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EU:n tulojen kantamista 
koskevat ehdotukset ovat 
lupaavia mutta eivät mene 
riittävän pitkälle  
Järjestelmää, jonka avulla Euroopan unionin talousarvio rahoitetaan, ei ole uudistettu 
merkittävästi vuoden 1988 jälkeen. Hiljattain ehdotetut muutokset, jotka koskevat EU:n tapaa 
kantaa tulonsa, ovat yleisesti askel oikeaan suuntaan, sillä niiden avulla taataan jäsenvaltioiden 
tasapuolinen kohtelu. Ehdotuksessa on kuitenkin edelleenkin parantamisen varaa. Tämä on 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tärkein johtopäätös tänään annetussa lausunnossa, joka 
koskee ehdotusta EU:n tulojen kantamiseen liittyvien menettelyjen tarkistamisesta. 
 
Euroopan unionin talousarviolla on kolme keskeistä tulonlähdettä: perinteiset omat varat, 
jäsenvaltioiden bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat ja arvonlisäveroon (ALV) 
perustuvat omat varat. Vuonna 2021 EU:n rahoitusjärjestelmää uudistettiin tekemällä joitakin 
muutoksia kahteen näistä tulolähteistä (perinteisiin omiin varoihin sekä ALV-perusteisiin 
rahoitusosuuksiin). Lisäksi otettiin käyttöön uusi kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen 
perustuva omien varojen laji. Keskeinen säädös, jota EU:n tulojen kantamiseen sovelletaan, on 
omien varojen käyttöön asettamista koskeva asetus, johon Euroopan komissio on ehdottanut 
joitakin muutoksia. Euroopan tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti joihinkin näistä 
muutoksista, mutta huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa on myös tiettyjä puutteita. 
 
”Jotkin ehdotetuista muutoksista EU:n tulovirtoihin ovat varsin järkeviä”, toteaa lausunnosta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Marek Opioła. ”Muutokset tapaan, jolla EU 
saa omat varat käyttöönsä, lisäävät ennustettavuutta jäsenvaltioiden kannalta ja vähentävät 
Euroopan komission hallinnollista taakkaa. Eräät muut ehdotukset eivät kuitenkaan ole yhtä 
lupaavia. Esimerkiksi ehdotetut riidanratkaisumenettelyt eroavat osittain säännöistä, jotka on 
vahvistettu muissa jo voimassa olevissa asetuksissa. Tämä voi mutkistaa omien varojen 
järjestelmää ja heikentää oikeusvarmuutta.” 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin huomauttaa myös, että ehdotetut säännöt, jotka koskevat 
perintäkelvottomia määriä, eivät tee järjestelmästä yksinkertaisempaa eikä ole osoitettu, että ne 
tehostaisivat tulojen kantoa. Lisäksi joissakin tapauksissa, kuten kassanhallintaa koskevissa 
muutoksissa, ei yksinkertaisesti ole saatavilla riittävästi sellaista tietoa, jonka avulla olisi 
mahdollista arvioida, onko uusista säännöistä hyötyä. 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti ehdotettuihin 
muutoksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden maksuviivästysten käsittelyä. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että nämä muutokset todennäköisesti lisäävät järjestelyjen 
tehokkuutta, vaikka se toteaakin, että niiden tapausten määrä, joihin muutokset vuosittain 
vaikuttavat, on suhteellisen pieni. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että viivästyskoron 
ylärajan (eli rajan, jota suuremmaksi viivästyskorkoprosentti ei voi nousta) ulottaminen vanhoihin 
tapauksiin saattaa tuottaa taloudellista hyötyä joillekin jäsenvaltioille.  
 
Tilintarkastustuomioistuin esittää lausunnossaan ehdotuksia siitä, miten sääntöihin tehtäviä 
muutoksia voitaisiin parantaa. Se ehdottaa, että EU:n järjestelmässä olisi vain yksi 
riitojenratkaisumenettely, jonka avulla omia varoja koskevat erimielisyydet jäsenvaltioiden kanssa 
ratkaistaisiin. Lisäksi se ehdottaa, että lainsäätäjät harkitsisivat uudelleen, onko syytä ottaa 
käyttöön yleinen määräaika perintäkelvottomien velkojen poistamiseksi perinteisten omien 
varojen tileistä.  
 
Lopuksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin pitää valitettavana, että lainsäädäntöehdotuksessa, 
jolla omien varojen käyttöön asettamista koskevaa asetusta muutettiin, ei käytetty hyväksi 
tilaisuutta yhdistää yhteen säädökseen kaikki voimassa olevat säännökset, jotka koskevat EU:n 
tulojen kantamismenettelyjä. Tämä olisi tehnyt järjestelmästä yksinkertaisemman ja 
läpinäkyvämmän. 

Taustaa  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto 2/2021 on saatavilla englannin kielellä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla (eca.europa.eu). Versiot muilla EU:n kielillä  
julkaistaan lähiaikoina. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on pyrkinyt osaltaan edistämään 
uuteen EU:n rahoitusjärjestelmään liittyviä lainsäädäntöneuvotteluja myös seuraavilla julkaisuilla:  
vuonna 2018 annettu lausunto komission ehdotuksesta Euroopan unionin uudeksi omien varojen 
järjestelmäksi ja vuonna 2020 annettu lausunto ehdotuksesta, jolla pyrittiin yksinkertaistamaan 
EU:n rahoitusjärjestelmän ALV-osuuden laskentaa.  
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