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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että nykyinen EU:n omien varojen järjestelmä ei ole kansalaisille avoin eikä täytä 
perussopimusten tavoitteita, erityisesti kun on kyse unionin taloudellisesta itsenäisyydestä;

2. korostaa, että nykyinen järjestelmä ei mahdollista EU:lle riittävästi omia varoja 
politiikkansa toteuttamiseen vaan saa aikaan sen, että kansalaisten on mahdotonta 
ymmärtää yhteisön rahoitusta, ja johtaa hankaliin neuvotteluihin jäsenvaltioiden –
nettomaksajien ja nettosaajien – välillä niin sanotusta oikeudenmukaisesta vastineesta; 
katsoo, että tällaisessa keskustelussa unohdetaan täysin, että kaikki yhteisön jäsenet ovat 
saaneet monia etuja unioniin kuulumisestaan ja ettei tällainen keskustelu ole omiaan 
lujittamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta;

3. tukee näin ollen unionin rahoitusjärjestelmän (niin menojen kuin tulojen) perusteellista 
tarkistamista), jonka komissio on luvannut toteuttaa vuosina 2008–2009 joulukuussa 2005 
kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa tehtyjen sopimusten sekä talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehtyyn
toimielinten väliseen sopimukseen liitetyn monivuotista rahoituskehystä koskevan 
julistuksen mukaisesti;

4. pitää välttämättömänä, että uusi EU:n omien varojen järjestelmä

− muodostuu todellisista yhteisön omista varoista eikä unionin talousarvion 
kansallisista maksuosuuksista;

− varmistaa EU:lle riittävät varat paitsi unionin politiikkojen asianmukaiseksi 
rahoittamiseksi myös tulevien laajentumisten huomioon ottamiseksi;

− on läpinäkyvä ja ymmärrettävä;

− on täysin demokraattisten päätöksenteko- ja valvontaprosessien alainen;

− on tasapuolinen;

5. pitää siksi asianmukaisena ottaa asteittain käyttöön järjestelmä, jossa unioni saa 
verotuksen avulla varoja, jotka ovat todella sen omia; katsoo, että järjestelmän pitäisi 
perustua kansalaisten ja yhteisön varojen väliseen suoraan yhteyteen, että sen pitäisi olla 
tehokas ja tasapuolinen ja ettei sen pitäisi johtaa yleisen verotaakan kasvamiseen;

6. kun kyse on omia varoja koskevista päätösmekanismeista,

− vahvistaa tukevansa Euroopan perustuslakisopimuksessa ehdotettujen säädösten 
käyttöön ottoa ensinnäkin siten, että perussäännökset sisällytetään eurooppalakiin, 
jonka neuvosto antaa Euroopan parlamenttia kuultuaan ja jonka kaikki jäsenvaltiot 
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ovat hyväksyneet omien perustuslaillisten määräystensä mukaisesti, ja toiseksi 
siten, että annetaan täytäntöönpanomääräykset, jotka vahvistetaan neuvoston 
antamalla lailla, jonka Euroopan parlamentti hyväksyy määräenemmistöllä;

− muistuttaa kuitenkin, että kyseiset määräykset liittyvät erottamattomasti Euroopan 
perustuslakisopimuksessa vahvistettuun yleiseen unionin rahoitusta koskevaan 
sopimukseen ja perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

● jäsenvaltioilla on oltava viimeinen sana omien varojen ollessa kyseessä,

● nykyinen rahoituskehys on sisällytettävä perustamissopimukseen monivuotista 
rahoituskehystä koskevalla lailla, mikä edellyttää neuvoston ja Euroopan 
parlamentin välistä yhteisymmärrystä,

● pakollisten ja ei-pakollisten menojen välinen erottelu poistetaan vuotuisesta 
talousarviosta,

● Euroopan parlamentille annetaan vuotuisen talousarvion kaikkia kysymyksiä 
koskeva päätäntävalta;

7. painottaa, että Euroopan poliittinen yhdentymisen syventäminen edellyttää ehdottomasti 
omia varoja koskevan päätöksentekoprosessin yksinkertaistamista ja siten sen 
tehostamista; katsoo, että Euroopan parlamentille olisi välttämättä annettava valta päättää 
yhdessä jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa omien varojen hyväksymisestä, jotta 
menettely perustuisi täysin yhteisön päätökseen;

8. katsoo, että koko uudistuksen onnistuminen edellyttää sekä omien varojen järjestelmän 
uudistamista että unionin menotavoitteiden uudelleen määrittelemistä kaikkien unionin 
politiikkojen vahvistamiseksi niin, että siinä otetaan huomioon Euroopan unionin 
yhdentymiskehityksen edistyminen ja että sen lähtökohtana on Euroopan parlamentin, 
komission, neuvoston ja kansallisten parlamenttien väliset keskustelut;

9. on tyytyväinen asiasta vastaavan valiokunnan esittelijän noudattamaan menettelyyn, joka 
liittyy vuoropuheluun kansallisten parlamenttien kanssa, ja niihin hedelmällisiin 
keskusteluihin, joita on tähän mennessä käyty Euroopan tulevaisuudesta.


