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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. tuletab meelde, et oma 

fiskaalpoliitika eest vastutavad 

liikmesriigid ise, ja rõhutab, et maksude 

kehtestamise õigus on liikmesriikide 

suveräänsuse põhielemente; rõhutab, et 

ELi omavahendite reform ei tähenda 

seda, et riigid peavad selles valdkonnas 

suveräänsuse liidule andma, vaid viib 

pigem praeguse süsteemi kooskõlla ELi 

aluslepingute mõtte ja sätetega; 

8. tuletab meelde, et oma 

fiskaalpoliitika eest vastutavad 

liikmesriigid ise, ja rõhutab, et maksude 

kehtestamise õigus on liikmesriikide 

suveräänsuse põhielemente; tuletab 

seetõttu meelde tõsiasja, et mitte ühelgi 

Euroopa Liidu ametiasutusel ei ole õigust 

koguda riikide maksumaksjate nimel 

makse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. arvab, et Ühendkuningriigi 

lahkumine EList on suur probleem ka 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 

kõigi sellega seotud eelarveotsuste 

seisukohast, olenemata sellest, kuidas see 

rahaliselt korraldatakse; on veendunud, et 

enne 2020. aasta järgse mitmeaastase 

finantsraamistiku vastuvõtmist tuleks 

katta Brexiti tõttu tekkiv rahapuudus, 

tagades samas, et ELi vahendid ei 

väheneks ja et see ei mõjuks kahjulikult 

ELi programmidele; 

17. arvab, et Ühendkuningriigi 

lahkumine EList on suur probleem ka 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 

kõigi sellega seotud eelarveotsuste 

seisukohast, olenemata sellest, kuidas see 

rahaliselt korraldatakse; lükkab tagasi ja 

mõistab kindlalt hukka igasugused 

manipulatsioonid seoses sellega, nagu 

tugevdaks Ühendkuningriigi lahkumine 

EList (Brexit) eelarve tulupoolt, kuna 

lõppkokkuvõttes toob see kaasa ettevõtjate 

täiendava maksustamise ja suurendab 

kodanike maksukoormust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. peab tervitatavaks ettepanekut, 

mille kohaselt tuleks ELi eelarves luua 

spetsiaalne euroalale mõeldud eelarverida 

ja mille komisjoni president Jean-Claude 

Juncker tegi Euroopa Parlamendis 

peetud, liidu olukorda käsitlenud kõnes 

ning mida komisjon arendas edasi oma 6. 

detsembri 2017. aasta teatises „Uued liidu 

raamistikku kuuluvad stabiilse euroala 

eelarvelised toetusvahendid“ 

(COM(2017)0822); nõuab seepärast, et 

ELi eelarves loodaks reserv, mida ei 

arvestata praeguste ülemmäärade sisse; 

18. ei poolda mõtet luua euroala jaoks 

eraldi eelarve, mis tekitaks suure lõhe 

ühisraha kasutusele võtnud ja oma 

vääringu säilitanud riikide vahel ning 

kahandaks võrdluses tehnokraatlike 

struktuuridega veelgi riikide 

demokraatlikku suveräänsust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. palub komisjonil analüüsida 

ülaltoodu põhjal järgmiste uute 

omavahendite kasutuselevõtmist; 

 27. on vastu mis tahes võimalike uute 

omavahendite kasutuselevõtmisele, 

põhinegu need siis käibemaksul, ettevõtte 

tulumaksul, emissioonituludel, 

finantstehingute maksul või 

keskkonnamaksudel ja lõivudel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  27 a. soovitab Euroopa Liidul tulude 

suurendamise asemel muuta oma liigsed 

halduskulutused ratsionaalsemaks, 

vähendada igasugust raiskamist, näiteks 

Euroopa välisteenistuse kulutusi, ning 

hinnata, kas ei saaks teatavaid vahendeid 

riiklikul tasandil tõhusamalt hallata, et 

tagada subsidiaarsuse põhimõtte täielik 

järgimine; 

Or. en 

 

 


