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TARKISTUKSET 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Unionin omien varojen järjestelmän 

avulla on varmistettava, että unionin 

politiikkojen asianmukaista kehittämistä 

varten on käytettävissä riittävästi varoja, 

jollei tarpeesta noudattaa tiukkaa 

budjettikuria muuta johdu. Omien varojen 

järjestelmän kehittämisellä voidaan ja 

sillä pitäisi myös varmistaa 

mahdollisimman laaja-alainen 

osallistuminen unionin politiikkojen 

kehittämiseen. 

(1) Unionin omien varojen järjestelmän 

avulla on varmistettava, että unionin 

politiikkojen asianmukaista ja tehokasta 

kehittämistä ja nykyisiin haasteisiin 

reagoimista varten on käytettävissä 

riittävästi varoja, jollei talousarvion 

tasapainoa koskevasta vaatimuksesta 
muuta johdu. Unionin talousarvio olisi 

rahoitettava mahdollisimman pitkälle 

siten, että kehitetään omien varojen 

järjestelmä unionin politiikkojen 

täytäntöönpanoa varten. Nykyisin noin 80 

prosenttia unionin talousarviosta 

rahoitetaan kansallisista 

maksuosuuksista. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Kaikkia omien varojen 

järjestelmän uudistuksia olisi harkittava 

talousarviovaikutusten välttämistä 

koskevan yleisen rajoituksen kannalta, 

jotta suunnitellusta uudistuksesta ei 

aiheutuisi lisärasitusta unionin 

veronmaksajille. 
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Tarkistus  3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Omia varoja käsittelevän korkean 

tason työryhmän joulukuussa 2016 

julkistaman selonteon mukaisesti 

mahdollisia uusia omia varoja 

kartoitettaessa olisi otettava 

asianmukaisesti huomioon seuraavat 

kriteerit: 

tasapuolisuus/oikeudenmukaisuus, 

tehokkuus, riittävyys ja vakaus, 

läpinäkyvyys ja yksinkertaisuus, 

demokraattinen vastuuvelvollisuus ja 

keskittyminen eurooppalaiseen 

lisäarvoon. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 c) Brexitin toteutuminen vaikuttaa 

unionin talousarvioon merkittävästi ja 

kielteisellä tavalla. Jotta unioni voisi 

jatkossakin täyttää velvoitteensa 

kansalaisiaan kohtaan ja suojella unionin 

kansalaisia ja jäsenvaltioita mahdollisilta 

kielteisiltä seurauksilta, sille on 

osoitettava viipymättä uusia omia varoja. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 d) BKTL-perusteisten varojen 

hallitsevuus on lujittanut unionin 

talousarvion tuloja ja menoja koskevien 
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oikeudenmukaisten palautusten 

budjettilogiikkaa, mikä on rajoittanut 

talousarviosta käytäviä neuvotteluja ja 

johtanut nollasummapeliä koskeviin 

sopimuksiin. Siksi unionin varojen 

perusteellinen uudistaminen on 

välttämätöntä, jotta unionin talousarvion 

rahoittaminen voidaan mukauttaa 

uudelleen Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen ja etenkin sen 3 artiklan 

vaatimuksiin ja koko unionin tarpeisiin. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 e kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 e) Yhdentymiskehityksen 

tämänhetkiset erot euroalueen ja sen 

ulkopuolisten unionin alueiden välillä 

merkitsevät sitä, että yhteisen rahan 

käyttöön ottaneille jäsenvaltioille voidaan 

määrittää erityisiä omia varoja. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) On syytä ottaa käyttöön muita 

uusia omia varoja, kuten niitä varoja, 

jotka on mainittu omia varoja käsittelevän 

korkean tason työryhmän joulukuussa 

2016 julkistamassa selonteossa. 

Työryhmän selonteossa korostetaan 

demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen, 

yhteenkuuluvuuteen, tasapuolisuuteen, 

ympäristönsuojeluun, kestävään kasvuun 

ja yhteisvaikutusten luomiseen liittyviä 

kysymyksiä, joihin olisi paneuduttava. 

 

Tarkistus  8 
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Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Perussopimuksissa vahvistetaan 

varainhoitoa koskevat määräykset 

seuraavasti: vuotuista 

talousarviomenettelyä koskevat 

määräykset SEUT-sopimuksen 313–316 

artiklassa, monivuotista rahoituskehystä 

koskevat määräykset SEUT-sopimuksen 

312 artiklassa ja omien varojen 

järjestelmää koskevat määräykset SEUT-

sopimuksen 311 ja 322 artiklassa. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) Tämä päätös hyväksytään erityistä 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen, jolloin 

Euroopan parlamenttia ainoastaan 

kuullaan. Legitimiteetin parantamiseksi 

unionin tulevan politiikan rahoitusta 

koskevat päätökset olisi tehtävä 

neuvostossa määräenemmistöllä ja siten, 

että Euroopan parlamentti on 

päätöksenteossa vahvemmin mukana. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta unionin rahoitusvälineet 

saataisiin paremmin linjaan sen politiikan 

painopisteiden kanssa, jotta unionin 

talousarvion merkitys sisämarkkinoiden 

toiminnassa voitaisiin ottaa paremmin 

huomioon ja jotta unionin 

politiikkatavoitteita voitaisiin tukea 

(6) Jotta unionin rahoitusvälineet 

saataisiin paremmin linjaan sen politiikan 

painopisteiden kanssa ja unionin 

talousarvion merkitys sisämarkkinoiden 

toiminnassa voitaisiin siten ottaa paremmin 

huomioon ja jotta unionin 

politiikkatavoitteita voitaisiin tukea 
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paremmin ja jäsenvaltioiden unionin 

vuotuiseen talousarvioon maksamia 

bruttokansantuloon perustuvia 

rahoitusosuuksia, jäljempänä ’BKTL-

perusteiset rahoitusosuudet’ voitaisiin 

supistaa, on tarpeen ottaa käyttöön uusia 

omien varojen luokkia, jotka perustuvat 

yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, 

Euroopan unionin 

päästökauppajärjestelmästä saataviin 

kansallisiin tuloihin ja kierrättämättömän 

muovipakkausjätteen perusteella 

laskettavaan kansalliseen rahoitusosuuteen. 

paremmin ja jäsenvaltioiden unionin 

vuotuiseen talousarvioon maksamia 

bruttokansantuloon perustuvia 

rahoitusosuuksia, jäljempänä ’BKTL-

perusteiset rahoitusosuudet’, voitaisiin 

supistaa, on tarpeen ottaa käyttöön 

kunnianhimoisia uusia omien varojen 

luokkia, jotka perustuvat muun muassa 

yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, 

Euroopan unionin 

päästökauppajärjestelmästä saataviin 

kansallisiin tuloihin, unionin 

finanssitransaktioveroon, hiilipäästöjen 

rajaveromekanismista saataviin tuloihin, 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

ratkaisujen nojalla määrättyjen sakkojen 

tuottoon ja kierrättämättömän 

muovipakkausjätteen perusteella 

laskettavaan kansalliseen rahoitusosuuteen. 

Omien varojen luokkien lisäksi on 

otettava huomioon myös jäsenvaltioiden 

vakautustukirahastoon maksamat 

osuudet, jotka olisi laskettava Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan 

keskuspankin perussäännöstä tehdyssä 

pöytäkirjassa N:o 4 olevan 32 artiklan 

nojalla kansallisten keskuspankkien 

rahoitustulon määrien perusteella 

Euroopan investointien 

vakautusjärjestelyä koskevaan asetukseen 

liitetyn sopimuksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Yritykset, jotka toimivat 

useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 

hyötyvät EU:n sisämarkkinoista 

merkittävästi. Unionissa on kuitenkin 

käytössä lukuisia erilaisia 

verotusjärjestelmiä, mikä voi tarjota 

yrityksille perusteetonta etua silloin kun ne 

välttyvät maksamasta yhteisöveroa siellä, 

missä ne tuottavat arvoa. Komission 

(7) Yritykset, jotka toimivat 

useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 

hyötyvät EU:n sisämarkkinoista 

merkittävästi. Unionissa on kuitenkin 

käytössä lukuisia erilaisia 

verotusjärjestelmiä, mikä voi tarjota 

yrityksille perusteetonta etua silloin kun ne 

välttyvät maksamasta yhteisöveroa siellä, 

missä ne tuottavat arvoa. Komission 
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vuonna 2016 antamilla ehdotuksilla19 

yhteisestä yhteisöveropohjasta ja yhteisestä 

yhdistetystä yhteisöveropohjasta puututaan 

tähän perusteettomaan etuun palauttamalla 

tasapuoliset toimintaedellytykset. Tähän 

liittyvät omat varat olisi kannettava 

soveltamalla yhdenmukaista verokantaa 

siihen verotettavien voittojen osuuteen, 

joka kullekin jäsenvaltiolle on kohdennettu 

yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa 

koskevien unionin sääntöjen mukaisesti. 

Tätä omien varojen luokkaa olisi 

sovellettava ainoastaan yhteisöihin, jotka 

ovat velvollisia noudattamaan yhteistä 

yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevia 

unionin sääntöjä. 

vuonna 2016 antamilla ehdotuksilla19 

yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB) ja 

yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta 

(CCCTB) 

 puututaan tähän perusteettomaan etuun 

palauttamalla tasapuoliset 

toimintaedellytykset. 

 Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 

yksimielisesti nämä kaksi ehdotusta 

mahdollisimman pian ja viimeistään 

vuoden 2019 vaaleihin mennessä, koska 

yhtiöverotulojen yhdenmukaista unionin 

verokantaa ei voida ottaa käyttöön ennen 

CCTB:n ja CCCTB:n hyväksymistä. 

Tähän liittyvät omat varat olisi kannettava 

soveltamalla yhdenmukaista verokantaa 

siihen verotettavien voittojen osuuteen, 

joka kullekin jäsenvaltiolle on kohdennettu 

yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa 

koskevien unionin sääntöjen mukaisesti. 

_________________ _________________ 

19COM(2016) 683, 25.10.2016. 19COM(2016) 683, 25.10.2016. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) On tarpeen estää se, että 

korjauksista hyötyvien jäsenvaltioiden 

kansallisiin rahoitusosuuksiin tehdään 

merkittävä äkillinen lisäys. Sen vuoksi on 

tarpeen säätää, että Alankomaille, 

Itävallalle, Ruotsille, Saksalle ja 

Tanskalle myönnetään tilapäiset 

korjaukset, jotka muodostuvat niiden 

BKTL-perusteisiin rahoitusosuuksiin 

siirtymäkaudella tehtävistä 

kiinteämääräisistä vähennyksistä. Nämä 

korjaukset olisi poistettava asteittain 

vuoden 2025 loppuun mennessä. 

(10) Omia varoja käsittelevän korkean 

tason työryhmän päätelmien mukaisesti 

olisi syytä mainita, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan erotessa unionista sen 

saama korjaus ei ole enää ajankohtainen. 

Kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan 

korjauksen rahoittamiseen liittyvät 

korjaukset olisi vastaavasti lopetettava 

välittömästi Yhdistyneen kuningaskunnan 

erottua unionista. Brexitin yhteydessä on 

myös tilaisuus pohtia, olisiko myös kaikki 

muut tietyille jäsenvaltioille myönnetyt ja 

unionin uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen voimaantulon myötä 

perusteettomat korjausmekanismit 

poistettava. Näin jäsenvaltioiden 

täydellisen tasavertainen kohtelu niille 
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kuuluvien unionin talousarvion 

rahoitusosuuksien osalta voi jälleen 

toteutua. Alankomaille, Itävallalle, 

Ruotsille, Saksalle ja Tanskalle voidaan 

myöntää tilapäiset korjaukset, jotka 

muodostuvat niiden BKTL-perusteisiin 

rahoitusosuuksiin siirtymäkaudella 

tehtävistä kiinteämääräisistä 

vähennyksistä, jotta estetään se, että 

korjauksista hyötyvien jäsenvaltioiden 

kansallisiin rahoitusosuuksiin tehdään 

äkillinen lisäys. Nämä korjaukset olisi 

poistettava asteittain seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) unionin finanssitransaktioverosta: 

yhdenmukaisen verokannan 

soveltamisesta arvopapereihin ja 

johdannaissopimuksiin liittyviin 

finanssitransaktioihin nykyiseen 

tiiviimmän yhteistyön menettelyyn 

osallistuvissa maissa. Niiden 

rahoitusosuudet vähennetään niiden 

unionin talousarvioon maksamista BKTL-

perusteisista rahoitusosuuksista; 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e b) unionin tuomioistuimen 

määräämistä sakoista: unionin 

tuomioistuimen ratkaisujen perusteella 

määrättyjen sakkojen tuottoihin. Unionin 

tuomioistuimen tuottamia tuloja olisi 

pidettävä täydentävinä omina varoina, 

eivätkä ne enää saisi vähentää kunkin 
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jäsenvaltion BKTL-perusteista 

rahoitusosuutta; 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e c) hiilipäästöjen 

rajaveromekanismista: energiaa vaativien 

tuotteiden maahantuojien velvoittaminen 

ostamaan päästökauppajärjestelmän 

mukaisia päästöoikeuksia, jotta 

tasoitetaan eroja hiilipäästöjen 

hinnoittelussa unionissa ja sen 

ulkopuolella; 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 

c alakohtaa yhdenmukaista verokantaa 

sovelletaan ainoastaan niiden 

verovelvollisten voittoihin, jotka ovat 

velvollisia noudattamaan yhteistä 

yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevia 

unionin sääntöjä. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Näin säilytetään johdonmukaisuus komission ehdotusta yhteisestä yhteisöveropohjasta 

koskevan Euroopan parlamentin kannan kanssa, jossa vaadittiin toimenpiteen soveltamista 

kaikkiin unioniin sijoittautuneisiin yrityksiin. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Itävallalle myönnetään sen 

bruttokansantuloon perustuvaan 

vuotuiseen rahoitusosuuteen 

bruttovähennys, joka on 110 miljoonaa 

euroa vuonna 2021, 88 miljoonaa euroa 

vuonna 2022, 66 miljoonaa euroa vuonna 

2023, 44 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja 

22 miljoonaa euroa vuonna 2025. 

Tanskalle myönnetään sen 

bruttokansantuloon perustuvaan 

vuotuiseen rahoitusosuuteen 

bruttovähennys, joka on 118 miljoonaa 

euroa vuonna 2021, 94 miljoonaa euroa 

vuonna 2022, 71 miljoonaa euroa vuonna 

2023, 47 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja 

24 miljoonaa euroa vuonna 2025. 

Saksalle myönnetään sen 

bruttokansantuloon perustuvaan 

vuotuiseen rahoitusosuuteen 

bruttovähennys, joka on 2 799 miljoonaa 

euroa vuonna 2021, 2 239 miljoonaa 

euroa vuonna 2022, 1 679 miljoonaa 

euroa vuonna 2023, 1 119 miljoonaa 

euroa vuonna 2024 ja 560 miljoonaa 

euroa vuonna 2025. Alankomaille 

myönnetään sen bruttokansantuloon 

perustuvaan vuotuiseen rahoitusosuuteen 

bruttovähennys, joka on 1 259 miljoonaa 

euroa vuonna 2021, 1 007 miljoonaa 

euroa vuonna 2022, 755 miljoonaa euroa 

vuonna 2023, 503 miljoonaa euroa 

vuonna 2024 ja 252 miljoonaa euroa 

vuonna 2025. Ruotsille myönnetään sen 

bruttokansantuloon perustuvaan 

vuotuiseen rahoitusosuuteen 

bruttovähennys, joka on 578 miljoonaa 

euroa vuonna 2021, 462 miljoonaa euroa 

vuonna 2022, 347 miljoonaa euroa 

vuonna 2023, 231 miljoonaa euroa 

vuonna 2024 ja 116 miljoonaa euroa 

vuonna 2025. Edellä mainitut määrät ovat 

vuoden 2018 hintoina, ja ne muunnetaan 

käypiin hintoihin käyttämällä uusinta 

talousarvioesityksen laadinta-

ajankohtana saatavilla olevaa euroina 

ilmaistua bruttokansantuotteeseen 

perustuvaa unionin deflaattoria, 

Poistetaan. 
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sellaisena kuin komissio on sen 

määrittänyt. Kaikki jäsenvaltiot 

osallistuvat bruttovähennysten 

rahoittamiseen. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen omien 

varojen luokan lisäksi on otettava 

huomioon myös jäsenvaltioiden 

vakautustukirahastoon maksamat 

osuudet, joita koskevat laskelmat olisi 

tehtävä Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan 

keskuspankin perussäännöstä tehdyn 

pöytäkirjan N:o 4 32 artiklassa 

tarkoitettujen kansallisten 

keskuspankkien rahoitustulon perusteella 

Euroopan investointien 

vakautusjärjestelyä täydentävästä 

asetuksesta tehdyn sopimuksen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä olevassa 2 artiklassa tarkoitettuja 

tuloja käytetään erittelemättä kaikkien 

unionin vuotuiseen talousarvioon otettujen 

menojen rahoittamiseen. 

Edellä olevassa 2 artiklassa tarkoitettuja 

tuloja käytetään erittelemättä kaikkien 

unionin vuotuiseen talousarvioon otettujen 

menojen rahoittamiseen, lukuun ottamatta 

1 a kohdassa tarkoitettuja 

rahoitusosuuksia, joita käytetään 

ainoastaan vakautustukirahastoon 

Euroopan investointien 

vakautusjärjestelyä koskevan asetuksen 

mukaisesti. 

 



 

AD\1165373FI.docx 13/15 PE625.497v02-00 

 FI 

Tarkistus  20 

Ehdotus päätökseksi 

8 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Eurooppa-neuvosto voi SEU-

sopimuksen 48 artiklan 7 kohdan 

mukaisesti tehdä päätöksen, jonka 

mukaan erityistä lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen annettavia säädöksiä, mukaan 

lukien säädös Euroopan unionin omien 

varojen järjestelmästä, voidaan hyväksyä 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
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