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Tarkastajat EU:n tuloista: uusi ehdotus ei perustu kaikilta osin 
pitäviin oletuksiin ja on edelleen monimutkainen 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa lausunnossa todetaan, että EU:n rahoittamiseen 
tarvittavien varojen keräämistapa jää monimutkaiseksi myös ehdotetussa uudistuksessa. Tarkastajat tuovat 
esiin useita ehdotettuun uudistukseen liittyviä ongelmia ja kehottavat tekemään muutoksia järjestelmän 
toiminnan parantamiseksi.  

EU:n jäsenvaltioilta EU:n talousarvioon kerätyt varat eli niin sanotut omat varat on vuodesta 1988 lähtien 
jaoteltu kolmeen ryhmään: tullit, arvonlisävero ja prosenttiosuus bruttokansantulosta (BKTL). Euroopan komissio 
on ehdottanut järjestelmän muuttamista uutta kauden 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä silmällä pitäen. 

Komission ehdotus sisältää edelleen tullit varainlähteenä, mutta jäsenvaltiot voisivat pidättää pienemmän 
osuuden tullien kantokuluina. Lisäksi ehdotuksessa esitetään BKTL:oon perustuvan maksuosuuden säilyttämistä 
merkittävänä tulolähteenä ja alv- osuuden yksinkertaistamista. Nämä kolme omien varojen lähdettä 
muodostaisivat 87 prosenttia EU:n tuloista. Lisäksi ehdotetaan kolmea uutta omien varojen lähdettä, jotka 
perustuisivat uuteen yhteiseen EU:n yrityksiin sovellettavaan verojärjestelmään, EU:n 
päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään pakkausmuovijätteeseen. 

Komissio ehdottaa myös, että lakkautetaan nykyinen korjausjärjestelmä, josta osa jäsenvaltioista hyötyy, ja 
lisätään tuloylärajoja brexitin vaikutuksen ja Euroopan kehitysrahaston EU:n talousarvioon sisällyttämisen 
vaikutuksen kompensoimiseksi.  

”EU:n rahoitusta ei ole laajamittaisesti uudistettu 30 vuoteen”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Eva Lindström. “Osa ehdotetuista asioista helpottaa järjestelmän 
yksinkertaistamista, esimerkiksi alv-perusteisen osuuden yksinkertaistaminen ja vähitellen tapahtuva 
korjauksista luopuminen. Yleisesti ottaen ehdotettu järjestelmä on silti edelleen monimutkainen. Lisäksi se ei 
käsityksemme mukaan aina perustu kaikilta osin pitäviin oletuksiin” 
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Tarkastajat yksilöivät komission ehdotuksessa useita ongelmia: 

• yhteisöveroa koskeva ehdotus on riippuvainen EU:n ja kansallisella tasolla hyväksyttävästä 
verodirektiivistä, ja parhaimmillaankin se tullaan sisällyttämään uuteen budjettikauteen usean vuoden kuluttua 

• päästöihin perustuva ehdotus ei tarjoa jäsenvaltioille lisäkannustinta kasvihuonekaasujen vähentämiseen 
ja se on epävakaa, sillä päästöoikeuksien hinnat vaihtelevat erittäin voimakkaasti 

• pakkausmuovijäte-ehdotuksen sisältämät laskelmat edellyttävät parempia tietoja, ja analyysissä olisi 
otettava huomioon käyttäytymismallien muutokset 

• yksinkertaistettu alv-järjestelmä sisältää oletuksia, jotka eivät ole komission eräiden omien, kyseisen 
varainlähteen laskemiseen liittyvien ohjeiden mukaisia. 

Tarkastajat suosittelevat siksi, että Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pyytävät Euroopan komissiota 

• arvioimaan, kuinka todennäköistä on, että yhteisöveroon perustuva varainlähde olisi käytössä seuraavan 
budjettikauden aikana 

• selventämään, että päästöihin perustuva varainlähde ei luo lisäkannustimia jäsenvaltioille 
kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, ja analysoimaan siihen liittyvän erittäin suuren vaihtelun vaikutus 

• ottamaan huomioon, kuinka muovijätteeseen perustuvasta varainlähteestä peräisin olevat tulot voivat 
laskea kuluttajakäyttäytymisen muuttumisen seurauksena 

• miettimään uudelleen alv-ehdotusta. 

 

Toimittajille tiedoksi  

Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EU:n taloushallinnon parantamiseen julkaisemalla lausuntoja 
uusista lainsäädäntöehdotuksista tai lainsäädännön tarkistamisehdotuksista, joilla on taloudellista vaikutusta. 
Lausuntoja hyödyntävät työssään lainsäädäntävallan käyttäjät – Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 5/2018 komission ehdotuksesta uudeksi Euroopan unionin 
omien varojen järjestelmäksi on nyt saatavilla englannin kielellä tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla 
eca.europa.eu – muut kieliversiot julkaistaan lähiaikoina. 
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