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Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. märgib, et selles seadusandlikus 

aktis kehtestab nõukogu muu hulgas 

omavahendite ülemmäära ja ta võib ette 

näha uusi omavahendeid või tunnistada 

mõne olemasoleva kehtetuks; rõhutab, et 

omavahendeid käsitleval otsusel ei ole 

küll kehtivuse lõppemise kuupäeva, kuid 

see on otseselt seotud vastava 

mitmeaastase finantsraamistikuga, milles 

on sama perioodi jaoks, mida otsus 

hõlmab, sätestatud ülemmäär kulutustele; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. on seisukohal, et traditsioonilised 

omavahendid, st tollimaksud, 

põllumajandusmaksud ning suhkru- ja 

isoglükoosimaksud on ELi tuluallikana 

usaldusväärsed ja ehtsad, sest need 

tulenevad otseselt sellest, et EL on tolliliit, 

ning sellega seotud õiguspädevusest ja 

ühisest kaubanduspoliitikast; on seetõttu 

seisukohal, et traditsioonilised 

omavahendid tuleks ELi eelarve 

tuluallikana alles jätta; on seisukohal, et 

kui vähendada seda osa maksude 

kogumise kuludest, mille liikmesriigid 

jätavad endale, saab maksutulust ELi 

eelarvesse kanda suurema osa; 

24. on seisukohal, et traditsioonilised 

omavahendid, st tollimaksud, 

põllumajandusmaksud ning suhkru- ja 

isoglükoosimaksud on ELi tuluallikana 

usaldusväärsed ja ehtsad, sest need 

tulenevad otseselt sellest, et EL on tolliliit, 

ning sellega seotud õiguspädevusest ja 

ühisest kaubanduspoliitikast; on seetõttu 

seisukohal, et traditsioonilised 

omavahendid tuleks ELi eelarve 

tuluallikana alles jätta; on veendunud, et 

kuigi väljastpoolt ELi saabuva impordi 

tollimaksud kuuluvad juba omavahendite 

alla, tuleks see, et liikmesriigid jätavad 

haldustasuna maksude kogumise kulude 

katteks endale 20 %, ELi omavahendite 

kasuks kaotada; 

Or. en 
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25. tunnistab, et kogurahvatulul 

põhinevad maksed on ELi eelarve jaoks 

usaldusväärne, stabiilne ja õiglane 

tuluallikas ning suur enamik 

liikmesriikidest pooldab seda vahendit 

igati; on seetõttu veendunud, et see vahend 

tuleks alles jätta, kuid üksnes ELi eelarvet 

tasakaalustava ja täiendava vahendina – 

sellega kaotataks eelarvekaalutlustest 

õiglase vastutasu põhimõte; rõhutab, et 

sellega seoses tuleb tagada, et 

kogurahvatulul põhinevad maksed oleksid 

kõigi liikmesriikide eelarves liigitatud 

ühtmoodi: ELile mõeldud tulu (mitte 

liikmesriikide valitsuse kulu); 

25. tunnistab, et kogurahvatulul 

põhinevad maksed on ELi eelarve jaoks 

usaldusväärne, stabiilne ja õiglane 

tuluallikas ning suur enamik 

liikmesriikidest pooldab seda vahendit 

igati; on seetõttu veendunud, et see vahend 

tuleks alles jätta, kuid üksnes ELi eelarvet 

tasakaalustava ja täiendava vahendina – 

sellega kaotataks eelarvekaalutlustest 

õiglase vastutasu põhimõte; rõhutab, et 

sellega seoses tuleb tagada, et 

kogurahvatulul põhinevad maksed oleksid 

kõigi liikmesriikide eelarves liigitatud 

ühtmoodi: ELile mõeldud tulu (mitte 

liikmesriikide valitsuse kulu); on 

veendunud, et reformis tuleks stabiilsuse 

ja kasvu pakti kohasest puudujäägi 

arvutamisest välja jätta nii 

kogurahvatulul põhinevad maksed ELi 

eelarvesse kui ka riikide rahaline panus 

ELi kaasrahastamisega toetatavatesse 

algatustesse, et ergutada investeeringuid; 

Or. en 
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50. nõuab, et liidu eelarve jaoks 

loodaks uus omavahend, millega 

maksustatakse digitaalmajanduses tehtud 

tehinguid; on aga seisukohal, et kuna nii 

ELi kui ka Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) tasandil on 

tähtsad läbirääkimised pooleli, on praegu 

liiga vara otsustada, kuidas sellise 

vahendi loomine täpselt peaks toimuma; 

50. nõuab, et liidu eelarve jaoks 

loodaks uus omavahend, millega 

maksustatakse digitaalmajanduses tehtud 

tehinguid; nõuab tungivalt, et sellega 

seotud probleemidega tegelemiseks leitaks 

kiirete abinõude asemel pikaajaline 

lahendus; on seetõttu veendunud, et 

äriühingu tulumaksu ühtset 

konsolideeritud maksubaasi käsitlevas 

direktiivis digitaalse püsiva tegevuskoha 

seose loomine olulise ja pideva digitaalse 

majandustegevuse alusel aitaks tegeleda 

digiteerimisega kaasnevate 

maksustamisprobleemidega; on siiski 

seisukohal, et arvesse tuleb võtta nii ELi 

kui ka Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) tasandil praegu 

pooleliolevaid läbirääkimisi; 

Or. en 

 

 


