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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
(2020/2142(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2014)0288 – C9-0222/2020)2,

– ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (0000/2020),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 sekä toimielinten vastaukset3,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman4 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 
10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10465 ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää neuvoston pääsihteerille vastuuvapauden Eurooppa-neuvoston ja neuvoston 

1 EUVL L 67, 7.3.2019
2 EUVL C …, ..., s. ….
3 EUVL C …, ..., s. ….
4 EUVL C …, ..., s. ….
5 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 / lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä neuvoston pääsihteerille Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
(2020/2142(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka II – Eurooppa-
neuvosto ja neuvosto,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

A. haluaa korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää 
vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla 
tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää 
hallintotapaa;

1. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2019 koskevassa 
vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä 
tarkastetuilla aihealueilla;

2. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastustyönsä 
perusteella, että virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen neuvoston 
hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2019 
päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut valvontajärjestelmät olivat 
vaikuttavia;

Talousarvio- ja varainhallinto

3. toteaa, että neuvoston talousarvio on luonteeltaan pääasiassa hallinnollinen ja että suuri 
osa määrärahoista käytetään henkilöstöön, kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, 
laitteisiin ja sekalaisiin käyttömenoihin; kehottaa neuvostoa aiempien 
vastuuvapauspäätöslauselmiensa tapaan erottamaan Eurooppa-neuvoston ja neuvoston 
talousarvion kummankin toimielimen omaksi talousarvioksi avoimuuden vuoksi sekä 
parantamaan molempien toimielinten vastuuvelvollisuutta ja menojen tehokkuutta; 

4. toteaa, että vuonna 2019 neuvoston kokonaistalousarvio oli 581 895 459 euroa 
(572 854 377 euroa vuonna 2018 ja 561 576 000 euroa vuonna 2017) ja että yleinen 
toteutusaste oli 92,3 prosenttia (91,9 prosenttia vuonna 2018 ja 93,8 prosenttia vuonna 
2017); panee merkille, että määrärahakasvu pieneni 9 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa 
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euroa vuonna 2018 ja 16,5 miljoonaa euroa vuonna 2017), mikä vastaa 1,6 prosentin 
lisäystä (2 prosentin lisäys vuonna 2018 ja 3 prosentin lisäys vuonna 2017); 

5. muistuttaa, että vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirrettyjen määrärahojen kokonaismäärä 
oli 56 599 584 euroa eli siirtojen osuus oli 10,7 prosenttia ja että siirretyt määrärahat 
olivat lähtöisin pääasiassa tietojärjestelmiä (19,5 miljoonaa euroa), kiinteistöjä 
(16,0 miljoonaa euroa) ja tulkkausta (11,9 miljoonaa euroa) koskevista budjettikohdista; 
panee tyytyväisenä merkille, että siirretyistä määrärahoista käytettiin vuonna 2019 
yhteensä 49 240 654 euroa eli 87,7 prosenttia muun muassa tietotekniikkajärjestelmiin 
(18,7 miljoonaa euroa), kiinteistömenoihin (12,5 miljoonaa euroa) ja tulkkausmenoihin 
(10,4 miljoonaa euroa); 

6. panee merkille, että määrärahasiirtojen osuus (9,8 prosenttia) pieneni hieman vuodesta 
2019 vuoteen 2020 (10,7 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019 ja 11,5 prosenttia 
vuodesta 2017 vuoteen 2018); muistuttaa, että neuvoston on tehostettava toimiaan 
talousarviota koskevien yliarviointien välttämiseksi;

7. onnittelee neuvostoa siitä, että se saavutti budjettikohdan ”Valtuuskuntien matkakulut” 
maksusitoumuksissa ja maksuissa 100 prosentin käyttöasteen; panee myös merkille, että 
maksusitoumusten käyttö ylsi 100 prosenttiin tietojenkäsittelyä ja tiedotusta koskevissa 
budjettikohdissa; panee kuitenkin merkille, että vuodelle 2020 siirrettyjen määrärahojen 
osuus oli edellisen kohdalla 35,4 prosenttia ja jälkimmäisen kohdalla 32,9 prosenttia;

8. sai tietoonsa, että ”institutionaalisten” ja ”muiden” kokousten määrä oli 7 668 vuonna 
2019 (6 338 vuonna 2010); panee merkille, että järjestettyjen kokousten kokonaismäärä 
väheni 0,8 prosenttia (eli 65 kokousta) vuoteen 2018 verrattuna, koska 
lainsäädäntötoiminta väheni vuoden toisella puoliskolla Euroopan parlamentin vaalien 
ja kaikkien toimielinten uusien jäsenten nimittämisen vuoksi; 

9. panee merkille, että kokousten vähenemisen myötä ja huolimatta siitä, että 
laskutusyksikön (i-slot) kustannukset nousivat 2 prosentilla (10 miljoonaa euroa 
enemmän kuin vuonna 2018), tulkkauskustannukset laskivat 11 prosentilla (62,2 
miljoonaa euroa verrattuna 70 miljoonaan euroon vuonna 2018) ja kustannukset 
kattoivat 62 480 tulkkauspäivää, mikä merkitsee 13 prosentin laskua vuoteen 2018 
verrattuna; 

10. toteaa, että virallisessa lehdessä julkaistiin 1 326 säädöstä vuonna 2019 (1 210 vuonna 
2018, 1 130 vuonna 2017 ja 825 vuonna 2010); on yhtä mieltä siitä, että säädösten 
määrän kasvu saattaa johtua suureksi osaksi siitä, että oli tarpeen hyväksyä 
mahdollisimman monta säädöstä ennen vuonna 2019 pidettyjä Euroopan parlamentin 
vaaleja; 

Sisäinen hallinto, sisäinen valvonta ja tuloksellisuus

11. toteaa, että hallintorakenteen nykyaikaistamiseksi sitä on yksinkertaistettu poistamalla 
turhaa hierarkiaa, jotta voidaan parantaa viestintää, helpottaa päätöksentekoa ja lisätä 
henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia antamalla sille enemmän vastuuta; panee merkille, 
että käyttöön on otettu hyvin testattu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä (SYSPER) ja 
muita tietoteknisiä välineitä operaatioiden elinkaaren hallinnoimiseksi;
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12. toteaa, että käytössä on sisäisen valvonnan kehys, joka antaa kohtuullisen varmuuden 
tavoitteiden saavuttamisesta; panee merkille, että vuoden 2019 osalta sisäisen 
tarkastajan, tilintarkastustuomioistuimen tai tarkastusvaliokunnan valvonnassa ei ole 
mainittu varojen väärinkäyttöä eikä sääntöjenvastaisuuksia; panee myös merkille, että 
kaikki osastot sovelsivat riskinhallintaa pitämällä riskirekistereitä, joihin sisältyvät 
tunnistetut riskit, niiden arviointi ja valikoitu riskinkäsittely; panee merkille, että 
vuonna 2019 ei raportoitu kriittisistä riskitasoista ja että merkittäviä riskejä ei 
toteutunut; pitää myönteisenä, että 93 prosenttia vuosina 2016–2018 annetuista 
suosituksista on pantu täytäntöön tai niitä pannaan parhaillaan täytäntöön; 

13. suhtautuu myönteisesti neuvoston varainhoito- ja tulosjärjestelmiin tehtyihin 
parannuksiin, kuten lokakuussa 2019 käynnistettyyn rahoituksen ja toiminnan 
yhdennettyyn suunnitteluhankkeeseen, joka johtaa vuotuisen ja monivuotisen 
talousarviosuunnittelun integrointiin ja rahoitussuunnittelun ja talousarvion 
toteuttamisen välisen yhteyden luomiseen toimintojen tasolla;

14. panee merkille, että kassavirtatilanne parani siten, että laskujen maksuaika oli 
keskimäärin 19 päivää vuonna 2019 ja enimmäisviive oli 30 kalenteripäivää;

15. muistuttaa, että keskeiset tulosindikaattorit ovat yleisesti tunnustettu väline, jolla 
mitataan saavutettuja tuloksia suhteessa hallinto-organisaation asettamiin tavoitteisiin; 
kehottaa neuvostoa esittämään johdon raporteissaan yhteenvedon tärkeimmistä 
keskeisistä tulosindikaattoreista ja niihin liittyvistä tuloksista; 

Henkilöresurssit

16. panee merkille, että vuoden 2019 henkilöstötaulukossa oli 3 033 virkaa ja toimea 
(vuonna 2018 virkoja ja toimia oli 3 031 ja vuonna 2017 niitä oli 3 027); pitää 
myönteisinä pyrkimyksiä yksinkertaistaa organisaatiota muuttamalla 30 AST5-virkaa 
30 AD5-viraksi osana hallinnon nykyaikaistamisen jatkamista; suhtautuu yleisesti 
ottaen myönteisesti hallinnon nykyaikaistamisprosessiin, jonka tavoitteena on parantaa 
neuvoston organisaation laatua ja resurssien asianmukaista käyttöä; 

17. pyytää neuvostoa raportoimaan henkilöstömenettelyjen yksinkertaistamis- ja 
parantamisprosessista ja kaikista siihen liittyvistä toimista, kuten syksyllä 2018 
toteutetun henkilöstökyselyn seurannasta, henkilöstön uramahdollisuuksien 
parantamisesta, kokemusten ja tietojen vaihdon lisäämisestä, nykyaikaisten 
viestintävälineiden edistämisestä ja psykososiaalisten riskien ehkäisemisen 
jatkamisesta; 

18. kehottaa neuvostoa raportoimaan sukupuolten tasa-arvoa koskevasta 
toimintasuunnitelmastaan, sen yhteydessä käyttöön otetuista menettelyistä ja 
toteutetuista toimista naisten ja miesten tasapainoisen edustuksen saavuttamiseksi 
kaikilla hierarkiatasoilla; kehottaa lisäksi neuvostoa antamaan tietoja henkilöstönsä 
maantieteellisen jakauman tasapainosta; 

Eturistiriidat, häirintä ja väärinkäytösten paljastaminen

19. pitää valitettavana, ettei mahdollisista parannuksista neuvoston eettiseen kulttuuriin ja 
standardeihin ole saatu enempää tietoa esimerkiksi asiaa käsittelevällä verkkosivustolla, 
jossa esitellään yleistä etiikkaa koskevaa erityiskoulutusta, käytännesäännöt, joita 
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sovelletaan kaikkeen henkilöstöön ja joissa esitetään lahjomattomuutta ja eettisiä arvoja 
koskevat odotukset, sisäiset ohjeet usein esitetyistä eettisistä kysymyksistä tai 
väärinkäytösten paljastamista koskevat menettelyt, joilla varmistetaan, että tieto kulkee 
silloinkin, kun normaalit kanavat eivät ole tehokkaita; 

20. on huolissaan siitä, ettei neuvoston viralliselta verkkosivustolta löydy eettisiä 
toimintapuitteita koskevaa lukua, joka sisältäisi sääntöjä mahdollisten eturistiriitojen 
ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja välttämiseksi; kehottaa neuvostoa toimimaan samoin 
kuin unionin muut toimielimet, kuten Euroopan unionin tuomioistuimen, jonka 
verkkosivustolla on avoimuutta koskeva osio;

21. kehottaa jälleen neuvostoa saattamaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
menettelysäännöt parlamentin ja komission vastaavien sääntöjen mukaisiksi, jotta 
käytössä olisi säännöt unionin lainsäädäntöön liittyvien toimien hyväksymiseksi 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan lähdettyä neuvostosta;

22. korostaa, että neuvoston pääsihteeristö lähetti 21. tammikuuta 2020 valtuuskunnille 
kirjeen, jossa annettiin tietoja neuvoston pääsihteeristön entisten korkeiden virkamiesten 
ammatillisesta toiminnasta palvelussuhteen päätyttyä (tällainen kertomus vuodelta 2019 
on annettu Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 
16 artiklan kolmannen ja neljännen kohdan mukaisesti, täytäntöönpanosäännöt mukaan 
luettuina); 

Kiinteistöt

23. on tyytyväinen siihen, että Belgian viranomaisille Europa-rakennushankkeesta 
maksettavan summan loppumaksu suoritettiin vuonna 2019, koska siihen liittyvää 
lopullista myyntiasiakirjaa ei voitu allekirjoittaa vuonna 2017; panee merkille, että 
päätöksellä vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirretyt 4,1 miljoonan euron määrärahat 
sidottiin asianmukaisesti vuonna 2018, mutta niitä ei maksettu, ja ne siirrettiin vuodelle 
2019 maksua varten; 

Digitalisaatio

24. panee merkille, että vuonna 2019 digitaalisten palvelujen osasto (SMART) tarjosi 
neuvostolle laajan valikoiman palveluja ja että uusien välineiden, kuten käännösten 
hallintajärjestelmän, tiedotusvälineen, trilogikokousten taulukoiden laadintaan ja 
hallinnointiin tarkoitetun editorin, yhteistyöhön perustuvan lainsäädäntötekstien 
laadinnan ja editoinnin välineen EDiT:n, sähköisen esityslistan (eAgenda) ja muiden 
teknisten alustojen kehittämiseen tehtiin huomattavia investointeja; 

Avoimuus

25. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvoston pääsihteeristö lähetti 29. kesäkuuta 2020 
valtuuskunnille ehdotuksen puheenjohtajavaltiota koskeviksi parhaiksi käytännöiksi 
sponsorointia koskevissa kysymyksissä sen jälkeen, kun neuvosto oli hyväksynyt 
Euroopan oikeusasiamiehen suosituksen sponsorointia koskevista ohjeista 
jäsenvaltioille, ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan muistutettua asiasta 
säännöllisesti; 
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26. kannustaa neuvostoa neuvomaan puheenjohtajavaltioita asianmukaisesti selkeiden ja 
avointen sponsorointisääntöjen vahvistamisessa; kehottaa neuvostoa etenemään 
suuntaviivojen osalta viipymättä ja pohtimaan ohjeiden nykyistä ei-sitovaa luonnetta; 

27. muistuttaa, että oikeusasiamies käynnisti vuonna 2017 neuvoston lainsäädäntötyön 
avoimuutta koskevan tutkimuksen (OI/2/2017), jotta kansalaiset voivat helpommin 
seurata unionin lainsäädäntöprosessia; on tyytyväinen siihen, että oikeusasiamies 
ilmoitti äskettäin suhtautuvansa myönteisesti neuvoston toteuttamiin uusiin 
avoimuustoimiin, joihin kuuluu esimerkiksi lakiehdotuksia koskevia neuvotteluja 
käsittelevien kertomusten julkaiseminen ennakoivasti, mikä on täysin oikeusasiamiehen 
tutkimustensa perusteella tekemien ehdotusten ja viimeisimmissä 
vastuuvapauspäätöslauselmissa esitettyjen pyyntöjen mukaista;

28. muistuttaa, että 17. tammikuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa oikeusasiamiehen 
strategisesta tutkimuksesta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n 
neuvoston valmisteluelimissä parlamentti tuki valtaosin oikeusasiamiehen ehdotuksia 
lainsäädännön avoimuudesta, ja kannustaa neuvostoa jatkamaan ponnistelujaan 
lainsäädännön avoimuuden parantamiseksi erityisesti kirjaamalla ja julkaisemalla 
jäsenvaltioiden kannat ja asettamalla saataville lisää trilogineuvotteluasiakirjoja; 

29. kehottaa kiinnittämään huomiota kanteluun perustuvaan tutkimukseen, jossa 
oikeusasiamies pyysi neuvoston pääsihteeristöä pitämään kattavasti kirjaa kaikista 
edunvalvojien ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja/tai hänen kabinettinsa jäsenten 
välisistä kokouksista; yhtyy oikeusasiamiehen lausuntoon, jonka mukaan 
puheenjohtajan kabinetin jäsenten olisi tavattava ainoastaan avoimuusrekisteriin 
merkittyjä edunvalvojia tai osallistuttava heidän järjestämiinsä tapahtumiin; 

30. on tyytyväinen siihen, että kolme toimielintä (parlamentti, neuvosto ja komissio) 
toistivat yhteisen pyrkimyksensä päästä sopimukseen kolmen toimielimen 
avoimuusrekisteristä, jolla lisätään edunvalvojien kanssa käytävän vuorovaikutuksen 
avoimuutta; onnittelee neuvostoa Saksan puheenjohtajakaudella 6. lokakuuta 2020 
pidetyssä viidennessä toimielinten välisessä neuvottelukokouksessa ilmaistuista 
myönteisistä toimista ja lisäsaavutuksista ja kannustaa kaikkia asianomaisia toimijoita 
sopimaan uudistuksista, jotta rekisteristä tulee pakollinen, kun neuvosto otetaan 
mukaan; 

31. panee kuitenkin merkille, että oikeusasiamiehelle tehtiin seitsemän kantelua ja että 
tehtiin yksi strateginen tutkimus, jotka kaikki koskivat avoimuutta; panee merkille, että 
oikeusasiamiehen mukaan kahdessa kantelussa seitsemästä ei esiintynyt hallinnollista 
epäkohtaa mutta kahdessa muussa kantelussa hallinnollinen epäkohta esiintyi; panee 
merkille, että yhden tapauksen käsittely päätettiin ja että kaksi muuta kantelua ovat 
edelleen käsiteltävinä; panee merkille, että euroryhmän kokousten valmisteluun 
osallistuvien elinten avoimuutta koskevassa tutkimuksessa oikeusasiamies havaitsi, että 
neuvosto oli toteuttanut toimia parantaakseen entisestään avoimuutta koskevia 
toimintaperiaatteitaan, ja päätti lopettaa tämän strategisen tutkimuksen; 

Viestintä

32. on samaa mieltä siitä, että ulkoisen tarkastuksen suosituksiin vuonna 2018 kuuluneen 
verkkosivuston käytettävyyden parantaminen oli ensisijaisen tärkeää vuonna 2019; pitää 
rohkaisevina tuloksina sitä, että niin sanotut politiikkasivut, jotka tarjoavat taustatietoa 
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neuvostossa käsiteltävistä tärkeimmistä aloitteista ja lainsäädännöstä, olivat sivuston 
nopeimmin kasvava osa;

33. pitää myönteisenä, että parannukset auttoivat parantamaan myös vammaisten 
henkilöiden verkkokäyttäjäkokemuksia 47 prosentista vuoden 2018 lopussa 
67 prosenttiin joulukuussa 2019; panee merkille, että loput tarkastussuositukset, jotka 
liittyvät pääasiassa käyttäjäkokemukseen ja sisällön luomista koskeviin standardeihin, 
pannaan täytäntöön vuonna 2020;

34. panee merkille, että neuvoston audiovisuaalista lähetysinfrastruktuuria ja 
tuotantovalmiuksia parannettiin edelleen vuonna 2019, jotta voidaan tehostaa toimintaa 
ja tehdä infrastruktuurista tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava ja kestävämpi 
videotallenteiden lisääntyvän määrän käsittelemiseksi; 

Vastuuvapauden epäämisen tilanne

35. korostaa, että nykyisen tulkinnan ja käytännön mukaan parlamentilla on oikeus myöntää 
vastuuvapaus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan 
mukaisesti, ts. se myöntää vastuuvapauden, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja 
demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan;

36. toistaa, että sekä unionin hallinnon avoimuus että unionin taloudellisten etujen 
suojaaminen edellyttävät avointa vastuuvapauden myöntämismenettelyä, jossa unionin 
jokainen toimielin kantaa vastuun talousarvionsa toteuttamisesta varainhoitoasetuksen 
59 artiklan mukaisesti;

37. palauttaa mieliin vastuuvapausmenettelyissä tähän mennessä toistuvasti kohdatut 
vaikeudet, jotka ovat johtuneet neuvoston yhteistyöhaluttomuudesta, ja muistuttaa, että 
parlamentti epäsi neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden varainhoitovuosilta 2009–
2019;

38. korostaa, että nykytilanteen vuoksi parlamentin on mahdotonta tehdä tietoon perustuvaa 
päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä, mikä vaikuttaa pysyvästi kielteisesti 
kumpaankin toimielimeen ja heikentää budjettihallinnon poliittista valvontamenettelyä;

39. korostaa tarvetta aloittaa neuvoston kanssa neuvottelut kumpaakin osapuolta 
tyydyttävään sopimukseen pääsemiseksi, jotta tämä pattitilanne voitaisiin ratkaista 
lopullisesti;

40. toistaa, että parlamentti on koonnut neuvotteluryhmän ja että parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunta lähetti 25. toukokuuta 2020 neuvoston pääsihteerille kirjeen, jossa 
ehdotettiin neuvottelujen aloittamista; 

41. korostaa, että parlamentti ei hyväksy sitä, että näillä kahdella toimielimellä on 
yhtäläinen ja vastavuoroinen rooli vastuuvapausmenettelyssä;

42. toteaa, että covid-19-pandemia keskeytti myönteisen kehityksen tässä prosessissa; 
muistuttaa kuitenkin, että syksyllä 2020 kaikki parlamentin yritykset järjestää 
ensimmäinen alustava keskustelu neuvoston kanssa epäonnistuivat;
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43. huomauttaa, että niin kauan kuin osapuolten välillä ei käydä neuvotteluja, parlamentin 
näkemykset pysyvät ennallaan, ja että osapuolten väliset neuvottelut ovat 
ennakkoedellytys asian ratkaisemiselle;

44. palauttaa mieliin, että komission varapuheenjohtaja Věra Jourová ja jäsen Johannes 
Hahn totesivat parlamentissa vuonna 2019 pidetyissä kuulemisissaan olevansa 
halukkaita toimimaan tässä asiassa niin, että neuvoston talousarvion toteuttamisesta 
saataisiin avoimemmin tietoa; katsoo, että neuvottelut voitaisiin ulottaa koskemaan 
komissiota, jotta voidaan varmistaa, että parlamentti saa tarpeelliset tiedot siitä, miten 
neuvosto toteuttaa talousarviotaan, joko suoraan tai komission välityksellä.


