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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

talousarviota koskevaa kurinalaisuutta ja talousarviomenettelyn parantamista koskevan 
toimielinten sopimuksen (IIA) tekemisestä
(2006/2028(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon tämän päätöksen liitteenä olevan luonnoksen toimielinten väliseksi 
sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn 
parantamisesta,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen liitteen VI jakson 
IV 1 ja 2 kohdan sekä jakson XVIII 4 kohdan, 

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat saattaneet 
menestyksekkääseen päätökseen neuvottelut uudesta talousarvion kurinalaisuutta ja 
talousarviomenettelyn parantamista koskevasta toimielinten välisestä sopimuksesta 
vuosiksi 2007–2013 (jäljempänä "sopimusluonnos"),

B. ottaa huomioon, että budjettivaliokunnan mietinnössä arvioidaan myönteisesti 
sopimusluonnoksessa tehtyjä poliittisia ja taloudellisia valintoja,

C. ottaa huomioon, että sopimusluonnoksessa ei mitä ilmeisemmin tuoda esille 
yhdenmukaisuuteen yhteisön primaarioikeuden kanssa liittyviä ongelmia ja että siinä 
otetaan Euroopan parlamentin budjettioikeudet täysimääräisesti huomioon;

D. ottaa huomioon, että sopimusluonnos ei vaikuta olevan ristiriidassa Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen minkään näkökohdan kanssa; katsoo kuitenkin voitavan aprikoida, eikö 
olisi järkevää tehdä eräitä muutoksia työjärjestykseen ja erityisesti sen liitteeseen IV, jotta 
huolehditaan siitä, että parlamentti voi osallistua tiettyihin sopimusluonnoksessa 
vahvistettuihin erityismenettelyihin mahdollisimman hyvistä asemista lähtien; katsoo, että 
tämä voisi koskea etenkin seuraavia menettelyjä:

– liialliseen julkisen talouden ylijäämään liittyvät mukautukset,

– rahoituskehyksen tarkistus,

– hätäapuvarauksen käyttöönotto,

– Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöönotto,

– joustovälineen käyttöönotto,

– globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston käyttöönotto,
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– rahoituskehyksen mukauttaminen laajentumisen edellyttämällä tavalla,

1. hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen tekstin;

2. pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tutkimaan, missä määrin olisi tarkoituksenmukaista 
muuttaa työjärjestystä ja etenkin sen liitettä IV, jotta Euroopan parlamentti voi osallistua 
sopimusluonnoksessa vahvistettuihin erityisiin menettelyihin mahdollisimman hyvistä 
lähtökohdista käsin;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.


