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7.3.2018 A8-0041/1 

Tarkistus  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa, että neuvosto vahvistaa 

tässä säädöksessä muun muassa omien 

varojen enimmäismäärän ja voi ottaa 

käyttöön uusia omien varojen luokkia tai 

poistaa olemassa olevan luokan; korostaa, 

että vaikka omia varoja koskevassa 

päätöksessä ei ole päättymispäivää, se on 

suoraan sidoksissa monivuotiseen 

rahoituskehykseen, jossa asetetaan 

menojen enimmäismäärä samalle 

ajanjaksolle; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Tarkistus  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. katsoo, että perinteiset omat varat 

eli tullit ja maatalousmaksut sekä sokeri- ja 

isoglukoosimaksut ovat luotettava ja aito 

unionin tulolähde, koska ne juontuvat 

suoraan siitä, että EU on tulliliitto, ja tähän 

liittyvästä oikeudellisesta toimivallasta ja 

yhteisestä kauppapolitiikasta; katsoo näin 

ollen, että perinteiset omat varat olisi 

säilytettävä unionin talousarviossa 

tulolähteenä; katsoo, että jos 

jäsenvaltioiden itselleen pidättämien 

keruukustannusten osuutta vähennetään, 

suurempi osa näistä tuloista voidaan 

osoittaa unionin talousarvioon; 

24. katsoo, että perinteiset omat varat 

eli tullit ja maatalousmaksut sekä sokeri- ja 

isoglukoosimaksut ovat luotettava ja aito 

unionin tulolähde, koska ne juontuvat 

suoraan siitä, että EU on tulliliitto, ja tähän 

liittyvästä oikeudellisesta toimivallasta ja 

yhteisestä kauppapolitiikasta; katsoo näin 

ollen, että perinteiset omat varat olisi 

säilytettävä unionin talousarviossa 

tulolähteenä; katsoo, että vaikka EU:n 

ulkopuolisesta tuonnista perittävät tullit 

katsotaan jo nyt omiksi varoiksi, olisi 
jäsenvaltioiden hallintomaksujen 

keruukustannusten kattamiseksi pidättämä 

20 prosentin osuus poistettava ja myös se 

olisi katsottava unionin omiksi varoiksi; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Tarkistus  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. toteaa, että BKTL-rahoitusosuus 

antaa unionin talousarviolle luotettavan, 

vakaan ja oikeudenmukaisen tulolähteen ja 

että sillä on takanaan jäsenvaltioiden 

suuren enemmistön erittäin vankka tuki; 

katsoo siksi, että se olisi säilytettävä mutta 

ainoastaan tasapainottavana ja jäljelle 

jäävänä unionin talousarvion omana 

varana, mikä lopettaisi ”oikeudenmukaisiin 

palautuksiin” perustuvan ajattelutavan; 

korostaa tässä yhteydessä tarvetta 

varmistaa, että BKTL-rahoitusosuus 

luokitellaan samalla tavalla kaikissa 

kansallisissa talousarvioissa eli EU:n 

tuloina eikä kansallisten hallitusten 

menoina; 

25. toteaa, että BKTL-rahoitusosuus 

antaa unionin talousarviolle luotettavan, 

vakaan ja oikeudenmukaisen tulolähteen ja 

että sillä on takanaan jäsenvaltioiden 

suuren enemmistön erittäin vankka tuki; 

katsoo siksi, että se olisi säilytettävä mutta 

ainoastaan tasapainottavana ja jäljelle 

jäävänä unionin talousarvion omana 

varana, mikä lopettaisi ”oikeudenmukaisiin 

palautuksiin” perustuvan ajattelutavan; 

korostaa tässä yhteydessä tarvetta 

varmistaa, että BKTL-rahoitusosuus 

luokitellaan samalla tavalla kaikissa 

kansallisissa talousarvioissa eli EU:n 

tuloina eikä kansallisten hallitusten 

menoina; katsoo, että investointeihin 

kannustamiseksi uudistuksen 

ulkopuolelle olisi jätettävä EU:n 

talousarvioon suoritettavat BKTL-

rahoitusosuudet sekä kansalliset osuudet 

aloitteisiin, joita tuetaan EU:n 

yhteisrahoituksella vakaus- ja 

kasvusopimukseen liittyvien 

alijäämälaskelmien mukaisesti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Tarkistus  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D-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; 

50. edellyttää, että luodaan unionin 

talousarvion uusi oma vara, jota peritään 

digitaalitalouden transaktioista; toteaa, että 

tähän sisältyviin haasteisiin vastaamiseen 

tarvitaan pikemminkin pitkän aikavälin 

ratkaisu kuin nopeita ratkaisuja; katsoo 

siksi, että digitalisaatiosta aiheutuviin 

verotushaasteisiin voitaisiin reagoida 

CCCTB-direktiivissä luomalla 

digitaaliseen ja kestävään läsnäoloon 

perustuva yhteys digitaaliseen pysyvään 

toimipaikkaan; katsoo kuitenkin, että on 

otettava huomioon parhaillaan käytävät 

neuvottelut sekä EU:n että OECD:n tasolla; 

Or. en 

 

 


