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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppa-neuvosto pyysi 15. ja 16. joulukuuta 2005 komissiota laatimaan uuden Euroopan 
unionin omia varoja koskevan päätöksen ja muuttamaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi 
tehtävää korjausta koskevaa valmisteluasiakirjaa Euroopan unionin rahoitusta koskevien 
neuvoston päätelmien panemiseksi täytäntöön ja sen varmistamiseksi, että omia varoja 
koskevat järjestelyt noudattavat oikeudenmukaisuuden ja progressiivisuuden periaatetta.  
Järjestelyissä olisi näin ollen varmistettava vuonna 1984 Fontainebleaussa kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti, että millään jäsenvaltiolla ei ole sen suhteelliseen 
vaurauteen nähden liiallista budjettitaakkaa.

Merkittävä osa edellä mainitusta komission ehdotuksesta sisältää teknisiä järjestelyitä, joilla 
mukautetaan nykyistä omien varojen järjestelmää koskevaa lainsäädäntöä siten, että voidaan 
täytäntöönpanna Alankomaille, Itävallalle, Ruotsille ja Saksalle myönnetyt erityisjärjestelyt ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan korjausmekanismin uusi laskentatapa, jolla otetaan huomioon 
uudet vähennykset sen varmistamiseksi, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu 
täysimääräisesti laajentumiskustannusten rahoitukseen.

Unionin omien varojen on tarkoitus olla erillinen ja jäsenvaltioista riippumaton rahoituslähde. 
Niinpä unionin omien varojen perustana ovat perinteisesti olleet tullit, maatalousmaksut, 
sokerimaksut ja arvonlisävero. Vuodesta 1988 alkaen omia varoja on täydennetty BKTL:oon 
perustuvilla varoilla. Käsiteltävänä oleva ehdotus ei muuta tätä tilannetta.

Globalisaation ja siitä aiheutuvan tullimaksujen supistumisen seurauksena BKTL:oon perustuva 
vara on nyt muodostunut tärkeimmäksi varaksi talousarvion rahoituksessa. Sen perusteella 
määritellään alv-kannan enimmäismäärä ja vieläkin tärkeämpää, yhteisön hankkimien 
kokonaisvarojen enimmäismäärä. Tämän kehityksen seurauksena nykyinen omien varojen 
järjestelmä on vanhanaikainen ja se on tullut tiensä päähän. Mikäli sitä ei muuteta, unioni ei 
kykene vastaamaan tulevien vuosien haasteisiin eikä saavuttamaan tavoitteitaan alati 
lisääntyvän varojen riittämättömyyden vuoksi. Olisi ehdotettava uutta omarahoitusjärjestelmää, 
joka olisi ymmärrettävä ja avoin ja kykenisi tarjoamaan unionille riittävät tulot useiksi vuosiksi.

Joulukuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota tekemään kokonaisvaltaisen ja 
laaja-alaisen uudelleentarkastelun, joka kattaa kaikki EU:n menot ja varat. On merkittävää, että
hiljattain tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen liitetyn julistuksen mukaan Euroopan 
parlamentti osallistuu tiiviisti tähän uudelleentarkasteluun.

Juuri tässä yhteydessä voitaisiin ehdottaa uutta ja dynaamista tulonlähdettä unionille. On 
selvitettävä, millainen rahoitusväline tai rahoitusmekanismien yhdistelmä soveltuisi parhaiten 
tulevien tarpeiden kattamiseen. Esitettävien ehdotusten olisi säilytettävä jäsenvaltioiden 
maksut, jotka perustuvat niiden osuuteen BKTL:sta ja joiden keskeinen elementti on niiden 
suhteellinen vauraus. Lisäksi voitaisiin harkita täydentäviä varoja, jotka koostuvat 
rahoitusvälineiden yhdistelmästä, kuten osuutta arvonlisäverosta, yritysten voitoista ja 
tuloveroista.



PE 374.245v01-00 4/5 PA\616471FI.doc

FI
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 
tarvittaessa liitetään asiaankuuluvat 
ehdotukset. Komission olisi 
uudelleentarkastelun yhteydessä ja 
ehdotuksia laatiessaan otettava huomioon 
Euroopan parlamentin toiminta ja 
suositukset Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission vuonna 2006 
tekemän toimielinten sopimuksen 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 
ja moitteettomasta varainhoidosta liitteenä
olevassa julistuksessa säädettyjen ehtojen 
mukaisesti.

Tarkistus 2
9 artikla
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Komissio toteuttaa kaikki EU:n menot ja 
varat kattavan kokonaisvaltaisen ja laaja-
alaisen uudelleentarkastelun, josta se antaa 
kertomuksen kaudella 2008–2009, ja tässä
yhteydessä se tarkastelee yleisesti omien 
varojen järjestelmää ja tekee tarvittaessa 
siihen liittyvät aiheelliset ehdotukset. 

Komissio toteuttaa kaikki EU:n menot ja 
varat kattavan kokonaisvaltaisen ja laaja-
alaisen uudelleentarkastelun, josta se antaa 
kertomuksen kaudella 2008–2009, ja tässä
yhteydessä se tarkastelee yleisesti omien 
varojen järjestelmää ja tekee tarvittaessa 
siihen liittyvät aiheelliset ehdotukset. 
Komissio ottaa uudelleentarkastelun 
yhteydessä ja ehdotuksia laatiessaan 
huomioon Euroopan parlamentin 
toiminnan ja suositukset Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
vuonna 2006 tekemän toimielinten 
sopimuksen talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta liitteenä olevassa 
julistuksessa säädettyjen ehtojen 
mukaisesti.


