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Põhiseaduskomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus Teie 
komisjonile. Komisjon otsustas 14. juuli 2020. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja 
vormis.

Põhiseaduskomisjon arutas seda ettepanekut 14. juuli 2020. aasta ja 27. augusti 2020. aasta 
koosolekul. Viimati nimetatud koosolekul1 otsustas põhiseaduskomisjon paluda vastutaval 
eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Antonio Tajani

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Antonio Tajani (esimees), Gabriele Bischoff (ase-esimees), Charles Goerens 
(ase-esimees), Giuliano Pisapia (ase-esimees), Sandro Gozi (arvamuse koostaja), Alexander Alexandrov 
Yordanov (Brice Hortefeux’ asemel), Gerolf Annemans, Gunnar Beck (Antonio Maria Rinaldi asemel), Damian 
Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (Daniel Freundi 
asemel), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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ETTEPANEKUD

1. rõhutab, et praegune omavahendite süsteem on tema arvates liiga keeruline, diskrimineeriv, 
läbipaistmatu ja kodanikele arusaamatu; rõhutab, et suurendamaks tulude kättesaadavust, 
prognoositavust, tõhusust, selgust ja õiglust, tuleb süsteemi põhjalikult reformida;

2. kordab, et kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga2 ja kõrgetasemelise omavahendite 
töörühma soovitustega tuleb kiiresti kasutusele võtta uued tõelised omavahendid, mille abil 
koostada liidule tugev eelarve, mille keskmes oleksid Euroopa ühised huvid, mille abil 
suudetakse praegusi probleeme lahendada – eelkõige aidata COVID-19 kriisi järel 
rahastada majanduse taastamist ja hüvitada taasterahastu „NextGenerationEU“ 
kasutamisel tekkivaid lisakulusid –, millega tehakse lõpp õiglase vastutasu põhimõtte 
rakendamisele ja jõutakse Euroopa kodanike seisukohast vajalike saavutusteni; tuletab 
meelde, et õiguslik nõue näha ELi eelarve jaoks ette tõelised omavahendid tuleneb otse 
ELi aluslepingutest; rõhutab, et uued omavahendid tuleks viia kooskõlla liidu poliitiliste 
eesmärkidega ja neid tuleks käsitleda eelarve suurusest olenemata;

3. on seisukohal, et kuigi kogurahvatulul põhinevad osamaksed on alates nende 
kehtestamisest 1988. aastal olnud usaldusväärne ja stabiilne ELi eelarve tuluallikas, ei ole 
nende järkjärguline muutumine ELi eelarve n-ö teisejärgulisest vahendist peamiseks 
komponendiks täielikult kooskõlas aluslepingute mõttega, mille kohaselt varustab liit end 
oma eesmärkide saavutamiseks ja poliitika elluviimiseks vajalike vahenditega ning 
eelarvet rahastatakse täielikult omavahenditest; juhib tähelepanu sellele, et läbirääkimised 
liikmesriikide osamaksete suuruse üle on seni olnud ajendatud peamiselt poliitilistest ja 
rahalistest kaalutlustest, mitte vajadusest koostada eelarve, mis vastab kindlaks tehtud 
vajadustele ja kohustustele, ning see on aidanud kujuneda valel ja kahjulikul arusaamal, 
mille kohaselt on ELi eelarvesse kantavad osamaksed lihtsalt netomaksjate ja netosaajate 
vahelised ülekanded, mitte aga vajalik panus ELi pakutavatesse hüvedesse; on seetõttu 
seisukohal, et kogurahvatulul põhinevad osamaksed tuleks järk-järgult asendada 
kasutusele võetavate uute tõeliste omavahenditega;

4. kordab, et kutsub üles kõiki eelarvega seotud tagasimakseid ja korrigeerimismehhanisme 
võimalikult kiiresti kaotama, et tagada liikmesriikide õiglane kohtlemine; tuletab sellega 
seoses meelde, et Monti raportis ELi tulevase rahastamise kohta juhiti tähelepanu sellele, 
et tagasimaksed ja korrektsioonid muudavad ELi eelarve regressiivseks, sest rikkamad 
liikmesriigid, kellele makstakse raha tagasi, maksavad kogurahvatulust ELi eelarvesse 
väiksema osa kui vaesemad liikmesriigid; on seisukohal, et tagasimaksete ja 
korrektsioonide olemasolu ajalooline põhjus lakkas eksisteerimast, kui Ühendkuningriik 
EList välja astus; on seetõttu pettunud, et Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta 
erakorralise kohtumise järeldustes on need alles jäetud ja mõnel juhul on neid isegi 
suurendatud;

2 Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku 
aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Euroopa Parlamendi 15. mai 2020. aasta resolutsioon järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja 
majanduse taastamise kava kohta (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 ja Euroopa Parlamendi 23. juuli 2020. 
aasta resolutsioon Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järelduste kohta 
(2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206.
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5. tunneb heameelt komisjoni 27. mai 2020. aasta muudetud ettepaneku üle, mille eesmärk 
on anda komisjonile õigus võtta kapitaliturgudelt 2018. aasta hindades 750 miljardit eurot 
laenu, millest saadav tulu paigutatakse kooskõlas Euroopa Liidu taasterahastuga 
(„NextGenerationEU“) ümber liidu programmidesse, et tegeleda COVID-19 kriisi 
tagajärgedega; juhib tähelepanu kasule, mis tekib, kui liidu tasandil luuakse uus 
rahastamisvõimalus, mida saab laenuks võetud vahendite varal kohe kasutada, kuid milleks 
võetud laen tuleb tagasi maksta ELi eelarvest, mistõttu tuleb kasutusele võtta uued tõelised 
omavahendid; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on teinud ettepaneku tõsta 
omavahendite ülemmäära 1,4 %-ni kogurahvatulust ja ajutiselt 2,0 %-ni kogurahvatulust, 
et täita majanduse taastamiseks emiteeritavate võlakirjadega seotud kohustused; on aga 
veendunud, et omavahendite ülemmäära ajutise tõstmise võimalus peaks alles jääma ka 
hiljem, et mitte ainult täita mitmeaastase finantsraamistiku ja taastefondi vajadusi ning 
võtta arvesse seda, et COVID-19 kriisi põhjustatud majanduslanguse tõttu kogurahvatulu 
ilmselt väheneb, vaid ka selleks, et ELil oleks poliitiliste eesmärkide täitmiseks kasutada 
suurem eelarve;

6. tuletab meelde, et uued omavahendid tuleks kasutusele võtta hiljemalt 2021.–2027. aasta 
finantsraamistiku kehtivusaja lõpuks ja seda seetõttu, et katta vähemalt taasterahastuga 
„NextGenerationEU“ seotud kulud (põhiosa ja intressid), et paketi tagasimaksete kava 
oleks usaldusväärne ja teostatav;

7. on seisukohal, et kavandatud mehhanism, mis hõlmab kulutuste tegemiseks laenu võtmist 
ja sihtotstarbeliste tulude kasutamist, on kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklites 310, 
311 ja 323 sätestatud eelarvetasakaalu ja eelarvedistsipliini ning omavahendite süsteemi 
terviklikkuse põhimõttega; 

8. rõhutab, et uue mehhanismi kohaselt on parlament kaasotsustaja ja parlamendile tuleb aru 
anda ning tuleb tagada võimalikult suur läbipaistvus; kutsub peale selle nõukogu üles 
kaasama parlamenti ja tegema sellega tihedat koostööd omavahendite süsteemi käsitleva 
otsuse vastuvõtmise menetluse kõigis etappides; rõhutab, et seda tuleb teha otsuste puhul, 
mis käsitlevad prioriteetide seadmist ja vahendite väljamaksmist kõigi rahastamisvahendite 
puhul, mida rahastatakse taasterahastu „NextGenerationEU“ raames välisest 
sihtotstarbelisest tulust;

9. soovitab kasutada Euroopa tuleviku teemaliselt konverentsilt saadud impulssi, et arutada, 
millist kasu annaks aluslepingute muutmine tagamaks, et parlament ja nõukogu 
kehtestavad häälteenamusega sätted liidu omavahendite kohta, mis põhinevad tõelistel 
omavahenditel ja on liikmesriikide eelarvetest sõltumatud, ning kaaluda, kuidas saaks 
sellisel juhul liikmesriikide heakskiitmisprotsessi reformida ja tõelisi omavahendeid 
aluslepingutes paremini kinnistada; usub, et see võiks tagada nii omavahendite süsteemi 
püsivuse kui ka tõhususe ning luua võimaluse tõelise Euroopa eelarvepoliitika 
kujunemiseks, millega toetatakse Euroopa Liidu toimimist ja vastupanuvõimet. 


