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Puheenjohtajavaltio
Neuvosto
Monivuotinen rahoituskehys (2014–2020)
– Otsakkeisiin 1 (lukuun ottamatta koheesiota ja verkkojen Eurooppa -välinettä),
3, 4, ja 5 sekä horisontaalisiin kysymyksiin liittyvät neuvottelupaketin osat

Tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviin keskusteluihin liittyen puheenjohtajavaltio
toimittaa ohessa valtuuskunnille otsakkeisiin 1 (lukuun ottamatta koheesiota ja verkkojen Eurooppa
-välinettä), 3, 4, ja 5 sekä horisontaalisiin kysymyksiin liittyvät neuvottelupaketin osat. Asiakirja on
lisäyksessä 1.
Puheenjohtajan tukiryhmä (monivuotinen rahoituskehys) ja pysyvien edustajien komitea
tarkastelivat neuvottelupaketin näitä osia. Näillä foorumeilla käytyjen keskustelujen johdosta
tekstiin tehtiin joitakin pieniä muutoksia. Niiden ulottuvuus on rajattu, sillä puheenjohtajavaltio
odottaa neuvoston poliittista ohjausta tulevaa työskentelyään varten.

________________________________________________________________________________
8057/12
1
DQPG
FI

Asiakirjan laatiminen ja tarkistaminen tapahtuu puheenjohtajavaltion vastuulla. Se ei sen vuoksi
sido yhtäkään valtuuskuntaa. Puheenjohtaja lähtee edelleen siitä, ettei mitään ole sovittu ennen kuin
kaikesta on sovittu. Pakettia päivitetään vielä käytävien keskustelujen perusteella jatkuvasti tulevina
kuukausina ja kesäkuun Eurooppa-neuvostoa valmisteltaessa. Tällä hetkellä teksti sisältää joitakin
myöhemmin täydennettäviä kohtia kysymyksistä, joita puheenjohtajavaltion mielestä on vielä
työstettävä, ja ne laaditaan myöhemmin. Tekstissä on myös muutamiin kysymyksiin liittyviä
vaihtoehtoja, joista puheenjohtajavaltio valtuuskuntia kuultuaan ehdottaa myöhemmin valinnan
tekemistä tai kompromissiratkaisua.
Pysyvien edustajien komiteassa käytyjen keskustelujen aikana muutama asia kiinnitti monen
valtuuskunnan huomion. Niitä olivat muun muassa:
1.

Tiukkojen budjettirajoitteiden yhteensovittaminen toimenpiteisiin, joilla pyritään vahvistamaan
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti.

2.

Kysymys siitä, olisiko makrotaloudellisesta ehdollisuudesta keskusteltava ja sitä käsiteltävä
neuvottelupaketin yleisen osan vai koheesiopolitiikan yhteydessä.

3.

Tutkimuksen ja innovoinnin tieteellisen huippuosaamisen perusta ja sen yhteys
koheesiopolitiikkaan kuuluvaan "huippuosaamisen portaikkoon".

4.

Asianmukaisten säästötasojen varmistaminen hallintomenoissa heikentämättä Euroopan
unionin palveluksessa olevan henkilöstön tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

5.

Tiettyjen välineiden asettaminen monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle tai ottaminen
siihen puheenjohtajavaltion esittämien vaihtoehtojen mukaisesti.

Puheenjohtajavaltio on pannut alustavissa keskusteluissa tarkoin merkille valtuuskuntien
huomautukset näistä ja muista kysymyksistä. Tätä taustaa vasten ministereitä pyydetään
keskittymään poliittisesti tärkeimpinä pitämiinsä kysymyksiin, jotka liittyvät neuvottelupaketin
edellä esitettyihin osiin. Valtuuskuntia pyydetään rajoittamaan puheenvuoronsa enintään kolmeen
minuuttiin.
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