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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  24 a. võtab teadmiseks volinik 

Malmströmi teadaande selle kohta, et 

komisjoni eesmärk on viia kiiresti lõpule 

läbirääkimised vabakaubanduslepingute 

sõlmimiseks Euroopa Liidu ja selle 

liikmesriikide ning Jaapani, Mercosuri, 

Mehhiko ja Tšiili vahel, ja et komisjon 

soovib teha ettepaneku ratifitseerida 

vabakaubanduslepingud Singapuri ja 

Vietnamiga 2018. aastal; juhib 

tähelepanu asjaolule, et see tähendaks 

omavahendite tulude järsku vähenemist 

ELi 2018. aasta eelarves ja järgnevatel 

aastatel; 

Or. en 



 

AM\1147889ET.docx  PE616.073v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2018 A8-0041/27 

Muudatusettepanek  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine 

2017/2053(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  24 b. märgib, et iga uue 

vabakaubanduslepingu tõttu saamata 

jääva märkimisväärse tulu hüvitamise 

suurus ja allikas on siiani kindlaks 

määramata; kutsub komisjoni üles 

esitama iga viimastel aastatel sõlmitud 

kaubanduslepingu tõttu saamata jääva 

tulu täpset prognoosi; kutsub komisjoni ja 

nõukogu üles hoiduma mis tahes uue 

vabakaubanduslepingu sõlmimisest, mille 

üle peetakse praegu läbirääkimisi, välja 

arvatud juhul, kui esitatakse iga 

vabakaubanduslepingu tõttu eeldatavalt 

saamata jääva tulu täpne prognoos ja 

tuuakse selgelt välja, kuidas tuleb 

kaotatud summade korvamiseks muuta 

eelarve struktuuri; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  24 c. palub komisjonil esitada teave 

selle kohta, millised on kulud, mis 

kaasnevad investeerimiskohtu süsteemi 

loomisega Vietnami ja Kanadaga 

sõlmitavate vabakaubanduslepingute 

raames, ja muude niisuguste lepingutega 

kaasnevad kulud, mille puhul on vaja 

luua investeeringute kaitse erikohus; 

kutsub komisjoni üles andma teada, 

millisest eelarvereast need kulud 

kaetakse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 eelarve 

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, kaotades nii 

eelarvekaalutlustest õiglase vastutasu 

põhimõtte; rõhutab, et sellega seoses tuleb 

tagada, et kogurahvatulul põhinevad 

maksed oleksid kõigi liikmesriikide 

eelarves liigitatud ühtmoodi: ELile 

mõeldud tulu (mitte liikmesriikide 

valitsuse kulu); 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. märgib, et praegusel süsteemil on 

siiski suuri puudusi: eelarvetulu 

arvutatakse statistilisel alusel; see on 

tarbetult keerukas ja kodanike jaoks 

puudub sel otsene seos; see tähendab seda, 

et liikmesriikidele laekunud tulust kantakse 

lihtsalt teatav osa ELi eelarvesse, ilma et 

sel oleks kogurahvatulul põhineva 

vahendiga võrreldes mingi lisaväärtus; 

ning makse arvutamise alus ei ole 

läbipaistev ja maksumaksjaid ei kohelda 

võrdselt; 

29. märgib, et praegusel süsteemil on 

siiski suuri puudusi: eelarvetulu 

arvutatakse statistilisel alusel; see on 

tarbetult keerukas ja kodanike jaoks 

puudub sel otsene seos; see tähendab seda, 

et liikmesriikidele laekunud tulust kantakse 

lihtsalt teatav osa ELi eelarvesse, ilma et 

sel oleks kogurahvatulul põhineva 

vahendiga võrreldes mingi lisaväärtus; 

ning makse arvutamise alus ei ole 

läbipaistev ja maksumaksjaid ei kohelda 

võrdselt; rõhutab veel kord käibemaksu 

regressiivset ja ebaõiglast iseloomu ning 

asjaolu, et pikas perspektiivis tuleb seda 

vähendada ja viimaks kaotada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. on selle poolt, et kehtestada 

reformitud käibemaksust laekunud tulule 

ühtne maksumäär (1–2 %), mille kogumine 

liidu omavahendina oleks täielikult 

liikmesriikide ametiasutuste ülesanne; on 

veendunud, et sellise süsteemiga tagataks 

ELi jaoks üsna suur ja stabiilne tulu, ilma 

et tekiks liiga suur halduskulu; 

35. on selle poolt, et kehtestada 

reformitud käibemaksust laekunud tulule 

ühtne maksumäär (1–2 %), mille kogumine 

liidu omavahendina oleks täielikult 

liikmesriikide ametiasutuste ülesanne; on 

veendunud, et sellise süsteemiga tagataks 

ELi jaoks üsna suur ja stabiilne tulu, ilma 

et tekiks liiga suur halduskulu; kutsub 

liikmesriike üles töötama välja 

konkreetseid põhitoodete ja -teenuste 

käsitlemise süsteeme – näiteks toidu, 

ravimite, ühistranspordi ja kultuuri suhtes 

tuleks kohaldada tollimaksuvabastust või 

vähendatud maksumäära; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. tuletab meelde, et maksudest 

kõrvalehoidumise tõttu kõigis selle 

vormides jääb ELil komisjoni hinnangul 

saamata 1 triljon eurot aastas; rõhutab, et 

saamata jäänud maksutulu on vaja pettuste 

ja maksudest kõrvalhoidumise vastase 

kooskõlastatud poliitika ning 

läbipaistvusel, koostööl ja 

kooskõlastamisel põhineva raamistiku 

kaudu tagasi saada; 

41. tuletab meelde, et maksudest 

kõrvalehoidumise tõttu kõigis selle 

vormides jääb ELil komisjoni hinnangul 

saamata 1 triljon eurot aastas; rõhutab, et 

saamata jäänud maksutulu on vaja tagasi 

saada tõhusa pettuste, korruptsiooni ja 

maksudest kõrvalehoidumise vastase 

võitluse strateegia ning Euroopa 

maksupoliitikaga seotud seadusandluse 

ülespoole ühtlustamise abil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  41 a. tuletab meelde, et ainus viis, 

kuidas saavutada maksustamise võrdsust 

ja õiglust ELis, on kujundada 

reaalpoliitikat ja maksudest hoidumise 

vastu võitlemise meetmeid; teeb sellega 

seoses ettepaneku selliste meetmete kohta 

nagu tolliasutuste ja maksudest 

kõrvalehoidumisega tegelevate asutuste 

inimressursside ja tehnilise suutlikkuse 

tugevdamine, niisuguse ettevõtete 

maksustamise süsteemi kasutuselevõtt, 

mis paikneb selles riigis, kus hargmaised 

ettevõtted realiseerivad oma kasumi, ja 

maksuparadiiside takistamise 

korraldamine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  45 a. kutsub komisjoni üles 

tähelepanelikult jälgima Euroopa Liitu 

saabuvate ja sellest lahkuvate 

rahvusvaheliste finantsvoogude arengut 

pärast liidu kaubanduslepingutega 

hõlmatud finantsteenuste ja 

kapitalivoogude liberaliseerimist ning 

andma tulemustest Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aru 2018. aastal; ergutab 

komisjoni tegema täiendavaid 

jõupingutusi ülemaailmsete 

kapitalivoogude maksustamiseks, et 

töötada liidu eelarve jaoks välja uued 

omavahendid, ning esitama 2018. aastal 

sellesisulise ettepaneku; 
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  45 b. on seisukohal, et kapitalivoogude 

maksustamine on tõhus viis vältimaks 

spekulatiivseid rünnakuid liikmesriikide 

vastu, võitlemaks maksudest 

kõrvalehoidumisega ja leevendamaks 

finantsturgude volatiilsust; 

Or. en 

 

 


