
PR\1211578FI.docx PE655.900v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Aluekehitysvaliokunta

2020/0150(CNS)

26.8.2020

*
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa 
Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta 
”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua 
verokantaa
(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Younous Omarjee

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)



PE655.900v01-00 2/6 PR\1211578FI.docx

FI

PR_CNS_LegAct_app

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa 
Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta 
”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua 
verokantaa
(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2020)0332),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0217/2020),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

A. Oikeudellinen tausta

SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisesti EU:n sääntöihin voidaan tehdä syrjäisimmillä 
alueilla poikkeuksia, joilla voidaan osittain kompensoida alueiden taloudelliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen vaikuttavien erilaisten rajoitusten pysyvyyttä ja yhteisvaikutuksia. 
Tämä ehdotus koskee erityistoimenpiteitä rommin verotuksen alalla seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana eli vuosina 2021–2027.

B. Veropoikkeuksen soveltamisala

Päätösehdotuksen 1 ja 3 artiklan mukaan Ranska voi alentaa Guadeloupessa, Ranskan 
Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotettavan ja Ranskan Euroopassa sijaitsevilla 
alueella myytävän ”perinteisen” rommin valmisteveroa ja sosiaaliturvamaksuja enintään 
50 prosenttia normaalikantaan verrattuna. Tämä poikkeus on ollut käytössä eri muodoissa 
vuodesta 1923, ja sen tarkoituksena on kompensoida osittain paikallisen alkoholiteollisuuden 
korkeammat tuotantokustannukset. Talouden toimijoiden epäedullisen kilpailuaseman 
aiheuttajia ovat Ranskan syrjäisimpien alueiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, 
vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista, etenkin sokeriruoko-, sokeri- ja rommiarvoketjusta, mikä haittaa suuresti näiden 
alueiden kehitystä.

C. Soveltamisalaan kuuluvien väkevien alkoholijuomien määritelmä

Poikkeusta sovelletaan 2 artiklassa tarkoitettuun rommiin. Rommin alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 40 prosenttia, ja raaka-aineena käytettävän sokeriruo’on oltava paikallista 
alkuperää. Tästä syystä poikkeusta sovelletaan ainoastaan neljään nimettyyn syrjäisimpään 
alueeseen. Mayotte ja Saint Martin eivät tuota sokeriruokoa eivätkä siten rommia. Asetuksen 
3 artiklassa vahvistetaan myös vuotuinen kiintiö enimmäistuotannolle, johon poikkeusta 
voidaan soveltaa.

D. Raportointi

Päätöksessä asetetaan Ranskalle velvoite raportoida poikkeuksen täytäntöönpanosta ja 
vaikutuksista.

E. Esittelijän arvio

Esittelijä katsoo, että tätä poikkeusta verotussäännöistä voidaan perustella sen erittäin 
rajallisella soveltamisalalla ja syrjäisimpien alueiden tuotantoon liittyvillä taloudellisilla 
vaikeuksilla. Poikkeus on täysin 349 artiklan mukainen. Siksi hän ehdottaa, että parlamentti 
hyväksyisi tämän päätösehdotuksen tarkistuksitta työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohdan 
mukaista yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.


