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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2018 A8-0041/5 

Muudatusettepanek  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 37 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. palub, et seni kuni käibemaksu 

käsitlevad õigusaktid vastu võetakse, teeks 

komisjon peagi esitatavas ELi 

omavahendeid käsitlevas seadusandlikus 

paketis ettepaneku uue reformitud 

käibemaksupõhise omavahendi kohta; on 

seisukohal, et selles ettepanekus tuleks 

arvesse võtta peamisi tulemusi, mida 

praegu arutatav käibemaksusüsteemi 

reform annab; 

37. palub, et seni kuni käibemaksu 

käsitlevad õigusaktid vastu võetakse, teeks 

komisjon peagi esitatavas ELi 

omavahendeid käsitlevas seadusandlikus 

paketis ettepaneku uue reformitud 

omavahendi kohta, mis ei põhineks 

käibemaksul; 

Or. en 
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Raport A8-0041/2018 
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Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. nõustub kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma hinnanguga, mille 

kohaselt sobib konsolideeritud maksubaas 

uue omavahendi aluseks, sest see vastab 

kõigile töörühma kehtestatud 

kriteeriumidele; rõhutab, et 

konsolideeritud maksubaas on väga 

oluline ühtse turu arenguks, mis on 

Euroopa avalik hüve, sest see aitab 

liikmesriikide vahel vältida kõlvatut 

maksukonkurentsi ja maksude 

optimeerimist, mille tagajärjel ei kehti 

enam kõigile võrdsed võimalused; 

40. ei nõustu kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma hinnanguga, mille 

kohaselt sobib konsolideeritud maksubaas 

uue omavahendi aluseks; 

Or. en 
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Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. palub komisjonil võtta arvesse 

äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi direktiivi 

läbivaatamise järeldusi ja teha nende 

põhjal ettepanek luua liidu eelarve jaoks 

uus omavahend, mis arvutatakse 

liikmesriikide äriühingu tulumaksu 

ühtsest konsolideeritud maksubaasist 

saadava tulu põhjal; pooldab äriühingu 

tulumaksu ühtsest konsolideeritud 

maksubaasist saadavale tulule ühtse 

määra kehtestamist ja omavahendina 

kogumist; on veendunud, et sellise 

süsteemiga tagataks ELi jaoks üsna suur 

ja stabiilne tulu, ilma et tekiks liiga suur 

halduskulu; 

välja jäetud 

Or. en 
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2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. on arvamusel, et Euroopa 

Keskpanga kasumist saadavat tulu (raha 

käibelelaskmisega teenitud EKP tulu), mis 

on otseselt seotud Euroopa rahaliiduga, ei 

tuleks mitte riigikassadele välja maksta, 

vaid see peaks hoopis olema uue 

omavahendi aluseks; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. nõustub kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma hinnanguga, mille 

kohaselt sobib finantstehingute maks liidu 

eelarve uue omavahendi aluseks, kuid 

märgib, et finantstehingute 

maksustamiseks tuleks uurida ka muid 

võimalusi; 

45. ei nõustu kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma hinnanguga, mille 

kohaselt sobib finantstehingute maks liidu 

eelarve uue omavahendi aluseks; 

Or. en 
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2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. nõuab seetõttu, et liidu eelarve 

jaoks loodaks uus omavahend, mis 

arvutatakse vastavalt finantstehingute 

maksustamiseks valitud meetodile; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1147797ET.docx  PE616.073v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0041/12 

Muudatusettepanek  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 
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Punkt 51 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. usub aga vaatamata sellele, et 

kõikide mehhanismide abil, mille ELi 

ametid on loonud, nagu registreerimis- 

või seiresüsteemid või reguleerivad 

mehhanismid, peaks olema võimalik 

hakata koguma liidu eelarvesse makse ja 

lõive otse selle alusel, milline on nende 

Euroopa lisaväärtus; on seisukohal, et 

need on ELi avalikud hüved, mille alusel 

on kõrgetasemelise omavahendite 

töörühma sõnul võimalik kehtestada 

maks, mis kuulub tänu liidu meetmetele 

saadavate muude tulude hulka; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et keskkonnahoidlik 

maksustamine on Euroopa omavahendite 

suurendamiseks eriti sobilik mehhanism; 

palub, et komisjon teeks ettepanekuid 

muudegi keskkonnahoidlike 

omavahendite kohta, nagu on osutatud 

kõrgetasemelise omavahendite töörühma 

aruandes ja nagu on osutanud ELi 

eelarvevolinik, ning märgib, et need 

peavad olema kooskõlas liidu teatavate 

poliitikameetmetega, näiteks meetmed 

energeetika (energiamaks), keskkonna ja 

kliima (mehhanism, millega 

korrigeeritakse imporditavate kaupadega 

seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist, 

plastimaks ja heitkogustega kauplemise 

süsteem) ning transpordi valdkonnas 

(maanteeveo kütusemaks ja lennupiletite 

maks), et toetada liidu uusi täiendavaid 

omavahendeid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. nõuab, et heitkogustega 

kauplemise süsteemi enampakkumisel 

saadavast tulust arvestataks alates 4. 

etapist (aastast 2021) suur osa ELi uue 

omavahendi hulka; tuletab meelde, et 

seda võimalust arutas kõrgetasemeline 

omavahendite töörühm ja soovitas 

selgesõnaliselt komisjon oma 14. 

veebruari 2018. aasta teatises „Uus 

tänapäevane mitmeaastane 

finantsraamistik Euroopa Liidu jaoks, mis 

võimaldab tõhusalt saavutada tema 

prioriteete ka pärast 2020. aastat“ 

(COM(2018)0098); nõuab, et paralleelselt 

kehtestataks mehhanism, millega 

korrigeeritakse imporditavate kaupadega 

seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist, 

mis oleks ELi eelarves uus omavahend ja 

peaks ühtlasi aitama tagada 

rahvusvahelises kaubanduses võrdseid 

tingimusi ja vähendada tootmise viimist 

liidust välja, samas kui imporditavate 

kaupade hinnas võetakse arvesse 

kliimamuutuste kulusid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. palub komisjonil uurida võimalust 

võtta ELi tasandil kasutusele plastimaks 

ja ühekordselt kasutatavate esemete maks, 

et julgustada kasutama säästvamaid 

alternatiive; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


