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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Liidu omavahendite süsteem peab 

tagama liidu poliitikasuundade 

korrapäraseks arenguks vajalikud 

vahendid, võttes arvesse vajadust range 

eelarvedistsipliini järele. Omavahendite 

süsteemi arendamise kaudu saab ja tuleks 

võimalikult aktiivselt osaleda liidu 

poliitika kujundamisel. 

(1) Liidu omavahendite süsteem peab 

tagama liidu poliitikasuundade 

korrapäraseks ja tõhusaks arenguks ning 

praeguste probleemide lahendamiseks 

vajalikud vahendid, võttes arvesse ka 

eelarve tasakaalus hoidmise kohustust. 

Liidu eelarvet tuleks liidu poliitika 

elluviimiseks rahastada võimalikult 

suures osas omavahendite süsteemi 

arendamise kaudu. Praegu moodustab 

umbes 80 % liidu eelarvest liikmesriikide 

osamaks. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Omavahendite süsteemi 

reformimisel tuleks arvesse võtta, et 

üldine eelarvemõju peab jääma 

neutraalseks, st et kavandatud 

omavahendite reformi tagajärjel ei tohi 

ELi kodanikele kehtestada uusi otseseid 

makse. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Kooskõlas kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma 2016. aasta 

detsembri aruandega tuleks võimalike 

uute omavahendite kindlaksmääramisel 

arvesse võtta järgmisi kriteeriume: 

võrdsus/õiglus, tõhusus, piisavus ja 

stabiilsus, läbipaistvus ja lihtsus, 

demokraatlik vastutus ja keskendumine 

Euroopa tasandi lisaväärtusele. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Brexitil on liidu eelarvele suur ja 

väga halb mõju. Et liit saaks jätkata 

kodanike vastu võetud kohustuste täitmist 

ning kaitsta liidu kodanikke ja 

liikmesriike võimalike tagajärgede eest, 

tuleb liidule tingimata anda uued 

omavahendid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d) Kogurahvatulul põhinevate 

omavahendite domineerimine on 

soodustanud nii liidu eelarve tulu- kui ka 

kulupoolel nn õiglase vastutasu põhimõtet 

ning see piirab eelarvealaseid 

läbirääkimisi ja põhjustab 

nullsummamängu. Seega tuleb liidu 

vahendeid tingimata põhjalikult 

reformida, et liidu eelarve rahastamine 

oleks kooskõlas Euroopa Liidu lepingu ja 

eelkõige selle artikli 3 tingimustega ja 

kogu liidu vajadustega. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 e (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 e) Kuna euroala ja ülejäänud liit on 

praegu integreeritud 

erineval määral, on ühisraha kasutusele 

võtnud liikmesriikidele võimalik ette näha 

spetsiaalsed omavahendid. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Kasutusele tuleb võtta ka muud 

uued omavahendid, nt need, millele on 

osutatud kõrgetasemelise omavahendite 

töörühma 2016. aasta detsembri 

aruandes. Käsitleda tuleks selles aruandes 

esile toodud teemasid, st demokraatlikku 

vastutust, ühtekuuluvust, võrdsust, 

keskkonnakaitset, jätkusuutlikku 

majanduskasvu ja koostoime tekitamist. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Aluslepingute finantssätted on 

järgmised: iga-aastase eelarvemenetluse 

suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikleid 313–316, 

mitmeaastase finantsraamistiku suhtes 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 

312 ja omavahendite süsteemi suhtes 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 
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311 ja 322. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) Käesolev otsus võetakse vastu 

seadusandliku erimenetluse kaudu, mis 

tähendab, et Euroopa Parlamendiga 

üksnes konsulteeritakse. Et liidu 

poliitikameetmete rahastamist 

puudutavad otsused oleksid 

legitiimsemad, tuleks otsus teha nõukogus 

kvalifitseeritud häälteenamusega ja 

Euroopa Parlamendil peaks olema 

suurem roll. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et viia liidu 

rahastamisvahendid paremini kooskõlla 

liidu poliitikaprioriteetidega, paremini 

kajastada liidu eelarve rolli ühtse turu 

toimimise tagamisel, paremini toetada liidu 

poliitika eesmärke ja vähendada 

liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid 

osamakseid liidu aastaeelarvesse, tuleb 

kehtestada uut liiki omavahendid, mis 

põhinevad äriühingu tulumaksu ühtsel 

konsolideeritud maksubaasil, Euroopa 

Liidu heitkogustega kauplemise süsteemist 

saadavatel riigi tuludel ja ringlusse 

võtmata plastpakendijäätmete alusel 

arvutataval riigi osamaksel. 

(6) Selleks et viia liidu 

rahastamisvahendid paremini kooskõlla 

liidu poliitikaprioriteetidega, paremini 

kajastada liidu eelarve rolli ühtse turu 

toimimise tagamisel, paremini toetada liidu 

poliitika eesmärke ja vähendada 

liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid 

osamakseid liidu aastaeelarvesse, tuleb 

kehtestada uut liiki ammendavaid 

omavahendid, sh äriühingu tulumaksu 

ühtne konsolideeritud maksubaas, 

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise 

süsteemist saadavad riigi tulud, ELi 

finantstehingute maks, imporditavate 

kaupade suhtes kohaldatava CO2 

heitkogustega seotud korrigeeriva maksu 

mehhanism, Euroopa Liidu Kohtu 

otsustega määratud trahvidest laekuv tulu 
ja ringlusse võtmata plastpakendijäätmete 

alusel arvutatav riigi osamaks. Peale uute 



 

AD\1165373ET.docx 7/14 PE625.497v02-00 

 ET 

omavahendite kasutuselevõtmise peavad 

liikmesriigid hakkama tegema makseid 

stabiliseerimistoetuse fondi; kooskõlas 

Euroopa investeeringute stabiliseerimise 

vahendi määrusele lisatud kokkuleppega 

tuleks maksed arvutada emissioonitulu 

summa alusel, mis on eraldatud 

eurosüsteemi riiklikele keskpankadele 

vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi 

ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva 

protokolli nr 4 artiklile 32. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa ühtne turg toob suurt kasu 

ettevõtetele, kes tegutsevad rohkem kui 

ühes liikmesriigis. Kuid maksusüsteemide 

erinevus liidus annab ebaõiglase eelise 

ettevõtetele, kes saavad vältida äriühingu 

tulumaksu maksmist seal, kus nad loovad 

lisaväärtust. Komisjoni 2016. aasta 

ettepanekutega19 äriühingu tulumaksu 

ühtse maksubaasi ja äriühingu tulumaksu 

ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta 

soovitakse selline ebaõiglus kõrvaldada ja 

taastada võrdsed tingimused. Omavahendid 

peaksid tulenema ühtse sissenõudmismäära 

kohaldamisest maksustatava kasumi osa 

suhtes, mis on igale liikmesriigile määratud 

vastavalt liidu eeskirjadele äriühingu 

tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi kohta. Selle omavahendite 

liigi puhul võetakse arvesse üksnes selliste 

üksuste kasumit, kellele liidu eeskirjad 

äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi kohta on 

kohustuslikud. 

(7) Euroopa ühtne turg toob suurt kasu 

ettevõtetele, kes tegutsevad rohkem kui 

ühes liikmesriigis. Kuid maksusüsteemide 

erinevus liidus annab ebaõiglase eelise 

ettevõtetele, kes saavad vältida äriühingu 

tulumaksu maksmist seal, kus nad loovad 

lisaväärtust. Komisjoni 2016. aasta 

ettepanekutega19 äriühingu tulumaksu 

ühtse maksubaasi ja äriühingu tulumaksu 

ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta 

soovitakse selline ebaõiglus kõrvaldada ja 

taastada võrdsed tingimused. Liikmesriigid 

peaksid mõlemad ettepanekud võimalikult 

kiiresti, s.o hiljemalt 2019. aasta 

valimisteks, ühehäälselt vastu võtma, sest 

seni kuni äriühingu tulumaksu ühtset 

maksubaasi ja äriühingu tulumaksu 

ühtset konsolideeritud maksubaasi ei ole 

kehtestatud, ei saa äriühingu 

tulumaksuna laekunud tulule ühtset ELi 

sissenõudmismäära kohaldada. 

Omavahendid peaksid tulenema ühtse 

sissenõudmismäära kohaldamisest 

maksustatava kasumi osa suhtes, mis on 

igale liikmesriigile määratud vastavalt liidu 

eeskirjadele äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi kohta. 

_________________ _________________ 
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19 COM (2016) 683, 25.10.2016. 19 COM (2016) 683, 25.10.2016. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Tuleb ära hoida, et 

korrektsioonidest kasu saavate 

liikmesriikide osamaksed 

märkimisväärselt ja järsult suurenevad. 

Seepärast on vaja näha Saksamaale, 

Austriale, Taanile, Madalmaadele ja 

Rootsile ette ajutised korrektsioonid, 

vähendades üleminekuperioodil nende 

kogurahvatulul põhinevaid osamakseid 

kindla summa võrra. Kõnealused 

korrektsioonid tuleks järk-järgult kaotada 

2025. aasta lõpuks. 

(10) Tuleks meeles pidada, et vastavalt 

kõrgetasemelise omavahendite töörühma 

järeldustele muutub Ühendkuningriigi 

suhtes kohaldatav 

korrigeerimismehhanism kehtetuks, kui 

Ühendkuningriik liidust välja astub. 

Seetõttu tuleks kohe, kui 

Ühendkuningriik on liidust välja astunud, 

lõpetada ka kõigi nende 

korrigeerimismehhanismide 

kohaldamine, mis on seotud 

Ühendkuningriigi 

korrigeerimismehhanismi rahastamisega. 

Brexitiga seoses tuleks kaaluda, kas saaks 

kaotada ka kõik teised 

korrigeerimismehhanismid, mida 

teatavate liikmesriikide suhtes 

kohaldatakse, kuid mis ei ole alates ELi 

uue mitmeaastase finantsraamistiku 

algusest enam õigustatud. Nii koheldaks 

liikmesriike liidu eelarvesse tehtava 

osamaksu arvutamisel jälle täiesti 

võrdselt. Et korrigeerimismehhanismi 

tõttu seni väiksemat osamaksu maksnud 

liikmesriikide osamaks järsku ei 

suureneks, võib Austria, Taani, 

Saksamaa, Madalmaade ja Rootsi puhul 

kasutada ajutist 

korrigeerimismehhanismi, mille kohaselt 

vähendatakse kogurahvatulul põhinevat 

osamaksu kindla summa võrra. Need 

korrigeerimismehhanismid tuleks 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

kestuse ajal järk-järgult kaotada. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) ELi finantstehingute maks, st 

väärtpaberite ja tuletisinstrumentidega 

tehtavate finantstehingutega seoses ühtse 

sissenõudmismäära kohaldamine 

riikidele, kes osalevad praeguses 

tõhustatud koostöö menetluses. 

Finantstehingumaksu summa lahutatakse 

osamaksust, mille need liikmesriigid 

kannavad ELi eelarvesse kogurahvatulu 

põhjal; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) Euroopa Kohtu määratud trahvid, 

st Euroopa Liidu Kohtu määratud 

trahvidest laekuv tulu. Euroopa Liidu 

Kohtu tulu peaks olema täiendav 

omavahend, mille arvelt ühegi liikmesriigi 

kogurahvatulupõhise osamaksu määra ei 

vähendata; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e c) imporditavate kaupade suhtes 

kohaldatava CO2 heitkogustega seotud 

korrigeeriva maksu mehhanism, st 

energiamahukate kaupade importijatele 

kehtestatav kohustus osta HKSi lubatud 

heitkoguse ühikuid, millega 

tasakaalustada CO2-heite erinev 



 

PE625.497v02-00 10/14 AD\1165373ET.docx 

ET 

maksustamine ELis ja väljaspool seda; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Punkti c esimese lõigu kohaldamisel 

kohaldatakse ühtset sissenõudmismäära 

üksnes selliste maksumaksjate kasumi 

suhtes, kellele liidu eeskirjad äriühingu 

tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi kohta on kohustuslikud. 

välja jäetud 

Selgitus 

See lõik tuleks välja jätta, et tekst oleks kooskõlas seisukohaga, mille Euroopa Parlament 

esitas äriühingu tulumaksu ühtset maksubaasi käsitleva komisjoni ettepaneku kohta ja milles 

nõuti, et seda meedet kohaldatakse kõigi liidus asuvate äriühingute suhtes. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Austria kogurahvatulul põhinevat 

brutomakset vähendatakse 2021. aastal 

110 miljoni euro võrra, 2022. aastal 88 

miljoni euro võrra, 2023. aastal 66 miljoni 

euro võrra, 2024. aastal 44 miljoni euro 

võrra ja 2025. aastal 22 miljoni euro 

võrra. Taani kogurahvatulul põhinevat 

brutomakset vähendatakse 2021. aastal 

118 miljoni euro võrra, 2022. aastal 94 

miljoni euro võrra, 2023. aastal 71 miljoni 

euro võrra, 2024. aastal 47 miljoni euro 

võrra ja 2025. aastal 24 miljoni euro 

võrra. Saksamaa kogurahvatulul 

põhinevat brutomakset vähendatakse 

2021. aastal 2 799 miljoni euro võrra, 

2022. aastal 2 239 miljoni euro võrra, 

2023. aastal 1 679 miljoni euro võrra, 

välja jäetud 
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2024. aastal 1 119 miljoni euro võrra ja 

2025. aastal 560 miljoni euro võrra. 

Madalmaade kogurahvatulul põhinevat 

brutomakset vähendatakse 2021. aastal 

1 259 miljoni euro võrra, 2022. aastal 

1 007 miljoni euro võrra, 2023. aastal 755 

miljoni euro võrra, 2024. aastal 503 

miljoni euro võrra ja 2025. aastal 252 

miljoni euro võrra. Rootsi kogurahvatulul 

põhinevat brutomakset vähendatakse 

2021. aastal 578 miljoni euro võrra, 2022. 

aastal 462 miljoni euro võrra, 2023. aastal 

347 miljoni euro võrra, 2024. aastal 231 

miljoni euro võrra ja 2025. aastal 116 

miljoni euro võrra. Kõik kõnealused 

summad on 2018. aasta hindades ja neid 

kohandatakse jooksevhindadega, 

kohaldades viimast kättesaadavat, eurodes 

väljendatud liidu sisemajanduse 

koguprodukti deflaatorit, mille esitab 

komisjon ja mis on kättesaadav 

eelarveprojekti koostamise ajal. Kõnealust 

brutomaksete vähendamist rahastavad 

kõik liikmesriigid. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Peale lõikes 1 osutatud uute 

omavahendite peavad liikmesriigid 

hakkama tegema makseid 

stabiliseerimistoetuse fondi; kooskõlas 

Euroopa investeeringute stabiliseerimise 

vahendi määrusele lisatud kokkuleppega 

arvutatakse maksed emissioonitulu 

summa alusel, mis on eraldatud 

eurosüsteemi riiklikele keskpankadele 

vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi 

ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva 

protokolli nr 4 artiklile 32. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artiklis 2 osutatud tulusid kasutatakse 

vahet tegemata kõigi liidu aastaeelarvesse 

kavandatud kulude rahastamiseks. 

Artiklis 2 osutatud tulusid kasutatakse 

vahet tegemata kõigi liidu aastaeelarvesse 

kavandatud kulude rahastamiseks, v.a 

lõigus 1 a osutatud maksed, mida 

kasutatakse ainult Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahendi 

määruses sätestatud stabiliseerimistoetuse 

fondi rahastamiseks. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 8 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Tuletab meelde, et Euroopa Liidu 

lepingu artikli 48 lõike 7 kohaselt võib 

Euroopa Ülemkogu võtta vastu otsuse, 

millega lubatakse õigusakte, mille puhul 

muidu kasutataks seadusandlikku 

erimenetlust (sh Euroopa Liidu 

omavahendite süsteem), võtta vastu 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 
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