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7.3.2018 A8-0041/23 

Tarkistus  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  21 a. katsoo, että uudessa 

verojärjestelmässä verotaakan olisi 

kohdistuttava lähinnä niihin, jotka 

hyötyvät nykyisestä 

sääntelyjärjestelmästä, ja siinä olisi 

korostettava pääomatuloveroa (yritysten 

voitot), finanssitransaktioveroa ja 

varallisuusveroa ja alustavaa veroastetta 

olisi pidettävä ensimmäisenä askeleena 

kohti tosiasiallisten edunsaajien ja 

omistajien rekisterijärjestelmää; katsoo 

lisäksi, että verojärjestelmä olisi vietävä 

pelkkää veropohjien yhdenmukaistamista 

pidemmälle ja olisi otettava käyttöön 

efektiivinen vähimmäisveroaste koko 

EU:ssa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Tarkistus  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. katsoo, että uusien omien varojen 

käyttöönotolla tulisi olla kaksi tarkoitusta 

eli yhtäältä vähentää huomattavasti 

BKTL-perusteisten rahoitusosuuksien 

osuutta (pyrkien 40 prosentin osuuteen), 

mikä luo säästöjä jäsenvaltioiden 

talousarvioissa, ja toisaalta olisi 

mahdollistettava EU-rahoituksen 

korkeampi taso vuoden 2020 jälkeisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 

katettava lisäksi määrärahavaje, joka 

syntyy Yhdistyneen kuningaskunnan 

erosta; muistuttaa tässä yhteydessä, että 

uusien omien varojen tavoitteena ei ole 

lisätä EU:n veronmaksajien yleistä 

verotaakkaa ja että uusien omien varojen 

käyttöön ottaminen ei saisi vaikuttaa 

heihin; 

22. katsoo, että uusien omien varojen 

käyttöönotolla tulisi olla kaksi tarkoitusta 

eli yhtäältä tehdä omien varojen 

järjestelmästä solidaarisuusperusteinen ja 

progressiivinen käynnistämällä 

siirtymisprosessi, jonka avulla oikaistaan 

nykyisiä kansallisia rahoitusosuuksia 

muun muassa ottamalla käyttöön 

jakautumisperusteet, joiden avulla 

kansallista rahoitusosuutta oikaistaan 

henkeä kohti lasketun tulon perusteella; 
ja toisaalta olisi mahdollistettava EU-

rahoituksen korkeampi taso vuoden 2020 

jälkeisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ja katettava lisäksi 

määrärahavaje, joka syntyy Yhdistyneen 

kuningaskunnan erosta; muistuttaa tässä 

yhteydessä, että uusien omien varojen 

tavoitteena ei ole lisätä keski- ja 

työväenluokkaa edustavien EU:n 

veronmaksajien yleistä verotaakkaa ja että 

uusien omien varojen käyttöön ottaminen 

ei saisi vaikuttaa heihin; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Tarkistus  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL-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; ehdottaa, että tulleista 

saatujen tulojen osuus, jonka jäsenvaltiot 

pidättävät kantokuluina, määritettäisiin 

jälleen alkuperäiselle kymmenen 

prosentin tasolle, jotta voidaan korvata 

näiden perinteisten omien varojen 

väheneminen sen jälkeen, kun tariffeihin 

sovittiin merkittäviä alennuksia WTO:ssa 

sekä EU:n tärkeimmissä kahdenvälisissä 

kauppasopimuksissa; 

Or. en 

 

 


