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Talousarvion valvontavaliokunta on päättänyt antaa lausunnon kirjeen muodossa edellä 
mainitusta asiasta.

Valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään jäljempänä esitetyt 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

Olisin valiokunnan puolesta kiitollinen, jos voisitte varmistaa, että parlamentin 
päätöslauselmassa otetaan huomioon valiokunnan kanta ja näkemykset jäljempänä olevista 
seikoista.

Kunnioittavasti

Monika Hohlmeier
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EHDOTUKSET

1. on tyytyväinen komission muutettuun ehdotukseen neuvoston päätökseksi Euroopan 
unionin omien varojen järjestelmästä osana sen esittämää EU:n elpymissuunnitelmaa 
koronaviruspandemian vaikutusten torjumiseksi; katsoo, että tämän pandemian 
seuraukset ovat laajuudeltaan sellaisia, että ne edellyttävät EU:lta poikkeuksellisia toimia 
ja keinoja käyttöön otettavien kansallisten talousarviovarojen täydentämiseksi;

2. on erityisen ilahtunut ehdotuksessa esitetystä paradigmamuutoksesta, jossa komissio saa 
valtuudet poikkeuksellisesti lainata varoja pääomamarkkinoilta enintään 750 miljardia 
euroa; tukee myös omien varojen enimmäismäärien väliaikaista kasvattamista, joka on 
välttämätön edellytys suunniteltaessa tulevaa lainanottostrategiaa, ja toteaa, että tämä 
toteutetaan etenkin useita rahoituskehyskausia kattavalla velanotolla, jolloin saatava 
liikkumavara takaa unionin kyvyn maksaa takaisin pääomamarkkinoilta lainaksi otetut 
varat viimeistään vuodesta 2028 alkaen; kehottaa jälleenrahoittamaan 
takaisinmaksettavien määrien pääomaan ja korkoihin liittyvät kustannukset unionin 
talousarviosta ylittäen monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetut enimmäismäärät; 
painottaa, että takaisinmaksuihin sovellettavan menetelmän on oltava läpinäkyvä ja 
ymmärrettävä sekä valvottavissa; katsoo, että takaisinmaksujen olisi tapahduttava 
kestävästä ja avoimesta uudesta EU:n omien varojen järjestelmästä ja ne olisi katettava 
kokonaisuudessaan todellisista uusista EU:n omista varoista saatavilla tuloilla, jotta 
takaisinmaksusuunnitelma olisi uskottava ja toteuttamiskelpoinen; toteaa, että 
takaisinmaksut olisi aloitettava jo ennen vuotta 2028, jos EU:n taloudellinen elpyminen 
sen mahdollistaa, jotta vältetään tarpeeton rasite seuraavalle sukupolvelle ja 
takaisinmaksuista EU:n talousarvioon aiheutuvat tulevat leikkaukset; toteaa jälleen, että 
parlamentti ei hyväksy monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 ilman sopimusta EU:n 
omien varojen järjestelmän uudistamisesta ja myös uusien omien varojen korin 
käyttöönotosta;

3. huomauttaa myös, että unionin lainanottotoimien tuottojen kirjaamista EU:n 
talousarvioon ulkoisina käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina olisi tuottojen 
mittaluokan takia valvottava tarkasti tilintarkastustuomioistuimessa ja parlamentissa 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä; korostaa, että näiden lainanottotoimien laajuus 
edellyttää yhä suurempaa asiantuntemusta ja hallinnollista valmiutta tehokkaita 
lainanotto- ja takaisinmaksutoimintoja varten, erillistä riskinhallinta- ja valvontakehystä 
kirjanpitoaineiston luotettavuuden takaamiseksi ja velkojen tarkkaa arvostamista; 
painottaa kuitenkin, että myös hallinnointikustannusten valvontaa on seurattava tarkasti; 
pyytää toimittamaan talousarvion valvontaviranomaiselle lainanottosuunnitelmaa 
koskevan edistymiskertomuksen, jotta sitä voidaan tarkastella asianmukaisesti osana 
vastuuvapausmenettelyä;

4. katsoo, että tarve taata seuraavan sukupolven takaisinmaksukyvyn uskottavuus ja 
kestävyys antaa uutta pontta parlamentin pitkäaikaiselle vaatimukselle ottaa käyttöön 
uusia EU:n laajuisia, kunnianhimoisia ja pitäviä tulonlähteitä 1. tammikuuta 2021 alkaen, 
varsinkin turvaamalla vakaat, tehokkaat ja aidosti eurooppalaiset omat varat, joiden 
avulla säilytetään unionissa noudatetun jäsenvaltioiden välisen yhteistyön mallin 
kestävyys, sekä vahvistaa ja kehittää edelleen Euroopan yhdentymisprosessia, unionin 
toimintatavoitteita ja investointien korkeaa tasoa;
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5. kannattaa ehdotettuja kolmea uutta omien varojen luokkaa, joihin kuuluvat tietty osuus 
yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB), 20 prosentin osuus 
päästökauppajärjestelmästä saatavista tuloista ja kussakin jäsenvaltiossa 
kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrän perusteella laskettava kansallinen 
rahoitusosuus ja joiden perusteella voidaan saavuttaa keskipitkällä aikavälillä 
omavarainen EU:n talousarvio; kehottaa komissiota esittämään asiaan liittyviä 
lainsäädäntöehdotuksia, jotta nämä uudet omat varat voidaan ottaa asteittain käyttöön 
oikeudellisesti sitovassa aikataulussa, ja esittämään syvällisen analyysin niiden 
perusteesta ja keruumenetelmistä sekä arvion niihin liittyvistä keruukustannuksista 
samoin kuin varmistamaan niiden tarkastettavuuden; korostaa myös, ettei tulevasta 
digitaaliverosta saisi tulla rasitetta pk-yrityksille ja että digitaaliveroa koskevien sääntöjen 
olisi oltava mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia, epäbyrokraattisia ja käytännössä 
helposti sovellettavia; 

6. muistuttaa, että on tärkeää käyttää omia varoja Euroopan unionin poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja erityisesti ilmastonmuutosta, sosiaalista tasapuolisuutta ja 
digitalisaatiota koskevien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi;

7. panee kuitenkin merkille, ettei komission ehdotukseen sisälly vaikutustenarviointia, joka 
paremmasta sääntelystä annettujen suuntaviivojen mukaan on tehtävä silloin, kun EU:n 
toimien odotettavissa olevat taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset vaikutukset 
ovat todennäköisesti huomattavia; pyytää komissiota antamaan lisätietoja niistä 
tilastotiedoista, joita uusien omien varojen laskennassa ja keruussa on tarkoitus käyttää; 
pitää tällaisten tietojen saatavuutta erittäin tärkeänä, jotta voidaan mahdollistaa 
täydellinen kirjausketju sekä tarkastettavuus; pyytää, että vaikutustenarvioinnissa tai 
toimitettavissa lisätiedoissa analysoitaisiin erityisesti uusien omien varojen vaikutusta pk-
yrityksiin;

8. palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että ehdotettu omien varojen järjestelmä ei saisi lisätä 
EU:n veronmaksajien yleistä verotaakkaa, että siinä olisi estettävä elpymisen 
rahoittamisesta aiheutuvan rasitteen lankeaminen heikoimmassa asemassa olevien 
maksettavaksi ja että sen olisi johdettava siihen, että jäsenvaltioiden maksuosuus EU:n 
talousarvioon pienenee samassa suhteessa; katsoo, että todellisten uusien omien varojen 
osuudella on oltava merkittävä rooli EU:n talousarvion tulopuolella ja sillä on taattava 
reilujen sisämarkkinoiden edistäminen;

9. toistaa niin ikään, että on tarpeen edelleen parantaa nykyisten EU:n tulojen hallinnointia 
ja etenkin yksinkertaistaa alv-perusteisten omien varojen toteutusta ja poistaa 
tullivalvonnassa olevia eroja, jotta voidaan vähentää mahdollisuuksia virheisiin, 
sääntöjenvastaisuuksiin ja petoksiin, jotka vahingoittavat EU:n omia varoja ja EU:n 
taloudellisia etuja;

10. kiinnittää huomiota siihen, että EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanosta ja EU:n 
säädösten täytäntöönpanon valvonnasta saatavien tulevien tulojen olisi lähtökohtaisesti 
virrattava EU:n talousarvioon, sillä ne muodostavat todellisen EU:n tulonlähteen;

11. toteaa jälleen, että on tärkeää lopettaa mahdollisimman pian nykyinen korjaus- ja 
hyvitysjärjestelmä ja olla joka tapauksessa jatkamatta sitä pidemmälle kuin komission 
ehdotuksen mukainen kaikkien hyvitysten poistaminen vaiheittain vuoteen 2025 
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mennessä, sillä näin omien varojen järjestelmään saadaan yksinkertaisempi, 
oikeudenmukaisempi, demokraattisesti tilivelvollinen ja avoimempi rakenne; korostaa, 
että järjestelmästä ja tulevien hyvitysten jakautumistavasta olisi tehtävä läpinäkyvä ja 
niihin olisi sovellettava tilivelvollisuutta; vahvistaa kantanaan, että tullien kantamisesta 
aiheutuvat kustannukset saisivat olla kymmenen prosenttia alkuperäisestä määrästä;

12. katsoo, että ehdotettu EU:n rahoitusjärjestelmä pysyy kaiken kaikkiaan monimutkaisena 
ja että siihen olisi sovellettava tehostettua demokraattista valvontaa ja tilivelvollisuutta 
EU:n tasolla; kehottaa tätä varten ja EU:n perussopimusten tarkistamista silmällä pitäen 
muuttamaan SEUT-sopimuksen 311 artiklaa, jotta voitaisiin vahvistaa parlamentin roolia 
tulevien omia varoja koskevien päätösten hyväksymistä koskevassa 
päätöksentekoprosessissa.


