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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisinä poliittisia 
yhteisymmärryksiä, myös annettuja 
yhteisiä ja yksipuolisia julistuksia, jotka 
lainsäätäjät saavuttivat 5. marraskuuta 
oikeusvaltioasetuksesta ja 10. marraskuuta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, 
toimielinten välisestä sopimuksesta ja 
EU:n elpymisvälineestä; korostaa, että 
näissä historiallisissa poliittisissa 
yhteisymmärryksissä määrätään muun 
muassa seuraavista:

• ennennäkemätön 1,8 
biljoonan euron rahoituspaketti, 
joka koostuu monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 (1 
074 miljardia euroa, josta siirrytään 
asteittain 1 085 miljardiin euroon) 
sekä elpymisvälineestä (750 
miljardia euroa);

• monivuotiseen 
rahoituskehykseen 2021–2027 tehty 
16 miljardin euron korotus, joka 
jaetaan Euroopan parlamentin 
määrittelemille EU:n 
lippulaivaohjelmille (EU4Health, 
Horisontti Eurooppa, Erasmus+, 
yhdennetyn rajaturvallisuuden 
rahasto, Frontex, InvestEU, 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelma, 
Luova Eurooppa, humanitaarisen 
avun väline sekä naapuruus-, 
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kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline) ja jolla 
vahvistetaan odottamattoman 
tilanteen johdosta toteutettavia 
budjettitoimia;

• oikeudellisesti sitova 
etenemissuunnitelma, joka 
mahdollistaa uusien omien varojen 
käyttöönoton seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana ja jonka olisi oltava 
vähintään riittävä kattamaan EU:n 
elpymisvälineen tulevat 
takaisinmaksukustannukset 
(pääoma ja korot);

• oikeudellisesti sitova 
vähimmäisosuus, jonka mukaan 
ilmastomenoihin osoitetaan 
vähintään 30 prosenttia 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
ja EU:n elpymisvälineen varoista ja 
luonnon monimuotoisuuteen 
liittyviin menoihin osoitetaan 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
7,5 prosenttia vuonna 2024 ja 10 
prosenttia vuodesta 2026 eteenpäin;

• sukupuolten tasa-arvoon ja 
valtavirtaistamiseen liittyvien 
menojen seuranta;

• Euroopan parlamentin 
roolin vahvistaminen budjettivallan 
käyttäjänä EU:n elpymisvälineen ja 
ulkoisten käyttötarkoitukseensa 
sidottujen tulojen [hallinnoinnissa] 
sekä SEUT-sopimuksen 122 
artiklaan perustuvien tulevien 
hätäapuvälineiden perustamisessa;

• toimiva 
oikeusvaltioperiaatetta koskeva 
ehdollisuus;
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