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7.3.2018 A8-0041/43 

Tarkistus  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 

vastuussa finanssipolitiikastaan, ja 

korostaa, että oikeus periä veroja on 

keskeisellä sijalla jäsenvaltioiden 

itsemääräämisoikeudessa; korostaa, että 

EU:n omien varojen järjestelmän 

uudistaminen ei merkitse kansallisen 

itsemääräämisoikeuden siirtämistä, vaan 

nykyinen järjestelmä mukautetaan EU:n 

perussopimusten henkeen ja kirjaimeen; 

8. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 

vastuussa finanssipolitiikastaan, ja 

korostaa, että oikeus periä veroja on 

keskeisellä sijalla jäsenvaltioiden 

itsemääräämisoikeudessa; korostaa siksi, 

että millään EU:n viranomaisella ei ole 

oikeutta kerätä veroja kansallisten 

veronmaksajien nimissä; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Tarkistus  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. on varautunut siihen, että 

Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta 

on tärkeä haaste myös seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 

kaikissa siihen liittyvissä 

budjettipäätöksissä, riippumatta 

saavutettavasta taloudellisesta ratkaisusta; 

katsoo, että ennen vuoden 2020 jälkeistä 

monivuotista rahoituskehystä koskevaa 

päätöstä olisi kurottava umpeen ns. 

brexit-vaje, jotta voidaan taata, että EU:n 

varoja ei vähennetä ja että EU:n 

ohjelmiin ei kohdistu haittavaikutuksia; 

17. on varautunut siihen, että 

Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta 

on tärkeä haaste myös seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 

kaikissa siihen liittyvissä 

budjettipäätöksissä, riippumatta 

saavutettavasta taloudellisesta ratkaisusta; 

ei missään tapauksessa hyväksy 

minkäänlaista Yhdistyneen 

kuningaskunnan EU:sta vetäytymiseen 

(brexit) liittyvää manipulointia EU:n 

talousarvion tulopuolen vahvistamiseksi, 

sillä tämä johtaa lopulta yritysten 

lisäverotukseen ja kansalaisiin 

kohdistuvan verotaakan kasvuun, ja pitää 

tällaista manipulointia valitettavana; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Tarkistus  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää myönteisenä komission 

puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 

tekemää ehdotusta, jonka mukaan 

unionin talousarvioon luodaan erillinen 

euroalueelle omistettu budjettikohta ja 

jonka hän esitteli unionin tilaa 

käsittelevässä puheessaan Euroopan 

parlamentille ja jota hän kehitti edelleen 

6. joulukuuta 2017 annetussa komission 

tiedonannossa uusista 

talousarviovälineistä unionin kehykseen 

vakaan euroalueen tueksi 

(COM(2017)0822); edellyttää siksi 

unionin talousarvioon nykyisen 

enimmäismäärän ylittävää valmiutta; 

18. torjuu ajatuksen erityisestä 

euroalueen talousarviosta, mikä loisi 

merkittävän eron yhtäältä yhteisvaluutan 

käyttöön ottaneiden ja toisaalta oman 

kansallisen valuuttansa säilyttäneiden 

maiden välille ja johtaisi siihen, että tämä 

teknokraattinen rakenne kaventaa 

entisestään kansallista demokraattista 

itsemääräämisoikeutta; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Tarkistus  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. kehottaa komissiota edellä esitetyn 

perusteella tarkastelemaan seuraavan 

uusien omien varojen korin 

käyttöönottoa; 

 27. torjuu sellaisten mahdollisten 

uusien omien varojen käyttöönoton, 

joiden lähteenä on arvonlisävero, 

yhtiövero, rahavero, 

finanssitransaktiovero tai ympäristöverot 

ja -maksut; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Tarkistus  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen 

2017/2053(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  27 a. ehdottaa, että EU:n olisi tulojen 

lisäämisen sijasta pyrittävä järkeistämään 

liiallisia hallintomenojaan, 

hankkiutumaan eroon rahantuhlaajista, 

kuten EUH:sta, ja arvioimaan, 

voitaisiinko osaa varoista hallinnoida 

paremmin jäsenvaltioiden tasolla, jotta 

voidaan taata toissijaisuusperiaatteen 

noudattaminen kaikilta osin; 

Or. en 

 

 


