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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn 
parantamisesta tehdyn toimielinten sopimuksen uusimisesta
(2004/2099(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 
talousarviomenettelyn parantamisesta1 ja erityisesti sen 26 kohdan,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman politiikan haasteista ja 
rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–20132,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman toimielinten välisen 
sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn 
parantamisesta3,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
kannasta rahoitusnäkymistä ja toimielinten sopimuksen 2007–2013 uusimisesta4,

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Ehdotus talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyn toimielinten 
sopimuksen uusimisesta" (KOM(2004)0498),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Toimielinten väliset neuvottelut: 
ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn 
parantamisesta tehdyn toimielinten sopimuksen uusimisesta" (KOM(2006)0075),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Tarkistettu ehdotus talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdyn toimielinten 
sopimuksen uusimisesta" (KOM(2006)0036),

– ottaa huomioon komission 26. helmikuuta 2004 antaman tiedonannon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille nimeltä "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen: Politiikan haasteet 
ja mahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013" (KOM(2004)0101) ja komission 
14. heinäkuuta 2004 antaman tiedonannon nimeltä "Rahoitusnäkymät 2007–2013" 
(KOM(2004)0487) sekä komission 12. huhtikuuta 2005 antaman valmisteluasiakirjan 
nimeltä "Tekniset mukautukset komission ehdotukseen monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi 2007–2013" (SEC(2005)0494),

– ottaa huomioon 18. lokakuuta 2005 annetun yhteisen julkilausuman suuntaviivoista 

  
1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1. Sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24).
2 Hyväksytyt tekstit 8.6.2005, P5_TA(2005)0224.
3 Hyväksytyt tekstit 1.12.2005, P5_TA(2005)0453.
4 Hyväksytyt tekstit 18.1.2006, P5_TA(2006)0010.
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vuosien 2007–2013 monivuotiseen rahoituskehykseen liittyville lainsäädäntöehdotuksille,

– ottaa huomioon 15.–16. joulukuuta 2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät 
(CADREFIN 268),

– ottaa huomioon 23. tammikuuta 2006, 21. helmikuuta 2006 ja 4. huhtikuuta 2006 pidetyt 
kolmikantaneuvottelut,

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

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja xxx lausunnot (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että komissio aloitti 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 26 kohdan mukaisesti uusien rahoitusnäkymien ja uuden toimielinten välisen 
sopimuksen valmistelun esittämällä niitä koskevat ehdotukset 10. helmikuuta ja 
14. heinäkuuta 2004,

B. ottaa huomioon, että parlamentin neuvottelukannan hyväksymisen 8. kesäkuuta 2005 ja 
jäsenvaltioiden joulukuussa 2005 saavuttaman sopimuksen jälkeen komissio esitti 
tarkistetun ehdotuksen toimielinten sopimukseksi sekä tekniset asiakirjat Eurooppa-
neuvoston päätelmien vaikutuksista, mikä mahdollisti neuvottelujen käynnistymisen 
reilulta pohjalta,

C. ottaa huomioon, että parlamentti pyrki määrätietoisesti saavuttamaan kestävän 
monivuotisen rahoituskehyksen, johon sisältyvät poliittisten vaatimusten edellyttämät 
riittävät välineet tuleviksi vuoksi sekä asianmukaiset välineet ja uudistukset 
täytäntöönpanon parantamiseksi,

D. ottaa huomioon, että parlamentti oli ainoa toimielin, joka kehitti kokonaisstrategian ja 
toteutti kattavan ja perusteellisen analyysin tarpeista ensisijaisten poliittisten tavoitteiden 
yksilöimiseksi, kun taas neuvoston lähestymistapa perustui enimmäismääriin ja 
prosenttiosuuksiin,

1. muistuttaa, että tällä kertaa parlamentti on rahoitusnäkymien voimaantulon jälkeen käynyt 
kahdeksan kuukauden ajan neuvotteluja tätä tarkoitusta varten perustetussa väliaikaisessa 
valiokunnassa ja hyväksynyt kolmeen pilariin perustuvan neuvottelukannan, jonka 
tavoitteena on

- ensisijaisten poliittisten tavoitteiden ja rahoitustarpeiden yhteensovittaminen;

- talousarvion rakenteen nykyaikaistaminen;

- EU:n talousarvion toteutuksen laadun parantaminen;

2. muistuttaa, että se hylkäsi Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2005 tekemät päätelmät 
niiden nykyisessä muodossa, sillä ne eivät antaisi EU:lle tulevaisuuden haasteiden 
edellyttämiä määrällisiä ja laadullisia välineitä, ja kehotti neuvostoa turvaamaan todelliset 
neuvotteluvaltuudet parlamentin kanssa;

3. korostaa, että se on useaan otteeseen ilmaissut halukkuutensa käynnistää rakentavat 
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neuvottelut neuvoston kanssa molempien neuvottelukantojen pohjalta, jotta voitaisiin 
päästä hyväksyttäviin määrällisiin ja laadullisiin parannuksiin perustuvaan sopimukseen 
realistisessa ajassa;

4. katsoo, että kolmen toimielimen 4. huhtikuuta 2006 saavuttama sopimus oli ainoa 
mahdollinen kompromissi, johon parlamentin oli kattavien neuvottelujen puitteissa 
mahdollista päästä monivuotisesta talousarviosta, jonka pyrkimyksenä on taata EU:n 
lainsäädännön jatkuvuus, varmistaa EU:n varoja koskeva moitteeton varainhoito ja 
säilyttää parlamentin lainsäädäntö- ja budjettivaltuudet seuraavalla jaksolla;

5. pitää myönteisenä saavutettua sopimusta ja erityisesti sen neuvottelukantaan sisältyvien 
kolmen pilarin yhteydessä saavutettua edistystä:

ensisijaisten poliittisten tavoitteiden ja rahoitustarpeiden yhteensovittaminen 
seuraavien toimien avulla:

– neljän miljardin euron lisäys joulukuussa 2005 pidetyssä Eurooppa-
neuvostossa sovittuihin politiikan aloihin siten, että määrärahat osoitetaan 
suoraan otsakkeiden 1 a, 1 b, 2, 3 b ja 4 ohjelmiin,

– merkittävä 2,5 miljardin korotus EIP:n varaukseen, jonka jäsenvaltiot 
mahdollistavat uuden EIP:n ja EU:n talousarvion välisen 
yhteisrahoitusjärjestelmän puitteissa siten, että pyrkimyksenä on lujittaa EU:n 
talousarvion vipuvaikutusta tutkimuksen ja kehityksen, Euroopan laajuisten 
verkkojen ja pk-yritysten aloilla,

– ohjelmoimattomien tarpeiden rahoitus, kuten varaus hätäapua (1,5 miljardia 
euroa) ja EU:n solidaarisuusrahastoa (aina 7 miljardiin euroon asti) varten 
rahoituskehyksen ulkopuolella jäsenvaltioilta tarvittaessa saatavin 
lisäresurssein,

– globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston (aina 
3,5 miljardiin euroon asti) rahoitus käyttämällä uudelleen peruutettuja 
määrärahoja rahoituskehyksen ulkopuolella;

talousarvion rakenteen parantaminen joustavoittamalla sitä seuraavien toimien 
avulla:

– 1,4 miljardin euron kokonaissumma joustavuuden lisäämiseksi kyseisellä 
ajanjaksolla, joka sitä käytettäessä rahoitetaan jäsenvaltioilta saatavin 
lisäresurssein siten, että on mahdollista siirtää käyttämättä jäänyt vuosittainen 
määrä (200 miljoonaa euroa) ja käyttää välinettä samoihin tarpeisiin yli vuoden 
ajan,

– vastavalitulla parlamentilla on mahdollisuus arvioida toimielinten sopimuksen 
ja rahoitusnäkymien toimivuutta vuoden 2009 loppuun mennessä komission 
esittämän kertomuksen perusteella, johon mahdollisesti liittyy ehdotuksia;
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EU:n rahoituksen laadun parantaminen ja Euroopan parlamentin oikeuksien 
säilyttäminen seuraavien toimien avulla:

– tarkistetussa varainhoitoasetuksessa vahvistetut periaatteet, jäsenvaltioiden 
vastuu jaetun hallinnon toimien yhteydessä EU:n rahoituksen paremman 
sisäisen valvonnan varmistamiseksi, tarve ottaa käyttöön 
yhteisrahoitusmekanismi EIP:n kanssa EU:n politiikan alojen vipuvaikutuksen 
lujittamiseksi, parlamentin ottaminen mukaan rahoitussuunnitteluun ja uusien 
virastojen rahoitukseen puuttumatta toimintaohjelmiin,

– parlamentin osallistuminen laajaan uudelleentarkasteluun, parlamentin 
osallistumisen lisääminen YUTP:tä koskevaan päätöksentekoprosessiin ja 
ulkoisten toimien demokraattisempi valvonta;

6. on kuitenkin tietoinen, että monet puutteet ovat vielä ratkaisematta neuvottelujen 
päättyessä; katsoo, että näitä puutteita olisi tarkasteltava vuosittaisten 
talousarviomenettelyjen sekä vuosien 2008–2009 uudelleentarkastelussa;

7. katsoo, että sen kannan, joka on esitetty edellä mainitussa 8. kesäkuuta 2005 annetussa 
päätöslauselmassa, olisi säilyttävä tavoitteena, johon on pyrittävä riittävän rahoitustason 
sekä lisäuudistusten varmistamiseksi, jotta voidaan toteuttaa Euroopan unionin 
pyrkimykset;

8. edellyttää, että seuraavaan toimielinten sopimukseen sisällytettävillä uudistuksilla on 
nopea vaikutus talousarvion laadulliseen täytäntöönpanoon, mukaan luettuina 
hallinnollisen taakan keventäminen sekä näkyvä vaikutus Euroopan kansalaisten kannalta 
siten, että EU:n rahoitus on helpommin heidän saatavillaan;

9. antaa talousarvionäkökulmasta asiasta vastaavalle valiokunnalle myönteisen suosituksen 
uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta;

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


