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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. tuletab meelde, et Lissaboni 

lepinguga kehtestati uued sätted, mis 

puudutavad omavahendeid käsitlevaid 

rakendusakte ja mille kohaselt on nõukogul 

õigus võtta kvalifitseeritud 

häälteenamusega vastu määrus, kui 

Euroopa Parlament on selleks nõusoleku 

andnud; peab siiski kahetsusväärseks, et 

mitu rakendussätet, eelkõige need, mis 

puudutavad kogurahvatulul põhinevate 

maksete arvutamist, sisalduvad endiselt 

omavahendeid käsitlevas otsuses; nõuab 

seetõttu omavahendeid käsitleva otsuse 

vastuvõtmiseks sujuvamat menetlust ning 

märgib, et otsus tuleks vastu võtta 

seadusandliku tavamenetlusega, mis 

nõuab nõukogu kvalifitseeritud 

häälteenamust ja parlamendiga koos 

otsustamist; tuletab meelde, et Euroopa 

Liidu lepingu artikli 48 lõike 7 kohaselt 

võib Euroopa Ülemkogu vastu võtta 

otsuse, millega lubatakse muu kui 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

vastuvõetavaid õigusakte siiski menetleda 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt, 

mis on siiski palju demokraatlikum ja 

avatum; kutsub Euroopa Ülemkogu üles 

seda mehhanismi viivitamata rakendama; 

7. tuletab meelde, et Lissaboni 

lepinguga kehtestati uued sätted, mis 

puudutavad omavahendeid käsitlevaid 

rakendusakte ja mille kohaselt on nõukogul 

õigus võtta kvalifitseeritud 

häälteenamusega vastu määrus, kui 

Euroopa Parlament on selleks nõusoleku 

andnud; peab siiski kahetsusväärseks, et 

mitu rakendussätet, eelkõige need, mis 

puudutavad kogurahvatulul põhinevate 

maksete arvutamist, sisalduvad endiselt 

omavahendeid käsitlevas otsuses; 

Or. en 
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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; 

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; on arvamusel, et see 

ressurss peaks olema otseselt seotud 

spetsiaalselt euroalale mõeldud reaga ELi 

eelarves; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. nõuab seetõttu, et ELi eelarve 

tulupoolel loodaks erireserv, millesse 

kantakse vastavalt laekumisele kõik 

võimalikud ettenägematud muud tulud; on 

seisukohal, et sellest reservist tuleks katta 

täiendavaid maksevajadusi, eriti neid, mis 

tekivad kulukohustuste koguvaru või 
mitmeaastase finantsraamistiku 

erivahendite kasutuselevõtmisel; 

65. nõuab seetõttu, et ELi eelarves 

loodaks erireserv, millesse kantakse 

vastavalt laekumisele kõik võimalikud 

ettenägematud muud tulud, mis kantakse 

nõuetekohaselt üle, et tagada vajaduse 

tekkimise korral kulutuste tegemiseks 

lisavahendid; on seisukohal, et see reserv 

tuleks määrata sihtotstarbeliselt 
mitmeaastase finantsraamistiku 

erivahendite jaoks ja sellest tuleks 

vastavalt eelarvepädevate institutsioonide 

otsusele tagada täiendavad lisatoetused 

nii kulukohustuste kui ka maksete osas; 

Or. en 

 

 


