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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. kehottaa keskittymään omien varojen järjestelmän uudistuksessa tämänhetkisiin 

prioriteetteihin, vastineen saamiseen rahalle sekä tehokkaaseen varainhoitoon ja 

kehottaa luomaan EU:n talousarviolle ennustettavan ja vakaan pohjan, joka on 

riippumaton, avoin ja tasapainoinen ja jonka avulla käsitellään EU:n talousarvioon 

kohdistuvaa tämänhetkistä ja yhä kasvavaa painetta ja yksinkertaistetaan tällä hetkellä 

monimutkaisia ja epäselviä maksuosuuden alentamiseen liittyviä menettelyjä 

tavoitteena viime kädessä niiden poistaminen, jotta saadaan tarvittavat varat 

kansalaisten vaatimusten täyttämiseksi; 

2. kehottaa vähentämään EU:n riippuvuutta kansallisista arvonlisäveroon ja BKTL:ään 

perustuvista maksuosuuksista ja ottamaan harkintaan järjestelmän, jossa alv-perusteiset 

omat varat korvataan siirtämällä osa kansallisella tasolla perittävästä arvonlisäverosta; 

3. pitää myönteisinä aloitteita, jotka koskevat EU:n omien varojen järjestelmän kattavaa 

uudistusta ja joiden avulla pyritään lisäämään jäsenvaltioiden ja kansalaisten tukea 

aidosti uskottavalle ja riippumattomalle EU:n talousarviolle, edistämään EU:n kestävää 

taloutta ja luomaan EU:n tason lisäarvoa; 

4. toteaa, että tulliunioni on EU:n peruspilari ja keskeinen tekijä EU:n neuvotellessa 

kauppasopimuksista yhtenä maailman suurimmista kaupparyhmittymistä; toteaa, että 

EU:n kansainvälinen kauppa liittyy suoraan sen perinteisiin omiin varoihin, joihin 

sisältyvät myös EU:n ulkopuolelta tulevan tuonnin tullimaksut ja sokerimaksut ja joiden 

osuus vuonna 2015 oli 12,8 prosenttia EU:n kokonaistuloista; 

5. korostaa, että on arvioitava EU:n (vapaa)kauppasopimusten tekemisen vaikutusta 

perinteisiin omiin varoihin ja löydettävä tulonlähteitä, joilla korvataan näiden varojen 

mahdollinen väheneminen ja siitä seuraava mahdollinen epävakaus; 

6. kehottaa suorittamaan perinpohjaisen oikeudellisen arvion ja toteutettavuusselvityksen 

mahdollisuudesta ottaa tavaroiden ja palveluiden kaupassa käyttöön kestävyyteen ja 

päästöihin perustuvia tulli- ja muita maksuja samoin kuin tällaisten toimien 

mahdollisesta sisällyttämisestä EU:n kansainväliseen kauppapolitiikkaan 

ja -sopimuksiin, jotta kauppakumppaneita voidaan kannustaa ilmastoystävälliseen 

tuotantoon, mutta myös omien varojen lähteenä; korostaa tässä yhteydessä, että tällaisia 

toimia olisi otettava käyttöön vain, jos ne ovat kiistämättä yhteensopivia WTO:n 

sääntöjen kanssa ja niiden avulla voidaan varmistaa kansainvälisellä tasolla yhtäläiset 

toimintaedellytykset ja EU:n yritysten, joista merkittävän osan muodostavat pk-

yritykset, kilpailukyky; 

7. muistuttaa aiemmista kehotuksistaan pyrkiä EU:n tullisääntöihin ja -menettelyihin, jotka 

ovat entistä nykyaikaisempia, tehokkaampia, vaikuttavampia, yksiselitteisempiä ja 

yhtenäisempiä, ja pyrkiä optimoimaan ja panemaan täytäntöön EU:n tämänhetkinen 

tullijärjestelmä; kehottaa edistämään yhteistyötä niin, että selkeänä tavoitteena on 

veronkierron sekä kaikenlaisen vilpillisen kilpailun torjuminen, jotta EU:n omiin 

varoihin lisättäviä tulli- ja muita maksuja voidaan kerätä tehokkaasti; 
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8. toteaa, että kaupan suojatoimet ovat EU:n omien varojen lähde, mutta niitä ei niiden 

luonteen vuoksi voi eikä saa käyttää ennustettavissa olevana ja vakaana perustana 

tasaisille maksuosuuksille EU:n omiin varoihin; korostaa, että kaupan suojatoimia ei 

pitäisi käyttää ensisijaisesti EU:n omien varojen lähteenä, koska niitä pitäisi käyttää 

vain asianmukaisella ja oikeasuhteisella tavalla ja sovellettavia sääntöjä noudattaen. 
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