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  21 a. usub, et uue fiskaalsüsteemi 

maksukoormus tuleks panna peamiselt 

neile, kes kasutavad ära praegust 

regulatiivset süsteemi, rõhuasetusega 

maksule kapitalitulult (äriühingu kasum), 

finantstehingutele ja varamaksule, 

lugedes algset maksumäära esimeseks 

sammuks tegeliku tulusaaja ja 

kinnisvararegistri süsteemi kehtestamise 

suunas; on ka veendunud, et 

fiskaalsüsteem peaks minema pelgalt 

maksubaaside ühtlustamisest kaugemale 

ning kogu ELis tuleks kehtestada tegelik 

minimaalne maksumäär; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. on seisukohal, et uute 

omavahendite kasutuselevõtmisel peaks 

olema kaks eesmärki: esiteks peaks tänu 

nendele jääma kogurahvatulul põhinevate 

maksete osa palju väiksemaks (eesmärk 

on 40 %), mis aitab liikmesriikide raha 

kokku hoida; teiseks peaks see 

võimaldama ELil teha 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku kohaselt 

rohkem kulutusi ja katta muu hulgas 

Ühendkuningriigi lahkumise tagajärjel 

tekkiva puudujäägi; tuletab sellega seoses 

meelde, et uute omavahendite mõte ei ole 

suurendada ELi maksumaksjate üldist 

maksukoormust, keda uute omavahendite 

kasutuselevõtmine ei tohiks mõjutada; 

22. on seisukohal, et uute 

omavahendite kasutuselevõtmisel peaks 

olema kaks eesmärki: esiteks tuleks 

omavahendite süsteem muuta enam 

solidaarsuspõhiseks ja edumeelsemaks, 

milleks tuleks algatada 

üleminekuprotsess, et korrigeerida 

praeguseid liikmesriikide osamakse, võttes 

selleks muu hulgas kasutusele 

jaotuskriteeriumid, millega 

korrigeeritakse riigi osamaksu vastavalt 

tulule elaniku kohta; teiseks peaks see 

võimaldama ELil teha 2020. aasta järgse 

mitmeaastase finantsraamistiku kohaselt 

rohkem kulutusi ja katta muu hulgas 

Ühendkuningriigi lahkumise tagajärjel 

tekkiva puudujäägi; tuletab sellega seoses 

meelde, et uute omavahendite mõte ei ole 

suurendada ELi kesk- ja töölisklassi 

maksumaksjate üldist maksukoormust, 

keda uute omavahendite kasutuselevõtmine 

ei tohiks mõjutada; 

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; teeb ettepaneku, et 

protsendimäär tollitulust, mille 

liikmesriigid jätavad kogumiskulude 

põhjendusel endale, tuleks viia tagasi oma 

algsele 10 % tasemele, et kompenseerida 

selle traditsioonilise omavahendi 

vähenemist seetõttu, et WTOs ja 

suuremates ELi kahepoolsetes 

kaubanduslepingutes on lepitud kokku 

tariifide märkimisväärses vähendamises; 

Or. en 

 

 


