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Asetus unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2020 neuvoston 
ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion 
suojaamiseksi (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09980/1/2020 – 
C9-0407/2020),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 17. elokuuta 2018 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2020)0843),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan2 komission 
ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0324),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
7 kohdan,

– ottaa huomioon asiasta vastaavien valiokuntien työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan suosituksen 
toiseen käsittelyyn (A9-0262/2020),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission yhteisen lausuman;

1 EUVL C 291, 17.8.2018, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.



3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

5. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

6. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki 
menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä 
neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat harkitsevansa tämän asetuksen sisällön 
sisällyttämistä 18 päivänä heinäkuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EU, Euratom) 2018/1046 (’varainhoitoasetus’) sen seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission aloiteoikeutta.

Komission lausuma

Komissio suostuu harkitsemaan aiheellisten ehdotusten liittämistä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettavaan kertomukseen tämän asetuksen soveltamisesta.


