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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 311, 312 ja 
323 artiklan,

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Nykyaikainen 
talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – 
Monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027” (COM(2018)0321),

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (COM(2018)0322) ja 2. toukokuuta 2018 annetut komission ehdotukset 
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (COM(2018)0325, COM(2018)0326, 
COM(2018)0327 ja COM(2018)0328),

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 
(COM(2018)0323),

– ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita 
(COM(2018)0324),

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselmat aiheista ”Seuraava 
monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 
koskevan parlamentin kannan valmistelu” ja ”Euroopan unionin omien varojen 
järjestelmän uudistaminen”1,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0075 ja P8_TA(2018)0076.



– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista1,

– ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ratifioi Pariisin sopimuksen 4. lokakuuta 
20162 ja neuvosto 5. lokakuuta 20163,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 25. syyskuuta 2015 antaman päätöslauselman 
70/1 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ”Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2016,

– ottaa huomioon EU:n yhteisen sitoumuksen saavuttaa tavoite osoittaa 0,7 prosenttia 
bruttokansantulosta (BKTL) viralliseen kehitysapuun vuoden 2015 jälkeisellä kaudella,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 5 kohdan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan väliaikaisen mietinnön, ulkoasiainvaliokunnan, 
kehitysvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja talousarvion 
valvontavaliokunnan lausunnot, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kannan 
tarkistuksina, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan lausunnot sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon valiokunnan kannan tarkistuksina (A8-0358/2018),

A. toteaa, että SEUT 311 artiklan mukaisesti unionin edellytetään huolehtivan siitä, että 
sillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat varat;

B. ottaa huomioon, että nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 sekä 
maksusitoumus- että maksumäärärahoja oli ensimmäisen kerran vähemmän kuin 
edellisessä rahoituskehyksessä; ottaa huomioon, että monivuotisen rahoituskehyksen ja 
alakohtaisten säädösten myöhäinen hyväksyminen vaikutti erittäin kielteisesti uusien 
ohjelmien täytäntöönpanoon;

C. toteaa, että monivuotinen rahoituskehys osoittautui nopeasti riittämättömäksi pyrittäessä 
vastaamaan useisiin kriiseihin, uusiin kansainvälisiin sitoumuksiin ja uusiin poliittisiin 
haasteisiin, joita ei voitu ottaa huomioon ja/tai ennakoida rahoituskehystä 
hyväksyttäessä; toteaa, että tarpeellisen rahoituksen varmistamiseksi monivuotinen 
rahoituskehys vietiin äärirajoilleen muun muassa turvautumalla ennennäkemättömän 
paljon joustosäännöksiin ja erityisrahoitusvälineisiin, kun käytettävissä olleet 
liikkumavarat oli käytetty; huomauttaa, että unionin ensisijaisten tutkimus- ja 
infrastruktuuriohjelmien määrärahoja jopa leikattiin jo kaksi vuotta niiden 
hyväksymisen jälkeen;

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0226.
2 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 249.
3 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1.
4 EUVL C 242, 10.7.2018, s. 24.



D. toteaa, että vuoden 2016 lopulla käynnistetty monivuotisen rahoituskehyksen 
välitarkistus osoittautui välttämättömäksi olemassa olevien joustosäännösten tarjoamien 
mahdollisuuksien laajentamisen kannalta mutta rahoituskehyksen enimmäismääriä ei 
kuitenkaan tarkistettu; toteaa, että sekä parlamentti että neuvosto suhtautuivat 
tarkistukseen myönteisesti;

E. katsoo, että uuden monivuotisen rahoituskehyksen vahvistaminen on ratkaiseva hetki 
27-jäsenisen unionin kannalta, koska se tarjoaa mahdollisuuden hyväksyä yhteinen 
pitkän aikavälin visio ja päättää tulevista poliittisista painopisteistä sekä unionin 
kyvystä toteuttaa ne; toteaa, että vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
olisi taattava unionille riittävä varat, jotta se voi tehostaa kestävää talouskasvua, 
tutkimusta ja innovointia, lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia, puuttua tehokkaasti 
muuttoliikkeen aiheuttamiin haasteisiin, torjua työttömyyttä, hellittämätöntä köyhyyttä 
ja sosiaalista syrjäytymistä, vahvistaa entisestään taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota, puuttua kestävyyttä, biologisen monimuotoisuuden häviämistä ja 
ilmastonmuutosta koskeviin kysymyksiin, vahvistaa unionin turvallisuutta ja 
puolustusta, suojata sen ulkorajoja ja tukea naapurimaita;

F. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät kykene ratkaisemaan maailmanlaajuisia haasteita 
yksin, ja toteaakin, että pitäisi olla mahdollista määrittää Euroopan ”yhteistä hyvää” 
edustavia asioita ja arvioida, millä aloilla unionin rahoitus olisi kansallista rahoitusta 
tehokkaampaa, jotta vastaavat rahoitusvarat voitaisiin siirtää unionin tasolle ja näin 
vahvistaa unionin strategista merkitystä lisäämättä välttämättä julkisten menojen 
kokonaismäärää;

G. ottaa huomioon, että 2. toukokuuta 2018 komissio esitti joukon säädösehdotuksia, jotka 
koskivat vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä ja unionin omia varoja, ja 
sen jälkeen se esitti säädösehdotuksia unionin uusien ohjelmien perustamisesta ja 
välineiden käyttöönotosta;

1. korostaa, että vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen on taattava unionin 
vastuu ja valmiudet vastata tuleviin tarpeisiin, lisähaasteisiin ja uusiin kansainvälisiin 
sitoumuksiin sekä saavuttaa poliittiset prioriteettinsa ja tavoitteensa; korostaa 
vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen rahoitusvajeeseen liittyviä vakavia 
ongelmia ja huomauttaa jälleen, että on tarpeen välttää aiempien virheiden toistuminen 
varmistamalla alusta alkaen vahva ja uskottava unionin talousarvio, joka hyödyttää 
kansalaisia seuraavan seitsenvuotisjakson aikana;

2. katsoo, että komission ehdotukset vuosien 2021–2027 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja unionin omien varojen järjestelmästä ovat lähtökohta tuleville 
neuvotteluille; esittää kantansa näistä ehdotuksista odotettaessa neuvoston 
neuvotteluvaltuutusta, joka ei ole vielä saatavilla;

3. korostaa, että komission ehdotus seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yleisen 
tason asettamisesta 1,08 prosenttiin 27 jäsenvaltion unionin bruttokansantulosta 
(1,11 prosenttia kun on otettu huomioon Euroopan kehitysrahaston osuus) merkitsee, 
että prosenttiosuutena bruttokansantulosta laskettuna taso on reaalisesti alempi kuin 
nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä; katsoo, että monivuotisen 
rahoituskehyksen ehdotettu taso ei anna unionille mahdollisuutta täyttää poliittisia 
sitoumuksiaan ja vastata edessä oleviin tärkeisiin haasteisiin; aikoo tämän vuoksi käydä 
neuvotteluja välttämättömästä korottamisesta;



4. ilmoittaa lisäksi vastustavansa vähennyksiä perussopimuksiin kirjattujen unionin 
pitkäaikaisten politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan, yhteisen maatalouspolitiikan ja 
kalastuspolitiikan, määrärahoihin; vastustaa erityisesti rajuja leikkauksia, jotka 
vaikuttavat haitallisesti mainittujen politiikkojen ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin, 
kuten ehdotettuja leikkauksia koheesiorahastoon ja Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoon; vastustaa näin ollen ehdotusta vähentää Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR+) määrärahoja ottaen huomioon, että sen toiminta-aluetta on laajennettu ja siihen 
on sisällytetty neljä nykyistä sosiaalialan ohjelmaa, erityisesti nuorisotyöllisyysaloite;

5. korostaa myös niiden monialaisten periaatteiden merkitystä, joiden olisi oltava 
monivuotisen rahoituskehyksen ja kaikkien siihen liittyvien unionin politiikkojen 
perustana; toistaa tässä yhteydessä kantansa, että unionin on pidettävä kiinni 
sitoumuksestaan toimia edelläkävijänä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanossa, ja pitää valitettavana, ettei monivuotista rahoituskehystä koskeviin 
ehdotuksiin sisälly tässä mielessä selkeää ja näkyvää sitoumusta; pyytää näin ollen 
valtavirtaistamaan kestävän kehityksen tavoitteet kaikkiin unionin politiikkoihin ja 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aloitteisiin; painottaa myös, että kaikkien 
seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvien ohjelmien olisi oltava 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia; korostaa, että on tärkeää toteuttaa 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari syrjinnän, myös hlbti-henkilöitä koskevan 
syrjinnän, poistamisesta ja luoda vähemmistöjä, mukaan lukien romaneja, koskeva 
salkku, ja korostaa näiden toimien suurta merkitystä osallisuutta edistävää Eurooppaa 
koskevien unionin sitoumusten täyttämisen kannalta; korostaa, että täyttääkseen Pariisin 
sopimuksen mukaiset velvoitteensa unionin olisi korotettava osuutensa 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vähintään 25 prosenttiin vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen menoista ja 30 prosenttiin mahdollisimman pian, 
viimeistään vuonna 2027;

6. pitää tässä yhteydessä valitettavana, että vuosien 2014–2020 rahoituskehysasetuksen 
liitteenä olevasta sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevasta yhteisestä 
lausumasta huolimatta tällä alalla ei ole saavutettu merkittävää edistystä ja että komissio 
ei ottanut sukupuolten tasa-arvon toteuttamista huomioon monivuotisen 
rahoituskehyksen väliarvioinnissa; pitää erittäin valitettavana, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistaminen on kokonaan sivuutettu monivuotista rahoituskehystä 
koskevassa ehdotuksessa, ja pitää valitettavana selkeiden sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien tavoitteiden, vaatimusten ja indikaattoreiden puuttumista asiaankuuluvia 
unionin politiikkoja koskevista ehdotuksista; kehottaa arvioimaan vuotuisissa 
talousarviomenettelyissä unionin poliitikkojen kokonaisvaikutuksia sukupuolten 
tasa-arvoon ja ottamaan nämä vaikutukset täysin huomioon (sukupuolitietoinen 
budjetointi); odottaa parlamentin, neuvoston ja komission uusivan sitoumuksensa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja seuraavan tämän toteutumista tehokkaasti myös monivuotisen 
rahoituskehyksen väliarvioinnin aikana;

7. painottaa, että monivuotisen rahoituskehyksen on perustuttava suurempaan 
vastuullisuuteen, yksinkertaistamiseen, näkyvyyteen, avoimuuteen ja tulosbudjetointiin; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että tulevissa menoissa on painotettava enemmän suoritusta 
ja tuloksia ja niiden on perustuttava kunnianhimoisiin ja olennaisiin suoritustavoitteisiin 
sekä kattavaan ja yhteiseen eurooppalaisen lisäarvon määritelmään; ottaa huomioon 
edellä mainitut monialaiset periaatteet ja pyytää komissiota rationalisoimaan 
tulosraportointia, laajentamaan sen laadulliseksi lähestymistavaksi, johon sisältyy 



ympäristö- ja sosiaali-indikaattoreita, ja esittämään selkeää tietoa unionilla vielä 
ratkaistavanaan olevista tärkeimmistä haasteista;

8. on tietoinen unionin kohtaamista vakavista haasteista ja kantaa täysin vastuunsa siitä, 
että varmistetaan hyvissä ajoin talousarvio, joka vastaa unionin kansalaisten tarpeita, 
odotuksia ja huolenaiheita; on valmis aloittamaan välittömästi neuvottelut neuvoston 
kanssa, jotta voidaan parantaa komission ehdotuksia ja suunnitella realistinen 
monivuotinen rahoituskehys;

9. muistuttaa, että parlamentin kanta on jo esitetty selvästi 14. maaliskuuta ja 
30. toukokuuta 2018 annetuissa päätöslauselmissa, joissa ilmaistaan sen poliittinen 
näkemys vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin omista 
varoista; muistuttaa, että nämä päätöslauselmat hyväksyttiin erittäin suurella 
enemmistöllä, mikä osoittaa, että parlamentti on yhtenäinen ja valmis tuleviin 
neuvotteluihin;

10. odottaa näin ollen, että monivuotinen rahoituskehys asetetaan neuvoston poliittisen 
asialistan kärkeen, ja pitää valitettavana, ettei tähän mennessä ole näkyvissä merkittävää 
edistystä; katsoo, että perättäisten neuvoston puheenjohtajavaltioiden ja parlamentin 
neuvotteluryhmän säännöllisiä kokouksia olisi pidettävä tiheämmin, jotta voidaan luoda 
pohjaa virallisille neuvotteluille; odottaa, että hyvä sopimus saadaan aikaan ennen 
vuoden 2019 EU-vaaleja, jotta voidaan välttää vakavat viivästykset uusien ohjelmien 
käynnistämisessä rahoituskehyksen myöhäisen hyväksymisen vuoksi, kuten aiemmin on 
tapahtunut; korostaa, että tämä aikataulu sallii sen, että uusi parlamentti pystyy 
mukauttamaan vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä pakollisen 
välitarkistuksen yhteydessä;

11. muistuttaa, että tuloja ja menoja olisi käsiteltävä tulevissa neuvotteluissa yhtenä 
pakettina; korostaa siksi, ettei tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä voida sopia, 
ellei unionin omia varoja koskevassa kysymyksessä edistytä vastaavasti;

12. tähdentää, että monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja koskevan 
lainsäädäntöpaketin kaikista osatekijöistä ja erityisesti monivuotiseen 
rahoituskehykseen liittyvistä määristä olisi käytävä neuvotteluja, kunnes päästään 
lopulliseen sopimukseen; palauttaa tässä yhteydessä mieliin parlamentin kriittisen 
kannan menettelyyn, jolla nykyinen rahoituskehysasetus hyväksyttiin, sekä Eurooppa-
neuvoston tässä prosessissa ottamaan dominoivan aseman, kun se päätti lopullisesti 
eräistä seikoista, kuten monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääristä ja useisiin 
alakohtaisiin politiikkoihin liittyvistä säännöksistä, jotka ovat ristiriidassa 
perussopimusten hengen ja kirjaimen kanssa; on erityisen huolissaan siitä, että 
neuvoston puheenjohtajavaltion valmisteleman, monivuotista rahoituskehystä koskevan 
”neuvottelupaketin” ensimmäiset osat noudattavat samaa logiikkaa ja sisältävät asioita, 
joista neuvosto ja parlamentti päättävät yhdessä uusien unionin ohjelmien perustamista 
koskevan lainsäädännön hyväksymisen yhteydessä; aikoo siksi mukauttaa omaa 
strategiaansa vastaavasti;

13. katsoo, että rahoituskehysasetuksen hyväksymistä ja tarkistamista koskeva 
yksimielisyysvaatimus on prosessissa todellinen este; kehottaa tässä yhteydessä 
Eurooppa-neuvostoa soveltamaan SEUT 312 artiklan 2 kohdan siirtymälauseketta, jotta 
neuvosto voi hyväksyä rahoituskehysasetuksen määräenemmistöllä;



14. hyväksyy tämän päätöslauselman voidakseen ilmaista neuvotteluvaltuutuksensa 
komission ehdotusten kaikkiin osatekijöihin, mukaan lukien konkreettiset muutokset 
sekä ehdotettua monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen että toimielinten 
väliseen sopimukseen; esittää lisäksi taulukon, joka sisältää kutakin unionin politiikkaa 
ja ohjelmaa koskevat numerotiedot, jotka perustuvat monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa aiemmissa päätöslauselmissa jo hyväksyttyihin parlamentin kantoihin; 
korostaa, että nämä luvut ovat myös osa parlamentin valtuutusta tulevissa 
lainsäädäntöneuvotteluissa, joiden perusteella hyväksytään vuosia 2021–2017 koskevat 
unionin ohjelmat;

A. MONIVUOTISEEN RAHOITUSKEHYKSEEN LIITTYVÄT PYYNNÖT

15. pyytää siksi, että neuvosto ottaa asianmukaisesti huomioon seuraavat parlamentin 
kannat, jotta vuosien 2021–2017 monivuotista rahoituskehystä koskevissa 
neuvotteluissa päästään myönteiseen lopputulokseen ja se saa parlamentin hyväksynnän 
SEUT 312 artiklan mukaisesti;

Numerotiedot

16. vahvistaa virallisen kantansa, jonka mukaan vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen taso olisi asetettava 1 324,1 miljardiin euroon vuoden 2018 hintoina, 
mikä vastaa 1,3:a prosenttia 27 jäsenvaltion unionin bruttokansantulosta, jotta unionin 
keskeisille politiikoille voidaan varmistaa tarvittava rahoitus niihin liittyvien tehtävien 
täyttämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen;

17. kehottaa tässä yhteydessä turvaamaan unionin ohjelmille ja politiikoille seuraavan 
rahoituksen, joka perustuu komission ehdottamaan monivuotisen rahoituskehyksen 
rakenteeseen ja joka esitetään yksityiskohtaisesti jäljempänä olevassa taulukossa (tämän 
päätöslauselman liitteet III ja IV); kehottaa mukauttamaan asiaankuuluvien 
maksusitoumus- ja maksumäärärahojen enimmäismääriä vastaavasti tämän 
päätöslauselman liitteissä I ja II esitetyllä tavalla:

i. korotetaan Euroopan horisontti -ohjelman määrärahoja 120 miljardiin euroon 
vuoden 2018 hintoina;

ii. korotetaan InvestEU-rahaston rahoituksen tasoa, jotta se ilmentää paremmin 
uuteen ohjelmaan sisällytettyjen rahoitusvälineiden tasoa vuosina 2014–2020;

iii. korotetaan liikenneinfrastruktuurin rahoituksen tasoa Verkkojen Eurooppa -
välineen (liikenneosion) kautta;

iv. kaksinkertaistetaan pk-yritysten erityisrahoitus (COSME-ohjelmaan verrattuna) 
sisämarkkinaohjelmassa, jotta yritysten olisi helpompi päästä markkinoille ja jotta 
kohennettaisiin yritysten toimintapuitteita ja kilpailukykyä ja edistettäisiin 
yrittäjyyttä;

v. lisätään entisestään sisämarkkinaohjelman rahoitusta markkinavalvontaan 
liittyvän uuden tavoitteen rahoittamiseksi;

vi. kaksinkertaistetaan unionin petostentorjuntaohjelmaan ehdotettu rahoitus ja 
lisätään Fiscalis-ohjelman rahoitusta;

vii. otetaan käyttöön erityismääräraha kestävää matkailua varten;



viii. vahvistetaan edelleen eurooppalaista avaruusohjelmaa, etenkin SSA- ja 
GOVSATCOM-järjestelmiä sekä Copernicusta;

ix. säilytetään koheesiopolitiikan rahoitus 27 jäsenvaltion unionille reaalisesti 
vuosien 2014–2020 talousarvion tasolla;

x. kaksinkertaistetaan ESR+:aan sisältyvät nuorisotyöttömyyden torjuntaa koskevat 
määrärahat (nykyisen nuorisotyöllisyysaloitteen määriin verrattuna) ja 
varmistetaan samalla järjestelmän vaikuttavuus ja lisäarvo;

xi. otetaan käyttöön erityismääräraha (5,9 miljardia euroa) lapsitakuuta varten, jotta 
torjuttaisiin lasten köyhyyttä unionissa ja sen ulkoisissa toimissa;

xii. kolminkertaistetaan Erasmus+ -ohjelman nykyiset määrärahat;

xiii. turvataan riittävä rahoitus DiscoverEU-ohjelmalle (Interrail);

xiv. lisätään Luova Eurooppa -ohjelman nykyistä rahoitusta;

xv. lisätään perusoikeuksien ja arvojen ohjelman nykyistä rahoitusta ja otetaan 
käyttöön erityismääräraha (vähintään 500 miljoonaa euroa) uudelle unionin arvoja 
koskevalle lohkolle, jotta tuettaisiin kansalaisjärjestöjä, jotka edistävät 
perusarvoja ja demokratiaa unionissa paikallisella ja kansallisella tasolla;

xvi. säilytetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus 27 jäsenvaltion unionissa 
reaalisesti vuosien 2014–2020 määrärahojen tasolla ja otetaan talousarvioon 
maatalousalan varauksen alkuperäinen määrä;

xvii. korotetaan kymmenellä prosentilla Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
määrärahoja, jotta se voisi hoitaa siniseen talouteen liittyvän uuden tehtävänsä;

xviii. kaksinkertaistetaan Life+ -ohjelman nykyinen rahoitus osoittamalla muun muassa 
erityisiä määrärahoja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja Natura 2000 -
verkoston hallinnointia varten;

xix. otetaan käyttöön erityismääräraha (4,8 miljardia euroa) uutta oikeudenmukaista 
energiasiirtymärahastoa varten, jotta vastattaisiin työntekijöihin ja yhteisöihin 
kohdistuviin yhteiskunnallisiin, sosioekonomisiin ja ympäristöön liittyviin 
vaikutuksiin hiili- ja hiilidioksidi-intensiivisillä aloilla, joihin siirtymä vaikuttaa 
haitallisesti;

xx. korotetaan naapuruus- ja kehityspolitiikkaa tukevan välineen (tukevien 
välineiden) määrärahoja (3,5 miljardia euroa), jotta voidaan lisätä Afrikkaa 
koskevan investointiohjelman rahoitusta;

xxi. palautetaan kaikkien virastojen rahoitus vähintään vuoden 2020 tasolle ja 
puolustetaan komission ehdottamia korotuksia, myös niiden virastojen 
määrärahoihin, joille on annettu uusia toimivaltuuksia ja vastuita, ja kehottaa 
noudattamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa maksuperusteisen rahoituksen 
suhteen;

xxii. säilytetään vuosien 2014–2020 rahoitustaso useissa unionin ohjelmissa 
(esimerkiksi ydinvoimalaitosten käytöstä poistaminen ja yhteistyö merentakaisten 



maiden ja alueiden kanssa), myös ohjelmissa, joiden kohdalla on esitetty 
sulauttamista laajempiin ohjelmiin (esimerkiksi vähävaraisimmille tarjottu tuki, 
terveysasiat ja kuluttajien oikeudet) ja joille komission ehdotus merkitsee näin 
reaalimääräistä vähennystä;

xxiii. jollei edellä mainituista muutoksista muuta johdu, asetetaan kaikkien muiden 
ohjelmien määrärahat komission ehdottamalle tasolle, mukaan lukien Verkkojen 
Eurooppa -välineen energiaosio ja digitaalinen osio, Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelma, Euroopan puolustusrahasto ja humanitaarinen apu;

18. aikoo varmistaa komission ehdotuksen perusteella riittävän rahoitustason seuraaville 
aloille: ”Muuttoliike ja rajaturvallisuus” (otsake 4) ja ”Turvallisuus ja puolustus”, 
mukaan lukien kriisitoiminta (otsake 5); vahvistaa pitkäaikaisen kantansa, jonka 
mukaan uusiin poliittisiin painopisteisiin olisi liitettävä uusia rahoitusvaroja, ettei 
uudessa rahoituskehyksessä heikennetä olemassa olevia politiikkoja ja ohjelmia ja 
niiden rahoitusta;

19. aikoo puolustaa komission ehdotusta turvata riittävä rahoitus vahvalle, tehokkaalle ja 
korkealuokkaiselle eurooppalaiselle julkishallinnolle, joka palvelee kaikkia 
eurooppalaisia; muistuttaa, että nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana 
unionin toimielimet, elimet ja erillisvirastot ovat toteuttaneet viiden prosentin 
henkilöstövähennyksen, ja katsoo, ettei niiltä saisi vaatia enää lisävähennyksiä, jotka 
vaarantaisivat suoraan unionin politiikkojen toteuttamisen; toistaa jälleen vastustavansa 
voimakkaasti niin kutsutun kohdennettavien virkojen varannon uudelleen perustamista;

20. aikoo päättäväisesti estää uuden maksukriisin puhkeamisen vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten vuosien aikana, kuten nykyisellä kaudella 
kävi; katsoo, että maksumäärärahojen yleisessä enimmäismäärässä on otettava 
huomioon vuoden 2020 loppuun kasautuva ennennäkemättömän suuri maksattamatta 
olevien sitoumusten määrä, jota koskevat arviot kasvavat jatkuvasti merkittävien 
täytäntöönpanoviivästysten vuoksi ja joka on suoritettava seuraavan rahoituskehyksen 
aikana; kehottaa siksi asettamaan maksumäärärahojen kokonaismäärän samoin kuin 
maksumäärärahojen vuotuiset enimmäismäärät erityisesti kauden alussa 
asianmukaiselle tasolle, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon myös tämä tilanne; 
aikoo hyväksyä ainoastaan rajoitetut ja asianmukaisesti perustellut erot sitoumusten ja 
maksujen välillä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

21. esittää näin ollen tämän päätöslauselman liitteissä III ja IV taulukon, joka sisältää 
ehdotetut tarkat numerotiedot kullekin unionin politiikalle ja ohjelmalle; toteaa 
aikovansa vertailun vuoksi säilyttää yksittäisten unionin ohjelmien rakenteen komission 
ehdotuksen mukaisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia muutoksia, joita 
voidaan pyytää näiden ohjelmien hyväksymiseen johtavan lainsäädäntömenettelyn 
aikana;

Välitarkistus

22. korostaa tarvetta säilyttää monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistus nykyisen 
rahoituskehyksen yhteydessä saadun myönteisen kokemuksen perusteella ja kehottaa

i. toteuttamaan pakollisen ja oikeudellisesti sitovan välitarkistuksen monivuotisen 
rahoituskehyksen toimivuudesta annetun arvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon arvion edistymisestä ilmastotavoitteen saavuttamisessa ja kestävän 



kehityksen tavoitteiden ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa sekä 
yksinkertaistamistoimenpiteiden vaikutuksesta edunsaajiin;

ii. esittämään asiaa koskevan komission ehdotuksen hyvissä ajoin, jotta seuraava 
parlamentti ja komissio ehtivät tehdä tarkoituksenmukaisia mukautuksia 
vuosia 2021–2027 koskevaan kehykseen, kuitenkin viimeistään 
1. heinäkuuta 2023;

iii. pidättäytymään ennalta jaettujen jäsenvaltiokohtaisten määrärahojen 
vähentämisestä tämän tarkistuksen yhteydessä;

Joustavuus

23. suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin joustavuudesta ja pitää niitä hyvänä 
lähtökohtana neuvotteluille; on samaa mieltä joustomekanismien yleisestä rakenteesta 
vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä; painottaa, että 
erityisrahoitusvälineillä hoidetaan erilaisia tehtäviä ja vastataan erilaisiin tarpeisiin, ja 
vastustaa niiden sulauttamispyrkimyksiä; kannattaa voimakkaasti selkeää säännöstä 
siitä, että erityisrahoitusvälineiden käyttöön liittyvät maksusitoumus- ja 
maksumäärärahat olisi otettava talousarvioon monivuotisen rahoituskehyksen 
asianomaisten enimmäismäärien ohitse, sekä maksumäärärahojen 
kokonaisliikkumavarasta johtuvien mukautusten ylärajojen poistamista; kehottaa 
ottamaan käyttöön joitakin lisäparannuksia, muun muassa seuraavat:

i. unionin varausta kartutetaan määrällä, joka vastaa sakoista ja seuraamuksista 
saatavia tuloja;

ii. vuoden n – 2 aikana vapautetut sitoumukset, myös nykyisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tehdyt sitoumukset, käytetään välittömästi uudelleen;

iii. erityisrahoitusvälineiden peruuntuneet määrät annetaan kaikkien 
erityisrahoitusvälineiden, ei pelkästään joustovälineen, käyttöön;

iv. lisätään joustovälineen, hätäapuvarauksen, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston ja ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran 
määrärahoja siten, että viimeksi mainittuun ei sovelleta pakollista kompensointia;

Kesto

24. korostaa tarvetta muuttaa monivuotisen rahoituskehyksen kesto vaiheittain 5+5 vuoden 
pituiseksi kaudeksi, johon sisältyy pakollinen välitarkistus; hyväksyy, että seuraava 
monivuotinen rahoituskehys olisi vahvistettava seitsemäksi vuodeksi ja että tämä olisi 
viimeistä kertaa käytettävä siirtymäjärjestely; odottaa, että 5 + 5 vuoden kehyksen 
täytäntöönpanoon liittyvät yksityiskohtaiset järjestelyt hyväksytään vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen yhteydessä;

Rakenne

25. hyväksyy komission ehdottaman monivuotisen rahoituskehyksen seitsemän otsakkeen 
kokonaisrakenteen, joka vastaa pääosin parlamentin omaa ehdotusta; katsoo, että tämä 
rakenne auttaa lisäämään avoimuutta, parantaa unionin menojen näkyvyyttä ja ylläpitää 
samalla tarvittavaa joustavuutta; hyväksyy lisäksi ”ohjelmaklustereiden” luomisen, sillä 
niiden odotetaan johtavan unionin talousarvion rakenteen merkittävään 



yksinkertaistamiseen ja järkeistämiseen sekä selkeään yhdenmukaistamiseen 
monivuotisen rahoituskehyksen kanssa;

26. panee merkille, että komissio ehdottaa unionin ohjelmien määrän supistamista yli 
kolmanneksella; korostaa, että parlamentin kanta 37 uuden ohjelman rakenteeseen ja 
kokoonpanoon määritellään hyväksyttäessä asiaankuuluvia alakohtaisia säädöksiä; 
odottaa joka tapauksessa, että ehdotetussa budjettinimikkeistössä otetaan huomioon 
kunkin ohjelman kaikki eri osatekijät siten, että taataan avoimuus ja budjettivallan 
käyttäjälle tarjotaan vuotuisen talousarvion vahvistamiseen ja sen toteutuksen 
valvontaan vaadittavat tiedot;

Talousarvion yhtenäisyys

27. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen Euroopan kehitysrahaston sisällyttämisestä unionin 
talousarvioon, jota parlamentti on jo pitkään pyytänyt kaikkien talousarvion 
ulkopuolisten välineiden osalta; palauttaa mieliin, että yhtenäisyyden periaate, jonka 
mukaan kaikki unionin tulo- ja menoerät esitetään talousarviossa, on sekä 
perussopimuksen vaatimus että demokratian perusedellytys;

28. kyseenalaistaa siksi talousarvion ulkopuolisten välineiden perustamista koskevan 
logiikan ja siihen liittyvät perustelut, koska tämä estää julkisen talouden 
parlamentaarisen valvonnan ja horjuttaa päätöksenteon avoimuutta; katsoo, että 
tällaisten välineiden perustamista koskevissa päätöksissä ohitetaan parlamentin vastuu 
lainsäädäntö-, budjetti- ja valvontavallan käyttäjänä; katsoo, että jos poikkeukset 
katsotaan välttämättömiksi erityistavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi 
rahoitusvälineiden tai erityisrahastojen käytön avulla, näiden olisi oltava täysin avoimia, 
asianmukaisesti perusteltuja, todistetusti täydentäviä ja lisäarvoa tuovia ja niiden olisi 
perustuttava vankkoihin päätöksentekomenettelyihin ja vastuuvelvollisuutta koskeviin 
säännöksiin;

29. painottaa kuitenkin, että näiden välineiden sisällyttäminen unionin talousarvioon ei saisi 
johtaa unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien rahoituksen vähentämiseen; korostaa 
siksi tarvetta päättää seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaistasosta 
ottamatta laskelmissa huomioon Euroopan kehitysrahaston määrärahoja vastaavaa 
0,03 prosentin osuutta unionin BKTL:stä, jonka olisi oltava lisäys sovittuihin 
enimmäismääriin;

30. korostaa, että monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät eivät saisi estää unionin 
politiikkatavoitteiden rahoitusta unionin talousarviosta; odottaa näin ollen, että tarpeen 
vaatiessa varmistetaan monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien tarkistaminen 
ylöspäin, jotta voidaan rahoittaa uusia politiikkatavoitteita tarvitsematta turvautua 
hallitusten välisiin rahoitusmenetelmiin;

B. LAINSÄÄDÄNTÖÖN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Oikeusvaltioperiaate

31. pitää erittäin tärkeänä uutta mekanismia, jolla varmistetaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 2 artiklassa vahvistettujen arvojen kunnioittaminen ja määrätään 
taloudellisista seurauksista jäsenvaltioille, jotka eivät kunnioita näitä arvoja; varoittaa 
kuitenkin, että unionin talousarvion lopullisille edunsaajille ei saisi koitua mitään haittaa 
sen vuoksi, että kyseiset valtiot eivät noudata perusoikeuksia ja 



oikeusvaltioperiaatetta; korostaa näin ollen, että tällaiset toimenpiteet eivät saa vaikuttaa 
valtiollisten elinten tai jäsenvaltioiden velvollisuuteen suorittaa maksuja lopullisille 
edunsaajille tai varojen saajille;

Tavallinen lainsäätämisjärjestys ja delegoidut säädökset

32. korostaa, että ohjelman tavoitteet ja menojen painopisteet, määrärahat, tukikelpoisuus, 
valinta- ja myöntämisperusteet, edellytykset, määritelmät ja laskumenetelmät olisi 
määriteltävä asiaa koskevassa lainsäädännössä ottaen täysin huomioon parlamentin 
valtaoikeudet lainsäädäntövallan käyttäjänä; tähdentää, että kun tällaiset toimenpiteet, 
joihin saattaa liittyä tärkeitä poliittisia valintoja, eivät sisälly perussäädökseen, ne olisi 
hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä; katsoo tässä yhteydessä, että monivuotiset ja/tai 
vuotuiset työohjelmat olisi yleensä hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä;

33. toteaa aikovansa tarvittaessa tehostaa määräyksiä, jotka koskevat hallintoa, 
vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja parlamentaarista valvontaa, paikallis- ja 
alueviranomaisten ja niiden kumppanien vaikutusvallan lisäämistä ja 
kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista seuraavan sukupolven 
ohjelmiin; aikoo lisäksi parantaa ja selventää tarvittaessa eri rahastojen ja politiikkojen 
välistä johdonmukaisuutta ja synergiaa; tunnustaa tarpeen lisätä joustavuutta resurssien 
jakamisessa tiettyjen ohjelmien kesken mutta korostaa, että tämä ei saisi tapahtua niiden 
alkuperäisten ja pitkäaikaisten poliittisten tavoitteiden, ennustettavuuden ja parlamentin 
oikeuksien kustannuksella;

Uudelleentarkastelulausekkeet

34. huomauttaa, että monivuotisen rahoituskeskuksen yksittäisiin ohjelmiin ja välineisiin 
olisi sisällytettävä yksityiskohtaiset ja vaikuttavat uudelleentarkastelulausekkeet, jotta 
voidaan varmistaa, että niistä tehdään tarkoituksenmukaiset arvioinnit ja parlamentti 
osallistuu näin ollen täysipainoisesti tarvittavia mukautuksia koskevaan 
päätöksentekoon;

Lainsäädäntöehdotukset

35. kehottaa komissiota esittämään jo aiemmin esittämiensä ehdotusten lisäksi asiaa 
koskevat lainsäädäntöehdotukset ja etenkin ehdotuksen asetukseksi oikeudenmukaisen 
energiasiirtymärahaston perustamisesta sekä kestävää matkailua koskevan 
erityisohjelman perustamisesta; tukee lisäksi eurooppalaisen lapsitakuun käyttöönottoa 
ESR+:ssa, erityisen unionin arvoja koskevan lohkon sisällyttämistä perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelmaan sekä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamista koskevan 
asetuksen tarkistamista; pitää valitettavana, että komission asiaa koskevat ehdotukset 
eivät sisällä SEUT 174 artiklan vaatimusten mukaisia toimenpiteitä pohjoisimmilla 
alueilla, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueilla; katsoo, että olisi ehdotettava myös varainhoitoasetuksen tarkistusta 
aina kun se osoittautuu tarpeelliseksi monivuotista rahoituskehystä koskevien 
neuvottelujen seurauksena;

C. OMAT VARAT

36. tähdentää, että nykyinen omien varojen järjestelmä on erittäin monimutkainen, 
epäoikeudenmukainen, läpinäkymätön ja täysin käsittämätön unionin kansalaisille; 



kehottaa jälleen laatimaan yksinkertaistetun järjestelmän, joka on unionin kansalaisten 
kannalta ymmärrettävämpi;

37. panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille 2. toukokuuta 2018 hyväksytyt komission 
ehdotukset uudesta omien varojen järjestelmästä, jotka ovat tärkeä askel kohti 
kunnianhimoisempaa uudistusta; kehottaa komissiota ottamaan huomioon Euroopan 
tillintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 5/2018, jossa tarkastellaan Euroopan 
unionin uutta omien varojen järjestelmää koskevaa komission ehdotusta ja korostetaan, 
että tarvitaan parempia laskentamenetelmiä ja että järjestelmää on yksinkertaistettava;

38. muistuttaa, että uusien omien varojen käyttöönotolla olisi oltava kaksi tarkoitusta: 
yhtäältä vähentää huomattavasti BKTL-perusteisten maksuosuuksien osuutta ja toisaalta 
varmistaa asianmukainen unionin rahoitus vuoden 2020 jälkeisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

39. kannattaa ehdotettua nykyisten omien varojen uudistamista, jonka mukaan

– tullimaksut säilytetään unionin perinteisinä omina varoina ja samalla supistetaan 
jäsenvaltioiden ”kantokulujen” osuutta ja palataan alkuperäiseen 10 prosentin 
kantaan;

– arvonlisäveroon perustuvia omia varoja yksinkertaistetaan ottamalla käyttöön 
yhdenmukainen verokanta ilman poikkeuksia;

– säilytetään bruttokansantuloon perustuvat omat varat ja pidetään niissä vaiheittain 
saavutettavana tavoitteena 40 prosentin osuutta unionin talousarvion rahoituksesta 
säilyttäen kuitenkin niiden tasapainottavan tehtävän;

40. pyytää ottamaan komission ehdotuksen mukaisesti suunnitellusti käyttöön uusien omien 
varojen korin, joka ei lisäisi kansalaisten verotaakkaa mutta vastaisi unionin olennaisiin 
strategisiin tavoitteisiin, joiden eurooppalainen lisäarvo on ilmeinen ja korvaamaton:

– sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, niiden vahvistaminen ja lujittaminen 
erityisesti panemalla täytäntöön uutena omien varojen lähteenä yhteinen 
yhdistetty yhteisöveropohja, jonka mukaan kerätyille tuloille asetetaan 
yhdenmukainen verokanta ja veroa kannetaan sisämarkkinoista hyötyviltä suurilta 
digitaalialan yrityksiltä;

– ilmastonmuutoksen torjunta ja energiakäänteen vauhdittaminen muun muassa 
päästökauppajärjestelmästä saatavia tuloja koskevan osuuden kaltaisilla 
toimenpiteillä;

– ympäristönsuojelu kierrättämättömien muovipakkausten määrään perustuvilla 
maksuilla;

41. pyytää laajentamaan mahdollisten uusien omien varojen luetteloa sisällyttämällä siihen 
esimerkiksi

– finanssitransaktioveroon perustuvat omat varat kehottaen kaikkia jäsenvaltioita 
sopimaan tehokkaasta järjestelmästä;

– hiilipäästöjen rajaveromekanismin käyttöönotto unionin talousarvion uutena 
omien varojen lähteenä, millä olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset 



kansainvälisessä kaupassa ja vähennettävä tuotannon siirtämistä muualle sekä 
sisällytettävä ilmastonmuutoksen kustannukset tuontitavaroiden hintoihin;

42. kannattaa vahvasti kaikkien hyvitysten ja muiden korjausmekanismien poistamista 
tarpeen vaatiessa lyhyen siirtymäajan kuluessa;

43. vaatii ottamaan käyttöön muita tuloja, joiden olisi oltava ylimääräisiä tuloja unionin 
talousarvioon ilman, että BKTL-maksuosuuksia vähennetään vastaavasti:

– yrityksille unionin sääntöjen rikkomisesta määrätyt sakot tai 
rahoitusosuusmaksujen myöhästymisestä määrätyt sakot;

– Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiin perustuvat sakkotulot, mukaan 
lukien jäsenvaltioille rikkomiskanteen johdosta määrätyt kiinteämääräiset 
hyvitykset tai uhkasakot;

44. korostaa lisäksi komission käyttöönotettavaksi ehdottamia muita tulomuotoja, joita ovat

– maksut unioniin suoraan liittyvien mekanismien, kuten EU:n matkustustieto- ja 
lupajärjestelmän (ETIAS), täytäntöönpanosta;

– rahavero käyttötarkoitukseensa sidotun tulon muodossa uuden investointien 
vakautusjärjestelyn rahoittamiseksi;

45. korostaa, että on tarpeen säilyttää unionin talousarvion uskottavuus 
rahoitusmarkkinoilla ja että tämä edellyttää omien varojen enimmäismäärien 
korottamista;

46. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen puuttuakseen ristiriitaiseen tilanteeseen, 
jossa Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuudet vuotta 2021 edeltävistä 
maksattamatta olevista sitoumuksista sisällytetään talousarvioon yleisinä tuloina, jolloin 
ne luetaan omien varojen enimmäismääriin, jotka puolestaan lasketaan 27 jäsenvaltion 
unionin bruttokansantuloon perustuen eli ilman unionista eroavaa Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa; katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuudet olisi 
päinvastoin lisättävä omien varojen enimmäismääriin;

47. huomauttaa, että tulliunioni on yksi tärkeimmistä unionin rahoituskapasiteetin lähteistä; 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta yhdenmukaistaa tullivalvontaa ja -hallintoa unionissa, 
jotta voidaan ehkäistä ja torjua unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia ja 
väärinkäytöksiä;

48. kehottaa aidosti torjumaan veropetoksia ja veronkiertoa ottamalla käyttöön varoittavia 
seuraamuksia offshore-alueille ja tällaisen toiminnan mahdollistajille ja edistäjille, 
alkaen erityisesti manner-Euroopassa toimivista toimijoista; katsoo, että veropetosten, 
veronkierron ja rahanpesun torjumiseksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
vahvistamalla koordinoitu järjestelmä, jolla seurataan pääoman liikkeitä;

49. katsoo, että monikansallisten yhtiöiden ja kaikkein rikkaimpien harjoittaman korruption 
ja veropetosten tehokkaan torjunnan avulla jäsenvaltioiden talousarvioihin voitaisiin 
palauttaa komission arvion mukaan tuhat miljardia euroa vuodessa ja että tällä alalla 
Euroopan unionin toimet ovat olleet erittäin puutteellisia;



50. kannattaa voimakkaasti komission ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä 
(COM(2018)0327); muistuttaa, että parlamentin on annettava suostumuksensa tälle 
asetukselle; muistuttaa, että asetus on olennainen osa komission esittämää omien 
varojen pakettia, ja odottaa, että neuvosto tarkastelee omia varoja koskevaa neljää 
tekstiä yhtenä pakettina monivuotisen rahoituskehyksen kanssa;

D. MUUTOKSET EHDOTUKSEEN ASETUKSEKSI VUOSIA 2021–2027 
KOSKEVAN MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN VAHVISTAMISESTA

51. katsoo, että ehdotusta neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta olisi muutettava seuraavasti:

Muutos 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Muutos

(1) Koska keskipitkän aikavälin 
investointien valmistelu ja toteuttaminen 
edellyttävät riittävää ennakoitavuutta, 
monivuotisen rahoituskehyksen kestoksi 
olisi määriteltävä seitsemän vuotta alkaen 1 
päivästä tammikuuta 2021.

(1) Koska keskipitkän aikavälin 
investointien valmistelu ja toteuttaminen 
edellyttävät riittävää ennakoitavuutta ja 
koska tarvitaan demokraattista 
legitiimiyttä ja vastuuvelvollisuutta, 
tämän monivuotisen rahoituskehyksen 
kestoksi olisi määriteltävä seitsemän vuotta 
alkaen 1 päivästä tammikuuta 2021 ja 
tavoitteeksi olisi otettava se, että 
myöhemmin siirrytään viiden plus viiden 
vuoden kauteen, joka sovitettaisiin 
Euroopan parlamentin ja komission 
poliittiseen sykliin.

Muutos 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Muutos

(2) Rahoituskehyksessä vahvistetut 
menoluokittain esitetyt 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuiset 
enimmäismäärät sekä maksumäärärahojen 
vuotuiset enimmäismäärät eivät saa ylittää 
maksusitoumuksiin ja omiin varoihin 
sovellettavia enimmäismääriä, jotka on 
vahvistettu SEUT-sopimuksen 311 
artiklan kolmannen kohdan nojalla 
Euroopan unionin omien varojen 

(2) Rahoituskehyksessä olisi 
vahvistettava menoluokittain esitetyt 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuiset 
enimmäismäärät sekä maksumäärärahojen 
vuotuiset enimmäismäärät, jotta taataan, 
että unionin menot kehittyvät hallitusti 
sen käytettävissä olevien omien varojen 
rajoissa ja että unioni voi huolehtia siitä, 
että sillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi 
ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 



järjestelmästä annetun neuvoston 
päätöksen mukaisesti.

varat Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 311 artiklan 
ensimmäisen kohdan mukaisesti ja että se 
voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa 
kolmansia osapuolia kohtaan SEUT 
323 artiklan mukaisesti.

Muutos 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Muutos

(2 a) Enimmäismäärien taso olisi 
vahvistettava unionin ohjelmien ja 
politiikkojen rahoitukseen ja toimintaan 
tarvittavien määrien sekä tuleviin 
tarpeisiin mukautumista varten käyttöön 
jätettävien liikkumavarojen perusteella. 
Lisäksi maksumäärärahojen 
enimmäismäärien olisi katettava 
vuoden 2020 lopussa odotettavissa olevien 
maksattamattomien sitoumusten suuri 
määrä. Tässä asetuksessa ja 
vuosien 2021–2027 ohjelmia koskevissa 
perussäädöksissä vahvistetut määrät olisi 
hyväksyttävä vuoden 2018 hintoina ja 
yksinkertaisuuden ja ennustettavuuden 
vuoksi ne olisi mukautettava vuotuisen 
2 prosentin kiinteän deflaattorin 
perusteella.

Muutos 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Muutos

(3) Jos on tarpeen ottaa käyttöön 
unionin yleisestä talousarviosta annettuja 
takauksia jäsenvaltioille myönnetylle 
rahoitusavulle, joka on hyväksytty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen EU [xxx/201x], jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, [208 artiklan 1 
kohdan] mukaisesti, tarvittava määrä olisi 
otettava käyttöön siten, että ylitetään 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
sisältyvät maksusitoumus- ja 
maksumäärärahojen enimmäismäärät 

(3) Jos on tarpeen ottaa käyttöön 
unionin yleisestä talousarviosta annettuja 
takauksia jäsenvaltioille myönnetylle 
rahoitusavulle, joka on hyväksytty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen EU [xxx/201x], jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, [208 artiklan 
1 kohdan] mukaisesti, tarvittava määrä 
olisi otettava käyttöön siten, että ylitetään 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
sisältyvät maksusitoumus- ja 
maksumäärärahojen enimmäismäärät, ja se 



mutta noudatetaan omien varojen 
enimmäismäärää.

olisi siksi otettava huomioon 
vahvistettaessa omien varojen 
enimmäismäärää.

Muutos 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Muutos

(4) Monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ei olisi otettava 
huomioon niitä budjettikohtia, jotka 
rahoitetaan varainhoitoasetuksessa 
tarkoitetuilla käyttötarkoitukseensa 
sidotuilla tuloilla.

(4) Käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja, joilla rahoitetaan 
varainhoitoasetuksessa tarkoitettuja 
budjettikohtia, ei olisi laskettava mukaan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismääriin, mutta kaikki saatavilla 
olevat tiedot olisi esitettävä täysin 
avoimesti vuotuisen talousarvion 
hyväksymismenettelyn ja sen 
täytäntöönpanon aikana.

Muutos 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Muutos

(6) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 323 artiklan 
noudattamiseksi olisi sovellettava 
kohdennettua ja mahdollisimman suurta 
joustavuutta, jotta unioni voi täyttää 
kyseisen artiklan mukaiset velvoitteensa.

(6) Monivuotisessa 
rahoituskehyksessä olisi varmistettava 
mahdollisimman suuri joustavuus 
erityisesti sen takaamiseksi, että unioni voi 
täyttää SEUT 311 ja 323 artiklan mukaiset 
velvoitteensa.

Muutos 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Muutos

(7) Jotta unioni voisi vastata tiettyihin 
erikseen määriteltyihin ennakoimattomiin 
tilanteisiin tai rahoittaa sellaisia tarkasti 
määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa 
rahoituskehyksessä vahvistettujen, yhden 
tai useamman otsakkeen enimmäismäärien 
rajoissa, ja jotta talousarviomenettely 

(7) Jotta unioni voisi vastata tiettyihin 
erikseen määriteltyihin ennakoimattomiin 
tilanteisiin tai rahoittaa sellaisia tarkasti 
määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa 
rahoituskehyksessä vahvistettujen, yhden 
tai useamman otsakkeen enimmäismäärien 
rajoissa, jolloin vuotuinen 



voitaisiin toteuttaa sujuvasti, tarvitaan 
seuraavia erityisrahoitusvälineitä: 
Euroopan globalisaatiorahasto, Euroopan 
unionin solidaarisuusrahasto, 
hätäapuvaraus, 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavara (unionin varaus), 
joustoväline ja ennakoimattomiin menoihin 
varattu liikkumavara. Hätäapuvarauksella 
ei ole tarkoitus vastata maatalouden alan 
tuotantoon tai jakeluun vaikuttavien 
markkinakriisien seurauksiin. Sen vuoksi 
olisi erikseen säädettävä, että silloin, kun 
on tarpeen turvautua 
erityisrahoitusvälineisiin, talousarvioon 
voidaan ottaa maksusitoumusmäärärahoja 
ja niitä vastaavia maksumäärärahoja siten, 
että ylitetään monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vahvistetut 
enimmäismäärät.

talousarviomenettely voitaisiin toteuttaa 
sujuvasti, tarvitaan seuraavia 
erityisrahoitusvälineitä: Euroopan 
globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus, 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavara 
(maksusitoumusmäärärahoja koskeva 
unionin varaus), joustoväline ja 
ennakoimattomiin menoihin varattu 
liikkumavara. Sen vuoksi olisi erikseen 
säädettävä, että silloin, kun on tarpeen 
turvautua erityisrahoitusvälineisiin, 
talousarvioon voidaan ottaa 
maksusitoumusmäärärahoja ja niitä 
vastaavia maksumäärärahoja siten, että 
ylitetään monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vahvistetut 
enimmäismäärät.

Muutos 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Muutos

(7 a) Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
olisi pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että budjettivallan 
käyttäjän hyväksymät sitoumukset 
pannaan tehokkaasti täytäntöön 
alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti, 
ja erityisesti olisi oltava mahdollista ottaa 
käyttöön maksusitoumusmäärärahoja, 
joita ei ole käytetty tai jotka on vapautettu 
maksusitoumusmäärärahoja koskevan 
unionin varauksen kautta, edellyttäen että 
kyseessä ei ole edunsaajien keino kiertää 
sitoumusten vapauttamista koskevia 
sääntöjä.

Muutos 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Muutos

(9) Olisi vahvistettava säännöt sellaisia (9) Olisi vahvistettava säännöt sellaisia 



muita tilanteita varten, joissa saattaa olla 
tarpeen mukauttaa monivuotista 
rahoituskehystä. Tällaiset mukautukset 
voivat liittyä uusien sääntöjen tai uusien 
yhteistyössä hallinnoitavien ohjelmien 
hyväksymisen viivästymiseen tai 
asianomaisten perussäädösten mukaisesti 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin, jotka 
liittyvät talouden tehokkaaseen 
ohjaukseen ja hallintaan tai unionin 
talousarvion suojaamiseen silloin, kun 
jäsenvaltioissa on havaittu 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä yleisiä 
puutteita.

muita tilanteita varten, joissa saattaa olla 
tarpeen mukauttaa monivuotista 
rahoituskehystä. Tällaiset mukautukset 
voivat liittyä uusien sääntöjen tai uusien 
yhteistyössä hallinnoitavien ohjelmien 
hyväksymisen viivästymiseen tai 
talousarviositoumusten keskeyttämiseen 
asianomaisten perussäädösten mukaisesti.

Muutos 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Muutos

(10) Monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta on tarpeen tehdä väliarviointi 
sen soveltamiskauden puolivälissä. Tämän 
arvioinnin tulokset olisi otettava 
huomioon kaikissa tämän asetuksen 
mahdollisissa tarkistuksissa monivuotisen 
rahoituskehyksen jäljellä olevana 
voimassaoloaikana.

(10) Uusien toimintapolitiikkojen ja 
painopisteiden huomioon ottamiseksi 
monivuotista rahoituskehystä olisi 
tarkistettava kauden puolivälissä 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta ja täytäntöönpanosta 
tehtävän väliarvioinnin perusteella. 
Väliarvioinnin olisi sisällettävä myös 
kertomus, jossa esitetään menetelmät 
viiden plus viiden vuoden 
rahoituskehyksen käytännön 
täytäntöönpanoa varten.

Muutos 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Muutos

(10 a) Jotta voidaan noudattaa unionin 
sitoumusta toimia edelläkävijänä YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden, myös 
sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan 
tavoitteen, täytäntöönpanossa, 
monivuotisen rahoituskehyksen tarkistus 
olisi valmisteltava ottaen huomioon sen 
täytäntöönpanossa kaikkien vuosien 
2021–2027 monivuotiseen 



rahoituskehykseen sisältyvien unionin 
toimintapolitiikkojen ja aloitteiden osalta 
saavutettu edistys, jota mitataan 
komission laatimien tulosindikaattorien 
perusteella, sekä edistyminen sukupuolten 
valtavirtaistamisessa kaikessa unionin 
toiminnassa. Monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistus olisi myös 
valmisteltava ottaen huomioon edistys, 
jota on tapahtunut pyrittäessä 
saavuttamaan kokonaistavoite osoittaa 
vuosien 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 25 prosenttia EU:n 
menoista ilmastotavoitteisiin sekä 
pyrittäessä saavuttamaan 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoteen 2027 mennessä ilmastoon liittyvä 
vuotuinen 30 prosentin menotavoite, jota 
mitataan tarkistettujen tulosindikaattorien 
perusteella, joissa erotetaan toisistaan 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
siihen sopeutuminen. Tarkistuksessa olisi 
myös arvioitava kansallisia ja paikallisia 
sidosryhmiä kuullen, onko toteutetuilla 
yksinkertaistamistoimenpiteillä todella 
kyetty vähentämään byrokratiaa 
edunsaajien kannalta ohjelmien 
täytäntöönpanossa.

Muutos 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Muutos

(12 a) Kaikki perussopimuksiin 
perustuvien unionin toimintapolitiikkojen 
täytäntöönpanoon varatut unionin tason 
menot ovat SEUT 310 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja unionin menoja, ja ne olisi 
siksi otettava unionin talousarvioon 
SEUT 314 artiklassa määrättyä 
talousarviomenettelyä noudattaen, jolloin 
varmistetaan, että noudatetaan 
perusperiaatteita, joita ovat kansalaisten 
demokraattinen edustus päätöksenteossa, 
julkisten varojen parlamentaarinen 
valvonta ja päätöksenteon avoimuus. 
Monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät eivät saa estää unionin 



toimintapoliittisten tavoitteiden 
rahoittamista unionin talousarviosta. 
Siksi on tarpeen säätää monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamisesta ylöspäin 
aina kun tämä on tarpeen unionin 
toimintapolitiikkojen ja erityisesti uusien 
toimintapoliittisten tavoitteiden 
rahoittamiseksi turvautumatta hallitusten 
välisiin tai niihin rinnastettaviin 
rahoitusmenetelmiin.

Muutos 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Muutos

(13) Lisäksi tarvitaan erityisiä sääntöjä 
laajamittaisia infrastruktuurihankkeita 
varten, joiden kesto ylittää selvästi 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajan. On tarpeen vahvistaa 
näille hankkeille unionin yleisestä 
talousarviosta myönnettävän rahoituksen 
enimmäismäärät, millä varmistetaan, että 
nämä hankkeet eivät vaikuta unionin 
yleisestä talousarviosta rahoitettaviin 
muihin hankkeisiin.

(13) Lisäksi tarvitaan erityisiä sääntöjä 
laajamittaisia infrastruktuurihankkeita 
varten, joiden kesto ylittää selvästi 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajan. Unionin yleisessä 
talousarviossa on huolehdittava näiden 
unionin kannalta strategisesti tärkeiden 
laajamittaisten infrastruktuurihankkeiden 
rahoittamisesta, mutta on tarpeen 
vahvistaa talousarviosta näille hankkeille 
myönnettävän rahoituksen 
enimmäismäärät, millä varmistetaan, että 
mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 
vaikuta unionin yleisestä talousarviosta 
rahoitettaviin muihin hankkeisiin.

Muutos 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Muutos

(14) On tarpeen vahvistaa yleiset 
säännöt toimielinten yhteistyöstä 
talousarviomenettelyssä.

(14) On tarpeen vahvistaa avoimuutta ja 
toimielinten yhteistyötä 
talousarviomenettelyssä koskevat yleiset 
säännöt, joissa otetaan huomioon 
perussopimuksissa vahvistettu 
toimielinten budjettivalta, jotta 
varmistetaan, että talousarviota koskevat 
päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia, kuten SEU 10 artiklan 
3 kohdassa edellytetään, ja varmistetaan 



talousarviomenettelyn moitteeton toteutus 
SEUT 312 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti.

Muutos 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Muutos

(15) Komission olisi esitettävä ehdotus 
uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi 
ennen 1 päivää heinäkuuta 2025, jotta 
toimielimet voisivat hyväksyä sen riittävän 
ajoissa ennen seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen soveltamisen 
aloittamisajankohtaa. SEUT-sopimuksen 
312 artiklan 4 kohdan mukaisesti jatketaan 
tässä asetuksessa säädettyjen viimeisen 
vuoden enimmäismäärien soveltamista, jos 
uutta rahoituskehystä ei hyväksytä ennen 
tässä asetuksessa vahvistetun monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaolon 
päättymistä,

(15) Komission olisi esitettävä ehdotus 
uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi 
ennen 1 päivää heinäkuuta 2025. Näin 
vastanimetyllä komissiolla on tarpeeksi 
aikaa valmistella ehdotuksia ja 
vuoden 2024 vaalien perusteella valittu 
Euroopan parlamentti voi vahvistaa oman 
kantansa vuoden 2027 jälkeiseen 
monivuotiseen rahoituskehykseen. Näin 
toimielimet voisivat myös hyväksyä sen 
riittävän ajoissa ennen seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
soveltamisen aloittamisajankohtaa. SEUT 
312 artiklan 4 kohdan mukaisesti jatketaan 
tässä asetuksessa säädettyjen viimeisen 
vuoden enimmäismäärien soveltamista, jos 
uutta rahoituskehystä ei hyväksytä ennen 
tässä asetuksessa vahvistetun monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaolon 
päättymistä,

Muutos 16

Ehdotus asetukseksi
1 luku – 3 artikla – otsikko

Komission teksti Muutos

Omien varojen enimmäismäärän 
noudattaminen

Suhde omiin varoihin

Muutos 17

Ehdotus asetukseksi
1 luku – 3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Muutos

4. Tarvittava maksumäärärahojen 
kokonaismäärä, jossa on otettu huomioon 

4. Tarvittava maksumäärärahojen 
kokonaismäärä, jossa on otettu huomioon 



vuosittainen mukautus ja kaikki muut 
mukautukset ja tarkistukset sekä 2 artiklan 
2 ja 3 kohdan soveltamisen seuraukset, ei 
yhdenkään monivuotisen rahoituskehyksen 
kattaman vuoden osalta saa aiheuttaa 
sellaista omien varojen tarvetta, joka ylittää 
SEUT-sopimuksen 311 artiklan 
kolmannen kohdan nojalla Euroopan 
unionin omien varojen järjestelmästä 
annetun voimassa olevan neuvoston 
päätöksen, jäljempänä ’omia varoja 
koskeva päätös’, mukaisesti vahvistetun 
omien varojen enimmäismäärän.

vuosittainen mukautus ja kaikki muut 
mukautukset ja tarkistukset sekä 2 artiklan 
2 ja 3 kohdan soveltamisen seuraukset, ei 
yhdenkään monivuotisen rahoituskehyksen 
kattaman vuoden osalta saa aiheuttaa 
sellaista omien varojen tarvetta, joka ylittää 
unionin omien varojen rajat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin 
velvollisuutta huolehtia SEUT 
311 artiklan ensimmäisen kohdan 
mukaisesti siitä, että sillä on 
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat, ja toimielinten velvollisuutta 
huolehtia SEUT 323 artiklan mukaisesti 
siitä, että käytettävissä on varoja, joiden 
avulla unioni voi täyttää oikeudelliset 
velvoitteensa kolmansia osapuolia 
kohtaan.

Muutos 18

Ehdotus asetukseksi
1 luku – 3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Muutos

5. Monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vahvistettuja 
enimmäismääriä alennetaan tarvittaessa 
sen varmistamiseksi, että omia varoja 
koskevan päätöksen mukaisesti 
vahvistettua omien varojen 
enimmäismäärää noudatetaan.

Poistetaan.

Muutos 19

Ehdotus asetukseksi
2 luku – 5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Muutos

4. Muita kyseessä olevaa vuotta 
koskevia teknisiä mukautuksia ei tehdä 
varainhoitovuoden aikana eikä sitä 
seuraavina vuosina jälkikäteen tehtävinä 
oikaisuina, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 6, 7 ja 8 artiklan 
soveltamista.

Poistetaan.



Muutos 20

Ehdotus asetukseksi
2 luku – 7 artikla – otsikko

Komission teksti Muutos

Sellaisiin toimenpiteisiin liittyvät 
mukautukset, jotka koskevat talouden 
tehokasta ohjausta ja hallintaa tai 
unionin talousarvion suojaamista silloin, 
kun jäsenvaltioissa on havaittu 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä yleisiä 
puutteita

Talousarviositoumusten keskeyttämiseen 
liittyvät mukautukset

Muutos 21

Ehdotus asetukseksi
2 luku – 7 artikla

Komission teksti Muutos

Tilanteissa, joissa asianomaisten 
perussäädösten mukaisesti lopetetaan 
sellainen unionin varoja koskevien 
talousarviositoumusten keskeyttäminen, 
joka liittyy toimenpiteisiin, jotka koskevat 
talouden tehokasta ohjausta ja hallintaa 
tai unionin talousarvion suojaamista 
silloin, kun jäsenvaltioissa on havaittu 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä yleisiä 
puutteita, keskeytettyihin sitoumuksiin 
liittyvät määrät siirretään seuraaville 
vuosille ja monivuotisen rahoituskehyksen 
vastaaviin enimmäismääriin tehdään tämän 
edellyttämät mukautukset. Keskeytettyjä, 
vuonna n tehtyjä sitoumuksia ei saa ottaa 
vuodeksi n + 2 laadittua talousarviota 
myöhempiin talousarvioihin.

Tilanteissa, joissa asianomaisten 
perussäädösten mukaisesti lopetetaan 
talousarviositoumusten keskeyttäminen, 
vastaavat määrät siirretään seuraaville 
vuosille ja monivuotisen rahoituskehyksen 
vastaaviin enimmäismääriin tehdään tämän 
edellyttämät mukautukset. Keskeytettyjä, 
vuonna n tehtyjä sitoumuksia ei saa ottaa 
vuodeksi n + 2 laadittua talousarviota 
myöhempiin talousarvioihin. Vuodesta 
n + 3 alkaen peruuntuneita sitoumuksia 
vastaava määrä otetaan 12 artiklassa 
säädettyyn maksusitoumusmäärärahoja 
koskevaan unionin varaukseen.

Muutos 22

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

1. Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, jonka tavoitteet ja 
soveltamisala määritellään neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2012/2002, ei saa 
ylittää 600 miljoonan euron vuotuista 

1. Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston tarkoituksena on 
tarjota taloudellista apua asianomaisessa 
perussäädöksessä määritellyissä 
suuronnettomuuksissa, jotka tapahtuvat 



enimmäismäärää (vuoden 2018 hintoina). 
Kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä on 
oltava jäljellä vähintään neljäsosa 
vuosittain käytössä olevien varojen 
määrästä, jotta kyseisen vuoden loppuun 
mennessä syntyvät tarpeet voidaan kattaa. 
Se osuus vuotuisesta määrästä, jota ei ole 
käytetty vuonna n, on käytettävissä 
vuoteen n + 1 asti. Vuotuisesta määrästä 
käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin 
olevat määrät. Se osa vuoden n vuotuisesta 
määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 
kuluessa, peruuntuu.

jonkin jäsenvaltion tai ehdokasmaan 
alueella, eikä se saa ylittää 
1 000 miljoonan euron vuotuista 
enimmäismäärää (vuoden 2018 hintoina). 
Kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä on 
oltava jäljellä vähintään neljäsosa 
vuosittain käytössä olevien varojen 
määrästä, jotta kyseisen vuoden loppuun 
mennessä syntyvät tarpeet voidaan kattaa. 
Se osuus vuotuisesta määrästä, jota ei ole 
käytetty vuonna n, on käytettävissä 
vuoteen n + 1 asti. Vuotuisesta määrästä 
käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin 
olevat määrät. Se osa vuoden n vuotuisesta 
määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 
kuluessa, peruuntuu.

Muutos 23

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

1 a. Määrärahat Euroopan unionin 
solidaarisuusrahastoa varten otetaan 
unionin yleiseen talousarvioon 
varauksena.

Muutos 24

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Muutos

2. Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä 
on 600 miljoonaa euroa (vuoden 2018 
hintoina), ja sitä voidaan käyttää vuoteen 
n + 1 saakka varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan unionin 
yleiseen talousarvioon varauksena. 
Vuotuisesta määrästä käytetään ensin 
aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät. 
Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota 
ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, 
peruuntuu. Kunkin vuoden lokakuun 1 
päivänä on oltava jäljellä vähintään 
neljäsosa vuonna n käytössä olevien 
varojen määrästä, jotta kyseisen vuoden 
loppuun mennessä syntyvät tarpeet voidaan 
kattaa. Kunkin vuoden syyskuun 30 

2. Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä 
on 1 000 miljoonaa euroa (vuoden 2018 
hintoina), ja sitä voidaan käyttää vuoteen 
n + 1 saakka varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan unionin 
yleiseen talousarvioon varauksena. 
Vuotuisesta määrästä käytetään ensin 
aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät. 
Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota 
ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, 
peruuntuu. Kunkin vuoden lokakuun 
1 päivänä on oltava jäljellä vähintään 
150 miljoonaa euroa (vuoden 2018 
hintoina) vuonna n käytössä olevien 
varojen määrästä, jotta kyseisen vuoden 
loppuun mennessä syntyvät tarpeet voidaan 



päivään asti käytettävissä olevasta 
määrästä voidaan ottaa käyttöön enintään 
puolet sisäisiä ja enintään puolet ulkoisia 
toimia varten. Käytettävissä olevasta 
määrästä jäljellä oleva osuus voidaan 
lokakuun 1 päivästä lähtien ottaa käyttöön 
joko sisäisiä tai ulkoisia toimia varten 
kattamaan tarpeet kyseisen vuoden 
loppuun asti.

kattaa. Kunkin vuoden syyskuun 30 
päivään asti käytettävissä olevasta 
määrästä voidaan ottaa käyttöön enintään 
puolet sisäisiä ja enintään puolet ulkoisia 
toimia varten. Käytettävissä olevasta 
määrästä jäljellä oleva osuus voidaan 
lokakuun 1 päivästä lähtien ottaa käyttöön 
joko sisäisiä tai ulkoisia toimia varten 
kattamaan tarpeet kyseisen vuoden 
loppuun asti.

Muutos 25

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 12 artikla – otsikko

Komission teksti Muutos

Maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavara (unionin varaus)

Maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavara 
(maksusitoumusmäärärahoja koskeva 
unionin varaus)

Muutos 26

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

1. Maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavara (unionin varaus), 
joka otetaan käyttöön siten, että ylitetään 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vuosiksi 2022–2027 vahvistetut 
enimmäismäärät, muodostuu seuraavista 
eristä:
a) monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vuoden n – 1 maksusitoumusmäärärahojen 
enimmäismääriin nähden jäävät 
liikkumavarat;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
liikkumavarojen lisäksi vuodesta 2023 
lähtien määrä, joka vastaa vuoden n – 2 
aikana vapautettuja määrärahoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
varainhoitoasetuksen [15] artiklan 
soveltamista.

1. Maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavara 
(maksusitoumusmäärärahoja koskeva 
unionin varaus), joka otetaan käyttöön 
siten, että ylitetään monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vuosiksi 2021–2027 
vahvistetut enimmäismäärät, muodostuu 
seuraavista eristä:
a) monivuotisessa rahoituskehyksessä 
aiempien vuosien 
maksusitoumusmäärärahojen 
enimmäismääriin nähden jäävät 
liikkumavarat;
a a) käyttämättä jääneet vuoden n – 1 
maksusitoumusmäärärahat;
b) määrä, joka vastaa vuoden n – 2 aikana 
vapautettuja määrärahoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
varainhoitoasetuksen [15] artiklan 
soveltamista;
b a) määrä, joka vastaa keskeytettyjä, 
vuonna n – 3 tehtyjä sitoumuksia, joita ei 



7 artiklan mukaisesti saa enää ottaa 
talousarvioon;
b b) määrä, joka vastaa sakoista ja 
seuraamuksista saatavia tuloja.

Muutos 27

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Muutos

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat ottaa käyttöön 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaran (unionin varaus) tai 
osan siitä SEUT-sopimuksen 314 artiklan 
mukaisen talousarviomenettelyn puitteissa.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat ottaa käyttöön 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaisliikkumavaran 
(maksusitoumusmäärärahoja koskeva 
unionin varaus) tai osan siitä SEUT 
314 artiklan mukaisen 
talousarviomenettelyn puitteissa. Vuoden n 
liikkumavarat voidaan ottaa käyttöön 
vuonna n + 1 
maksusitoumusmäärärahoja koskevasta 
unionin varauksesta, mikäli tämä ei ole 
ristiriidassa käsiteltävänä tai suunnitteilla 
olevien lisätalousarvioiden kanssa.

Muutos 28

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

3 a. Vuoden 2027 lopussa 
maksusitoumusmäärärahoja koskevassa 
unionin varauksessa edelleen 
käytettävissä olevat määrät siirretään 
seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen vuoteen 2030 asti.

Muutos 29

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

Joustovälinettä voidaan käyttää 
rahoitettaessa tiettynä varainhoitovuonna 
sellaisia tarkasti määriteltyjä menoja, joita 

Joustovälinettä voidaan käyttää 
rahoitettaessa tiettynä varainhoitovuonna 
sellaisia tarkasti määriteltyjä menoja, joita 



ei voida kattaa yhden tai useamman muun 
otsakkeen enimmäismäärien rajoissa 
käytettävissä olevista määristä. Jollei 
toisesta alakohdasta muuta johdu, 
joustovälinettä varten käytettävissä oleva 
vuotuinen enimmäismäärä on 
1 000 miljoonaa euroa (vuoden 2018 
hintoina).

ei voida kattaa yhden tai useamman muun 
otsakkeen enimmäismäärien rajoissa 
käytettävissä olevista määristä tai 
Euroopan globalisaatiorahastosta, 
Euroopan unionin 
solidaarisuusrahastosta ja 
hätäapuvarauksesta. Jollei toisesta 
alakohdasta muuta johdu, joustovälinettä 
varten käytettävissä oleva vuotuinen 
enimmäismäärä on 2 000 miljoonaa euroa 
(vuoden 2018 hintoina).

Muutos 30

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

1. Monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärien ulkopuolelle luodaan 
ennakoimattomiin menoihin varattu 
liikkumavara, jonka suuruus on 
korkeintaan 0,03 prosenttia unionin 
bruttokansantulosta, viimeiseksi keinoksi 
ennalta arvaamattomiin olosuhteisiin 
reagoimista varten. Se voidaan ottaa 
käyttöön ainoastaan lisätalousarvion tai 
vuotuisen talousarvion yhteydessä.

1. Monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärien ulkopuolelle luodaan 
ennakoimattomiin menoihin varattu 
liikkumavara, jonka suuruus on 
korkeintaan 0,05 prosenttia unionin 
bruttokansantulosta, viimeiseksi keinoksi 
ennalta arvaamattomiin olosuhteisiin 
reagoimista varten. Se voidaan ottaa 
käyttöön ainoastaan lisätalousarvion tai 
vuotuisen talousarvion yhteydessä. Se 
voidaan ottaa käyttöön sekä 
maksusitoumus- että maksumäärärahojen 
osalta tai ainoastaan maksumäärärahojen 
osalta.

Muutos 31

Ehdotus asetukseksi
 3 luku – 14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Muutos

2. Ennakoimattomiin menoihin 
varatun liikkumavaran käytössä ei 
yhtenäkään vuonna saa ylittää 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vuosittaisen teknisen mukautuksen 
mukaista enimmäismäärää, ja siinä on 
noudatettava omien varojen 
enimmäismäärää.

2. Ennakoimattomiin menoihin 
varatun liikkumavaran käytössä ei 
yhtenäkään vuonna saa ylittää 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vuosittaisen teknisen mukautuksen 
mukaista enimmäismäärää.



Muutos 32

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Muutos

3. Ennakoimattomiin menoihin 
varatun liikkumavaran käyttöönoton 
seurauksena saadut määrät on 
kokonaisuudessaan kompensoitava yhden 
tai useamman monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyvän otsakkeen 
liikkumavaroista kuluvana 
varainhoitovuotena tai tulevina 
varainhoitovuosina.

Poistetaan.

Muutos 33

Ehdotus asetukseksi
3 luku – 14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Muutos

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti 
kompensoituja määriä ei saa ottaa 
uudelleen käyttöön monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa. 
Ennakoimattomiin menoihin varatun 
liikkumavaran käyttö ei saa johtaa siihen, 
että monivuotisessa rahoituskehyksessä 
kuluvaa varainhoitovuotta ja tulevia 
varainhoitovuosia varten vahvistetut 
maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 
kokonaisenimmäismäärät ylittyvät.

Poistetaan.

Muutos 34

Ehdotus asetukseksi
4 luku – otsikko

Komission teksti Muutos

Monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleenarviointi ja tarkistaminen

Tarkistaminen



Muutos 35

Ehdotus asetukseksi
4 luku – 15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

1. Monivuotista rahoituskehystä 
voidaan ennakoimattomissa tilanteissa 
tarkistaa voimassa olevan omia varoja 
koskevan päätöksen mukaisesti 
vahvistetun omien varojen 
enimmäismäärän rajoissa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 2 
kohdan, 16–20 artiklan ja 24 artiklan 
soveltamista.

1. Monivuotisen rahoituskehyksen 
asianomaisia enimmäismääriä on 
tarkistettava ylöspäin, mikäli tämä on 
tarpeen unionin toimintapolitiikkojen ja 
erityisesti uusien toimintapoliittisten 
tavoitteiden rahoittamiseksi tilanteissa, 
joissa muuten olisi tarpeen ottaa käyttöön 
muita hallitusten välisiä tai niihin 
rinnastettavia rahoitusmenetelmiä, joilla 
kierrettäisiin SEUT 314 artiklassa 
määrätty talousarviomenettely, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 
2 kohdan, 16–20 artiklan ja 24 artiklan 
soveltamista.

Muutos 36

Ehdotus asetukseksi
4 luku – 15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Muutos

3. Edellä olevan 1 kohdan 
mukaisessa monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamista 
koskevassa ehdotuksessa on tarkasteltava, 
onko menoja mahdollista kohdentaa 
tarkistettavana olevaan otsakkeeseen 
sisältyvien ohjelmien kesken uudelleen 
etenkin määrärahojen odotettavissa 
olevan vajaakäytön perusteella.

Poistetaan.

Muutos 37

Ehdotus asetukseksi
4 luku – 16 artikla – otsikko

Komission teksti Muutos

Monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi

Monivuotisen rahoituskehyksen 
välitarkistus



Muutos 38

Ehdotus asetukseksi
4 luku – 16 artikla

Komission teksti Muutos

Komissio esittää monivuotisen 
rahoituskehyksen toiminnasta arvioinnin 
ennen 1 päivää tammikuuta 2024. 
Tarvittaessa tähän arviointiin liitetään 
asianmukaiset ehdotukset.

Komissio esittää ennen 1 päivää 
heinäkuuta 2023 lainsäädäntöehdotuksen 
tämän asetuksen tarkistamiseksi SEUT-
sopimuksessa vahvistettujen menettelyjen 
mukaisesti monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta tehdyn arvioinnin pohjalta. 
Ennalta jaettuja jäsenvaltiokohtaisia 
määrärahoja ei tällaisen tarkistuksen 
yhteydessä vähennetä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
6 artiklan soveltamista.

Ehdotus laaditaan ottaen huomioon arvio 
seuraavista:

– edistys, jota on tapahtunut 
pyrittäessä saavuttamaan 
kokonaistavoite osoittaa vuosien 
2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 25 prosenttia 
EU:n menoista ilmastotavoitteisiin 
sekä pyrittäessä saavuttamaan 
mahdollisimman pian vuotuinen 
30 prosentin menotavoite;

– YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden valtavirtaistaminen;

– sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen unionin 
talousarviossa (sukupuolitietoinen 
budjetointi);

– yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
toteutettavien 
yksinkertaistamistoimenpiteiden 
vaikutus byrokratian 
vähentämiseen edunsaajien 
kannalta rahoitusohjelmien 
täytäntöönpanossa.

Muutos 39

Ehdotus asetukseksi
4 luku – 17 artikla

Komission teksti Muutos

Ilmoittaessaan monivuotisen Ilmoittaessaan monivuotisen 



rahoituskehyksen teknisten mukautusten 
tuloksista Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle komissio esittää samalla 
mahdolliset toteuttamisen perusteella 
tarpeellisiksi katsomansa ehdotukset 
maksumäärärahojen kokonaismäärän 
tarkistamiseksi varmistaakseen 
maksumäärärahojen vuosittaisten 
enimmäismäärien moitteettoman 
hallinnoinnin ja erityisesti sen, että niiden 
kehitys suhteessa 
maksusitoumusmäärärahoihin on hallittua.

rahoituskehyksen teknisten mukautusten 
tuloksista Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tai siinä tapauksessa, että 
maksujen enimmäismäärät saattavat estää 
unionia noudattamasta oikeudellisia 
sitoumuksiaan, komissio esittää 
mahdolliset toteuttamisen perusteella 
tarpeellisiksi katsomansa ehdotukset 
maksumäärärahojen kokonaismäärän 
tarkistamiseksi varmistaakseen 
maksumäärärahojen vuosittaisten 
enimmäismäärien moitteettoman 
hallinnoinnin ja erityisesti sen, että niiden 
kehitys suhteessa 
maksusitoumusmäärärahoihin on hallittua.

Muutos 40

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

1. Unionin yleisestä talousarviosta 
osoitetaan [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen XXXX/XX – 
Avaruusohjelma] mukaisiin 
laajamittaisiin hankkeisiin vuosiksi 2021–
2027 enintään 14 196 miljoonaa euroa 
(vuoden 2018 hintoina).

1. Unionin yleisestä talousarviosta 
osoitetaan enimmäismäärä yhteisesti 
Euroopan satelliittinavigointiohjelmiin 
(EGNOS ja Galileo) sekä Copernicukseen 
(Euroopan maanseurantaohjelma) 
vuosina 2021–2027. Enimmäismäärä on 
15 prosenttia suurempi kuin kummankin 
[Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen XXXX/XX – Avaruusohjelma] 
mukaisen laajamittaisen hankkeen 
ohjeelliset määrät. Enimmäismäärän 
puitteissa tehtävät lisäykset rahoitetaan 
liikkumavaroista tai erityisvälineistä, eikä 
muiden ohjelmien ja hankkeiden 
määrärahoja vähennetä niiden vuoksi.

Muutos 41

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

2 a. Jos edellä mainituista 
laajamittaisista hankkeista aiheutuu 
unionin talousarvioon uusia 
rahoitustarpeita, komissio ehdottaa 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärien tarkistamista 



vastaavasti.

Muutos 42

Ehdotus asetukseksi
6 luku – otsikko

Komission teksti Muutos

Toimielinten yhteistyö 
talousarviomenettelyssä

Avoimuus ja toimielinten yhteistyö 
talousarviomenettelyssä

Muutos 43

Ehdotus asetukseksi
6 luku – 22 artikla

Komission teksti Muutos

Toimielinten yhteistyö 
talousarviomenettelyssä

Avoimuus ja toimielinten yhteistyö 
talousarviomenettelyssä

Muutos 44

Ehdotus asetukseksi
6 luku – 22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

Poliittisella tasolla pidettävissä 
kokouksissa Euroopan parlamenttia ja 
neuvostoa edustavat kummankin 
toimielimen jäsenet.

Muutos 45

Ehdotus asetukseksi
6 luku – 22 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kokoukset, joissa hyväksytään 
talousarvioesitystä koskevat kannat, ovat 
julkisia.



Muutos 46

Ehdotus asetukseksi
6 luku – 23 artikla

Komission teksti Muutos

Kaikki unionin ja Euratomin menot ja tulot 
sisällytetään unionin yleiseen talousarvioon 
varainhoitoasetuksen [7] artiklan 
mukaisesti, mukaan lukien menot, jotka 
johtuvat mahdollisesta päätöksestä, jonka 
neuvosto on Euroopan parlamenttia 
kuultuaan yksimielisesti hyväksynyt 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 332 artiklan puitteissa.

Kaikki unionin ja Euratomin menot ja tulot 
sisällytetään unionin yleiseen talousarvioon 
SEUT 310 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
mukaan lukien menot, jotka johtuvat 
mahdollisesta päätöksestä, jonka neuvosto 
on Euroopan parlamenttia kuultuaan 
yksimielisesti hyväksynyt SEUT 
332 artiklan puitteissa.

Muutos 47

Ehdotus asetukseksi
7 luku – 24 artikla

Komission teksti Muutos

Komissio esittää ennen vuoden 1 päivää 
heinäkuun 2025 ehdotuksen uudeksi 
monivuotiseksi rahoituskehykseksi.

Komissio esittää ennen vuoden 1 päivää 
heinäkuun 2023 yhdessä välitarkistusta 
koskevien ehdotustensa kanssa 
kertomuksen, jossa esitetään menetelmät 
viiden plus viiden vuoden 
rahoituskehyksen käytännön 
täytäntöönpanoa varten.

Komissio esittää ennen vuoden 1 päivää 
heinäkuun 2025 ehdotuksen uudeksi 
monivuotiseksi rahoituskehykseksi.

Jos uuden monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta ei ole 
annettu neuvoston asetusta ennen vuoden 
31 päivää joulukuun 2027, monivuotisen 
rahoituskehyksen kattaman viimeisen 
vuoden enimmäismäärien ja muiden 
säännösten soveltamista jatketaan siihen 
asti, että asetus uuden rahoituskehyksen 
vahvistamisesta on hyväksytty. Jos 
unioniin liittyy uusi jäsenvaltio 
vuoden 2020 jälkeen, jatkettua 
rahoituskehystä on tarvittaessa 
tarkistettava liittymisen ottamiseksi 
huomioon.

E. MUUTOKSET EHDOTUKSEEN TOIMIELINTEN SOPIMUKSEKSI



52. painottaa, että monivuotista rahoituskehystä koskevasta uudesta asetuksesta käytävien 
neuvottelujen ja sen hyväksymisen tuloksena ehdotusta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta olisi 
muutettava seuraavasti:

Muutos 48

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
1 osa
A jakso – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

6 a. Muuta kuin unionin yleiseen 
talousarvioon sisältyvää toimintaa 
koskevat tiedot sekä unionin omien 
varojen eri lajien ennakoitu kehitys 
esitetään ohjeellisina erillisissä 
taulukoissa. Nämä tiedot sekä 
talousarvioesityksen mukana seuraavat 
asiakirjat saatetaan vuosittain ajan 
tasalle.

Muutos 49

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
I osa
A jakso – 7 kohta

Komission teksti Muutos

7. Varmistaakseen varainhoidon 
moitteettomuuden toimielimet huolehtivat 
talousarviomenettelyn yhteydessä ja 
talousarviota hyväksyttäessä 
mahdollisuuksien mukaan siitä, että 
rahoituskehyksen eri otsakkeiden 
enimmäismääriin sisältyy riittävästi 
liikkumavaraa.

7. Varmistaakseen varainhoidon 
moitteettomuuden toimielimet huolehtivat 
talousarviomenettelyn yhteydessä ja 
talousarviota hyväksyttäessä 
mahdollisuuksien mukaan siitä, että 
rahoituskehyksen eri otsakkeiden 
enimmäismäärien liikkumavaroihin tai 
käytettävissä oleviin 
erityisrahoitusvälineisiin sisältyy 
riittävästi määrärahoja.

Muutos 50

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
I osa
A jakso – 8 kohta



Komission teksti Muutos

Vuoden 2027 jälkeisiä maksumäärärahoja 
koskevien ennakkoarvioiden 
ajantasaistaminen

8. Komissio saattaa vuoden 2027 
jälkeisiä maksumäärärahoja koskevat 
ennakkoarviot ajan tasalle vuonna 2024. 
Ajantasaistamisen yhteydessä otetaan 
huomioon kaikki asian kannalta 
merkitykselliset tiedot, mukaan lukien jo 
toteutuneet talousarvion maksusitoumus- ja 
maksumäärärahat sekä toteutumista 
koskevat ennakkoarviot. Lisäksi siinä 
otetaan huomioon säännöt, jotka on annettu 
sen varmistamiseksi, että maksumäärärahat 
kehittyvät hallitusti suhteessa 
maksusitoumusmäärärahoihin, sekä 
unionin bruttokansantuloa (BKTL) 
koskevat kasvuennusteet.

Maksumäärärahoja koskevien 
ennakkoarvioiden ajantasaistaminen

8. Komissio saattaa 
maksumäärärahoja koskevat 
vuoteen 2027 asti ulottuvat ja sen jälkeiset 
ennakkoarviot ajan tasalle vuosittain.
Ajantasaistamisen yhteydessä otetaan 
huomioon kaikki asian kannalta 
merkitykselliset tiedot, mukaan lukien jo 
toteutuneet talousarvion maksusitoumus- ja 
maksumäärärahat sekä toteutumista 
koskevat ennakkoarviot. Lisäksi siinä 
otetaan huomioon säännöt, jotka on annettu 
sen varmistamiseksi, että maksumäärärahat 
kehittyvät hallitusti suhteessa 
maksusitoumusmäärärahoihin, sekä 
unionin bruttokansantuloa (BKTL) 
koskevat kasvuennusteet.

Muutos 51

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
I osa
B jakso – 9 kohta

Komission teksti Muutos

9. Kun asianomaisessa 
perussäädöksessä Euroopan 
globalisaatiorahaston varojen käyttöön 
ottamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät, 
komissio esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen määrärahojen 
siirtämisestä kyseeseen tuleviin 
budjettikohtiin.

Globalisaatiorahastoon liittyvät 
määrärahasiirrot tehdään 
varainhoitoasetuksen mukaisesti.

9. Kun asianomaisessa 
perussäädöksessä Euroopan 
globalisaatiorahaston varojen käyttöön 
ottamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät, 
komissio tekee ehdotuksen rahaston 
varojen käyttöönotosta. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto tekevät yhdessä 
päätöksen globalisaatiorahaston varojen 
käyttöönotosta.
Samaan aikaan kun komissio esittää 
globalisaatiorahaston varojen 
käyttöönottoa koskevan 
päätösehdotuksensa, se esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
määrärahojen siirtämisestä kyseeseen 
tuleviin budjettikohtiin.
Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, asiaa 
käsitellään seuraavassa talousarviota 



koskevassa trilogissa.
Globalisaatiorahastoon liittyvät 
määrärahasiirrot tehdään 
varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Muutos 52

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
I osa
B jakso – 10 kohta

Komission teksti Muutos

10. Kun asianomaisessa 
perussäädöksessä Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöön 
ottamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät, 
komissio tekee varainhoitoasetuksen 
mukaisesti asianomaista budjettivälinettä 
koskevan ehdotuksen.

10. Kun asianomaisessa 
perussäädöksessä Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston varojen käyttöön 
ottamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät, 
komissio tekee ehdotuksen rahaston 
varojen käyttöönotosta. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto tekevät yhdessä 
päätöksen solidaarisuusrahaston varojen 
käyttöönotosta.
Samaan aikaan kun komissio esittää 
solidaarisuusrahaston varojen 
käyttöönottoa koskevan 
päätösehdotuksensa, se esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
määrärahojen siirtämisestä kyseeseen 
tuleviin budjettikohtiin.
Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, asiaa 
käsitellään seuraavassa talousarviota 
koskevassa trilogissa.
Solidaarisuusrahastoon liittyvät 
määrärahasiirrot tehdään 
varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Muutos 53

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
I osa
B jakso – 11 kohta

Komission teksti Muutos

11. Kun komissio katsoo tarpeelliseksi 
käyttää hätäapuvarausta, se esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä 
hätäapuvarauksesta asianomaisiin 

11. Kun komissio katsoo tarpeelliseksi 
käyttää hätäapuvarausta, se esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä 
hätäapuvarauksesta asianomaisiin 



budjettikohtiin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

budjettikohtiin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, asiaa 
käsitellään seuraavassa talousarviota 
koskevassa trilogissa.

Muutos 54

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
I osa
B jakso – 12 kohta

Komission teksti Muutos

Joustoväline
12. Komissio tekee ehdotuksen 
joustovälineen käyttöönotosta tutkittuaan 
kaikki mahdollisuudet kohdentaa 
määrärahoja uudelleen sen otsakkeen 
sisällä, johon lisämenoja aiheutuu.

Ehdotuksessa eritellään varoilla katettavat 
tarpeet ja varojen määrä. Tällainen 
ehdotus voidaan tehdä vain 
talousarvioesityksen tai 
lisätalousarvioesityksen yhteydessä.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
ottaa joustovälineen käyttöön SEUT-
sopimuksen 314 artiklan mukaisen 
talousarviomenettelyn puitteissa.

Joustoväline
12. Komissio tekee ehdotuksen 
joustovälineen käyttöönotosta käytettyään 
kokonaan asianomaisten otsakkeiden 
liikkumavarat.
Ehdotuksessa eritellään varoilla katettavat 
tarpeet ja varojen määrä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
ottaa joustovälineen käyttöön SEUT 
314 artiklan mukaisen 
talousarviomenettelyn puitteissa.

Muutos 55

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
I osa
B jakso – 13 kohta

Komission teksti Muutos

13. Komissio ehdottaa 
ennakoimattomia menoja varten varatun 
liikkumavaran tai sen osan käyttöönottoa 
analysoituaan tarkkaan kaikki muut 
rahoitusmahdollisuudet. Tällainen ehdotus 
voidaan tehdä vain talousarvioesityksen 
tai lisätalousarvioesityksen yhteydessä.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
ottaa ennakoimattomiin menoihin varatun 
liikkumavaran käyttöön SEUT-
sopimuksen 314 artiklan mukaisen 

13. Komissio ehdottaa 
ennakoimattomia menoja varten varatun 
liikkumavaran tai sen osan käyttöönottoa 
analysoituaan tarkkaan kaikki muut 
rahoitusmahdollisuudet.

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
ottaa ennakoimattomiin menoihin varatun 
liikkumavaran käyttöön SEUT 314 artiklan 
mukaisen talousarviomenettelyn puitteissa.



talousarviomenettelyn puitteissa.

Muutos 56

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
II osa
A jakso – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

14 a. Uuden monivuotisen 
rahoituskehyksen hyväksymisen tai 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamisen helpottamiseksi sekä SEUT 
312 artiklan 5 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi toimielimet 
järjestävät seuraavanlaisia säännöllisiä 
kokouksia:

– SEUT 324 artiklassa tarkoitetut 
Euroopan parlamentin 
puhemiehen sekä neuvoston ja 
komission puheenjohtajien 
tapaamiset;

– neuvoston puheenjohtajavaltion 
ennen asianomaisia neuvoston 
kokouksia ja niiden jälkeen 
järjestämät tiedotustilaisuudet 
Euroopan parlamentin 
valtuuskunnalle;

– neuvoston työskentelyn kuluessa 
järjestettävät epäviralliset 
kolmenväliset kokoukset, joiden 
tarkoituksena on ottaa 
parlamentin näkemykset 
huomioon kaikissa neuvoston 
puheenjohtajavaltion laatimissa 
asiakirjoissa;

– trilogit sen jälkeen kun sekä 
parlamentti että neuvosto ovat 
hyväksyneet 
neuvotteluvaltuutukset;

– neuvoston puheenjohtajavaltion 
läsnäolo asianomaisessa 
parlamentin valiokunnassa ja 
vastavuoroisesti parlamentin 
neuvotteluryhmän läsnäolo 
asianomaisessa neuvoston 
kokoonpanossa.

Parlamentti ja neuvosto toimittavat 
toisilleen kaikki asiakirjat, jotka on 
virallisesti hyväksytty niiden 



valmistelevissa elimissä tai virallisesti 
toimitettu niiden puolesta, heti kun ne 
ovat saatavilla.

Muutos 57

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
II osa
B jakso – 15 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Muutos

– Euroopan kehitysrahaston (EKR), 
Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) 
ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) 
sekä muiden mahdollisten tulevien 
mekanismien tulot, menot, varat ja vastuut;

– Euroopan kehitysrahaston (EKR), 
Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) 
ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) 
sekä muiden mahdollisten tulevien 
mekanismien, joita ei rahoiteta unionin 
talousarviosta mutta joiden tarkoituksena 
on tukea perussopimuksista johtuvia 
unionin toimintapoliittisia tavoitteita, 
tulot, menot, varat ja vastuut;

Muutos 58

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
II osa
B jakso – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

15 a. Hyväksyessään 
varainhoitoasetuksen 30 artiklan 
1 kohdan mukaisia itsenäisiä siirtoja 
komissio ilmoittaa budjettivallan 
käyttäjälle välittömästi tällaisten siirtojen 
yksityiskohtaiset perusteet. Jos 
parlamentti tai neuvosto esittää itsenäistä 
siirtoa koskevan varauman, komissio 
ottaa sen huomioon tarvittaessa myös 
peruuttamalla siirron.

Muutos 59

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
III osa
A jakso – 24 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

 24 a. Jos budjettivallan käyttäjä päättää 
talousarviomenettelyn puitteissa erityisistä 
lisämäärärahoista, komissio ei kompensoi 



niitä rahoitussuunnitelmansa seuraavina 
vuosina, ellei budjettivallan käyttäjä ole 
nimenomaisesti antanut sille tehtäväksi 
tehdä niin.

Muutos 60

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
A osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

 1 a. Kukin toimielin sitoutuu olemaan 
toimittamatta muille toimielimille muita 
kuin kiireellisiä talousarviota koskevia 
kantoja, siirtoja tai muita tiedoksiantoja, 
joiden määräajat umpeutuvat niiden 
lomakaudella, sen varmistamiseksi, että 
kukin toimielin voi käyttää 
asianmukaisesti menettelyä koskevia 
oikeuksiaan.
Toimielinten yksiköt ilmoittavat toisilleen 
hyvissä ajoin kunkin toimielimen 
lomakausien ajankohdat.

Muutos 61

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
B osa – 2 kohta

Komission teksti Muutos

2. Hyvissä ajoin ennen kuin komissio 
hyväksyy talousarvioesityksen, kutsutaan 
koolle toimielinten kolmikantakokous 
(trilogi), jossa käsitellään tulevan 
varainhoitovuoden talousarvion 
mahdollisia painopisteitä.

2. Hyvissä ajoin ennen kuin komissio 
hyväksyy talousarvioesityksen, kutsutaan 
koolle toimielinten kolmikantakokous 
(trilogi), jossa käsitellään tulevan 
varainhoitovuoden talousarvion 
mahdollisia painopisteitä sekä kuluvan 
varainhoitovuoden talousarvion 
toteutuksen yhteydessä esiin tulevia 
kysymyksiä.

Muutos 62

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
C osa – 8 kohta



Komission teksti Muutos

8. Lojaalin ja tiiviin toimielinten 
yhteistyön varmistamiseksi Euroopan 
parlamentti ja neuvosto sitoutuvat 
ylläpitämään säännöllisiä ja aktiivisia 
yhteyksiä kaikilla tasoilla kummankin 
osapuolen neuvottelijoiden aktiivisen 
osallistumisen avulla koko 
talousarviomenettelyn ajan ja erityisesti 
sovittelun ajan. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto varmistavat, että niiden 
keskinäinen tietojen- ja asiakirjojen vaihto 
on oikea-aikaista ja jatkuvaa niin 
virallisella kuin epävirallisella tasolla, ja 
sitoutuvat tarvittaessa pitämään teknisiä tai 
epävirallisia kokouksia sovittelujakson 
aikana yhteistyössä komission kanssa. 
Komissio varmistaa, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto saavat tiedot ja 
asiakirjat oikea-aikaisesti ja yhtäläisesti.

8. Lojaalin ja tiiviin toimielinten 
yhteistyön varmistamiseksi Euroopan 
parlamentti ja neuvosto sitoutuvat 
ylläpitämään säännöllisiä ja aktiivisia 
yhteyksiä kaikilla tasoilla kummankin 
osapuolen neuvottelijoiden aktiivisen 
osallistumisen avulla koko 
talousarviomenettelyn ajan ja erityisesti 
sovittelun ajan. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto varmistavat, että niiden 
keskinäinen tietojen- ja asiakirjojen vaihto 
on oikea-aikaista ja jatkuvaa niin 
virallisella kuin epävirallisella tasolla, 
erityisesti toimittamalla toisilleen kaikki 
menettelyyn liittyvät asiakirjat, jotka on 
hyväksytty niiden valmistelevissa elimissä, 
heti kun ne ovat saatavilla. Ne sitoutuvat 
myös tarvittaessa pitämään teknisiä tai 
epävirallisia kokouksia sovittelujakson 
aikana yhteistyössä komission kanssa. 
Komissio varmistaa, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto saavat tiedot ja 
asiakirjat oikea-aikaisesti ja yhtäläisesti.

Muutos 63

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
D osa – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

12 a. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston kokoukset, joissa hyväksytään 
talousarvioesitystä koskevat kannat, ovat 
julkisia.

Muutos 64

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
E osa – 15 kohta

Komission teksti Muutos

15. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ovat edustettuina asianmukaisella tasolla 
sovittelukomiteassa siten, että kumpikin 

15. Sekä Euroopan parlamenttia että 
neuvostoa edustavat sovittelukomiteassa 
kummankin toimielimen jäsenet, jotta 



valtuuskunta voi esittää toimielimensä 
puolesta poliittisesti sitovia lausuntoja ja 
että näin voidaan päästä lopulliseen 
yhteisymmärrykseen.

kumpikin valtuuskunta voi esittää 
toimielimensä puolesta poliittisesti sitovia 
lausuntoja ja jotta näin voidaan päästä 
lopulliseen yhteisymmärrykseen.

Muutos 65

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
E osa – 19 kohta

Komission teksti Muutos

19. Trilogiin osallistuvat kolme 
toimielintä sopivat ennalta 
sovittelukomitean kokousten ja trilogien 
päivämääristä.

19. Trilogiin osallistuvat kolme 
toimielintä sopivat ennalta 
sovittelukomitean kokousten ja trilogien 
päivämääristä. Sovittelujakson aikana 
voidaan tarpeen mukaan järjestää 
ylimääräisiä kokouksia, myös teknisellä 
tasolla.

Muutos 66

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
E osa – 21 a kohta (uusi)

Komission teksti Muutos

21 a. Jotta perustamissopimuksessa 
vahvistettua 21 päivän pituista 
sovittelujaksoa voidaan hyödyntää täysin 
ja jotta toimielimet voivat päivittää 
neuvottelukantansa, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto sitoutuvat 
selvittämään sovittelumenettelyn tilanteen 
jokaisessa valmistelevien elintensä 
kokouksessa koko kyseisen jakson ajan 
eivätkä jätä sitä sen viimeisiin vaiheisiin.

Muutos 67

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
G jakso – otsikko

Komission teksti Muutos

G osa Maksattamatta olevat määrät (Reste 
à liquider)

G osa Talousarvion toteutus, maksut ja 
maksattamatta olevat määrät (Reste à 
liquider)



Muutos 68

Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi
Liite
G osa – 36 kohta

Komission teksti Muutos

36. Ottaen huomioon, että on 
varmistettava maksumääräyksiin 
käytettävien määrärahojen kokonaismäärän 
hallittu kehitys suhteessa 
maksusitoumuksiin käytettäviin 
määrärahoihin, jotta vältetään 
maksattamatta olevien määrien 
epänormaali siirtyminen vuodesta toiseen, 
Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio sopivat valvovansa tiiviisti 
maksattamattomien määrien tasoa, jotta 
unionin ohjelmien toteutus ei häiriintyisi 
siksi, että maksumääräyksiin käytettäviä 
määrärahoja ei ole maksettu monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaolon päättyessä.

36. Ottaen huomioon, että on 
varmistettava maksumääräyksiin 
käytettävien määrärahojen kokonaismäärän 
hallittu kehitys suhteessa 
maksusitoumuksiin käytettäviin 
määrärahoihin, jotta vältetään 
maksattamatta olevien määrien 
epänormaali siirtyminen vuodesta toiseen, 
Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio sopivat valvovansa tiiviisti 
maksuennusteita ja maksattamattomien 
määrien tasoa, jotta unionin ohjelmien 
toteutus ei häiriintyisi siksi, että 
maksumääräyksiin käytettäviä määrärahoja 
ei ole maksettu monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaolon päättyessä.

Jotta kaikkien otsakkeiden maksujen 
tason ja profiilin asianmukaisuus 
voitaisiin varmistaa, määrärahojen 
vapauttamista ja etenkin automaattista 
vapauttamista koskevia sääntöjä 
sovelletaan tiukasti kaikissa otsakkeissa.
Toimielimet tapaavat säännöllisesti 
talousarviomenettelyn aikana 
arvioidakseen yhdessä talousarvion 
toteutuksen tilannetta ja näkymiä 
meneillään olevana vuotena ja tulevina 
vuosina. Nämä tapaamiset järjestetään 
toimielinten välisinä kokouksina 
asianmukaisella tasolla, ja niitä ennen 
komissio esittää yksityiskohtaisen 
tilannekatsauksen rahasto- ja 
jäsenvaltiokohtaisesti maksujen 
toteutumisesta, saaduista 
korvausvaatimuksista ja tarkistetuista 
ennusteista. Jotta varmistetaan erityisesti 
se, että unioni pystyy täyttämään kaikki 
rahoitusvelvoitteensa, jotka johtuvat 
nykyisistä ja tulevista sitoumuksista 
vuosina 2021–2027 SEUT-sopimuksen 
323 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto analysoivat 
komission arviot tarvittavista 
maksusitoumuksista ja keskustelevat niistä.

Toimielimet tapaavat säännöllisesti 
talousarviomenettelyn aikana 
arvioidakseen yhdessä talousarvion 
toteutuksen tilannetta ja näkymiä 
meneillään olevana vuotena ja tulevina 
vuosina. Nämä tapaamiset järjestetään 
toimielinten välisinä kokouksina 
asianmukaisella tasolla, ja niitä ennen 
komissio esittää yksityiskohtaisen 
tilannekatsauksen rahasto- ja 
jäsenvaltiokohtaisesti maksujen 
toteutumisesta, saaduista 
korvausvaatimuksista ja tarkistetuista 
lyhyen tai pitkän aikavälin ennusteista. 
Jotta varmistetaan erityisesti se, että unioni 
pystyy täyttämään kaikki 
rahoitusvelvoitteensa, jotka johtuvat 
nykyisistä ja tulevista sitoumuksista 
vuosina 2021–2027 SEUT 323 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentti ja 
neuvosto analysoivat komission arviot 
tarvittavista maksusitoumuksista ja 



keskustelevat niistä.

o

o     o

53. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.



Liite I – Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: enimmäismäärät ja enimmäismääriin sisältymättömät rahoitusvälineet (vuoden 2018 
hintoina)

(milj. euroa – vuoden 2018 hintoina)
Komission 

ehdotus Parlamentin kanta

Maksusitoumusmäärärahat Yhteensä 
2021–2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Yhteensä 

2021–2027
I. Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous

166 303 31 035 31 006 31 297 30 725 30 615 30 757 30 574 216 010

II. Koheesio ja arvot 391 974 60 026 62 887 64 979 65 785 66 686 69 204 67 974 457 540
josta: Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio

330642 52 143 52 707 53 346 53 988 54 632 55 286 55 994 378 097

III. Luonnonvarat ja ympäristö 336 623 57 780 57 781 57 789 57 806 57 826 57 854 57 881 404 718
IV. Muuttoliike ja rajaturvallisuus 30 829 3 227 4 389 4 605 4 844 4 926 5 066 5 138 32 194
V. Turvallisuus ja puolustus 24 323 3 202 3 275 3 223 3 324 3 561 3 789 4 265 24 639
VI. Naapurialueet ja muu maailma 108 929 15 368 15 436 15 616 15 915 16 356 16 966 17 729 113 386
VII. EU:n yleinen hallinto 75 602 10 388 10 518 10 705 10 864 10 910 11 052 11 165 75 602
josta: Toimielinten hallintomenot 58 547 8 128 8 201 8 330 8 432 8 412 8 493 8 551 58 547

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT 
YHTEENSÄ

1 134 583 181 025 185 293 188 215 189 262 190 880 194 688 194 727 1 324 089

prosentteina suhteessa BKTL:oon 1,11 % 1,29 % 1,31 % 1,31 % 1,30 % 1,30 % 1,31 % 1,29 % 1,30 %
MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 1 104 805 174 088 176 309 186 391 187 490 188 675 189 961 191 398 1 294 311

prosentteina suhteessa BKTL:oon 1,08 % 1,24 % 1,24 % 1,30 % 1,29 % 1,28 % 1,28 % 1,27 % 1,27 %

MONIVUOTISEN 
RAHOITUSKEHYKSEN 
ENIMMÄISMÄÄRIEN 
ULKOPUOLELLA
Hätäapuvaraus 4 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000
Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) 1 400 200 200 200 200 200 200 200 1 400
Euroopan unionin solidaarisuusrahasto 
(EUSR)

4 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000



Joustoväline 7 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14 000
Euroopan investointien vakautusjärjestely p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Euroopan rauhanrahasto 9 223 753 970 1 177 1 376 1 567 1 707 1 673 9 223
YHTEENSÄ MONIVUOTISEN 
RAHOITUSKEHYKSEN 
ENIMMÄISMÄÄRIEN 
ULKOPUOLELLA

26 023 4 953 5 170 5 377 5 576 5 767 5 907 5 873 38 623

YHTEENSÄ RAHOITUSKEHYS + 
RAHOITUSKEHYKSEN 
ENIMMÄISMÄÄRIEN 
ULKOPUOLELLA

1 160 606 185 978 190 463 193 592 194 838 196 647 200 595 200 600 1 362 712

prosentteina suhteessa BKTL:oon 1,14 % 1,32 % 1,34 % 1,35 % 1,34 % 1,34 % 1,35 % 1,33 % 1,34 %

Liite II – Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: enimmäismäärät ja enimmäismääriin sisältymättömät rahoitusvälineet (käypinä 
hintoina)

(milj. euroa käypinä hintoina)
Komission 

ehdotus Parlamentin kanta

Maksusitoumusmäärärahat Yhteensä 
2021–2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Yhteensä 

2021–2027
I. Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous

187 370 32 935 33 562 34 555 34 601 35 167 36 037 36 539 243 395

II. Koheesio ja arvot 442 412 63 700 68 071 71 742 74 084 76 601 81 084 81 235 516 517
josta: Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio

373 000 55 335 57 052 58 899 60 799 62 756 64 776 66 918 426 534

III. Luonnonvarat ja ympäristö 378 920 61 316 62 544 63 804 65 099 66 424 67 785 69 174 456 146
IV. Muuttoliike ja rajaturvallisuus 34 902 3 425 4 751 5 084 5 455 5 658 5 936 6 140 36 448
V. Turvallisuus ja puolustus 27 515 3 397 3 545 3 559 3 743 4 091 4 439 5 098 27 872
VI. Naapurialueet ja muu maailma 123 002 16 308 16 709 17 242 17 923 18 788 19 878 21 188 128 036
VII. EU:n yleinen hallinto 85 287 11 024 11 385 11 819 12 235 12 532 12 949 13 343 85 287
josta: Toimielinten hallintomenot 66 028 8 625 8 877 9 197 9 496 9 663 9 951 10 219 66 028



MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT 
YHTEENSÄ

1 279 408 192 105 200 567 207 804 213 140 219 261 228 107 232 717 1 493 701

prosentteina suhteessa BKTL:oon 1,11 % 1,29 % 1,31 % 1,31 % 1,30 % 1,30 % 1,31 % 1,29 % 1,30 %
MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 1 246 263 184 743 190 843 205 790 211 144 216 728 222 569 228 739 1 460 556

prosentteina suhteessa BKTL:oon 1,08 % 1,24 % 1,24 % 1,30 % 1,29 % 1,28 % 1,28 % 1,27 % 1,27 %

MONIVUOTISEN 
RAHOITUSKEHYKSEN 
ENIMMÄISMÄÄRIEN 
ULKOPUOLELLA
Hätäapuvaraus 4 734 1 061 1 082 1 104 1 126 1 149 1 172 1 195 7 889
Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) 1 578 212 216 221 225 230 234 239 1 578
Euroopan unionin solidaarisuusrahasto 
(EUSR)

4 734 1 061 1 082 1 104 1 126 1 149 1 172 1 195 7 889

Joustoväline 7 889 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 15 779
Euroopan investointien vakautusjärjestely p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Euroopan rauhanrahasto 10 500 800 1 050 1 300 1 550 1 800 2 000 2 000 10 500
YHTEENSÄ MONIVUOTISEN 
RAHOITUSKEHYKSEN 
ENIMMÄISMÄÄRIEN 
ULKOPUOLELLA

29 434 5 256 5 596 5 937 6 279 6 624 6 921 7 019 43 633

YHTEENSÄ RAHOITUSKEHYS + 
RAHOITUSKEHYKSEN 
ENIMMÄISMÄÄRIEN 
ULKOPUOLELLA

1 308 843 197 361 206 163 213 741 219 419 225 885 235 028 239 736 1 537 334

prosentteina suhteessa BKTL:oon 1,14 % 1,32 % 1,34 % 1,35 % 1,34 % 1,34 % 1,35 % 1,33 % 1,34 %



Liite III – Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: ohjelmakohtainen jako (vuoden 
2018 hintoina)

Huom. Vertailun vuoksi taulukossa noudatetaan komission ehdotuksen mukaista yksittäisten 
EU:n ohjelmien rakennetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia muutoksia, joita 
voidaan pyytää näiden ohjelmien hyväksymiseen johtavan lainsäädäntömenettelyn aikana.

(milj. euroa – vuoden 2018 hintoina)
Monivuotinen 
rahoituskehys 

2014–2020 
(EU27 +  

EKR)

Komission 
ehdotus 

2021–2027

Parlamentin 
kanta

2021–2027

I. Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous

116 361 166 303 216 010

1. Tutkimus ja innovointi 69 787 91 028 127 537
Euroopan horisontti 64 674 83 491 120 000
Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelma

2 119 2 129 2 129

Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori 
(ITER)

2 992 5 406 5 406

Muu 2 2 2
2. Euroopan strategiset investoinnit 31 886 44 375 51 798
InvestEU-rahasto 3 968 13 065 14 065
Verkkojen Eurooppa -väline 
(H1-rahoitusosuus yhteensä)
mukaan lukien:

17 579 21 721 28 083

Verkkojen Eurooppa -väline – liikenne 12 393 11 384 17 746
Verkkojen Eurooppa -väline – energia 4 185 7 675 7 675
Verkkojen Eurooppa -väline – 
digitaalitalous

1 001 2 662 2 662

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma 172 8 192 8 192
Muu 9 097 177 177
Erillisvirastot 1 069 1 220 1 281
3. Sisämarkkinat 5 100 5 672 8 423
Sisämarkkinaohjelma (ml. COSME) 3 547 3 630 5 823
EU:n petostentorjuntaohjelma 156 161 322
Veroyhteistyö (Fiscalis) 226 239 300
Tulliyhteistyö (CUSTOMS) 536 843 843
Kestävä matkailu 300
Muu 61 87 87
Erillisvirastot 575 714 748
4. Avaruus 11 502 14 404 15 225
Euroopan avaruusohjelma 11 308 14 196 15 017
Erillisvirastot 194 208 208
Liikkumavara –1 913 10 824 13 026
II. Koheesio ja arvot 387 250 391 974 457 540
5. Aluekehitys ja koheesio 272 647 242 209 272 647
EAKR + koheesiorahasto 
mukaan lukien:

272 411 241 996 272 411



Euroopan aluekehitysrahasto 196 564 200 622
Koheesiorahasto 75 848 41 374
Josta rahoitusosuus Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen – liikenne

11 487 10 000

Tuki Kyproksen turkkilaisyhteisölle 236 213 236
6. Talous- ja rahaliitto 273 22 281 22 281
Uudistusten tukiohjelma 185 22 181 22 181
Euron suojaaminen väärentämiseltä 7 7 7
Muu 81 93 93
7. Investointi ihmisiin, sosiaalinen 
koheesio ja arvot

115 729 123 466 157 612

Euroopan sosiaalirahasto+ (mukaan 
lukien 5,9 miljardia euroa 
lapsitakuuta varten)

96 216 89 688 106 781

Josta terveys, työllisyys ja sosiaalinen 
innovointi

1 075 1 042 1 095

Erasmus+ 13 699 26 368 41 097
Euroopan solidaarisuusjoukot 373 1 113 1 113
Luova Eurooppa 1 403 1 642 2 806
Oikeusala 316 271 316
Perusoikeudet ja arvot, mukaan lukien 
vähintään 500 miljoonaa euroa 
unionin arvoja koskevalle lohkolle

594 570 1 627

Muu 1 158 1 185 1 185
Erillisvirastot 1 971 2 629 2 687
Liikkumavara –1 399 4 018 4 999
III. Luonnonvarat ja ympäristö 399 608 336 623 404 718
8. Maatalous ja meripolitiikka 390 155 330 724 391 198
Maataloustukirahasto + 
maaseuturahasto
mukaan lukien:

382 855 324 284 383 255

Euroopan maatalouden tukirahasto 
(maataloustukirahasto)

286 143 254 247

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto (maaseuturahasto)

96 712 70 037

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 6 243 5 448 6 867
Muu 962 878 962
Erillisvirastot 95 113 113
9. Ympäristö ja ilmastotoimet 3 492 5 085 11 520
Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma 
(Life)

3 221 4 828 6 442

Oikeudenmukaisen energiasiirtymän 
rahasto

4 800

Erillisvirastot 272 257 278
Liikkumavara 5 960 814 1 999
IV. Muuttoliike ja rajaturvallisuus 10 051 30 829 32 194
10. Muuttoliike 7 180 9 972 10 314
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 6 745 9 205 9 205
Erillisvirastot* 435 768 1 109
11. Rajaturvallisuus 5 492 18 824 19 848



Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto 2 773 8 237 8 237
Erillisvirastot* 2 720 10 587 11 611
Liikkumavara –2 621 2 033 2 033
V. Turvallisuus ja puolustus 1 964 24 323 24 639
12. Turvallisuus 3 455 4 255 4 571
Sisäisen turvallisuuden rahasto 1 200 2 210 2 210
Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
mukaan lukien:

1 359 1 045 1 359

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto 
(Liettua)

459 490 692

Ydinturvallisuus ja ydinvoimalaitosten 
käytöstäpoisto (ml. Bulgaria ja 
Slovakia)

900 555 667

Erillisvirastot 896 1 001 1 002
13. Puolustus 575 17 220 17 220
Euroopan puolustusrahasto 575 11 453 11 453
Sotilaallinen liikkuvuus 0 5 767 5 767
14. Kriisinhallinta 1 222 1 242 1 242
Unionin pelastuspalvelumekanismi 
(rescEU)

560 1 242 1 242

Muu 662  p.m. p.m.
Liikkumavara –3 289 1 606 1 606
VI. Naapurialueet ja muu maailma 96 295 108 929 113 386
15. Ulkoiset toimet 85 313 93 150 96 809
Väline(et), jo(i)lla tuetaan naapuruus- 
ja kehityspolitiikkaa, mukaan lukien 
EKR:n seuraaja ja Afrikkaa koskeva 
investointiohjelma

71 767 79 216 82 716

Humanitaarinen apu 8 729 9 760 9 760
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
(YUTP)

2 101 2 649 2 649

Merentakaiset maat ja alueet (mukaan 
lukien Grönlanti)

594 444 594

Muu 801 949 949
Erillisvirastot 144 132 141
16. Liittymistä valmisteleva tuki 13 010 12 865 13 010
Liittymistä valmisteleva tuki 13 010 12 865 13 010
Liikkumavara –2 027 2 913 3 567
VII. EU:n yleinen hallinto 70 791 75 602 75 602
Eurooppa-koulut ja eläkkeet 14 047 17 055 17 055
Toimielinten hallintomenot 56 744 58 547 58 547

YHTEENSÄ 1 082 320 1 134 583 1 324 089
% BKTL:sta (EU27) 1,16 % 1,11 % 1,30 %
* EP:n erillisvirastoille kohdentamaan määrään klustereissa 10 ja 11 sisältyy Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukivirastoa ja eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevien 12. syyskuuta 2018 annettujen komission 
ehdotusten rahoitusvaikutus.



Liite IV – Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: ohjelmakohtainen jako (käypinä 
hintoina)

(milj. euroa käypinä hintoina)
Monivuotinen 
rahoituskehys 

2014–2020 
(EU27 + 

EKR)

Komission 
ehdotus 

2021–2027

Parlamentin 
kanta

2021–2027

I. Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous

114 538 187 370 243 395

1. Tutkimus ja innovointi 68 675 102 573 143 721
Euroopan horisontti 63 679 94 100 135 248
Euratomin tutkimus- ja 
koulutusohjelma

2 085 2 400 2 400

Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori 
(ITER) 

2 910 6 070 6 070

Muu 1 3 3
2. Euroopan strategiset investoinnit 31 439 49 973 58 340
InvestEU-rahasto 3 909 14 725 15 852
Verkkojen Eurooppa -väline 
(H1-rahoitusosuus yhteensä)
mukaan lukien:

17 435 24 480 31 651

Verkkojen Eurooppa -väline – liikenne 12 281 12 830 20 001
Verkkojen Eurooppa -väline – energia 4 163 8 650 8 650
Verkkojen Eurooppa -väline – 
digitaalitalous

991 3 000 3 000

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma 169 9 194 9 194
Muu 8 872 200 200
Erillisvirastot 1 053 1 374 1 444
3. Sisämarkkinat 5 017 6 391 9 494
Sisämarkkinaohjelma (ml. COSME) 3 485 4 089 6 563
EU:n petostentorjuntaohjelma 153 181 363
Veroyhteistyö (Fiscalis) 222 270 339
Tulliyhteistyö (CUSTOMS) 526 950 950
Kestävä matkailu 338
Muu 59 98 98
Erillisvirastot 572 804 843
4. Avaruus 11 274 16 235 17 160
Euroopan avaruusohjelma 11 084 16 000 16 925
Erillisvirastot 190 235 235
Liikkumavara –1 866 12 198 14 680
II. Koheesio ja arvot 380 738 442 412 516 517
5. Aluekehitys ja koheesio 268 218 273 240 307 578
EAKR + koheesiorahasto 
mukaan lukien:

267 987 273 000 307 312

Euroopan aluekehitysrahasto 193 398 226 308
Koheesiorahasto 74 589 46 692
Josta rahoitusosuus Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen – liikenne

11 306 11 285



Tuki Kyproksen turkkilaisyhteisölle 231 240 266
6. Talous- ja rahaliitto 275 25 113 25 113
Uudistusten tukiohjelma 188 25 000 25 000
Euron suojaaminen väärentämiseltä 7 8 8
Muu 79 105 105
7. Investointi ihmisiin, sosiaalinen 
koheesio ja arvot

113 636 139 530 178 192

Euroopan sosiaalirahasto+ (mukaan 
lukien 5,9 miljardia euroa vuoden 
2018 hintoina lapsitakuuta varten)

94 382 101 174 120 457

Josta terveys, työllisyys ja sosiaalinen 
innovointi

1 055 1 174 1 234

Erasmus+ 13 536 30 000 46 758
Euroopan solidaarisuusjoukot 378 1 260 1 260
Luova Eurooppa 1 381 1 850 3 162
Oikeusala 305 356
Perusoikeudet ja arvot, mukaan lukien 
vähintään 500 miljoonaa euroa 
vuoden 2018 hintoina unionin arvoja 
koskevalle lohkolle

642 1 834

Muu 1 131 1 334 1 334
Erillisvirastot 1 936 2 965 3 030
Liikkumavara –1 391 4 528 5 634
III. Luonnonvarat ja ympäristö 391 849 378 920 456 146
8. Maatalous ja meripolitiikka 382 608 372 264 440 898
Maataloustukirahasto + 
maaseuturahasto
mukaan lukien:

375 429 365 006 431 946

Euroopan maatalouden tukirahasto 
(maataloustukirahasto)

280 351 286 195

Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto (maaseuturahasto)

95 078 78 811

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 6 139 6 140 7 739
Muu 946 990 1 085
Erillisvirastot 94 128 128
9. Ympäristö ja ilmastotoimet 3 437 5 739 12 995
Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma 
(Life)

3 170 5 450 7 272

Oikeudenmukaisen energiasiirtymän 
rahasto

5 410

Erillisvirastot 267 289 313
Liikkumavara 5 804 918 2 254
IV. Muuttoliike ja rajaturvallisuus 9 929 34 902 36 448
10. Muuttoliike 7 085 11 280 11 665
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 6 650 10 415 10 415
Erillisvirastot* 435 865 1 250
11. Rajaturvallisuus 5 439 21 331 22 493
Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto 2 734 9 318 9 318
Erillisvirastot* 2 704 12 013 13 175
Liikkumavara –2 595 2 291 2 291



V. Turvallisuus ja puolustus 1 941 27 515 27 872
12. Turvallisuus 3 394 4 806 5 162
Sisäisen turvallisuuden rahasto 1 179 2 500 2 500
Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
mukaan lukien:

1 334 1 178 1 533

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto 
(Liettua)

451 552 780

Ydinturvallisuus ja ydinvoimalaitosten 
käytöstäpoisto (ml. Bulgaria ja 
Slovakia)

883 626 753

Erillisvirastot 882 1 128 1 129
13. Puolustus 590 19 500 19 500
Euroopan puolustusrahasto 590 13 000 13 000
Sotilaallinen liikkuvuus 0 6 500 6 500
14. Kriisinhallinta 1 209 1 400 1 400
Unionin pelastuspalvelumekanismi 
(rescEU)

561 1 400 1 400

Muu 648  p.m. p.m.
Liikkumavara –3 253 1 809 1 809
VI. Naapurialueet ja muu maailma 93 381 123 002 128 036
15. Ulkoiset toimet 82 569 105 219 109 352
Väline(et), jo(i)lla tuetaan naapuruus- 
ja kehityspolitiikkaa, mukaan lukien 
EKR:n seuraaja ja Afrikkaa koskeva 
investointiohjelma

70 428 89 500 93 454

Humanitaarinen apu 8 561 11 000 11 000
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
(YUTP)

2 066 3 000 3 000

Merentakaiset maat ja alueet (mukaan 
lukien Grönlanti)

582 500 669

Muu 790 1 070 1 070
Erillisvirastot 141 149 159
16. Liittymistä valmisteleva tuki 12 799 14 500 14 663
Liittymistä valmisteleva tuki 12 799 14 500 14 663
Liikkumavara –1 987 3 283 4 020
VII. EU:n yleinen hallinto 69 584 85 287 85 287
Eurooppa-koulut ja eläkkeet 13 823 19 259 19 259
Toimielinten hallintomenot 55 761 66 028 66 028

YHTEENSÄ 1 061 960 1 279 408 1 493 701
% BKTL:sta (EU27) 1,16 % 1,11 % 1,30 %
* EP:n erillisvirastoille kohdentamaan määrään klustereissa 10 ja 11 sisältyy Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukivirastoa ja eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevien 12. syyskuuta 2018 annettujen komission 
ehdotusten rahoitusvaikutus.


