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LIITE

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+ hyväksytty
- hylätty
↓ rauennut
per. peruutettu
NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)
KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)
osat kohta kohdalta -äänestys
eä erillinen äänestys
tark. tarkistus
KT kompromissitarkistus
vo vastaava osa
P tekstiä poistava tarkistus
= identtiset tarkistukset
§ kohta
art. artikla
kappale johdanto-osan kappale
PR päätöslauselmaesitys
RC yhteinen päätöslauselmaesitys
1/20 alhainen vähimmäismäärä (1/20 jäsenistä)
1/10 keskitason vähimmäismäärä (1/10 jäsenistä)
1/5 korkea vähimmäismäärä (1/5 jäsenistä)
SEC salainen äänestys
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1. Eurooppa-neuvoston 17. - 21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen 
päätelmät

Päätöslauselmaesitykset: B9-0229/2020, B9-0230/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

osat

1/NHÄ + 676, 1, 4

§ 1 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 612, 28, 41

osat

1/NHÄ + 570, 71, 40

2/NHÄ + 552, 72, 57

3/NHÄ + 516, 112, 53

§ 2 § alkuper. teksti

4/NHÄ + 603, 32, 45

2 GUE/NGL NHÄ - 64, 566, 51

3 GUE/NGL NHÄ - 78, 534, 69

4 GUE/NGL NHÄ - 87, 551, 43

§ 2 jälkeen

5 GUE/NGL NHÄ - 113, 537, 31

6 GUE/NGL NHÄ - 160, 466, 55§ 3 jälkeen

7 GUE/NGL NHÄ - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL NHÄ - 124, 516, 41

osat

1/NHÄ + 541, 80, 60

§ 5 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 456, 202, 23

25 ID NHÄ - 133, 543, 3

10 GUE/NGL NHÄ - 112, 556, 13

§ 9

11 GUE/NGL NHÄ - 102, 545, 33
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 501, 151, 28

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 464, 175, 42

§ 9 jälkeen 9 GUE/NGL NHÄ - 148, 405, 128

26 ID NHÄ - 101, 562, 16§ 10

§ alkuper. teksti NHÄ + 459, 202, 20

24 jäsenet NHÄ - 69, 565, 47§ 10 jälkeen

27 ID NHÄ - 103, 564, 12

28 ID NHÄ - 112, 554, 13

12 GUE/NGL NHÄ - 59, 562, 57

13 GUE/NGL NHÄ - 46, 618, 16

osat

1/NHÄ + 440, 211, 29

2/NHÄ + 420, 200, 61

§ 11

§ alkuper. teksti

3/NHÄ + 487, 182, 12

§ 11 jälkeen 29 ID NHÄ - 100, 569, 10

osat

1/NHÄ + 572, 78, 31

§ 12 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 490, 64, 127

14 GUE/NGL NHÄ - 81, 538, 59

15 GUE/NGL NHÄ - 56, 545, 80

§ 13 jälkeen

16 GUE/NGL NHÄ - 165, 467, 48

17 GUE/NGL NHÄ - 112, 454, 115

osat

1/NHÄ + 523, 80, 74

§ 14

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 501, 112, 64
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

30 ID NHÄ - 97, 560, 22§ 14 jälkeen

31 ID NHÄ - 125, 535, 18

18 GUE/NGL NHÄ - 91, 478, 112

osat

1/NHÄ + 526, 121, 34

§ 15

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 571, 101, 9

§ 15 jälkeen 19 GUE/NGL NHÄ - 125, 510, 46

§ 16 § alkuper. teksti NHÄ + 488, 140, 52

§ 17 32 ID NHÄ - 106, 565, 8

osat

1/NHÄ + 552, 55, 74

§ 19 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 488, 116, 77

20 GUE/NGL NHÄ - 60, 538, 83§ 19 jälkeen

33 ID NHÄ - 109, 560, 10

§ 20 34 ID NHÄ - 102, 571, 6

§ 20 jälkeen 35 ID NHÄ - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL NHÄ - 188, 485, 8

§ 24 § alkuper. teksti NHÄ + 578, 52, 51

22 GUE/NGL NHÄ - 108, 484, 89§ 24 jälkeen

23 GUE/NGL NHÄ - 139, 419, 123

osat

1/NHÄ + 620, 20, 41

§ 26 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 595, 40, 46
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

C kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ - 58, 562, 61

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 465, 150, 67

Päätöslauselmaesitys B9-0230/2020
(ECR)

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ ↓

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: § 15, 16, 24
Renew: § 10, 11, 12

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:
§ 9
1. osa: teksti ilman sanoja ”korostaa, että jotta mekanismi olisi tehokas, siitä olisi päätettävä 

käänteisellä määräenemmistöäänestyksellä;”
2. osa: nämä sanat

§ 14
1. osa: teksti ilman sanoja ”rajaturvallisuuteen”, ”yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto” 

ja ”Euroopan puolustusrahasto”
2. osa: nämä sanat

§ 15
1. osa: teksti ilman sanaa ”asteittain”
2. osa: tämä sana

ID:
§ 1
1. osa: ”suree koronaviruksen uhreja ja osoittaa kunnioitusta kaikille niille työntekijöille, 

jotka ovat olleet mukana torjumassa pandemiaa;”
2. osa: ”katsoo, että tällaisissa ennennäkemättömissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa 

kaikilla ihmisillä EU:ssa on velvollisuus solidaarisuuteen;”

§ 5
1. osa: ”katsoo, että EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet eivät ole käsitelleet onnistuneesti 

elpymisvälineen takaisinmaksusuunnitelmaa koskevaa kysymystä; palauttaa mieliin, 
että takaisinmaksussa on vain kolme vaihtoehtoa: lisäleikkaukset eurooppalaista 
lisäarvoa tuoviin ohjelmiin vuoteen 2058 saakka, jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien 
kasvattaminen tai uusien omien varojen luominen;”

2. osa: ”katsoo, että ainoastaan uusien omien varojen luominen voi auttaa EU:n velan 
takaisinmaksussa ja samalla pelastaa EU:n talousarvion ja lieventää jäsenvaltioiden 
valtionkassoihin ja unionin kansalaisiin kohdistuvaa finanssipoliittista painetta; 
palauttaa mieliin, että uusien omien varojen luominen on ainoa 
takaisinmaksumenetelmä, jonka parlamentti voi hyväksyä;”
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§ 12
1. osa: ”toistaa kannattavansa vakaasti kaikkien alennusten ja korjausten poistamista 

mahdollisimman pian; pitää valitettavana, että Eurooppa-neuvosto on säilyttänyt 
joitakin jäsenvaltioita hyödyttävät alennukset ja jopa lisännyt niitä;”

2. osa: ”vahvistaa kantanaan, että tullien kantamisesta aiheutuvat kustannukset saisivat olla 
kymmenen prosenttia alkuperäisestä määrästä;”

§ 26
1. osa: ”katsoo kuitenkin, että seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä olisi päästävä 

poliittiseen yhteisymmärrykseen viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jotta ei 
vaaranneta uusien ohjelmien sujuvaa käynnistymistä 1. tammikuuta 2021 alkaen; 
palauttaa mieliin, että jos uutta monivuotista rahoituskehystä ei hyväksytä ajoissa, 
SEUT-sopimuksen 312 artiklan 4 kohdassa määrätään nykyisen kehyksen viimeisen 
vuoden enimmäismäärien ja muiden säännösten väliaikaisesta jatkamisesta;”

2. osa: ”huomauttaa, että monivuotisen rahoituskehyksen varautumissuunnitelma on sekä 
oikeudellisesti että poliittisesti täysin yhteensopiva elpymissuunnitelman ja uusien 
monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien hyväksymisen kanssa;”

Renew:
§ 19
1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää valitettavina avustusosuuksiin tehtyjä valtavia leikkauksia, 

erityisesti innovatiivisten ohjelmien, kuten vakavaraisuustukivälineen, 
peruuttamista, sillä ne horjuttavat avustusten ja lainojen välistä tasapainoa ja 
heikentävät elpymistoimia; katsoo, että nämä leikkaukset vähentävät välineen 
käyttövoimaa ja sen talouteen kohdistuvaa muutosvaikutusta; pitää valitettavana, 
että jotkut jäsenvaltiot kävivät neuvotteluja jälleen kerran pyrkimyksenään 
määrärahojen keskinäinen jakaminen ja jättivät täysin huomiotta sisämarkkinoiden 
ja koko EU:n jäsenyyden tuomat kokonaishyödyt;”

2. osa: nämä sanat

GUE/NGL, ID:
§ 2
1. osa: ”panee tyytyväisenä merkille, että EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet 

hyväksyivät elpymisrahaston talouden polkaisemiseksi käyntiin parlamentin 
toukokuussa ehdottamalla tavalla; antaa tunnustusta elpymisvälineen perustamiselle”

2. osa: ”ja katsoo, että kyseessä on historiallinen teko EU:lta”
3. osa: ”pitää kuitenkin valitettavana avustusosuuden pienentämistä lopullisessa 

sopimuksessa;”
4. osa: ”palauttaa mieliin, että elpymisvälineen perustamiselle valittu oikeusperusta ei anna 

Euroopan parlamentin valituille jäsenille mitään virallista roolia;”
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§ 11
1. osa: ”korostaa siksi, että tähän uudistukseen olisi sisällytettävä uusien omien varojen 

kori, joka on otettava unionin talousarvioon 1. tammikuuta 2021 alkaen; korostaa, 
että muovimaksu on vasta ensimmäinen pieni askel kohti tätä koskevien parlamentin 
odotusten täyttämistä; aikoo neuvotella budjettivallan käyttäjän hyväksyttäväksi 
tulevan oikeudellisesti sitovan aikataulun uusien omien varojen käyttöönotolle 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisellä puoliskolla; toteaa, että 
näitä uusia omia varoja tuovat esimerkiksi päästökauppajärjestelmä (ja sen 
mahdollisten tulevien laajentumisten myötä kasvavat tulot), hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismi, digitaalivero, finanssitransaktiovero sekä yhteinen yhdistetty 
yhteisöveropohja;” ilman sanoja “esimerkiksi päästökauppajärjestelmä (ja sen 
mahdollisten tulevien laajentumisten myötä kasvavat tulot)”

2. osa: nämä sanat
3. osa: ”kehottaa hyödyntämään monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen tarjoaman 

tilaisuuden lisätä tarvittaessa uusia omia varoja vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen toisella puoliskolla, jotta voidaan varmistaa, että tavoite 
saavutetaan vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen loppuun 
mennessä;”


