarkastelussa ja valvonnassa; 
muistuttaa, että kaikki monivuotista 
rahoituskehystä koskevan paketin osat on 
pantava täytäntöön Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun keskinäisen vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti;

4. korostaa Euroopan parlamentin 
keskeistä roolia monivuotisen 
rahoituskehyksen valmistelussa, 
uudelleentarkastelussa ja valvonnassa; 
muistuttaa, että kaikki monivuotista 
rahoituskehystä koskevan paketin osat on 
pantava täytäntöön Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun keskinäisen vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa EU:n 
talousarvioon tehtävien siirtojen ja 
mukautusten lisääntyessä kunnioittamaan 
Euroopan parlamentin oikeuksia sen 
talousarvioroolissa ja pyytää läpinäkyvää, 
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avointa ja ennakoitavaa prosessia näiden 
toimenpiteiden osalta;

Or. en

Tarkistus 10
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
uusia omia varoja etuajassa suhteessa 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
oikeudellisesti sitovassa 
etenemissuunnitelmassa kaavailtuun 
aikatauluun;

5. kehottaa komissiota ehdottamaan 
uusia omia varoja etuajassa suhteessa 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
oikeudellisesti sitovassa 
etenemissuunnitelmassa kaavailtuun 
aikatauluun vuoden 2023 loppuun 
mennessä; huomauttaa, että näiden 
uusien varojen olisi tuotettava riittävästi 
tuloja sen varmistamiseksi, että yhteinen 
velka voidaan tosiasiallisesti maksaa 
takaisin;

Or. en

Tarkistus 11
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että maksusitoumus- ja 
maksumäärärahojen nykyiset omien 
varojen enimmäismäärät on nostettava 
tasolle, joka on lähes kolme prosenttia 
EU:n jäsenvaltioiden BKTL:stä, jotta 
Euroopan unioni voi nojautua 
suurempaan talousarvioon poliittisten 
tavoitteidensa saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 12
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toistaa, että unionin tasolla sovitut 
uudet omien varojen järjestelmät on 
pantava nopeasti täytäntöön, ja kehottaa 
panemaan ne täytäntöön tasapainoisella 
tavalla, jotta varmistetaan EU:n 
taloudellisen potentiaalin ja 
eurooppalaisten arvojen suojelu;

Or. en

Tarkistus 13
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. vaatii EU:n finanssipolitiikan 
vahvempaa integrointia, jotta voidaan 
vahvistaa sen itsenäistä 
rahoituskapasiteettia ja toimia 
kestävämmin veronkierron torjunnassa ja 
edetä vähitellen kohti todellista 
fiskaaliunionia;

Or. en

Tarkistus 14
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan 6. muistuttaa, että Euroopan 
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tulevaisuuskonferenssi on ehdottanut 
unionin talousarvion vahvistamista uusilla 
omilla varoilla2ja että Euroopan 
parlamentin olisi päätettävä unionin 
talousarviosta samalla tavoin kuin 
kansallisilla parlamenteilla on oikeus 
päättää talousarvioista kansallisella 
tasolla3; kehottaa tässä yhteydessä 
Euroopan parlamenttia tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä komission ja 
neuvoston kanssa uusien omien varojen 
hyväksymisprosessissa;

tulevaisuuskonferenssi on ehdottanut 
unionin talousarvion vahvistamista uusilla 
omilla varoilla2 ja että Euroopan 
parlamentin olisi päätettävä unionin 
talousarviosta samalla tavoin kuin 
kansallisilla parlamenteilla on oikeus 
päättää talousarvioista kansallisella tasolla3 
erityisesti lisäämällä demokraattista 
valvontaansa myös EU:n talousarvion 
tulopuolella; kehottaa tässä yhteydessä 
Euroopan parlamenttia tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä komission ja 
neuvoston kanssa uusien omien varojen 
hyväksymisprosessissa;

_________________ _________________
2 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
16.

2 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
16.

3 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
39.4., kolmas luetelmakohta.

3 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
39.4., kolmas luetelmakohta.

Or. en

Tarkistus 15
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan 
tulevaisuuskonferenssi on ehdottanut 
unionin talousarvion vahvistamista uusilla 
omilla varoilla2ja että Euroopan 
parlamentin olisi päätettävä unionin 
talousarviosta samalla tavoin kuin 
kansallisilla parlamenteilla on oikeus 
päättää talousarvioista kansallisella 
tasolla3; kehottaa tässä yhteydessä 
Euroopan parlamenttia tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä komission ja 
neuvoston kanssa uusien omien varojen 
hyväksymisprosessissa;

6. muistuttaa, että Euroopan 
tulevaisuuskonferenssi on ehdottanut 
unionin talousarvion vahvistamista uusilla 
omilla varoilla2 ja että Euroopan 
parlamentin olisi päätettävä unionin 
talousarviosta samalla tavoin kuin 
kansallisilla parlamenteilla on oikeus 
päättää talousarvioista kansallisella 
tasolla3; kehottaa tässä yhteydessä 
Euroopan parlamenttia tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä komission ja 
neuvoston kanssa uusien omien varojen 
hyväksymisprosessissa; korostaa, että 
konferenssi antoi lisäpontta nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamiselle;
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_________________ _________________
2 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
16.

2 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
16.

3 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
39.4., kolmas luetelmakohta.

3 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
39.4., kolmas luetelmakohta.

Or. en

Tarkistus 16
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan 
tulevaisuuskonferenssi on ehdottanut 
unionin talousarvion vahvistamista uusilla 
omilla varoilla2ja että Euroopan 
parlamentin olisi päätettävä unionin 
talousarviosta samalla tavoin kuin 
kansallisilla parlamenteilla on oikeus 
päättää talousarvioista kansallisella 
tasolla3; kehottaa tässä yhteydessä 
Euroopan parlamenttia tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä komission ja 
neuvoston kanssa uusien omien varojen 
hyväksymisprosessissa;

6. muistuttaa, että Euroopan 
tulevaisuuskonferenssi on ehdottanut 
unionin talousarvion vahvistamista uusilla 
omilla varoilla2 ja että Euroopan 
parlamentin olisi päätettävä unionin 
talousarviosta samalla tavoin kuin 
kansallisilla parlamenteilla on oikeus 
päättää talousarvioista kansallisella 
tasolla3; kehottaa tässä yhteydessä 
antamaan Euroopan parlamentille 
oikeuden tehdä päätöksiä yhdessä 
komission ja neuvoston kanssa uusien 
omien varojen hyväksymisprosessista;

_________________ _________________
2 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
16.

2 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
16.

3 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
39.4., kolmas luetelmakohta.

3 Euroopan tulevaisuuskonferenssi, ehdotus 
39.4., kolmas luetelmakohta.

Or. en

Tarkistus 17
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
päätelmien mukaisesti päätöksentekoa ja 
EU:n talousarvion institutionaalista 
ulottuvuutta koskeva pohdinta olisi 
välttämättömänä seurantatoimena 
sisällytettävä Eurooppa-valmistelukunnan 
tärkeimpiin aiheisiin, kuten myös 
Euroopan parlamentin 9. kesäkuuta 2022 
antamassa päätöslauselmassa pyydettiin; 
toistaa, että EU:n talousarviota on 
käytettävä aktiivisesti Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
suositusten välittömään 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 18
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että EU:n talousarvion 
sisäistä yhteenkuuluvuutta olisi 
vahvistettava talousarvion yhtenäisyyden 
periaatteen mukaisesti keräämällä 
olemassa olevat varat ja rahoitusvälineet 
Euroopan parlamentin demokraattiseen 
valvontaan; korostaa, että talousarvion 
ulkopuoliset rahoitusvälineet voivat olla 
vain väliaikainen ratkaisu rahoituksen 
lisäämiseen, mutta ne eivät voi korvata 
EU:n varoja;

Or. en

Tarkistus 19
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Lausuntoluonnos
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8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio soveltaa yleistä ehdollisuutta 
koskevaa asetusta5, jossa säädetään 
säännöistä, jotka ovat välttämättömiä 
unionin talousarvion suojaamiseksi 
tapauksessa, jossa 
oikeusvaltioperiaatteiden rikkominen 
jäsenvaltioissa vaikuttaa tai uhkaa 
vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion 
moitteettomaan varainhoitoon tai unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen riittävän 
suoraan;

8. katsoo, että elpymis- ja 
palautumistukiväline on kriisiaikoina 
ollut tehokas ja ratkaisevan tärkeä väline, 
joka on tukenut jäsenvaltioiden 
taloudellista lähentymistä ja 
mahdollistanut eurooppalaista lisäarvoa 
tuottavien strategisten rajatylittävien 
hankkeiden rahoittamisen; panee 
merkille, että komissio soveltaa yleistä 
ehdollisuutta koskevaa asetusta5, jossa 
säädetään säännöistä, jotka ovat 
välttämättömiä unionin talousarvion 
suojaamiseksi tapauksessa, jossa 
oikeusvaltioperiaatteiden rikkominen 
jäsenvaltioissa vaikuttaa tai uhkaa 
vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion 
moitteettomaan varainhoitoon tai unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen riittävän 
suoraan; pitää valitettavana 
oikeusvaltioperiaatetta koskevan 
ehdollisuusmekanismin täytäntöönpanon 
viivästymistä ja kehottaa komissiota 
tehostamaan niiden välietappien ja 
tavoitteiden valvontaa, jotka 
jäsenvaltioiden on saavutettava; korostaa, 
että varoja ei voida maksaa, jos 
jäsenvaltiot eivät noudata 
oikeusvaltioperiaatetta ja kaikkia 
asiaankuuluvia unionin tuomioistuimen 
tuomioita;

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 
16. joulukuuta 2020, yleisestä 
ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi (EUVL L 433I, 
22.12.2020, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 
16. joulukuuta 2020, yleisestä 
ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi (EUVL L 433I, 
22.12.2020, s. 1).

Or. en

Tarkistus 20
Seán Kelly



AM\1257604FI.docx 15/19 PE732.805v01-00

FI

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio soveltaa yleistä ehdollisuutta 
koskevaa asetusta5, jossa säädetään 
säännöistä, jotka ovat välttämättömiä 
unionin talousarvion suojaamiseksi 
tapauksessa, jossa 
oikeusvaltioperiaatteiden rikkominen 
jäsenvaltioissa vaikuttaa tai uhkaa 
vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion 
moitteettomaan varainhoitoon tai unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen riittävän 
suoraan;

8. kiinnittää huomiota 
oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuutta4a 
koskeviin Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioihin5, joissa 
säädetään säännöistä, jotka ovat 
välttämättömiä unionin talousarvion 
suojaamiseksi tapauksessa, jossa 
oikeusvaltioperiaatteiden rikkominen 
jäsenvaltioissa vaikuttaa tai uhkaa 
vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion 
moitteettomaan varainhoitoon tai unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen riittävän 
suoraan; pitää myönteisenä, että komissio 
noudattaa asetusta 
oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuudesta;

_________________ _________________
4a Asiat C-156/21, Unkari vastaan 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ja C-
157/21, Puola vastaan Euroopan 
parlamentti ja neuvosto

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 
16. joulukuuta 2020, yleisestä 
ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi (EUVL L 433I, 
22.12.2020, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 
16. joulukuuta 2020, yleisestä 
ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi (EUVL L 433I, 
22.12.2020, s. 1).

Or. ga

Tarkistus 21
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio soveltaa yleistä ehdollisuutta 
koskevaa asetusta5, jossa säädetään 
säännöistä, jotka ovat välttämättömiä 
unionin talousarvion suojaamiseksi 

8. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio soveltaa yleistä ehdollisuutta 
koskevaa asetusta5, jossa säädetään 
säännöistä, jotka ovat välttämättömiä 
unionin talousarvion suojaamiseksi 
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tapauksessa, jossa 
oikeusvaltioperiaatteiden rikkominen 
jäsenvaltioissa vaikuttaa tai uhkaa 
vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion 
moitteettomaan varainhoitoon tai unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen riittävän 
suoraan;

tapauksessa, jossa 
oikeusvaltioperiaatteiden rikkominen 
jäsenvaltioissa vaikuttaa tai uhkaa 
vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion 
moitteettomaan varainhoitoon tai unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen riittävän 
suoraan; korostaa siksi, että vuotuisessa 
talousarviosuunnittelussa on otettava 
käyttöön tarkat rahoitusvelvoitteet;

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 
16. joulukuuta 2020, yleisestä 
ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi (EUVL L 433I, 
22.12.2020, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 
16. joulukuuta 2020, yleisestä 
ehdollisuusjärjestelmästä unionin 
talousarvion suojaamiseksi (EUVL L 433I, 
22.12.2020, s. 1).

Or. en

Tarkistus 22
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että näin suuri osa 
kansallisista maksuosuuksista ei voi enää 
toimia EU:n talousarvion hyväksi; katsoo, 
että nykyisen kriisin pohjalta on 
välttämätöntä ottaa käyttöön merkittäviä 
ja todellisia unionin omia varoja, jotta 
voidaan jatkuvasti tukea elpymistä 
asianmukaisilla välineillä ja välttää uudet 
taloudelliset eroavaisuudet;

Or. en

Tarkistus 23
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toistaa kehotuksensa poistaa 
mahdollisimman pian kaikki 
budjettialennukset ja korjausmekanismit, 
jotta varmistetaan oikeudenmukainen 
kohtelu jäsenvaltioiden välillä; kehottaa 
komissiota raportoimaan jäsenvaltioiden 
nettotaseista nykyistä kapea-alaista 
tilinpitomallia laajemmin ja ottamaan 
käyttöön uusia talousarvioindikaattoreita, 
joissa keskitytään EU:n politiikkoihin 
osallistumisesta saatavaan eurooppalaiseen 
lisäarvoon;

9. toistaa kehotuksensa poistaa 
mahdollisimman pian kaikki 
budjettialennukset ja korjausmekanismit, 
jotta varmistetaan oikeudenmukainen 
kohtelu jäsenvaltioiden välillä; kehottaa 
komissiota raportoimaan jäsenvaltioiden 
nettotaseista nykyistä kapea-alaista 
tilinpitomallia laajemmin ja ottamaan 
käyttöön uusia talousarvioindikaattoreita, 
joissa keskitytään jäsenvaltioiden väliseen 
solidaarisuuteen ja EU:n politiikkoihin 
osallistumisesta saatavaan eurooppalaiseen 
lisäarvoon;

Or. en

Tarkistus 24
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kehottaa tarkistamaan voimassa 
olevaa asetusta (heinäkuussa 2018 
annetun unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavan varainhoitoasetuksen 15 
artiklan 3 kohta), joka liittyy 
arvonlisäveron kantamisen ja sakkojen 
muodossa EU:n tasolla kertyneiden 
lisävarojen siirtämiseen takaisin 
jäsenvaltioille, ja ehdottaa, että 
mahdolliset uudet varat osoitetaan 
unionin tasolla asetettuihin 
painopisteisiin;

Or. en

Tarkistus 25
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Lausuntoluonnos
10 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. toistaa kehotuksensa aktivoida 
SEUT-sopimuksen 312 artiklan 2 kohdan 
mukainen siirtymälauseke, jotta neuvosto 
voi hyväksyä rahoituskehysasetuksen 
määräenemmistöllä; palauttaa mieliin 
ehdotuksensa siitä, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
hyväksymiseen sovellettaisiin tavallista 
lainsäätämisjärjestystä; kehottaa 
muuttamaan SEUT-sopimuksen 311 
artiklan 3 kohtaa siten, että Euroopan 
parlamentti voi antaa uusien omien varojen 
hyväksymisprosessissa hyväksyntänsä.

10. toistaa kehotuksensa aktivoida 
SEUT-sopimuksen 312 artiklan 2 kohdan 
mukainen siirtymälauseke, jotta 
rahoituskehysasetus voidaan hyväksyä 
määräenemmistöllä; palauttaa mieliin 
ehdotuksensa siitä, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
hyväksymiseen sovellettaisiin tavallista 
lainsäätämisjärjestystä; kehottaa 
muuttamaan SEUT-sopimuksen 311 
artiklan 3 kohtaa siten, että Euroopan 
parlamentti voi antaa uusien omien varojen 
hyväksymisprosessissa hyväksyntänsä.

Or. en

Tarkistus 26
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. muistuttaa, että on tärkeää tehdä 
työtä SEUT-sopimuksen 311 artiklan 
muuttamiseksi, jotta voidaan vahvistaa 
parlamentin roolia tulevien omia varoja 
koskevien päätösten hyväksymistä 
koskevassa päätöksentekoprosessissa, 
jolloin molemmat budjettivallan käyttäjät, 
parlamentti ja neuvosto, toimivat 
lainsäätäjinä, joilla on yhtäläiset 
valtuudet, kun neuvotellaan omien 
varojen järjestelmän tarkistamisesta;

Or. en

Tarkistus 27
Charles Goerens

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota 
käynnistämään kolmansien maiden 
rahoitusosuuksia koskevan työn ja 
koordinoimaan niitä paremmin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
painopisteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 28
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. on vahvasti sitä mieltä, että 
monivuotisen rahoituskehyksen kesto olisi 
sovitettava yhteen unionin 
lainsäädäntökauden poliittisen syklin 
kanssa demokraattisen legitiimiyden ja 
valvonnan vahvistamiseksi.

Or. en


