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EHDOTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

Monivuotisen rahoituskehyksen tavoitteet 

1. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys olisi suunniteltava sellaisten rahamäärien 

perusteella, että niillä voidaan turvata strateginen kasvu, tuottaa unionin lisäarvoa, 

vahvistaa unionin taloutta ja tehdä yhteiskunnista unionille myönteisempiä; katsoo, että 

unionin talousarvion olisi oltava ymmärrettävä ja läpinäkyvä; 

Talousarvio- ja strategiasyklien yhteensovittaminen 

2. toteaa, että monivuotisen rahoituskehyksen seitsemän vuoden kestoa ei ole synkronoitu 

parlamentin ja komission viiden vuoden pituisten vaali- ja toimikausien kanssa eikä 

myöskään unionin kymmenvuotisen strategisen suunnittelun syklin tai Eurooppa 

2020 -strategian kanssa; katsoo, että synkronoinnin puuttuminen voi heikentää unionin 

demokraattista legitiimiyttä ja sen poliittisen ohjausjärjestelmän tehokkuutta, sillä saattaa 

muodostua tilanteita, joissa parlamentin ja komission on pidettävä kiinni edellisen 

rahoituskehyksen voimassaoloaikana tehdyistä poliittisia tavoitteita ja rahoitusta 

koskevista sopimuksista; korostaa, että tämä saattaisi antaa vaikutelman, että Euroopan 

parlamentin vaaleilla ei ole merkitystä pitkän aikavälin talousarvio- ja 

strategiasuunnittelun yhteydessä; 

3. palauttaa mieliin näkemyksensä, että monivuotisen rahoituskehyksen kesto olisi 

lyhennettävä seitsemästä vuodesta viiteen ja siten mukautettava parlamentin ja komission 

vaali- ja toimikausiin1 vaarantamatta käynnissä olevien ohjelmien toteuttamista tai 

hallinnointia ja että samalla on säädettävä 5+5 vuoden pitkän aikavälin 

ohjelmastrategiasta, johon sisältyy pakollinen välitarkistus; huomauttaa, että vuonna 2020 

tarjoutuu tilaisuus mukauttaa pitkän aikavälin strategiasykli talousarviosykliin, ja suosittaa 

vahvasti tähän tilaisuuteen tarttumista; katsoo, että komission olisi tarkasteltava myös 

mahdollisuutta ottaa käyttöön jatkuva ohjelma, jossa monivuotisen rahoituskehyksen 

kesto pysyisi samana kuin nyt mutta kukin rahoituskehys olisi osittain päällekkäinen 

edeltäjänsä kanssa, sillä päällekkäisyydellä voitaisiin osaltaan tasoittaa luontaisia huippuja 

ja aallonpohjia; 

EU:n menojen kattava tarkastelu 

4. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin on vuosi- ja erityiskertomuksissaan2 tuonut 

esille monia tapauksia, joissa unionin menot olisi voitu suunnitella strategisemmin ja niillä 

olisi voitu saavuttaa parempia tuloksia; pitää tältä osin valitettavana, että tärkeimpiin 

meno-ohjelmiin ja -järjestelmiin kohdennettuja resursseja ei usein ole mukautettu 

                                                 
1  Ks. 6. heinäkuuta 2016 annettu parlamentin päätöslauselma monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 

vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0309), 73 kohta, ja 27. huhtikuuta 2017 annettu päätöslauselma, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 

talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0143), 5 kohta. 
2  Ks. esim. tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset nro 4, 8, 19 ja 23 vuodelta 2016. 
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kymmenvuotisessa strategisen suunnittelun syklissä vahvistettuihin poliittisiin 

tavoitteisiin, mikä saattaa johtaa ristiriitaisiin tuloksiin; 

5. kehottaa komissiota vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä esittäessään 

liittämään siihen yksityiskohtaisen kuvauksen strategisista painopisteistä, joihin ehdotus 

monivuotiseksi rahoituskehykseksi perustuu; korostaa, että nämä painopisteet olisi 

otettava huomioon laadittaessa kattavaa Eurooppa 2030 -strategiaa, jota Euroopan 

parlamentin on määrä käsitellä perusteellisesti ennen kuin neuvosto hyväksyy vuoden 

2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyspaketin; 

6. pyytää komissiota ennen uutta monivuotista rahoituskehystä koskevan ehdotuksen 

laatimista toteuttamaan menojen perusteellisen ja kattavan tarkastelun ja arvioimaan siinä, 

missä määrin 

– resurssien kohdentaminen unionin talousarviossa vastaa unionin strategisia 

prioriteetteja ja mahdollisuuksia luoda lisäarvoa, erityisesti toimintapolitiikoissa, 

joiden on osoitettu nielevän runsaasti resursseja mutta jotka toimivat pelkästään 

uudelleenjaon välineinä, kuten koheesiopolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka 

(YMP), sekä sellaisilla viime aikoina ensisijaisilla toimintapolitiikan aloilla, joiden 

määrärahat ovat osoittautuneet riittämättömiksi olosuhteiden muuttuessa, kuten 

maahanmuuttopolitiikka ja ulkosuhteet 

– unionin ohjelmien ja järjestelmien avulla voidaan saavuttaa strategiset prioriteetit, 

tarjota vastinetta rahalle ja valvoa sääntöjenvastaisuuksien riskiä, kuten 

tilintarkastustuomioistuimen 3. marraskuuta 2016 julkaistussa katsauksessa vuosien 

2014–2010 monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin1 todetaan 

– unionin eri ohjelmat ja järjestelmät toimivat yhdessä johdonmukaisella tavalla 

erityisesti aloilla, joilla tavoitteiden tai täytäntöönpanon epäselvyys saattaa johtaa 

ristiriitaisiin tuloksiin ja tehottomaan varainkäyttöön 

– tietyt ohjelmat eivät ole osoittautuneet lainkaan vaikuttaviksi tai lisäarvoa tuottaviksi, 

joten voidaan säätää niiden lopettamisesta, jotta voidaan edistää ohjelmia, joiden on 

osoitettu tuottavan todellista lisäarvoa; 

7. pyytää komissiota ennen uutta monivuotista rahoituskehystä koskevan ehdotuksensa 

laatimista myös tekemään vertailevan analyysin avustusten ja lähinnä rahoitusvälineiden 

kautta myönnettävän takaisin maksettavan rahoitustuen täytäntöönpanokustannuksista 

ohjelmakaudelta 2014–2020 näiden kustannusten tosiasiallisen tason määrittämiseksi, 

kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 19/20162 suositeltiin; 

8. kehottaa komissiota ottamaan menojen tarkastelun tulokset tarkasti huomioon laatiessaan 

monivuotista rahoituskehystä koskevaa ehdotusta ja kattavaa Eurooppa 2030 -strategiaa; 

kehottaa tältä osin komissiota varmistamaan, että hallinto- ja valvontamekanismit ovat 

luotettavia kaikilla tasoilla ja kaikissa unionin talousarviomenettelyn vaiheissa ja että 

petokset ja sääntöjenvastaisuudet voidaan havaita ja niitä voidaan ehkäistä tehokkaasti; 

                                                 
1 Ks. 55 kohta. 
2  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 19/2016 ”EU:n talousarvion toteuttaminen 

rahoitusvälineiden avulla – ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen kokemusten hyödyntäminen”. 
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pyytää komissiota siirtymään riskiperusteiseen arviointiin, jolloin valvonnan resursseja 

voitaisiin keskittää paremmin niille alueille ja toimintapolitiikan aloille, joilla 

sääntöjenvastaisuuksien riskit ovat osoittautuneet suurimmiksi; 

Joustoa tavoitteiden ja uusien prioriteettien mukaan 

9. toteaa, että unionin politiikoilla voi olla erilaisia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 

tavoitteita, joiden saavuttaminen ei välttämättä rajoitu yhteen monivuotiseen 

rahoituskehykseen; katsoo, että on syytä harkita uutta tasapainoa poliittisten tavoitteiden 

asettamisen, toimintapolitiikkojen täytäntöönpanon ja rahoituskehyksen tarpeiden välillä; 

10. kehottaa komissiota selvittämään, olisiko mahdollista luoda talousarvioon todellista 

joustoa poliittisten tavoitteiden mukaan erityisesti siten, että laaditaan jatkuvaa 

budjetointia koskeva ohjelma, joka sisältää viiden vuoden suunnittelujaksot, tavoite- ja 

toimintapolitiikkakohtaiset tarkistuslausekkeet ja jatkuvan arviointiohjelman; kehottaa 

lisäämään sisäistä joustoa otsakkeiden ja vuosien välillä, jotta uuden rahoituskehyksen 

enimmäismäärät voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin; 

11. huomauttaa, että unioni voi kuluvalla rahoituskehyskaudella joutua monien uusien 

haasteiden eteen; kehottaa komissiota joustavoittamaan talousarviosuunnittelua niin, että 

se pystyy reagoimaan entistä tehokkaammin yllättäen muuttuviin olosuhteisiin; katsoo 

tältä osin, että vielä on toteutettava asianmukaisia hätätoimenpiteitä yhdessä muiden 

toimien kanssa, jotta voidaan lievittää unionin kriisejä etenkin maatalouden ja 

muuttoliikkeen aloilla, sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että parlamentin roolia 

rahoituskehyksen täytäntöönpanossa ja hyväksymisessä kunnioitetaan täysin ja ettei 

neuvosto toimi ilman parlamentin hyväksyntää; 

12. toteaa jälleen olevansa huolissaan siitä, että olemassa on yli tuhat rahoitusvälinettä ja 

erityisrahastoa ja lukuisia rahoitusmekanismeja, jotka tukevat unionin toimintapolitiikkoja 

mutta joita ei ole kirjattu unionin taseeseen, ja että niiden vuorovaikutuksesta aiheutuva 

rahoituksen monimutkaisuus on suuri syy siihen, että hajanaisen budjettikokonaisuuden 

demokraattinen vastuunalaisuus voi olla mahdotonta; kehottaa sekä yksinkertaistamaan 

budjettikokonaisuutta että lisäämään joustoa erilaisten rahoitusvälineiden monialaisessa 

käytössä, jotta voidaan ylittää rajoittavat säännökset, joiden vuoksi edunsaajat eivät voi 

hyötyä useista ohjelmista tavoitteeltaan yhteensopivissa hankkeissa; 

13. kehottaa jälleen kerran sisällyttämään Euroopan kehitysrahaston unionin talousarvioon, 

jotta voidaan paremmin hillitä liiallista muuttoliikettä ja puuttua sen perimmäisiin syihin 

unionin toimintapolitiikkojen ja strategioiden mukaisesti ja unionin budjettivallasta 

johtuvia välineitä ja menetelmiä hyödyntäen; katsoo, että kehityspolitiikassa voitaisiin 

puuttua paremmin yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin, jos sitä hallinnoitaisiin yhteisesti 

unionin talousarviosta; 

Perustellut tarpeet ja unionin lisäarvo 

14. on samaa mieltä ehdotuksesta, joka esitettiin tilintarkastustuomioistuimen katsauksessa 

vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin ja jonka mukaan 
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ohjelmien ja järjestelmien kesto on parempi määrittää toimintapoliittisten tarpeiden ja 

kansalaisten tarpeiden perusteella kuin rahoitussuunnittelukauden pituuden perusteella1; 

15. huomauttaa, että jäsenvaltioiden ja komission olisi voitava esittää unionin rahoitusta 

koskevia perusteltuja tarpeita ja määritellä tavoitteet ja tulokset, joihin pyritään, ennen 

menojen vahvistamista, ja korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon kansalaisten todelliset 

tarpeet yhdennetyn ja alueellisen lähestymistavan avulla; kehottaa komissiota 

määrittelemään selvästi unionin lisäarvon kriteerit, jotta voidaan estää mahdolliset 

epäselvyydet unionin varainkäyttöä koskevissa päätöksissä; huomauttaa lisäksi, että 

vaikuttavuuden, tehokkuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita olisi 

noudatettava ennen kunkin talousarviopäätöksen tekemistä; 

16. katsoo, että unionin avoimuusvaatimukset täyttyvät ihanteellisella tavalla niillä alueilla, 

jotka laativat tilinsä eurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätösstandardien mukaisesti; 

toteaa lisäksi, että kaksinkertainen kirjanpito olisi ihanteellinen keino helpottaa alueille ja 

kehityslaitoksille asetettuja velvoitteita, jotka koskevat raportointia komissiolle; kehottaa 

lisäkannustimena yhteisrahoittamaan unionin varoista julkisen sektorin 

tilinpäätösstandardien käyttöönottoa ja jatkuvaa mukauttamista; 

17. kannustaa komissiota entisestään tehostamaan ja virtaviivaistamaan unionin 

koheesiopolitiikkamenojen rakennetta ja koostumusta, jotta voidaan puuttua 

menestyksekkäästi kaupunki- ja maaseutualueiden ja eri jäsenvaltioiden eriarvoisuuteen ja 

jakaantumiseen, kääntää eroja lisäävät kehityskulut, päästä eroon pirstoutumisesta ja 

varmistaa unionin tuleva vakaa kehitys demokraattisena, vahvana ja yhtenäisenä 

yhteisönä; toistaa kantansa, jonka mukaan uusien poliittisten painopisteiden rahoitus ei 

saisi haitata unionin nykyisiä toimintapolitiikkoja vaan niihin olisi osoitettava uusia 

varoja; katsoo, että unionin taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen 

liittyvillä politiikkatoimilla voidaan yhä tukea vähiten kehittyneitä alueita ja parempaa 

rajatylittävää yhteistyötä, mutta pyytää, ettei komissio antaisi pelkkää uudelleenjakoon 

perustuvaa rahoitustukea vaan ottaisi huomioon kansalaisten todelliset tarpeet ja 

keskittyisi vieläkin enemmän kehitykseen ja kasvun nykyaikaistamiseen, innovointiin, 

liikkuvuuteen, ilmastonmuutokseen, alueiden tekemiseen turvalliseksi ihmisten 

aiheuttamia ja luonnonkatastrofeja vastaan, energiaan ja ekologiseen siirtymään ja unionin 

toimintapolitiikan alueelliseen vaikutukseen, ja katsoo, että kaikkialla unionissa olisi 

sovellettava samoja kriteerejä; toteaa myös, että tällainen paikkaan perustuva 

lähestymistapa luo eurooppalaista lisäarvoa sekä arvoa unionin kansalaisille ja on 

oleellisen tärkeä älykästä, kestävää ja osallistavaa Eurooppaa koskevan tavoitteen 

saavuttamisessa, koska se tarjoaa joustavuutta yhteisten vastausten laatimiseen moniin 

alueellisiin tarpeisiin ilman, että menetetään unionin toimintapolitiikan aihekohtainen 

painotus; 

18. toistaa jälleen kehotuksensa yksinkertaistaa koheesiopolitiikan hallintojärjestelmää 

kaikilla hallinnon tasoilla ja yksinkertaistaa myös valvontajärjestelmää, jonka olisi 

perustuttava enemmän tarkastusviranomaisten väliseen vastavuoroiseen hyödyntämiseen 

ja yhteistyöhön, jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa; katsoo, että unionin 

taloudellisessa, sosiaalisessa ja alueellisessa koheesiopolitiikassa olisi keskityttävä 

                                                 
1  Ks. 39 ja 40 kohta. 
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enemmän kunkin alueen erityistarpeisiin, jotta voidaan käsitellä niiden todellisia 

heikkouksia ja edistää niiden vahvuuksia; 

19. katsoo, että koheesiotuen edunsaajien aiempi kehitys olisi otettava paremmin huomioon 

unionin varoja jaettaessa; kehottaa komissiota esittämään koheesiohankkeiden 

yhteisrahoitusosuuksia koskevan tarkistetun järjestelmän, jossa otetaan huomioon aiempi 

kehitys ja supistetaan unionin rahoituksen osuutta alueilla, joilla on jo havaittu edistystä; 

20. huomauttaa, että yhtäältä YMP:n ja koheesiopolitiikan ja toisaalta unionin muiden 

sisäisten toimien välillä tarvitaan uudenlaista tasapainoa ja että unionin ulkoisia 

valmiuksia, myös turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä osatekijöitä, on vahvistettava; 

kannustaa komissiota painottamaan turvallisuus- ja puolustusalan yhteistyötä, kun se laatii 

ehdotustaan vuoden 2020 jälkeiseksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja kun 

uudistetaan ja pannaan täytäntöön unionin rahoitusvälineitä, kuten Euroopan strategisten 

investointien rahastoa (ESIR); kannattaa ajatusta pidemmälle menevästä Euroopan 

yhdentymisestä ja konkreettisia aloitteita turvallisuuden ja puolustuksen alalla; 

21. toistaa huomautuksensa1 YMP:n menojen kestämättömästä rakenteesta; panee 

huolestuneena merkille, että 44,7 prosenttia kaikista unionin maatiloista ansaitsi alle 

4 000 euroa vuodessa; panee sitäkin huolestuneempana merkille, että keskimäärin 

80 prosenttia YMP:n suorien tukien edunsaajista sai noin 20 prosenttia maksuista, ja 

suosittelee, että komissio asettaa YMP:n maksuille ylärajan tämä vinouman 

korjaamiseksi; huomauttaa, että hintojen vaihdellessa tai kriisin aikana suuremmat tilat 

eivät välttämättä tarvitse samaa tukitasoa vakauttamaan maataloudesta saatavia tuloja kuin 

pienet tilat, koska ne hyötyvät usein mahdollisista suurtuotannon eduista, jotka 

todennäköisesti tekevät niistä kestävämpiä; katsoo, että YMP:n rahoitusjärjestelmissä 

voitaisiin keskittyä enemmän niihin viljelijöihin, joihin kohdistuu erityisrajoituksia, joita 

ovat pienet tilat, ilmastollisesti ja maantieteellisesti haasteelliset alueet ja harvaan asutut 

alueet; 

22. kehottaa komissiota YMP:n yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista koskevan tarkastelun 

yhteydessä vahvistamaan erilaisen toimintapoliittisen suunnitelman tai erilaisen suoran 

tuen jakamismallin, jotta käytettävissä olisi parempia keinoja julkisten varojen 

kohdentamiseksi maatalouden ympäristötavoitteisiin ja ilmastotoimien tavoitteisiin; 

korostaa kuitenkin tarvetta tarjota tasapainottava taloudellinen korvaus, jolla katetaan 

elintarviketuotannon korkeiden terveys- ja ympäristövaatimusten ylläpitämisen 

kustannukset ja haasteellisiin ilmasto-oloihin tietyillä maantieteellisillä alueilla liittyvät 

korkeat tuotantokustannukset, sillä eurooppalaisilla viljelijöillä on usein vaikeuksia 

maailmanlaajuisessa kilpailussa; 

  

                                                 
1 Ks. 27. huhtikuuta 2017 annettu parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset, jotka ovat 

erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA(2016)0143), 207 kohta. 
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Eroon maksattamatta olevista sitoumuksista: todellisen arvioinnin ja tehokkaan 

budjettikapasiteetin puuttumisen seuraukset 

23. pitää erittäin valitettavana sitkeästi korkealla tasolla pysyttelevää maksattamatta olevien 

sitoumusten määrää, joka on toisaalta seurausta jäsenvaltioiden maksupyyntöjen 

viivästymisestä ja toisaalta siitä, että komissio on ehdottanut ohjelmia huomattavan 

myöhään; huomauttaa, että tämän vuoksi talousarvion toteuttamisen todellinen arviointi ja 

tarkastelu niin ohjelmakauden puolivälissä kuin sen lopussakin on mahdotonta; 

pahoittelee sitä, että tämä heikentää budjettivallan käyttäjän ennakointikykyä; pitää 

erityisen valitettavana, että maksattamatta olevat sitoumukset lisääntyivät merkittävästi 

vuoden 2016 loppuun mennessä ja saavuttivat 238 miljardin euron tason ja että vuoden 

2015 lukuihin verrattuna lisäys – yli 21 miljardia euroa – oli kaksinkertainen alkuperäisiin 

odotuksiin nähden; 

24. huomauttaa tämän tilanteen olevan pitkälti seurausta siitä, että jäsenvaltiot ovat esittäneet 

hyvin vähän maksupyyntöjä vuosiksi 2014–2020, ja korostaa, että tämä voi vaarantaa 

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikuttavuuden; pyytää komissiota 

analysoimaan jäsenvaltioiden maksupyyntöjen viivästymisen taustalla olevia syitä ja 

erityisesti tarkastelemaan uudelleen rakennerahastojen yleistä rakennetta, jotta voidaan 

nopeuttaa prosessia, joka käsittää unionin ohjelmatyön, komission harjoittaman seurannan 

ja jäsenvaltioiden viranomaisten vastuulla olevan täytäntöönpanon; 

25. kehottaa komissiota pohtimaan n+2- ja n+3-sääntöjen lisäarvoa rakennerahastojen 

maksuissa ja ehdottamaan, että jäsenvaltiot velvoitettaisiin maksamaan ohjelmakauden 

päättyessä käyttämättömät rakennerahastojen määrärahat takaisin unionin talousarvioon; 

Tulosbudjetti: kehys jaksotuksen määrittämiseksi 

26. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita nykyaikaistamaan ja muokkaamaan merkittävästi 

unionin talousarviota tulosbudjetoinnin periaatteiden pohjalta arvioimalla myös tällaisen 

budjetoinnin sosiaalista vaikutusta ja ottamalla sen aina huomioon, jotta talousarvioon 

voidaan sisällyttää 27 jäsenvaltion unionin tasolla sovitut uudet prioriteetit ja jotta 

euroalueen julkisen talouden vakauttamisjärjestelyä voidaan tukea omia varoja käyttäen; 

27. katsoo, että jos euroalueen jäsenvaltioille ehdotetaan mahdollista uutta erillistä 

budjettikapasiteettia, sitä olisi kehitettävä unionin kehyksessä ja siihen olisi kuuluttava 

asianmukainen demokraattinen valvonta ja vastuunalaisuus nykyisten toimielinten kautta, 

ja toteaa, että sovittujen rakenneuudistusten täytäntöönpano olisi asetettava tästä 

kapasiteetista annettavan mahdollisen taloudellisen avun ehdoksi; 

28. katsoo, että unionin talousarvion tavoitteena olisi oltava unionin poliittisessa strategiassa 

määriteltyjen ja monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeista kuvastuvien poliittisten 

tavoitteiden saavuttaminen ja että budjettikohdat olisi esitettävä tässä kehyksessä ja 

ryhmiteltävä uudelleen näihin tavoitteisiin tähtäävien ohjelmaselvitysten alle pikemmin 

kuin luokiteltava toiminnoittain; kehottaa komissiota kehittämään eri budjettikohtien ja 

varojen käyttöön kokonaisvaltaisemman lähestymistavan, joka antaa mahdollisuuden 

vastata todellisiin haasteisin alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla; korostaa myös, 

että tiiviimmän yhteistyön menot olisi sisällytettävä unionin talousarvioon; 
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29. muistuttaa kehottaneensa komissiota päätöslauselmassaan, joka liittyy vastuuvapauden 

myöntämiseen varainhoitovuodelta 2015, ehdottamaan tarvittavia päivityksiä Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen suunnittelu- ja toteutusmekanismiin ja ottamaan 

huomioon myös yksinkertaistamista käsittelevän korkean tason työryhmän ehdotukset, 

jotta voidaan vahvistaa koheesiopolitiikan panosta käsiteltäessä eriarvoisuutta unionin 

alueiden sekä jäsenvaltioiden välillä, ja huolehtimaan seuraavaa ohjelmakautta varten 

helpommin hallittavista ja mitattavista tulosindikaattoreista, mukaan lukien ohjelmien 

sosiaalinen vaikutus; katsoo ehdottomasti, että kaikissa tulevissa menoissa olisi 

keskityttävä ohjelmiin ja välineisiin, jotka tuottavat todistetusti unionin lisäarvoa, ja että 

tuloksellisuuden olisi oltava keskeisessä asemassa kaikissa seuraavan sukupolven 

ohjelmissa ja järjestelmissä yhdessä paremman maantieteellisen tasapainon kanssa, jonka 

pitäisi varmistaa rahoituksen tasapuolinen jakautuminen koko Eurooppaan; 

30. toteaa, että unionin rahoituksella olisi voitava vastata rahoitustarpeisiin, jotka johtuvat 

uusista prioriteeteista, kuten terrorismin torjunnasta, muuttoliikkeen hallinnasta muun 

muassa puuttumalla paremmin sen perussyihin ja kotouttamisen edistämisestä muun 

muassa rajavalvonnan avulla sekä brexitin aiheuttaman mahdollisen rahoitusvajeen 

vaikutusten minimoimisesta; 

31. kehottaa komissiota parantamaan strategiaansa, jolla se tiedottaa unionin rahastojen 

lisäarvosta kansalaisille; 

Vajeen täyttäminen brexitin jälkeen: talousarvion virtaviivaistaminen ja uusien varojen 

käyttöönotto 

32. pitää Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä erota unionista valitettavana tapahtumana, 

jolla on kielteinen vaikutus kansalaisten tulevaisuuteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

ja jäljelle jäävissä jäsenvaltioissa, mutta katsoo sen tarjoavan myös tilaisuuden määritellä 

uudelleen 27 jäsenvaltion unionin poliittiset päämäärät sekä tarvittavat talousarviovälineet 

ja -menetelmät ja uudistaa niitä; katsoo, että 27 jäsenvaltion unionin olisi oltava 

kunnianhimoinen talousarviouudistuksessaan ja pyrittävä säilyttämään unionin vuotuinen 

talousarvio saman suuruisena kuin 28 jäsenvaltion unionissa; 

33. katsoo, että niitä toimintapolitiikan aloja, jotka todennäköisesti kärsivät eniten brexitin 

aiheuttamasta budjettivajeesta, olisi suojeltava pahoilta takaiskuilta, jotta voidaan ehkäistä 

nykyisen taloudellisen, sosiaalisen tai hallinnollisen kehityksen horjuminen; kiinnittää 

huomiota etenkin tarpeeseen turvata unionin resurssit kasvun, työpaikkojen, sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden, tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin alalla unionin globaalin 

johtoaseman vahvistamiseksi; kehottaa komissiota tässä yhteydessä tutkimaan tarkasti 

erilaisten brexitiä koskevien skenaarioiden seurauksia, kun se laatii monivuotista 

rahoituskehystä koskevaa ehdotusta ja sen vaikutustenarviointia; 

34. huomauttaa kuitenkin, että budjettivajetta täytettäessä päätavoitteena ei saisi olla julkisen 

rahoituksen osuuden nostaminen vaan rahoituspohjan kestävyyden parantaminen kaikilla 

toiminta-aloilla ja yksityisten resurssien vipuvaikutuksen maksimoiminen; kehottaa tältä 

osin muuttamaan unionin menojen toimintamallia avustuspohjaisesta tuesta entistä 

rahoitusvälinekeskeisempään järjestelmään, jossa kuitenkin otetaan tarkasti huomioon 

myös eri edunsaajien valmiudet ja rahoitustarpeet; painottaa kuitenkin, että tämä muutos 

olisi tehtävä tavalla, joka ei heikennä talousarvion avointa toteutusta ja talousarvion 

valvontatoimia; 



 

PE606.021v02-00 10/12 AD\1139776FI.docx 

FI 

35. muistuttaa, että rahoitusvälineet eivät sovellu kaikenlaisiin toimiin koheesiopolitiikan 

kaltaisilla politiikanaloilla; toteaa, että lainoilla, omalla pääomalla ja takauksilla voi olla 

täydentävä rooli mutta niitä olisi käytettävä varoen asianmukaisen ennakkoarvioinnin 

perusteella ja että avustuksia olisi täydennettävä vain silloin, kun tällaisten 

rahoitusvälineiden osoitetaan tuovan lisäarvoa ja kun niillä voi olla vipuvaikutusta siksi, 

että ne vetävät mukaan muuta rahoitustukea; 

36. korostaa etenkin tarvetta luopua tarpeettomasta enimmäismäärästä, joka on 1 prosentti 

unionin BKTL:sta ja joka otettiin käyttöön nykyisessä rahoituskehyksessä vuosiksi 2014–

2020, sillä tämä enimmäismäärä rajoittaa usein menoja ja hankaloittaa merkittävästi 

talousarvion tasapainottamista olosuhteiden muuttuessa; kannustaa jäsenvaltioita ottamaan 

jouston huomioon talousarviokeskusteluissaan; 

37. kannustaa komissiota tekemään konkreettisia ehdotuksia uusista varoista, jotta voitaisiin 

vähentää pelkkään BKTL:oon perustuvien kansallisten rahoitusosuuksien osuutta unionin 

talousarviossa; toteaa, että uusi järjestelmä voisi tehdä lopun ns. oikeudenmukaista 

palautumaa koskevasta Eurooppa-vastaisesta kirjanpitonäkemyksestä, jossa painotetaan 

suhteettomasti jäsenvaltioiden välisiä nettotaseita ja joka on valitettavasti hallinnut 

talousarviokeskustelua neuvostossa jo vuosikausia; 

38. katsoo, että komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta periä hiilidioksidiveroa hiilen 

hinnoittelun kautta (joko verotusta tai markkinapohjaisia välineitä käyttäen) – kuten omia 

varoja käsittelevä korkean tason työryhmä ehdotti unionin tulevaa rahoitusta 

käsittelevässä raportissaan1 – ensisijaisesti keinona lujittaa 27 jäsenvaltion unionin 

rahoitusta; katsoo, että tällainen väline voisi tuoda Eurooppaan myös ylimääräistä 

lisäarvoa, sillä vero voisi toimia kannustimena kuluttaja- ja tuottajakäyttäytymisen 

muuttamiseen kohti vähemmän hiili-intensiivistä tulevaisuutta; katsoo, että kaikkien 

unionin veropohjaisten ratkaisujen olisi kuitenkin oltava mahdollisimman neutraaleja 

yksittäisen jäsenvaltion kokonaisveroasteen kannalta ja niiden olisi pikemminkin 

perustuttava riskitoimijoiden korkeampiin rahoitusosuuksiin; panee merkille, että 

tällaisessa hiilidioksidiverossa olisi otettava huomioon nykyiset päästökauppajärjestelmät, 

jotta ei synny päällekkäisyyttä ja keskenään ristiriitaisia välineitä ja tavoitteita; 

39. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan 27 jäsenvaltion unionin käyttöön 

myös muita veropohjaisia varoja, jotka voisivat tuoda enemmän unionin lisäarvoa tietyillä 

riskipohjaisilla toimintapolitiikan aloilla ja samalla lujittaa unionin talousarviota; 

40. kehottaa komissiota tarttumaan tilaisuuteen uudistaa unionin talousarviota ja luopua 

kaikista alennusmekanismeista, sillä tämä tekisi talousarviosta entistä 

oikeudenmukaisemman, reilumman ja kannustavamman kaikkien jäsenvaltioiden 

kannalta.  

                                                 
1  Euroopan komissio, ”Future financing of the EU – Final report and recommendations of the High Level Group 

on Own Resources”, 4. tammikuuta 2017, s. 41–43. 
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