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Lausuntoluonnos (PE 374.245v01-00)
Gerardo Galeote
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä

Ehdotus päätökseksi (KOM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 3
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Brysselissä 15 ja 16 päivänä joulukuuta 
2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti 
muun muassa, että omia varoja koskevissa 
järjestelyissä olisi noudatettava yleisenä 
tavoitteena oikeudenmukaisuutta. Niissä 
olisi näin ollen varmistettava vuonna 1984 
Fontainebleaussa kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston asiaa koskevien päätelmien 
mukaisesti, että millään jäsenvaltiolla ei ole 
sen suhteelliseen vaurauteen nähden liiallista 
budjettitaakkaa. Järjestelyissä olisi näin 
ollen määritettävä tiettyihin jäsenvaltioihin 
sovellettavat määräykset.

(1) Brysselissä 15 ja 16 päivänä joulukuuta 
2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti 
muun muassa, että omia varoja koskevissa 
järjestelyissä olisi noudatettava yleisenä 
tavoitteena oikeudenmukaisuutta. Niissä 
olisi näin ollen varmistettava vuonna 1984 
Fontainebleaussa kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston asiaa koskevien päätelmien 
mukaisesti, että millään jäsenvaltiolla ei ole 
sen suhteelliseen vaurauteen nähden liiallista 
budjettitaakkaa. Joulukuun 15 ja 
16 päivänä 2005 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto päätti, että yksittäisiä 
jäsenvaltioita varten talousarvion 
menopuolella toteutettujen lukuisten 
erityisjärjestelyjen ja Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle myönnetyn hyvityksen 
lisäksi Alankomaihin, Itävaltaan, Ruotsiin 
ja Saksaan olisi sovellettava alennettua alv-



PE 374.413v01-00 2/4 AM\618963FI.doc

FI

kantaa kaudella 2007–2013 ja että 
Alankomaiden ja Ruotsin tulisi saada 
vuotuisesta BKTL-osuudestaan 
bruttovähennys samalla kaudella. Tämän 
perusteella määritetään tiettyihin 
jäsenvaltioihin sovellettavat määräykset, 
jotka ovat voimassa ainoastaan toistaiseksi 
ja siihen saakka, kunnes 2008–2009 
uudelleenarvioinnissa on sovittu uudesta, 
oikeudenmukaisemmasta ja avoimemmasta 
omien varojen järjestelmästä.

Or. en

Perustelu

On avoimempaa ilmoittaa heti päätöksen alussa, mille jäsenvaltioille myönnetään 
poikkeuksia ja mitä ne tarkoittavat, ja todeta, että talousarvion menopuolella sovelletaan 
lisäksi erityisjärjestelyjä. Tästä syystä johdanto-osan 8 kappale sisällytetään 1 kappaleeseen. 
Lisäksi pitäisi olla päivänselvää, että Euroopan parlamentti voi hyväksyä tämän ratkaisun 
ainoastaan niin pitkäksi aikaa kunnes 2008–2009 uudelleenarvioinnissa sovitaan uudesta 
järjestelmästä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 4
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Joulukuun 15 ja 16 päivänä 2005 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi 
komissiota tekemään kokonaisvaltaisen ja 
laaja-alaisen uudelleentarkastelun, joka 
kattaa kaikki EU:n menot ja varat, ja 
esittämään siitä kertomuksen kaudella 2008–
2009. Tämän mukaisesti komission olisi 
esitettävä omien varojen järjestelmän 
toimintaa koskeva yleinen kertomus, johon 
tarvittaessa liitetään asiaankuuluvat 
ehdotukset.

(11) Joulukuun 15 ja 16 päivänä 2005 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi 
komissiota tekemään kokonaisvaltaisen ja 
laaja-alaisen uudelleentarkastelun, joka 
kattaa kaikki EU:n menot ja varat, ja 
esittämään siitä kertomuksen kaudella 2008–
2009. Tämän mukaisesti komission olisi 
esitettävä omien varojen järjestelmän 
toimintaa koskeva yleinen kertomus, johon 
liitetään asiaankuuluvat ehdotukset 
talousarviota koskevaa kurinalaisuutta ja 
moitteetonta varainhoitoa koskevan, 
17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen liitteenä 
olevassa, rahoituskehyksen tarkistusta 
koskevassa julistuksessa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Huomiota kiinnitetään Euroopan parlamentin toimielinten välistä sopimusta koskevan 
päätöslauselman 6 ja 8 kohtaan. Parlamentti odottaa komission esittävän konkreettisia 
ehdotuksia omia varoja koskevan päätöksen tarkistamiseksi. Sana "tarvittaessa" on siksi 
poistettu. Parlamentti osallistuu tarkistamisen kaikkiin vaiheisiin. Sekä tulo- että menopuolta 
on uudistettava ja parlamentti on valmis keskustelemaan näistä uudistuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 5
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Euroopan parlamentti ilmoitti 
17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyssä 
toimielinten välistä sopimusta koskevassa 
päätöksessä1, että se pyrkii sopimukseen 
uudesta, kattavasta rahoitusjärjestelmästä, 
joka on oikeudenmukainen, joustava, 
progressiivinen ja avoin ja joka tarjoaa 
unionille mahdollisuuden sovittaa 
pyrkimyksensä yhteen omien varojen 
kanssa jäsenvaltioiden maksamien 
osuuksien sijaan, ja korosti, että omia 
varoja koskeva erityisjärjestelmä ja menoja 
koskeva järjestelmä on uudistettava 
pikaisesti, jotta vältytään toistamasta 
seuraavan rahoituskehyksen yhteydessä 
samaa tuskallista kansallista tinkimistä.
_______________
1 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, 
P6_TA(2006)0221.

Or. en

Perustelu

Huomiota kiinnitetään Euroopan parlamentin toimielinten välistä sopimusta koskevan 
päätöslauselman 6 ja 8 kohtaan. Parlamentti odottaa komission esittävän konkreettisia 
ehdotuksia omia varoja koskevan päätöksen tarkistamiseksi. Sana "tarvittaessa" on siksi 
poistettu. Parlamentti osallistuu tarkistamisen kaikkiin vaiheisiin. Sekä tulo- että menopuolta 
on uudistettava ja parlamentti on valmis keskustelemaan näistä uudistuksista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 6
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

(11 b) Euroopan parlamentti korosti 
18 päivänä toukokuuta 2006 antamassaan, 
komission kertomusta vuosittaisesta 
toimintastrategiasta koskevassa 
päätöslauselmassa, että vain kattavan 
tulojen ja menojen uudelleenarvioinnin 
avulla ja erityisesti ottamalla käyttöön 
todellisten omien varojen järjestelmä sekä 
maatalouden suorien maksujen 
yhteisrahoittaminen sekä siirtymällä 
politiikassa maaseudun kehittämiseen 
Euroopan unioni voi uudistaa järjestelmää 
vastatakseen nopeasti muuttuvan 
maailmamme haasteisiin.

Or. en

Perustelu

Huomiota kiinnitetään Euroopan parlamentin toimielinten välistä sopimusta koskevan 
päätöslauselman 6 ja 8 kohtaan. Parlamentti odottaa komission esittävän konkreettisia 
ehdotuksia omia varoja koskevan päätöksen tarkistamiseksi. Sana "tarvittaessa" on siksi 
poistettu. Parlamentti osallistuu tarkistamisen kaikkiin vaiheisiin. Sekä tulo- että menopuolta 
on uudistettava ja parlamentti on valmis keskustelemaan näistä uudistuksista.


