
 

AM\1147797FI.docx  PE616.073v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.3.2018 A8-0041/5 

Tarkistus  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen  

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. kehottaa komissiota – 

asiaankuuluvan alv-lainsäädännön 

hyväksymistä odotettaessa – esittämään 

ehdotuksen uudistetusta alv-varasta osana 

EU:n omia varoja koskevaa tulevaa 

lainsäädäntöpakettia; katsoo, että 

tällaisessa ehdotuksessa olisi otettava 

huomioon parhaillaan keskusteltavana 

olevan alv-uudistuksen tärkeimmät 

tulokset; 

37. kehottaa komissiota – 

asiaankuuluvan alv-lainsäädännön 

hyväksymistä odotettaessa – esittämään 

ehdotuksen uudistetusta omien varojen 

lähteestä, joka ei ole alv-perusteinen, 
osana EU:n omia varoja koskevaa tulevaa 

lainsäädäntöpakettia; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Tarkistus  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. on samaa mieltä korkean tason 

työryhmän arviosta, jonka mukaan CCCTB 

on perusta uudelle omalle varalle, joka 

täyttää kaikki ryhmän asettamat kriteerit; 

korostaa, että CCCTB on myös keskeinen 

kehitystekijä sisämarkkinoille, jotka ovat 

julkinen unionin hyödyke, koska se estää 

sekä asiatonta jäsenvaltioiden välistä 

verokilpailua että vero-optimointia, jotka 

vahingoittavat tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä; 

40. ei ole samaa mieltä korkean tason 

työryhmän arviosta, jonka mukaan CCCTB 

voi olla uusien omien varojen lähde; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Tarkistus  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. pyytää komissiota ehdottamaan 

CCCTB-direktiivin uudelleentarkastelun 

päätelmien perusteella unionin 

talousarvion uusia omia varoja, jotka 

lasketaan CCCTB:stä saatujen 

jäsenvaltioiden tulojen perusteella; 

kannattaa yhdenmukaisen verokannan 

asettamista CCCTB:stä omina varoina 

kerättäviä tuloja varten; katsoo, että 

tällainen järjestelmä voisi tarjota EU:lle 

merkittävän ja vakaan tulolähteen 

rajallisin hallinnollisin kustannuksin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Tarkistus  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. katsoo, että Euroopan 

keskuspankin voitoista saatavat tulot 

(valuutan liikkeeseen laskemiseen 

perustuvat EKP:n tulot) kytkeytyvät 

suoraan Euroopan talous- ja rahaliittoon, 

joten niiden olisi muodostettava uusi oma 

vara sen sijaan, että ne tilitetään 

valtionkassoihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Tarkistus  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. on samaa mieltä korkean tason 

työryhmän kanssa siitä, että tuetaan 

finanssitransaktioveroa mahdollisena 

uutena omien varojen lähteenä EU:n 

talousarvioon, mutta toteaa, että samalla 

on huomioitava, että olisi tarkasteltava 

muitakin keinoja verottaa 

finanssitoimintaa; 

45. ei ole samaa mieltä korkean tason 

työryhmän arviosta, jonka mukaan 

finanssitransaktiovero voisi olla uusi 
omien varojen lähde unionin 

talousarviossa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Tarkistus  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. kehottaa sen vuoksi luomaan 

unionin talousarviota varten uuden oman 

varan, joka lasketaan finanssitoiminnan 

verotuksen valitun menetelmän 

perusteella; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Tarkistus  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. edellyttää lähtökohtaisesti, että 

luodaan unionin talousarvion uusi oma 

vara, jota peritään digitaalitalouden 

transaktioista; katsoo kuitenkin, että 

ottaen huomioon parhaillaan käytävät 

merkittävät neuvottelut sekä EU: n että 

OECD: n tasolla on liian aikaista päättää 

tarkoista järjestelyistä tällaisen oman 

varan luomiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Tarkistus  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

51 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

51. katsoo kuitenkin, että kaikkien 

EU:n viranomaisten tekemien 

järjestelyjen, kuten rekisteröinti- tai 

seurantajärjestelmät taikka 

sääntelymekanismit, olisi välittömästi 

mahdollistettava tullien tai maksujen 

periminen unionin talousarviota varten 

niiden eurooppalaisen lisäarvon nojalla; 

katsoo, että nämä ovat EU:n julkisia 

hyödykkeitä ja, kuten korkean tason 

työryhmä totesi, ne tarjoavat perustan 

luoda maksun, joka on unionin 

politiikoista saatavaa ns. muuta tuloa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Tarkistus  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. painottaa myös 

ympäristöverotuksen merkitystä 

mekanismina, joka soveltuu erityisen 

hyvin EU: n omien varojen edistämiseen; 

kehottaa komissiota antamaan edelleen 

korkean tason työryhmän ja budjetista 

vastaavan komission jäsenen kaavailujen 

mukaisesti ehdotuksia uusista ekologisista 

omista varoista, jotka ovat unionin 

tiettyjen politiikanalojen, kuten 

energiapolitiikan (energiavero), 

ympäristö- ja ilmastopolitiikan (hiiltä 

koskeva rajaveromekanismi, muoveista 

perittävä vero ja 

päästökauppajärjestelmä) ja 

liikennepolitiikan mukaisia 

(maantieliikenteen polttoaineiden ja 

lentolippujen verottaminen), jotta voidaan 

edistää uusia unionin omia varoja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Tarkistus  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. edellyttää, että merkittävä osa 

vaiheesta 4 (2021) lähtien saatavista 

päästökauppajärjestelmään pohjautuvista 

tuloista katsotaan EU: n uudeksi omaksi 

varaksi; muistuttaa, että tästä 

vaihtoehdosta on keskusteltu korkean 

tason työryhmässä ja että komissio on 

esittänyt kyseistä vaihtoehtoa 14. 

helmikuuta 2018 antamassaan 

tiedonannossa ”Uuden, modernin 

monivuotisen rahoituskehyksen avulla 

tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 

2020 jälkeen” (COM(2018)0098); 

edellyttää, että samalla otetaan käyttöön 

hiilipäästöjen rajavero, jonka olisi EU: n 

talousarvion uutena omana varana 

vaikutettava myös sen varmistamiseen, 

että kansainvälisessä kaupassa on 

tasapuoliset toimintaedellytykset, että 

tuotannon siirtoa halvan työvoiman 

maihin vähennetään ja että 

ilmastonmuutoksen kustannukset 

sisällytetään tuontituotteiden hintoihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Tarkistus  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. pyytää komissiota harkitsemaan 

EU:n tasolla muoveille ja 

kertakäyttötuotteille asetettavaa veroa, 

jolla kannustetaan kestävämpien 

vaihtoehtojen käyttöön; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


