
 

Parlamentin täysistunnossa keskustelu
oikeusvaltioperiaatteesta ja EU-varoista
 

Useat mepit huomauttivat, että neuvoston uusimmat esitykset eivät takaa riittävää
kytköstä oikeusvaltioperiaatteen ja EU-rahoituksen välillä.
 
Maanantaina illalla käydyssä keskustelussa useat Euroopan parlamentin jäsenet kritisoivat
neuvoston  viime  viikolla  hyväksymää  kantaa  oikeusvaltioperiaatteen  ehdollisuuden  ja
monivuotisen rahoituskehyksen kytkeytymisestä. Meppien mukaan kyseessä ei olisi mekanismi,
jota voitaisiin käytännössä ikinä käyttää. Oikeusvaltioperiaatteen loukkausten ja korruption
jatkuessa joissakin EU-maissa on Euroopan unionilla velvollisuus kansalaisia ja veronmaksajia
kohtaan  valvoa  EU-varojen  käyttöä.  Jotkut  mepit  jopa  vaativat  EU:ta  lopettamaan
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perusoikeuksien loukkausten rahoittamisen joissakin EU-maissa.
 
Osa mepeistä syytti Saksaa EU:n neuvoston puheenjohtajamaana ja Euroopan komissiota siitä,
että ne ovat luoneet ideologian, joka sallii toimet yksittäisiä maita vastaan.
 
EU:n neuvoston puheenjohtajuutta edustanut ministeri Michael Roth korosti sekä neuvoston
että parlamentin olevan samaa mieltä siitä, että mekanismi tarvitaan. Kaikki EU-maat ovat
sitoutuneet  uusimpaan esitykseen.  Roth pyysi  parlamenttia auttamaan, jotta lainsäätäjien
kannat saataisiin lähemmäksi toisiaan. Roth toivoi erityisesti parlamentin tukea, jotta mekanismi
saataisiin hyväksyttyä nopeasti.
 
Videotallenteet täysistuntokeskustelusta:
 
Neuvoston puheenjohtajuuden ja Euroopan komission avauspuheenvuorot:
 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195701
 
Parlamentin poliittisten ryhmien edustajien ensimmäinen puhujakierros:
 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196053
 
Täysistuntokeskustelu kokonaisuudessaa:
 
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20201005&detailBy=date
 
Neuvot te lu t  seuraavasta  EU:n  monivuot ises ta  raho i tuskehyksestä  ja
o ikeusva l t ioper iaa t tees ta  ja tkuvat  
 
Parlamenttia monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista koskevissa neuvotteluissa
edustavat  mepit  tapasivat  maanantaina  neuvoston  edustajat.  Kyseessä  oli  kuudes
neuvottelukierros  EU:n  pitkän  aikavälin  budjetista  ja  uusista  omien  varojen  lähteistä.
Neuvotteluissa ei edetty merkittävästi 15 lippulaivaohjelman rahoituksen osalta eikä muissakaan
neuvottelukohdissa.
 
Parlamentin  neuvottelutiimi  piti  tiedotustilaisuuden  maanantain  neuvottelujen  jälkeen.
Multimediasivustolle  on  koottu  tiivistelmä  lehdistötilaisuudesta  sekä  meppien  sitaatteja.
 
Viimeisin parlamentin neuvottelutiimin tiedote (28.9.2020).
 
Lisätietoa
Päätöksenteon vaiheet
Budjettivaliokunta
Talousarvion valvontavaliokunta
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195701
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196053
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20201005&detailBy=date
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1309205930341433344
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-outcome-mff-new-own-resources_I195911-V_v
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200928IPR88020/eu-long-term-budget-ep-still-waiting-for-council-proposals
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/cont/home.html
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