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Talousarviota koskeva kurinalaisuus   

Euroopan parlamentin päätöslauselma talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 

talousarviomenettelyn parantamisesta tehdystä toimielinten välisestä sopimuksesta 

(2005/2237(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan komission neuvostolle ja euroopan parlamentille 

26. helmikuuta 2004 antaman tiedonannon "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen: 

Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013" 

(KOM(2004)0101) ja 14. heinäkuuta 2004 antaman tiedonannon "Rahoitusnäkymät 

2007–2013" KOM(2004)0487 sekä komission 12. huhtikuuta 2005 antaman 

työasiakirjan teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat komission ehdotusta 

monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2007–2013 (SEC(2005)0494), 

 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn 

parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten sopimuksen1 ja erityisesti sen 26 kohdan, 

 

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2005 politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista 

laajentuneessa unionissa 2007–2013 antamansa päätöslauselman2, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0356/2005), 

 

A. panee merkille, että nykyiset rahoitusnäkymät päättyvät periaatteessa vuonna 2006, 

 

B. ottaa huomioon, että suurin osa sellaisia monivuotisia ohjelmia koskevasta yhteisön 

lainsäädännöstä, joilla on rahoituksellisia vaikutuksia, on uusittava vuodesta 2007 

alkaen,  

 

C. ottaa huomioon, että tämänhetkiset rahoitusnäkymät ovat osa talousarviota koskevasta 

kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehtyä toimielinten välistä 

sopimusta, jonka tekeminen edellyttää budjettivallan molempien käyttäjien yhteistä 

sopimusta, 

 

D. ottaa huomioon, että rahoitusnäkymien puuttuessa vuotuiset talousarviot hyväksytään 

EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti, 

 

                                                 
1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24). 
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0224. 



E. ottaa huomioon hyväksymänsä neuvottelukannan, jossa se määrittelee poliittiset 

prioriteettinsa tuleviin rahoitusnäkymiin liittyen ja esittää ehdotuksen EU:n talousarvion 

rakenteen muuttamisesta sekä täytäntöönpanon parantamisesta menettelyjen 

parantamisen avulla, 

 

1. toistaa edellä mainitussa, 8. kesäkuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa 

omaksumansa kannan; 

 

2. vakuuttaa tekevänsä kaikkensa, jotta seuraavista rahoitusnäkymistä ja toimielinten 

välisestä sopimuksesta saataisiin aikaan hyväksyttävissä oleva sopimus niin, että 

Euroopan unionin velvollisuudet ja tavoitteet voitaisiin säilyttää uuden monivuotisen 

kauden aikana; 

 

3. jakaa komission huolen sopimuksen aikaansaamisesta ajoissa, jotta voitaisiin taata 

ohjelmien jatkuvuus ja uudistukset sekä valmistella seuraavaa ajanjaksoa hyvissä ajoin 

ennen vuotta 2007 koskevan talousarviomenettelyn alkamista (huhtikuussa 2007); 

 

4. panee merkille puheenjohtaja Barroson 20. lokakuuta 2005 päivätyn kirjeen, joka 

sisältää komission äskettäin esittämät ehdotukset panoksesta neuvottelujen viimeisessä 

vaiheessa ja pitää hyödyllisinä joitakin näihin ehdotuksiin liittyviä näkökohtia, mutta 

muistuttaa komissiota ja neuvostoa merkityksestä, joka on kaikilla sen edellä mainitun, 

8. kesäkuuta 2005 antaman päätöslauselman laadullisilla tekijöillä rahoitusnäkymien 

2007–2013 täydentämisessä, ja pitää niiden sisällyttämistä toimielinten väliseen 

sopimukseen olennaisena uusien rahoitusnäkymien kannalta; 

 

5. kehottaa komissiota harkitsemaan toimielinten välistä sopimusta koskevan virallisen 

tarkistetun ehdotuksen antamista, joka sisältäisi parlamentin ehdotukset varauksista ja 

joustavuudesta sekä muista, edellä mainitussa, 8. kesäkuuta 2005 annetussa 

päätöslauselmassa tarkoitetuista laadullisista tekijöistä; 

 

6. korostaa, että rahoitusnäkymiä ei voi olla ilman, että toimielinten välisestä sopimuksesta 

päästään yksimielisyyteen; muistuttaa, että tässä yhteydessä parlamentti hyväksyi 

ehdottomia seikkoja, kuten tarkistuslausekkeen luominen, joustavuusvaraukset, 

täytäntöönpanon parantaminen varainhoitoasetuksen tarkistuksen avulla, hallinnollisen 

kuormituksen yksinkertaistaminen, jäsenvaltioiden suorittama sertifiointi sekä 

parlamentin oikeuksien kunnioittaminen ulkoisissa ohjelmissa; 

 

7. toteaa, että erimielisyydet, jotka estivät sovun syntymisen Eurooppa-neuvostossa 

17. kesäkuuta 2005 eivät niinkään koskeneet menojen määrää tai niiden jakautumista, 

vaan tapaa, jolla ne oli määrä rahoittaa, mikä vahvistaa sen, että rahoitusnäkymiä 

koskevan kattavan sopimuksen on sisällettävä yhteisymmärrys omien varojen koskevan 

nykyjärjestelmän uudistamisperiaatteesta; 

 

8. kehottaa neuvostoa ilmaisemaan yhteisessä kannassaan ja neuvotteluvaltuuksissaan 

tahtonsa neuvotella vakavasti sisällyttämällä niihin rahoitusnäkymiä koskevan 

ehdotuksensa lisäksi myös talousarvion rakenteen ja talousarvion täytäntöönpanon ja 

toteuttamisen laadun parantamista koskevia elementtejä sekä ehdotuksen siitä, miten 

Lissabonin strategia tulisi ottaa kaikessa huomioon parlamentin neuvottelukanta 

mielessä pitäen; 

 



9. muistuttaa neuvostoa siitä, että uusia rahoitusnäkymiä ja toimielinten välistä sopimusta 

ei synny, elleivät Euroopan parlamentti ja neuvosto pääse asiasta sopuun; muistuttaa 

niin ikään, että koska parlamentti hyväksyi neuvottelukantansa hyvissä ajoin 8. 

kesäkuuta 2005, se ei hyväksy, että vastuu sopimuksen viivästymisestä yritettäisiin 

vierittää sille; 

 

10. muistuttaa neuvostoa siitä, että myös ilman vuosia 2007–2013 koskevia 

rahoitusnäkymiä ja uutta toimielinten välistä sopimusta voidaan Euroopan unionin 

rahoitus varmistaa, monivuotiset ohjelmat mukaan lukien, perustamissopimuksen 

272 artiklan nojalla tai 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 

tarkistetun 26 kohdan nojalla; 

 

11. pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 

 


