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B9-0156/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, 
omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta
(2020/2631(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 312 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Nykyaikainen 
talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – 
monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027” (COM(2018)0321),

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (COM(2018)0322) ja 2. toukokuuta 2018 annetun komission 
ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 
(COM(2018)0325),

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa väliaikaisen mietinnön monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin1,

– ottaa huomioon puheenjohtajavaltio Suomen neuvottelupaketin, joka sisältää neuvoston 
valtuuskunnille 5. joulukuuta 2019 toimitetut luvut,

– ottaa huomioon puheenjohtaja Charles Michelin 21. helmikuuta 2020 pidetyn 
Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen jälkeen esittämät huomautukset,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi2,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan 
21. huhtikuuta 2020 esittelemän asiakirjan ”Elpymistä koskeva etenemissuunnitelma – 
Kohti sietokykyisempää, kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa Eurooppaa”,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Eurooppa-neuvoston 
jäsenten videokonferenssin jälkeen 23. huhtikuuta 2020,

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0032.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että komissio esitti 2. toukokuuta 2018 joukon säädösehdotuksia, jotka 
koskivat vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä ja unionin omia varoja, 
minkä jälkeen se esitti säädösehdotuksia unionin uusien ohjelmien perustamisesta ja 
välineiden käyttöönotosta;

B. ottaa huomioon, että valtion- tai hallitusten päämiehet eivät päässeet Eurooppa-
neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 20. helmikuuta 2020 yhteisymmärrykseen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin esittämästä monivuotista 
rahoituskehystä koskevasta ehdotuksesta;

C. toteaa, että monivuotinen rahoituskehys on jo osoittautunut tehottomaksi vastaamaan 
kansalaisten ja jäsenvaltioiden tarpeisiin ja niiden kohtaamiin haasteisiin, kuten 
työttömyyteen, talouden taantumaan, köyhyyteen, muuttoliikekriisiin ja 
turvallisuusuhkiin;

D. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on pahentanut jo ennestään vaikeaa tilannetta 
huomattavasti ja aiheuttanut vakavaa vahinkoa kaikissa jäsenvaltioissa;

E. ottaa huomioon, että EU:n toimielimet eivät ole ottaneet huomioon poliittisten ja 
taloudellisten valintojensa tuhoisia vaikutuksia yksilöihin ja pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin EU:ssa;

F. ottaa huomioon, että monet unionin kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa 
EU:hun, koska se ei ole kyennyt vastaamaan konkreettisesti heidän tämänhetkisiin 
tarpeisiinsa;

G. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat siirtymässä jälleenrakennusvaiheeseen, johon 
julkisten ja yksityisten toimijoiden on mukauduttava;

1. korostaa, että vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen painopisteitä olisi 
kohdennettava uudelleen ottaen huomioon pandemian sosioekonomiset vaikutukset 
lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

2. huomauttaa, että on tarpeen välttää aiempien virheiden toistuminen varmistamalla, että 
EU:n talousarvio on tehokkaampi, avoimempi ja tulosperusteisempi, samalla kun 
vähennetään hallintomenoja ja estetään rahan tuhlaaminen;

3. torjuu kaikki ehdotukset korottaa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yleistä 
tasoa ja omien varojen enimmäismääriä mutta kannattaa joidenkin menojen 
aikaistamista alkuvuosina, jotta voidaan puuttua covid-19-kriisin vaikutuksiin;

4. toteaa, että on tärkeää sallia eri rahastojen välinen joustavuus, muuttaa tarvittaessa 
yhteisrahoitusosuuksia ja vähentää EU:n asettamia rajoituksia komission viimeaikaisia 
toimenpiteitä varten hyväksymän mallin mukaisesti;

5. kehottaa asettamaan etusijalle kasvua ja työpaikkoja tukevat ohjelmat, joilla autetaan 
erityisesti pk-yrityksiä, käsityöläisiä, kauppiaita, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja 
viljelijöitä, jotka muodostavat valtaosan jäsenvaltioiden työvoimasta ja tarjoavat 
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suurimman osan alueiden elämän kannalta välttämättömistä palveluista;

6. kehottaa osoittamaan ilmastotoimien valtavirtaistamiseen, uudistusten tukiohjelmiin ja 
ulkoiseen toimintaan suunnitellut määrärahat covid-19-epidemiaan liittyviin 
toimenpiteisiin;

7. vastustaa voimakkaasti kaikenlaisten ehtojen käyttöä, jolla EU:n rahoitus muutetaan 
poliittisen kiristyksen välineeksi, mikä olisi lisähyökkäys jäsenvaltioita ja niiden 
vapautta ja riippumattomuutta vastaan; korostaa kuitenkin, että tarvitaan 
johdonmukaista budjettipolitiikkaa;

8. torjuu EU:n uusien omien varojen käyttöönoton, joka lopulta johtaa yritysten 
kovempaan verotukseen ja kansalaisiin kohdistuvan paineen kasvuun;

9. ehdottaa, että mahdollisten omien varojen luettelon jatkamisen sijaan EU:n olisi 
järkeistettävä liiallisia hallintomenojaan ja arvioitava, voitaisiinko osaa varoista 
hallinnoida tehokkaammin jäsenvaltioissa, jotta voidaan taata toissijaisuusperiaatteen 
noudattaminen kaikilta osin;

10. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa omasta finanssipolitiikastaan, ja korostaa, 
että oikeus periä veroja on olennainen osa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta;

11. korostaa, ettei millään EU:n toimielimellä ole oikeutta periä veroja kansallisilta 
veronmaksajilta;

12. torjuu EU:n propagandakampanjan, jossa todetaan, että monivuotisen rahoituskehyksen 
BKTL-maksuosuuden alentaminen yhdistettynä uusiin EU-veroihin alentaa kansalaisten 
maksuosuuksia EU:n talousarvioon, koska kyseessä on puhtaasti markkinointiviestintä;

13. odottaa elvytyssuunnitelmaa koskevaa ehdotusta ja kyseenalaistaa suunnitellun 
yhteyden uutta monivuotista rahoituskehystä koskevaan ehdotukseen, kun otetaan 
huomioon aikataulu ja budjettirajoitukset; kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja komissiota 
varmistamaan, että parlamentti osallistuu täysimääräisesti päätöksentekoprosessiin sekä 
elvytyssuunnitelman hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon;

14. varoittaa komissiota rahoitusjärjestelyjen ja epäilyttävien kerrannaisvaikutusten 
käytöstä kunnianhimoisten lukujen ilmoittamisessa; korostaa, että käyttöön otettavia 
investointeja koskevat tunnusluvut eivät vastaa elvytyssuunnitelman määrärahojen 
todellista määrää eikä niillä voida kuvata niiden määrää;

15. torjuu kaikki yritykset käyttää kriisiä euroalueen yhä tiiviimmän yhdentymisen 
edistämiseen velkojen yhteisvastuumekanismien tai ehdollisuusmekanismien avulla;

16. pyytää EU:n toimielimiä olemaan puuttumatta kansallisella tasolla hyväksyttyihin 
toimenpiteisiin, joita pidetään tarpeellisina pandemian vaikutusten voittamiseksi;

17. vaatii, että EU:n päästökauppajärjestelmä korvataan hiilitullimekanismilla, joka on 
Maailman kauppajärjestön normien mukainen ja perustuu tuontitavaroiden 
hiilijalanjälkeen ja jossa otetaan huomioon suorat päästöt, sähköntuotannon päästöt ja 
raaka-aineiden käytöstä aiheutuvat päästöt; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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tukemaan tätä kaupan alan toimenpidettä asianmukaisilla kannustimilla tuotannon 
siirtämiseksi kolmansista maista jäsenvaltioihin;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, Eurooppa-
neuvostolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


