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LIIDU TULUD

ELi eelarvet rahastatakse peamiselt (99%) omavahenditest. Aastatulud peavad täielikult
katma aastakulud. Eelarve tulude kohta teeb otsuse nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa
Parlamendiga. Omavahendite süsteemi käsitlev otsus tuleb liikmesriikides ratifitseerida.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 311 ja artikli 332 lõige 2 ning Euroopa
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklid 106a ja 171;

— nõukogu 26. mai 2014. aasta otsus 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite
süsteemi kohta[1], nõukogu 26. mai 2014. aasta määrus nr (EL, Euratom) 608/2014, millega
kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed[2], ja nõukogu 26.
mai 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 609/2014 meetodite ja menetluse kohta, millega
tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad
omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta[3].
Pärast ratifitseerimist jõustusid need õigusaktid 1. oktoobril 2016 ja neid kohaldatakse
tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2014.

EESMÄRK

Eesmärk on tagada Euroopa Liidule eelarvedistsipliini järgides majanduslik iseseisvus.

PÕHIMÕTE

Kui Euroopa Söe- ja Teraseühendusel (ESTÜ) olid algusest peale kasutada omavahendid, siis
Euroopa Majandusühendust (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühendust (Euratom) rahastati
alguses liikmesriikide osamaksudest. Omavahendid tekkisid EMÜ-l 21. aprilli 1970. aasta
omavahendite otsuse alusel. Praeguste eeskirjade kohaselt ei tohi iga-aastaste maksete
assigneeringute katmiseks eraldatavad omavahendid moodustada ELi kogurahvatulust rohkem
kui 1,20%. Kehtivas, 2014.–2020. aasta finantsraamistikus on tegelikuks piirmääraks seatud
ligikaudu 1% ELi kogurahvatulust. Et eelarve peab olema tasakaalus, kehtib sama piirmäär ka
kuludele.

TULUD

1. Traditsioonilised omavahendid
Need koosnevad tollimaksudest, põllumajandusmaksudest ning suhkru- ja
isoglükoosimaksudest. Traditsioonilised omavahendid loodi 1970. aasta otsusega ning neid on

[1]ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
[2]ELT L 168, 7.6.2014, lk 29.
[3]ELT L 168, 7.6.2014, lk 39.
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kogutud sellest ajast saadik. 2015. aastal moodustasid traditsioonilised omavahendid 12,8%
kogutulust.
2. Käibemaksupõhised omavahendid
Nende laekumine toimub praegu selliselt, et liikmesriigid kannavad liidule üle teatava protsendi
nende kogutava käibemaksu hinnangulisest summast. Kuigi käibemaksupõhised omavahendid
nähti ette 1970. aasta otsusega, ei hakatud seda vahendit kohaldama enne, kui liikmesriikide
käibemaksusüsteemid 1979. aastal ühtlustati. 2015. aastal moodustasid käibemaksupõhised
omavahendid 12,3% kogutulust.
3. Kogurahvatulul põhinevad omavahendid
Need kujutavad endast liikmesriikide kogurahvatulul põhinevat osamaksu, mis kehtestati
nõukogu otsusega 88/376/EMÜ ja mille ühtne protsendimäär fikseeritakse igal aastal
eelarvemenetluse raames. Algselt oli osamaksu plaanis koguda vaid siis, kui teised omavahendid
kulutusi täielikult ei kata, kuid nüüd rahastatakse sellest suuremat osa ELi eelarvest. Alates
1990. aastate lõpust on kogurahvatulul põhinevad vahendid kolmekordistunud ning 2015. aastal
moodustasid need ELi tulust 68,9%.
4. Muud tulud ja eelmisest eelarveaastast üle kantud jääk
Muude tulude hulka kuuluvad ELi töötajate palkade pealt makstavad maksud, ELi-väliste riikide
rahaline osalus teatavates ELi programmides ja trahvid, mis on määratud ettevõtjatele, kes
on rikkunud konkurentsialaseid või muid õigusakte. Eelarve ülejäägi korral kantakse eelmise
eelarveaasta jääk tuluna järgmise aasta eelarvesse. Muud tulud, jäägid ja tehnilised kohandused
moodustasid 2015. aastal kogutulust 6%.
5. Korrektsioonimehhanismid
Praegusesse omavahendite süsteemi kuulub ka liikmesriikide osamaksude vahelise eelarvelise
tasakaalustamatuse korrigeerimine. 1984. aastal kokku lepitud nn Ühendkuningriigi
tagasimakse tähendab seda, et Ühendkuningriigi makset on vähendatud määral, mis vastab
kahele kolmandikule erinevusest Ühendkuningriigi osamaksu (välja arvatud traditsioonilised
omavahendid) ja eelarvest tagasisaadava summa vahel. Ühendkuningriigi tagasimakset
kohandati 2007. aastal selliselt, et 2004. aastal või pärast seda ühinenud liikmesriikides
tehtavad mittepõllumajanduslikud kulutused saaks järk-järgult arvestusest välja jätta.
Nimetatud korrektsiooni rahastavad kõik teised liikmesriigid peale Saksamaa, Madalmaade,
Austria ja Rootsi, kelle puhul on Ühendkuningriigi tagasimakse rahastamise määra
vähendatud. Saksamaa, Madalamaade, Austria ja Rootsi puhul vähendati ka aastatel 2007–
2013 käibemaksupõhiste vahendite sissenõudmismäära ning samas ajavahemikus vähendati
Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevat osamaksu.
Mis puudutab praegusi korrektsioonimehhanisme, siis Ühendkuningriigi puhul jääb kehtima
praegune korrektsioonimehhanism ja selle rahastamine; ka Saksamaa, Madalmaade ja Rootsi
suhtes kohaldatakse ajavahemikul 2014–2020 jätkuvalt käibemaksupõhiste omavahendite
sissenõudmismäära vähendamist (0,15%) ning kogurahvatulul põhinevate vahendite aastaste
brutoosamaksude vähendamist ajavahemikul 2014–2020 Taani (130 miljonit eurot),
Madalmaade (695 miljonit eurot) ja Rootsi (185 miljonit eurot) suhtes ning ajavahemikul
2014–2016 Austria suhtes (30 miljonit eurot 2014. aastal, 20 miljonit eurot 2015. aastal
ja 10 miljonit eurot 2016. aastal). Traditsiooniliste omavahendite kogumiskulude katteks
liikmesriikide käsutusse jäävat määra vähendati 25%-lt 20%-le. Omavahendite süsteemi
viimane kohandamine puudutab rakendusotsuse muutmist, et liikmesriikidel oleks võimalik
lükata järgneva aasta 1. septembrini edasi käibemaksul ja kogurahvatulul põhinevate
omavahendite kohandamisest tingitud erakordselt suurte summade kättesaadavaks tegemine.
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EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on viimastel aastatel mitmes resolutsioonis (nt 17. detsembri 2014.
aasta resolutsioonis Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) juhtinud tähelepanu
omavahendite süsteemiga seotud probleemidele, eriti seoses selle liigse keerukusega. Euroopa
Parlament on teinud ettepanekuid liidu rahalise sõltumatuse tagamiseks ning tulude kogumise
muutmiseks lihtsamaks, läbipaistvamaks ja demokraatlikumaks.
Lissaboni lepingus märgitakse, et eelarvet tuleks rahastada täielikult omavahenditest, ja
antakse nõukogule volitus võtta pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt vastu
otsus liidu omavahendite süsteemi kohta, sealhulgas võimalus kehtestada uusi omavahendite
kategooriaid või tunnistada kehtetuks olemasolevaid kategooriaid. Iga selline otsus tuleb
liikmesriikides ratifitseerida. Sellise otsuse rakendusmeetmed võib nõukogu nüüd aga vastu
võtta alles pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist. Seda võib pidada sammuks
ühenduse meetodi laiendamise suunas ka liidu omavahendite valdkonnale.
Euroopa Parlament on Lissaboni lepingu uutele sätetele tuginedes korduvalt nõudnud
omavahendite süsteemi põhjalikku reformi, nt oma 15. aprilli 2014. aasta resolutsioonis
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused ja
edasised sammud.
Oma 16. aprilli 2014. aasta seadusandlikus resolutsioonis omavahendite süsteemi käsitleva
nõukogu otsuse eelnõu kohta rõhutas Euroopa Parlament kõrgetasemelise omavahendite
töörühma tähtsust, mis moodustati Euroopa Parlamendi nõudmisel aastaid 2014–2020 hõlmava
mitmeaastase finantsraamistiku üle peetud läbirääkimiste ajal, paludes tal võtta meetmeid.
See kõrgetasemeline töörühm, millesse kuuluvad Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
esindajad ning mida juhib Mario Monti, vaatas koostöös liikmesriikide parlamentidega
omavahendite süsteemi üldküsimused läbi.
Monti töörühm esitas oma lõpparuande 2017. aasta jaanuaris. Sellele eelneva kahe
aasta jooksul arutas töörühm küsimusi, kuidas leida läbipaistvamaid, lihtsaid, õiglasi ja
demokraatlikule kontrollile alluvaid viise ELi eelarve rahastamiseks. Peamine järeldus oli, et
praeguste probleemide lahendamiseks ning Euroopa kodanike jaoks konkreetsete tulemuste
saavutamiseks tuleb ELi eelarvet reformida nii kulude kui ka tulude osas. Kogurahvatulul
põhinevate osamaksude osaliseks asendamiseks loetleb töörühm võimalikke uusi tuluallikaid,
mis võiksid põhineda süsinikdioksiidimaksul, ühisel kütuse vm energialiigi maksul,
keskkonnamaksul, ühtsel äriühingu tulumaksul, reformitud käibemaksul või finantstehingute
maksul. Need soovitused on kooskõlas aluslepingutega ning need võiks kehtestada järgmises
mitmeaastases finantsraamistikus.
Praegu on käimas kõrgetasemelise töörühma töö tulemuste hindamine, et võimalikud
reformid saaksid jõustuda järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal. Lõpparuandes
nenditakse, et Ühendkuningriigi lahkumine EList tähendab ühtlasi Ühendkuningriigi
korrektsioonimehhanismi ja sellega seotud „tagasimaksetepõhiste tagasimaksete“ lõppemist
(Soovitus #07, lk 13).
Oma 6. juuli 2016. aasta resolutsioonis (mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020)
valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta
enne komisjoni ettepaneku valmimist) kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles esitama 2017.
aasta lõpuks ambitsioonika seadusandliku paketi omavahendite kohta 2021. aasta järgseks
ajaks, juhindudes lihtsuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõtetest. Oma 26. oktoobri 2016. aasta
resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmise kohta rõhutas parlament

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P7-TA-2014-0378
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P7-TA-2014-0432
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//ET
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veel kord vajadust vähendada kogurahvatulul põhinevate osamaksude osakaalu ja nõudis kas
käibemaksupõhiste omavahendite olulist reformimist või üldse kaotamist. Parlament nõudis ka
ühe või mitme uue omavahendi kasutuselevõtmist ning igasuguste tagasimaksete järkjärgulist
kaotamist. Pärast mitmeaastase finantsraamistiku muutmise vastuvõtmist Euroopa Parlamendis
koostab eelarvekomisjon strateegilised algatusraportid 2020. aasta järgse mitmeaastase
finantsraamistiku omavahendite süsteemi kohta, milles antakse hinnang Monti töörühma
soovitustele. Praeguse seisuga on kavas need raportid vastu võtta 2018. aasta alguses.
Minna Ollikainen
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//ET#BKMD-15
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