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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. kehottaa noudattamaan unionin talousarviossa varainhoitovuodeksi 2022 Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa; kehottaa mukauttamaan vuoden 2022 talousarviota Pariisin 
sopimuksen mukaisiin unionin ilmastositoumuksiin;

2. kehottaa edistämään vuoden 2022 talousarviolla talouspolitiikan eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa esitettyjen painopisteiden saavuttamista sekä samalla mahdollistamaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
noudattamisen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisen ja pyytää käyttämään talousarvion elpymis- ja palautumistukivälineeseen 
liittyvät menot välineen kuuteen pilariin jäsenneltyihin toimintapoliittisiin tavoitteisiin ja 
edistämään niillä tuloksellista vastaamista kaikkiin maakohtaisissa suosituksissa 
yksilöityihin haasteisiin tai merkittävään osaan niistä;

3. pitää valitettavina leikkauksia, joita neuvosto on ehdottanut unionin vuoden 2022 
talousarvioon, ja muistuttaa tarpeesta pitää kiinni toimielinten välisellä tasolla tehdyistä 
monivuotisen rahoituskehyksen sitoumuksista;

4. katsoo, että unionin talousarviolla olisi edelleen tuettava kestävää ja inklusiivista 
sosiaalista elpymistä ja talouden elpymistä unionissa covid-19-pandemian jälkeen ja 
edistettävä unionin painopisteitä; korostaa, että covid-19-pandemian aiheuttama 
symmetrinen häiriö on aiheuttanut epäsymmetrisiä seurauksia jäsenvaltioille, ja varoittaa, 
että vaarana on epäyhtenäinen ja epäoikeudenmukainen elpyminen sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla;

5. pyytää unionille inklusiivista talousarviota, jolla eurooppalaisia tuetaan digitaalisessa 
siirtymässä; kehottaa panemaan täytäntöön EU:n digitaalisen koulutuspolitiikan ja 
toteuttamaan eurooppalaisen koulutusalueen, jotta saavutetaan digitaalisia taitoja 
koskevat tavoitteet;

6. kannattaa unionin toimielinten lähestymistapaa, jolla tuetaan terveyttä ja korjataan covid-
19-pandemian aiheuttamia talouden ja sosiaalisia häiriöitä; korostaa, että yrityksille ja 
kotitalouksille on annettu niiden tarvitsemaa taloudellista tukea covid-19-pandemian 
alusta lähtien;

7. korostaa, että Next Generation EU (NGEU) -välinettä koskevalla päätöksellä on suuri 
merkitys unionin talousarviossa ja että välineestä on hyötyä vain, jos varat käytetään 
tehokkaasti; muistuttaa, että kansallisten suunnitelmien hyväksyminen on vasta prosessin 
alku, ja pyytää komissiota takaamaan, että rahoitusta osoitetaan vain NGEU-välineen 
mukaisille hankkeille;

8. pyytää komissiota toimimaan ennakoivammin unionin varojen väärinkäytön sekä 
väärinkäytösten ja eturistiriitojen ehkäisemiseksi; korostaa, että tarvitaan merkittäviä 
parannuksia, jotta unionin budjettipolitiikan keskeiset periaatteet säilyvät uskottavina; on 
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huolissaan siitä, että yhteisessä maatalouspolitiikassa, erityisesti sen menoissa, ei ole 
edistytty riittävästi, sillä se on vähemmän avointa ja komission rooli unionin varojen 
asianmukaisen käytön valvonnassa on heikompi kuin unionin talousarvion muilla osa-
alueilla;

9. korostaa, että tarvitaan tehostettuja ja kohdennettuja toimenpiteitä, joilla tuetaan nopeasti 
ja tehokkaasti niitä ihmisiä, työntekijöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia, aloja ja alueita, 
joihin pandemia on vaikuttanut voimakkaammin; kehottaa lisäämään resursseja 
sosiaalisen ja sukupuolten välisen eriarvoisuuden, köyhyyden ja työttömyyden 
torjumiseksi kiinnittäen erityistä huomiota naisiin, nuoriin ja haavoittuvassa asemassa 
oleviin ryhmiin;

10. pitää tärkeänä varmistaa, että makrotalous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkojen 
koordinointiin ja valvontaan, rahanpesun ja talousrikosten torjuntaan sekä talouden 
ohjausjärjestelmän täytäntöönpanoon varataan riittävästi resursseja; pitää valitettavana, 
että unioni, jäsenvaltiot ja unionin talousarvio menettävät verovilpin ja veronkierron takia 
vuosittain satoja miljardeja euroa, jotka olisi voitu kanavoida elvytystoimiin;

11. korostaa erityisesti, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 
13/2021 esitettyjen havaintojen valossa on välittömästi osoitettava riittävät resurssit 
komission valmiuksien vahvistamiseksi, jotta voidaan varmistaa rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta kaikkialla unionissa;

12. kehottaa jälleen painokkaasti osoittamaan riittävästi rahoitusta ja henkilöresursseja 
tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan petostentorjuntavirastolle ja Euroopan 
syyttäjänvirastolle unionin varojen käytön valvontaan; pitää huolestuttavana sitä, että 
komissio ja neuvosto ovat ehdottaneet vain vähäisiä lisäyksiä kyseisten toimielinten ja 
elinten talousarvioihin;

13. muistuttaa, että uusien omien varojen korin käyttöönotto on paras keino varmistaa 
unionin talousarvion kestävyys pitkällä aikavälillä;

14. korostaa, että on vahvistettava oikeudenmukaista, kestävää ja inklusiivista talouden 
elpymistä ja samalla edistettävä sosiaalisesti tasapainoisia uudistuksia unionin talouksien 
nykyaikaistamiseksi ja niiden häiriönsietokyvyn, koheesion ja kilpailukyvyn 
tehostamiseksi ja helpotettava pk-yritysten ja startup-yritysten rahoituksen saantia; 
korostaa, että pk-yritykset ovat kärsineet suuresti covid-19-kriisistä; korostaa riittävän 
rahoituksen merkitystä pk-yritysten ja startup-yritysten tuloksellisen tukemisen kannalta; 
kehottaa helpottamaan unionin vuoden 2022 talousarviossa rahoituksen myöntämistä 
yrityksille niiden tukemiseksi ilmastoneutraalin talouden saavuttamista koskevan unionin 
tavoitteen täyttämisessä;

15. on tyytyväinen InvestEU-ohjelman hyväksymiseen; kehottaa painokkaasti asettamaan 
vuonna 2022 InvestEU-ohjelmassa etusijalle pk-yritysten rahoituksen saannin 
helpottamisen sekä sosiaalisten investointien ja osaamisen rahoituksen;

16. suhtautuu myönteisesti siihen, että tilapäisten valtiontukipuitteiden voimassaoloaikaa on 
jatkettu 31. päivään joulukuuta 2021 saakka covid-19-kriisin vuoksi; kehottaa lisäämään 
resursseja unionin kilpailupolitiikan täysimääräisen ja nopean soveltamisen 
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varmistamiseksi; kannustaa jäsenvaltioita ja unionia käyttämään uutta elpymisvälinettään, 
elpymis- ja palautumistukivälinettä, hyödyntääkseen tilapäisiä valtiontukipuitteita 
täysimääräisesti, jotta voidaan täyttää suoraan covid-19-pandemiaan liittyvät 
rahoitustarpeet; odottaa komission valvovan kaikkia tilapäisten puitteiden perusteella 
hyväksyttyjä järjestelmiä ja niiden vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan;

17. korostaa, että covid-19-kriisin vaikutukset unionissa ovat tuntuvimpia nyt ja 
tulevaisuudessa sellaisilla aloilla kuin kulttuuriala ja luovat toimialat sekä matkailu, 
kulttuurimatkailu ja -kasvatus mukaan luettuina;

18. vaatii, että talousarviolla tuetaan talouspoliittisten painopisteiden toteuttamista, kuten 
pääomamarkkinaunionin loppuun saattamista, jotta voidaan edistää paremmin pitkän 
aikavälin kestävää investointiympäristöä ja kaikkien markkinaosapuolten, erityisesti pk-
yritysten ja startup-yritysten, rahoituksen saantia ja luoda uusia 
investointimahdollisuuksia vähittäissijoittajille;

19. korostaa pilottihankkeiden ja valmistelutoimien merkitystä unionin talousarviolle ja 
kehottaa komissiota olemaan joustavampi arvioidessaan ja tarkastellessaan uudelleen 
unionin talousarvion puitteissa tehtyjä ehdotuksia;

20. kehottaa komissiota suhtautumaan tiukemmin määrärahojen vapauttamiseen sekä 
kohdentamaan ja käyttämään käyttämättömät varat uudelleen siten, että niillä rahoitetaan 
toimielinten välisellä tasolla sovittuja ensisijaisia tavoitteita ja aloja, erityisesti 
pandemian hallintaan, koulutukseen, terveydenhuoltoon, innovointiin ja 
sosiaalipolitiikkaan liittyviä aloja;

21. korostaa unionin rahoitusta saavien elinten avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
merkitystä;

22. vaatii myöntämään Euroopan valvontaviranomaisille riittävästi taloudellisia ja 
henkilöstöresursseja, kun otetaan huomioon näiden viranomaisten uudet tehtävät ja 
toimivaltuudet, jotka perustuvat Euroopan valvontaviranomaisista annettujen asetusten 
tarkistukseen (asetuksella (EU) 2019/2175); kehottaa lisäämään avoimuutta niiden 
hallintoneuvostojen toiminnassa, jotta niiden vastuuvelvollisuutta ja hallintorakenteita 
voidaan parantaa;

23. ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessaan nro 13/2021 
havaitsemat puutteet, jotka koskevat Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimia 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla, ja katsoo, että osa talousarviosta 
olisi otettava varaukseen, kunnes EPV varmistaa tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa esitettyjen suositusten täysimääräisen noudattamisen ja hyväksyy vuoden 
2022 työsuunnitelmassaan selkeän strategian kaikkien rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaan liittyvien välineidensä tehokkaaksi käyttämiseksi;

24. korostaa, että kestävän rahoituksen, rahoitusteknologian, rahanpesun torjunnan, 
kyberuhkien sietokyvyn, maksujen ja pankkien ulkopuolisen rahoituksenvälityksen alalla 
tapahtuva kehitys tuo Euroopan valvontaviranomaisille nyt tai tulevaisuudessa uusia 
toimivaltuuksia ja tehtäviä, joihin olisi varattava riittävät resurssit; korostaa etenkin, että 
unionin keskusvastapuolia koskevan lainsäädännön hyväksyminen on johtanut Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) valtuuksien ja tehtävien lisääntymiseen mutta 
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ei lisärahoituksen osoittamiseen, ja katsoo, että tämä saattaa heikentää ESMAn valmiutta 
toteuttaa keskusvastapuoltensa valvonta- ja sääntelyohjelmaa; korostaa, että niin 
kryptovarojen markkinoita koskeva asetus (MiCA), DLT-pilottijärjestelmää koskeva 
asetus kuin digitaalista häiriönsietokykyä koskeva säädös (DORA) tuovat todennäköisesti 
Euroopan valvontaviranomaisille uusia toimivaltuuksia;

25. panee merkille ESMAn valvontakomitean tärkeän roolin sekä unionin että kolmansien 
maiden keskusvastapuolten suhteen Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
järjestyksen ylläpitämisessä sekä sijoittajansuojan parantamisessa; toteaa, että vaikka 
unionin keskusvastapuoliin liittyvien toimien rahoitus katetaan ESMAn talousarviosta, 
kolmansien maiden keskusvastapuolten valvontatoimet katetaan ESMAn kolmansien 
maiden keskusvastapuolilta keräämillä maksuilla; panee merkille, että ESMAlle ei 
myönnetty lisäresursseja unionin keskusvastapuolia koskeviin uusiin tehtäviin, jotka 
perustuvat muutettuun EMIR-asetukseen (EMIR 2.2), eikä elpymiseen ja palautumiseen 
liittyviin keskusvastapuolen tehtäviin; kehottaa lisäämään ESMAn rahoitusta sen 
varmistamiseksi, että keskusvastapuolten valvontakomitealla on valmiudet hoitaa unionin 
keskusvastapuoliin liittyvät jatkuvat ja vuosittaiset tehtävänsä; kehottaa komissiota 
tarkistamaan maksujen perimiseen kolmansien maiden keskusvastapuolilta sovellettavaa 
nykyistä kehystä, jotta ESMA voi kerätä sellaisen summan, joka vastaa pitkällä 
aikavälillä kestävää ja hyväksyttävää maksurakennetta, ja jotta voidaan kohdella 
keskusvastapuolia oikeasuhteisemmin, sillä niiden unionin rahoitusmarkkinoiden 
kannalta merkityksellisen toiminnan laajuudessa on vaihtelua;

26. on tyytyväinen siihen, että neuvosto yhtyy komission näkemykseen Euroopan 
valvontaviranomaisten rahoituksesta; korostaa, että ehdotetun talousarvion hyväksymisen 
pitäisi johtaa selkeään edistymiseen aloilla, joilla Euroopan valvontaviranomaisille on 
annettu joitakin vastuita ja joiden nykyinen tilanne ei ole tyydyttävä, erityisesti 
rahanpesun torjunnan alalla;

27. korostaa, että raportoivien yksiköiden ja veroviranomaisten rahoitusta olisi jatkettava 
erityisesti niiden tukemiseksi veropetosten, verovilpin ja veronkierron torjunnassa sekä 
avoimuuden ja varmuuden edistämiseksi; korostaa, että näiden toimijoiden olisi oltava 
toiminnastaan vastuussa Euroopan parlamentille;

28. kehottaa komissiota arvioimaan parlamentin esittämiä pilottihankkeita avoimemmin, sillä 
joistakin niistä voi olla hyötyä unionin toiminnalle; korostaa, että nykyiset työmenetelmät 
eivät ole avoimia ja selkeitä, minkä seurauksena hylätään monia tärkeitä ja 
toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joilla voisi olla lisäarvoa;

29. korostaa, että kaikkien unionin rahoitusta saavien organisaatioiden on toimittava 
poliittisesti neutraalilla ja puolueettomalla tavalla;

30. panee merkille EU:n vero- ja talousrikosten seurantakeskuksen perustamista koskevan 
valmistelutoimen; katsoo, että tällainen seurantakeskus voi hyödyttää sekä tarpeellista 
demokraattista keskustelua että päätöksentekijöitä; kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksia seurantakeskuksen toiminnan jatkamisesta vuoden 2022 jälkeen;

31. muistuttaa, että uusien omien varojen korin käyttöönotto sisällytettiin toimielinten 
väliseen yhteistyöhön uusien omien varojen käyttöönottoa koskevassa 
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etenemissuunnitelmassa; vaatii hyväksymään hiilirajamekanismin ja digitaaliveron ja 
panemaan ne täytäntöön sellaisessa aikataulussa, että niistä on hyötyä NGEU-välineelle;

32. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään pikaisesti komission tulevat lainsäädäntöehdotukset, 
jotka koskevat uudistettua digitaaliveroa, hiilirajamekanismia ja EU:n 
päästökauppajärjestelmää, ja saattamaan vuoden 2022 loppuun mennessä päätökseen 
neuvottelut finanssitransaktioverosta tiiviimmän yhteistyön menettelyn mukaisesti;

33. korostaa, että laadukkaiden tilastojen tuottamiseen ja levittämiseen unionissa tarvitaan 
riittävästi resursseja; korostaa, että jonkinasteisesta edistyksestä huolimatta tuotettujen 
tilastojen käytettävyydessä, kattavuudessa ja saatavuudessa on edelleen merkittäviä 
heikkouksia ja puutteita, ja vaatii puuttumaan tähän kiireellisesti; katsoo näin ollen, että 
osa talousarviosta olisi otettava varaukseen, kunnes Eurostat esittää kunnianhimoisen 
toimintasuunnitelman parantaakseen merkittävästi verkkosivustonsa 
käyttäjäystävällisyyttä, varmistaakseen, että tiedot ovat saatavilla kaikilla unionin 
virallisilla kielillä, ja kehittääkseen uusia unionin politiikkojen ja painopisteiden 
täytäntöönpanoa edistäviä tilastoja ja indikaattoreita;

34. painottaa riittävien resurssien merkitystä tuettaessa taloudellisia ja muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevan raportoinnin ja tilintarkastuksen tiukkojen ja luotettavien 
standardien kehittämistä maailmanlaajuisesti ja unionin tasolla; katsoo kuitenkin, että osa 
osoitetuista määrärahoista olisi jäädytettävä, kunnes IFRS-säätiö ja kansainvälisiä 
tilinpäätösstandardeja antava elin (IASB) ovat riittävällä tavalla täyttäneet tähän liittyvät 
Euroopan parlamentin pyynnöt, jotka se esitti IAS-arvioinnista ja IFRS-säätiön, 
EFRAG:n ja PIOB:n toiminnasta 7. kesäkuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa1.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0248&from=EN
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