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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. ilmaisee jälleen voimakkaan tukensa Euroopan unionin omien varojen järjestelmän 

perinpohjaiselle uudistamiselle; palauttaa mieliin, että nykyinen omien varojen 

järjestelmä on perussopimusten hengen vastainen: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 310 artiklan 4 kohdassa määrätään, että unioni ei anna sellaisia 

säädöksiä, joilla saattaa olla huomionarvoisia vaikutuksia talousarvioon, ellei se esitä 

vakuuksia sille, että näistä säädöksistä aiheutuvat menot voidaan rahoittaa unionin 

omilla varoilla, ja SEUT:n 311 artiklassa määrätään, että unionin talousarvio rahoitetaan 

kokonaisuudessaan omin varoin; korostaa kuitenkin, että käytännössä valtaosa EU:n 

tuloista tulee kansallisista rahoitusosuuksista, jotka lasketaan prosenttiosuutena 

BKTL:stä (69,1 prosenttia) ja arvonlisäverosta (12,4 prosenttia) ja joita ei pidetä 

todellisina omina varoina, koska ne ovat johtaneet jäsenvaltioiden väliseen 

nollasummapeliin;  

2. korostaa, että nykyiselle omien varojen järjestelmälle on ominaista huomattava 

monimutkaisuus ja avoimuuden puute; kehottaa siksi EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita 

käsittelemään näitä puutteita tehokkaasti ja rakentavasti; 

3. katsoo, että parlamentin asemaa omien varojen hyväksymismenettelyssä olisi 

vahvistettava; katsoo, että siirtyminen yksimielisyydestä 

määräenemmistöpäätöksentekoon ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen noudattaminen 

omien varojen hyväksymisessä antaisi parlamentille ja neuvostolle yhtäläiset 

päätöksenteko-oikeudet EU:n talousarvion tulo- sekä menopuolella; 

4. pitää tärkeänä, että hyödynnetään brexitin tarjoamaa mahdollisuutta, ja kehottaa 

jäsenvaltioita ja komissiota uudistamaan nykyistä hyvitys- ja korjausjärjestelmää, joka 

on perussopimusten hengen vastainen ja myös todistetusti siirtänyt keskustelujen 

painopistettä EU:n talousarvion eurooppalaisesta lisäarvosta jäsenvaltioiden 

rahoitusosuuksiin kohdistuvaan ”nettojäännösvaikutukseen” ilman, että EU:n 

talousarvion heijastusvaikutuksia otetaan huomioon; 

5. korostaa, että EU:n talousarviossa olisi oltava todellisten omien varojen järjestelmä 

omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän suosituksen mukaisesti; 

6. kehottaa komissiota aloittamaan pohdinnan siitä, miten EU:n politiikkatoimien suoraan 

tuottamat varat saataisiin EU:n talousarvion tulopuolelle; 

7. katsoo, että omien varojen järjestelmää koskevien kaikkien uudistusten olisi 

perustuttava oikeudenmukaisuuden, vakauden, yhtenäisyyden, yhteisvastuun, 

kestävyyden ja toissijaisuuden periaatteisiin ja oltava ymmärrettäviä unionin 

kansalaisille; muistuttaa periaatteista, jotka lueteltiin Montin raportissa ja joita omia 

varoja käsittelevä korkean tason työryhmä käyttää arvioidessaan mahdollisia uusia omia 

varoja; katsoo, että ne antavat hyödylliset suuntaviivat uudistusten suunnittelulle; pitää 

lisäksi tärkeänä, että EU:n talousarviolle varmistetaan riittävät tulot, jotta EU:n 

politiikkatoimet saavat riittävän ja uskottavan rahoituksen etenkin brexitin jälkeen; 
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8. katsoo, että tulopuolen uudistamisen olisi kuljettava käsi kädessä menopuolen 

uudistamisen kanssa, jotta voidaan kasvattaa EU:n menojen eurooppalaista lisäarvoa 

varmistamalla EU:n menojen, politiikkatoimien ja painopisteiden välinen selvä yhteys 

ja tukemalla EU:n politiikkatoimia sellaisilla EU:n toimivaltaan kuuluvilla keskeisillä 

aloilla, joilla on hyvät mahdollisuudet tuottaa eurooppalaista lisäarvoa, kuten 

sisämarkkinat, ympäristönsuojelu ja ilmastotoimet, energiaunioni sekä yhteinen 

puolustuspolitiikka, ja vähentämällä sisämarkkinoiden verotuksellista heterogeenisuutta, 

kuten Montin raportissa1 suositellaan; 

9. muistuttaa, että tulevien uudistusten toteuttamisen yhteydessä on tärkeää säilyttää EU:n 

talousarvion yhtenäisyys ja rajoittaa sellaisten ohjelmien ja välineiden käyttöä, jotka 

ovat rinnakkaisia EU:n talousarvion kanssa, vain ehdottoman perusteltuihin tapauksiin 

ja valvoen niitä asianmukaisesti omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän 

suosittamalla tavalla; 

10. kiinnittää huomiota siihen, että tarvitaan perinpohjaista pohdintaa komission 

maaliskuussa 2017 käynnistämän Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun 

vaikutuksista omien varojen järjestelmän uudistukseen; toteaa, että kaikki komission 

maaliskuussa 2017 esittelemät viisi skenaariota EU:n tulevaisuudesta edellyttäisivät 

aidosti omista varoista saatua lisärahoitusta pyrittäessä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 3 artiklassa asetettuihin tavoitteisiin, jotka kuuluvat nyt unionin uusiin 

painopisteisiin; pitää tärkeänä, että noudatetaan talousarvion yhtenäisyyttä ja 

vähennetään sen monimutkaisuutta eikä lisätä sitä, jotta voidaan varmistaa EU:n 

politiikkatoimien johdonmukaisuus sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

  

                                                 
1 EU:n tulevaa rahoitusta koskeva omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän loppuraportti ja 

suositukset, annettu joulukuussa 2016. 
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