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7.3.2018 A8-0041/48 

Tarkistus  48 

José Manuel Fernandes 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen  

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. muistuttaa, että Lissabonin 

sopimuksella otettiin käyttöön omia varoja 

koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 

koskevia uusia määräyksiä, joiden 

perusteella neuvosto voi antaa asetuksen 

määräenemmistöllä parlamentin 

hyväksynnän jälkeen; pitää kuitenkin 

valitettavana, että useat 

täytäntöönpanomääräykset ja etenkin ne, 

jotka koskevat BKTL-varojen laskemista, 

ovat edelleen osa omia varoja koskevaa 

päätöstä; kehottaa siksi sujuvoittamaan 

omia varoja koskevan päätöksen 

hyväksymistä, johon olisi sovellettava 

tavallista lainsäätämisjärjestystä, mikä 

tarkoittaa määräenemmistöpäätöstä 

neuvostossa ja yhteispäätöstä parlamentin 

kanssa; muistuttaa, että Eurooppa-

neuvosto voi SEU-sopimuksen 48 artiklan 

7 kohdan nojalla tehdä päätöksen siitä, 

että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

piiriin kuulumattomia säädöksiä voidaan 

hyväksyä kyseisessä 

lainsäätämisjärjestyksessä, mikä on 

selvästi demokraattisempaa ja 

avoimempaa; kehottaa Eurooppa-

neuvostoa käynnistämään viipymättä 

tällaisen mekanismin; 

7. muistuttaa, että Lissabonin 

sopimuksella otettiin käyttöön omia varoja 

koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa 

koskevia uusia määräyksiä, joiden 

perusteella neuvosto voi antaa asetuksen 

määräenemmistöllä parlamentin 

hyväksynnän jälkeen; pitää kuitenkin 

valitettavana, että useat 

täytäntöönpanomääräykset ja etenkin ne, 

jotka koskevat BKTL-varojen laskemista, 

ovat edelleen osa omia varoja koskevaa 

päätöstä; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Tarkistus  49 

José Manuel Fernandes 

PPE-ryhmän puolesta 

Gérard Deprez 

ALDE-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; 

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; katsoo, 

että tällaisen omien varojen lähteen olisi 

oltava suoraan yhteydessä euroaluetta 

koskevaan EU:n talousarvon erityiseen 

budjettikohtaan; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Tarkistus  50 

José Manuel Fernandes 

PPE-ryhmän puolesta 

Eider Gardiazabal Rubial 

S&D-ryhmän puolesta 

Gérard Deprez 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. pyytää tämän vuoksi luomaan EU:n 

talousarvion tulopuolelle erityisvarauksen, 

johon otetaan vaiheittain kaikki 

ennakoimattomat muut tulot; katsoo, että 

tällainen varaus olisi otettava käyttöön, 

jotta voitaisiin kattaa lisämaksutarpeet, 

jotka liittyvät erityisesti 

maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaisliikkumavaran tai monivuotisen 

rahoituskehyksen erityisvälineiden 

käyttöönottoon; 

65. pyytää tämän vuoksi luomaan EU:n 

talousarvioon erityisvarauksen, johon 

otetaan vaiheittain kaikki ennakoimattomat 

muut tulot ja joka siirretään 

asianmukaisesti seuraavalle 

varainhoitovuodelle antamaan 

mahdollisuuksia lisärahoitukseen, kun 

tarvetta siihen esiintyy; katsoo, että 

tällainen varaus olisi osoitettava 

monivuotisen rahoituskehyksen 

erityisvälineisiin, ja budjettivallan 

käyttäjän päätöksellä siihen olisi voitava 

tehdä ylimääräisiä korotuksia sekä 

maksusitoumuksina että maksuina; 

Or. en 

 

 


