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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
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Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi 
kohta
(COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0325), mida on muudetud 
ettepanekuga (COM(2020)0445),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 311 ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0201/2018),

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsioone järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava 
parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta1 ning Euroopa Liidu omavahendite 
süsteemi reformimise kohta2,

– võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite kohta3,

– võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta vaheraportit mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks4,

– võttes arvesse oma 14. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta 
finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused5,

– võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta avaldusi 2021.–
2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused,

– võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta6,

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse 
taastekava“ (COM(2020)0442),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

1 ELT C 162, 10.5.2019, lk 51.
2 ELT C 162, 10.5.2019, lk 71.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0226.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.
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– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Omavahendite süsteemi käsitlev 
otsus annab komisjonile ühtlasi õigusliku 
aluse laenata kapitaliturgudelt raha, et 
katta taastepaketiga „NextGenerationEU“ 
seotud kulusid. Põhisumma 
tagamismaksmisega seotud ja 
intressikulusid tuleb refinantseerida liidu 
eelarvest eelnevalt kindlaks määratud aja 
jooksul, mis sõltub emiteeritud võlakirjade 
tähtajast ja võla tagasimaksmise 
strateegiast. Nende kulude tõttu ei tohiks 
põhjendamatult vähendada mitmeaastase 
finantsraamistiku kohaste programmide 
kulusid ega investeerimisvahendite 
summat ega suurendada järsult 
liikmesriikide makseid. Seepärast tuleks 
need kulud katta tõelistest uutest 
omavahenditest laekuvast tulust. Kõik 
sellistest uutest omavahenditest laekuvad 
summad, mis ületavad asjaomasel aastal 
tagasimaksekohustuste täitmiseks 
vajalikku summat, peaksid laekuma liidu 
eelarvesse üldtuluna. Pärast 
tagasimaksekava lõppu tuleks uute 
omavahenditega jätkata liidu eelarve 
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rahastamist üldtuluna.

Or. en

Selgitus

Uued omavahendid on eeltingimus, et Euroopa Parlament annaks järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta nõusoleku. Selleks on kindlad põhjused: poliitika tuleb viia kooskõlla 
ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite ülekaalu tuleb vähendada. Mõjuv põhjus 
reformiks on ka taasterahastu „NextGenerationEU“ raames võetud laenude kulude 
refinantseerimine uutest omavahenditest laekuvast tulust. Uued omavahendid tuleks 
võimaluse korral kasutusele võtta kohe või järk-järgult – järgmise perioodi jooksul –, kui 
õiguslikku alust veel ei ole. Kui kõik laenud on tagasi makstud, peaksid uued omavahendid 
ELi eelarvesse üldtuluallikana alles jääma.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Uued omavahendite kategooriad 
tuleks kasutusele võtta piisavalt kiiresti, et 
nendest laekuvat tulu saaks kasutada siis, 
kui tuleb hakata täitma intressi- ja 
tagasimaksekohustusi. Uutest 
omavahenditest saadav tulu peaks olema 
piisav vähemalt põhisumma 
tagasimaksete ja intresside ning muude 
nendega seotud kulude täielikuks 
katmiseks. Uued omavahendid peaksid 
olema kooskõlas liidu 
poliitikaeesmärkidega ning toetama 
Euroopa rohelist kokkulepet ja ühtse turu 
toimimist ning jõupingutusi äriühingute 
maksustamise tõhustamiseks. 2018. aasta 
novembri vaheraportis mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite kohta 
andis Euroopa Parlament teada, millised 
võiksid olla uued omavahendid, mis 
nendele nõudmistele vastavad.

Or. en

Selgitus

Vahearuandes loetletud uute omavahenditena kõne alla tulevad allikad on tasakaalustatud 
ning poliitilist suunitlust, sektoreid ja jaotuslikku mõju arvestades täiendavad. Need 
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suurendaksid ELi eelarvetulude mitmekesisust ja kindlust ning oleksid taasterahastu 
„NextGenerationEU“ tagasimaksekulude katmiseks piisavad. Uued tuluvood ei tohiks jääda 
ELi maksumaksjate kanda, vaid need peaksid pigem hõlmama ümber paigutatud kasumit või 
muus mõttes mobiilset maksubaasi või olema kooskõlas ELi poliitikaeesmärkidega, mille abil 
tagada kestlikkus.

Artikli 2 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekute eesmärk ei ole loetleda kõiki võimalusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praegust käibemaksupõhiste 
omavahendite kindlaksmääramise süsteemi 
kui liiga keerulist on korduvalt 
kritiseerinud Euroopa Kontrollikoda, 
Euroopa Parlament ja liikmesriigid. 
Seepärast on asjakohane lihtsustada 
kõnealuste omavahendite arvutamist.

(5) Käibemaksupõhistest 
omavahenditest on saanud kindel liidu 
eelarve tuluallikas ning ka edaspidi peaks 
neis kajastuma seos, mis valitseb ühtse 
turu tarbijate ja liidu rahanduse vahel. 
Praegust käibemaksupõhiste omavahendite 
kindlaksmääramise süsteemi kui liiga 
keerulist on aga korduvalt kritiseerinud 
Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Parlament 
ja liikmesriigid. Seepärast on asjakohane 
lihtsustada kõnealuste omavahendite 
arvutamist.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2018)0325.)

Muudatusettepanek 4

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 

(6) Et katta Euroopa taasterahastu 
põhisumma tagasimaksetega seotud ja 
intressikulud, 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 
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konsolideeritud maksubaasil, Euroopa 
Liidu heitkogustega kauplemise süsteemist 
saadavatel riigi tuludel ja ringlusse võtmata 
plastpakendijäätmete alusel arvutataval 
riigi osamaksel.

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. Peale selle tuleks sel 
eesmärgil niipea, kui aluseks olevad 
õiguslikud tingimused on kehtestatud, 
võtta kasutusele uued omavahendid, mis 
põhinevad süsinikdioksiidi piirimaksu 
mehhanismil, digiteenuste maksul ja 
finantstehingute maksul.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2018)0325.)

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Lisaomavahendid tuleks 
kasutusele võtta vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu vahel kokku 
lepitud õiguslikult siduvale ajakavale, et 
tagada aluseks olevate õigusaktide 
õigeaegne vastuvõtmine ja jõustamine nii, 
et tulud oleksid kulude tasumise ajaks 
laekunud. Komisjon peaks selleks esitama 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Uute omavahendite kogum, mis põhineb eri sektoritest saadaval tulul ja mille jaotuslik mõju 
on liikmesriigiti erinev, suurendaks ELi eelarvetulude mitmekesisust ja kindlust. Need allikad 
tekitaksid uue tuluvoo ja nende kogutulust piisaks taasterahastu „NextGenerationEU“ 
tagasimaksekulude katmiseks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu prioriteet on saavutada 
eesmärk vähendada heitkoguseid vähemalt 
40 % aastatel 1990–2030, nagu kohustuti 
Pariisi kliimakokkuleppes. Euroopa Liidu 
heitkogustega kauplemise süsteem on üks 
peamisi vahendeid selle eesmärgi 
saavutamiseks ja see annab tulu lubatud 
heitkoguste ühikute enampakkumisel 
müümise kaudu. Võttes arvesse Euroopa 
Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi 
ühtlustatud laadi ja liidu rahalist toetust 
leevendamis- ja kohanemismeetmete 
edendamiseks liikmesriikides, on 
asjakohane võtta selle raames kasutusele 
uued ELi eelarve omavahendid. Sellised 
omavahendid peaksid põhinema 
liikmesriikide poolt enampakkumisel 
müüdavatel lubatud heitkoguste ühikutel, 
sealhulgas üleminekuperioodil 
energiasektorile tasuta eraldatud ühikutel. 
Selleks et võtta arvesse teatavate 
liikmesriikide suhtes kohaldatavaid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ20 erisätteid, ei tuleks 
omavahendite osamakse 
kindlaksmääramisel arvesse võtta lubatud 
heitkoguste ühikuid, mis on ümber jaotatud 
solidaarsuse, majanduskasvu ja 
omavahelise ühendatusega seotud 
põhjustel, ega lubatud heitkoguste ühikuid, 
mis on sihtotstarbeliselt määratud 
innovatsioonifondile ja 
moderniseerimisfondile.

(8) Liidu prioriteet on saavutada 
eesmärk vähendada heitkoguseid vähemalt 
40 % aastatel 1990–2030, nagu kohustuti 
Pariisi kliimakokkuleppes. Euroopa Liidu 
heitkogustega kauplemise süsteem on üks 
peamisi vahendeid selle eesmärgi 
saavutamiseks ja see annab tulu lubatud 
heitkoguste ühikute enampakkumisel 
müümise kaudu. Võttes arvesse Euroopa 
Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi 
ühtlustatud laadi ja liidu rahalist toetust 
leevendamis- ja kohanemismeetmete 
edendamiseks liikmesriikides, on 
asjakohane võtta selle raames kasutusele 
uued ELi eelarve omavahendid. Sellised 
omavahendid peaksid põhinema 
liikmesriikide poolt enampakkumisel 
müüdavatel lubatud heitkoguste ühikutel, 
sealhulgas üleminekuperioodil 
energiasektorile tasuta eraldatud ühikutel. 
Selleks et võtta arvesse teatavate 
liikmesriikide suhtes kohaldatavaid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ20 erisätteid, ei tuleks 
omavahendite osamakse 
kindlaksmääramisel arvesse võtta lubatud 
heitkoguste ühikuid, mis on ümber jaotatud 
solidaarsuse, majanduskasvu ja 
omavahelise ühendatusega seotud 
põhjustel, ega lubatud heitkoguste ühikuid, 
mis on sihtotstarbeliselt määratud 
innovatsioonifondile ja 
moderniseerimisfondile. Ka Euroopa 
heitkogustega kauplemise süsteemil 
põhinevad omavahendid tuleks 
määratleda nii, et see hõlmaks võimalikku 
lisatulu, mis tekib, kui HKSi direktiivi 
kohaldamisala laiendatakse tulevikus 
uutele sektoritele või geograafilistele 
piirkondadele.

__________________ __________________
20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
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kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2018)0325.)

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kooskõlas liidu plastistrateegiaga 
saab ELi eelarve abil aidata kaasa 
plastpakendijäätmete vähendamisele. 
Omavahendid, mis põhinevad 
liikmesriikide osamaksel, mis on 
proportsionaalne igas liikmesriigis 
ringlusse võtmata plastpakendijäätmete 
kogusega, annavad stiimuli ühekordsete 
plasttoodete tarbimise vähendamiseks ning 
ringlussevõtu ja ringmajanduse 
edendamiseks. Samal ajal võivad 
liikmesriigid võtta sobivaimaid meetmeid 
nende eesmärkide saavutamiseks kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega.

(9) Kooskõlas liidu plastistrateegiaga 
saab ELi eelarve abil aidata kaasa 
plastpakendijäätmete vähendamisele. 
Omavahendid, mis põhinevad 
liikmesriikide osamaksel, mis on 
proportsionaalne igas liikmesriigis 
ringlusse võtmata plastpakendijäätmete 
kogusega, annavad stiimuli ühekordsete 
plasttoodete tarbimise vähendamiseks ning 
ringlussevõtu ja ringmajanduse 
edendamiseks. Samal ajal võivad 
liikmesriigid võtta sobivaimaid meetmeid 
nende eesmärkide saavutamiseks kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kuna see 
osamakse on kavandatud 
omavahenditena, mis põhinevad „saastaja 
maksab“ põhimõttel, ei tohiks selle suhtes 
korrigeerimismehhanisme kohaldada.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2018)0325.)

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Tagasimaksed ja muud 
korrektsioonimehhanismid tuleb kaotada. 
Kui tagasimakseteks tekib vajadus, tuleks 
selleks piiratud ajavahemiku jooksul, mil 
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tagasimaksed järk-järgult kaotatakse, 
ajutiselt vähendada kindla summa võrra 
liikmesriigi kogurahvatulul põhinevaid 
osamakseid.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Summa, mille liikmesriigid jätavad 
endale sissenõudmiskulude katmiseks 
(20 % kogutud traditsioonilistest 
omavahenditest), moodustab 
omavahenditest suure osa, mida ei tehta 
kättesaadavaks liidu eelarvele. Kogutud 
traditsiooniliste omavahendite osa, mille 
liikmesriigid jätavad endale 
sissenõudmiskulude katmiseks, tuleks viia 
20 %-lt uuesti algsele tasemele 10 %, et 
viia tolliseadmete, töötajate ja teabe jaoks 
antav rahaline toetus paremini vastavusse 
tegelike kulude ja vajadustega.

(11) Summa, mille liikmesriigid jätavad 
endale sissenõudmiskulude katmiseks 
(20 % kogutud traditsioonilistest 
omavahenditest), moodustab 
omavahenditest suure osa, mida ei tehta 
kättesaadavaks liidu eelarvele. Kogutud 
traditsiooniliste omavahendite osa, mille 
liikmesriigid jätavad endale 
sissenõudmiskulude katmiseks, tuleks viia 
20 %-lt uuesti algsele tasemele 10 %, et 
viia tolliseadmete, töötajate ja teabe jaoks 
antav rahaline toetus paremini vastavusse 
tegelike kulude ja vajadustega. Osakaal 
peaks olema kõigi liikmesriikide jaoks 
sama.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2018)0325.)

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 311 neljandale lõigule 
sätestab nõukogu liidu omavahendite 
süsteemi rakendusmeetmed. Sellised 
meetmed peaksid sisaldama üldisi ja 
tehnilist laadi sätteid, mida kohaldatakse 
kõigi omavahendite suhtes ja mille puhul 
asjakohane parlamentaarne järelevalve on 

(12) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 311 neljandale lõigule 
sätestab nõukogu liidu omavahendite 
süsteemi rakendusmeetmed. Sellised 
meetmed peaksid sisaldama üldisi ja 
tehnilist laadi sätteid, mida kohaldatakse 
kõigi omavahendite suhtes ja mille puhul 
asjakohane parlamentaarne järelevalve on 
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eriti oluline. Kõnealused meetmed peaksid 
sisaldama üksikasjalikke eeskirju, mis 
käsitlevad artikli 2 lõikes 1 osutatud 
kättesaadavaks tehtavate omavahendite 
summade kindlaksmääramist, sealhulgas 
artikli 2 lõike 1 punktides b–e osutatud 
omavahendite suhtes kohaldatavad 
sissenõudmismäärad, kogurahvatuluga 
seotud tehnilised küsimused ning sätted ja 
kord, mida on vaja omavahendite 
kogumise kontrollimiseks ja järelevalveks, 
sealhulgas eeskirjad, mis käsitlevad 
kontrolle ning selliste ametnike ja muude 
teenistujate õigusi, keda komisjon on 
volitanud korraldama kontrolle, ja mis 
tahes asjakohased aruandlusnõuded.

eriti oluline. Kõnealused meetmed peaksid 
sisaldama üksikasjalikke eeskirju, mis 
käsitlevad artikli 2 lõikes 1 osutatud 
kättesaadavaks tehtavate omavahendite 
summade kindlaksmääramist, sealhulgas 
artikli 2 lõike 1 punktides b–e osutatud 
omavahendite suhtes kohaldatavad 
sissenõudmismäärad, kogurahvatuluga 
seotud tehnilised küsimused ning sätted ja 
kord, mida on vaja omavahendite 
kogumise kontrollimiseks ja järelevalveks, 
sealhulgas eeskirjad, mis käsitlevad 
kontrolle ning selliste ametnike ja muude 
teenistujate õigusi, keda komisjon on 
volitanud korraldama kontrolle, ja mis 
tahes asjakohased aruandlusnõuded. 
Meetmed peaksid sisaldama ka praktilisi 
sätteid, mille kohaselt tuleb liikmesriike ja 
Euroopa Parlamenti kui üht 
eelarvepädevat institutsiooni 
korrapäraselt teavitada võetud laenude 
seisust, võlahaldusest ja sellega seotud 
riskijuhtimisstrateegiatest ning 
tagasimaksekavast. 

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2018)0325.)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Selleks et omavahendite otsusega 
kehtestatud ülemmäärade piires säiliks 
piisav varu, mille abil liit saaks täita kõik 
asjaomasel aastal tasumisele kuuluvad 
finantskohustused ja tingimuslikud 
kohustused, tuleks omavahendite otsuse 
ülemmäära tõsta maksete assigneeringute 
puhul 1,40 %-le ja kulukohustuste 
assigneeringute puhul 1,46 %-le 
liikmesriikide summaarsest 
kogurahvatulust turuhindades.

(13a) Selleks et omavahendite otsusega 
kehtestatud ülemmäärade piires säiliks 
piisav varu, mille abil liit saaks täita kõik 
asjaomasel aastal tasumisele kuuluvad 
finantskohustused ja tingimuslikud 
kohustused, tuleks omavahendite otsuse 
ülemmäära tõsta maksete assigneeringute 
puhul 1,50 %-le liikmesriikide 
summaarsest kogurahvatulust 
turuhindades.

Or. en
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(Tekst on võetud ettepanekust COM(2020)0445.)

Selgitus

Kui tõsta kogurahvatulust arvutatavat omavahendite alalist ülemmäära veel 0,1 % võrra (st 
1,40 %-lt 1,50 %-le), saaks mitmeaastase finantsraamistiku summat suurendada nii, et see 
oleks üldiselt kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga.

Kulukohustuste suhtes kohaldatav omavahendite ülemmäär tuleks kaotada. Sellega piiratakse 
tegelikult kulusid õigusliku aluse põhjal, mille vastuvõtmisel Euroopa Parlament kui üks 
eelarvepädev institutsioon ei saa täieõiguslikult osaleda, ning õigem oleks see vastu võtta ELi 
toimimise lepingu artikli 312 alusel. Kulukohustuste ja maksete korrapärast kujunemist saab 
ette näha eri menetluste ja õigusaktidega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13f) Tagastamatu toetuse, 
rahastamisvahendite kaudu antava 
tagasimakstava toetuse või eelarveliste 
tagatiste andmiseks laenatud vahendite 
tagasimakseid ning tasumisele kuuluvaid 
intresse tuleks rahastada liidu eelarvest. 
Laenatud vahendid, mis antakse 
liikmesriikidele laenudena, tuleks tagasi 
maksta laenu saanud liikmesriikidelt 
saadud summadest. Liidule tuleb eraldada 
ja teha kättesaadavaks vahendid, mis on 
vajalikud selleks, et ta saaks täita kõik 
erakorralisest ja ajutisest 
laenuvõtmisvolitusest tulenevad 
finantskohustused ja tingimuslikud 
kohustused asjaomasel aastal ja igas 
olukorras kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 310 lõikega 4 ja ELi toimimise 
lepingu artikliga 323.

(13f) Tagastamatu toetuse, 
rahastamisvahendite kaudu antava 
tagasimakstava toetuse või eelarveliste 
tagatiste andmiseks laenatud vahendite 
tagasimakseid ning tasumisele kuuluvaid 
intresse tuleks rahastada tulust, mis laekub 
liidu eelarvesse lisatud uutest 
omavahenditest. Laenatud vahendid, mis 
antakse liikmesriikidele laenudena, tuleks 
tagasi maksta laenu saanud liikmesriikidelt 
saadud summadest. Liidule tuleb eraldada 
ja teha kättesaadavaks vahendid, mis on 
vajalikud selleks, et ta saaks täita kõik 
erakorralisest ja ajutisest 
laenuvõtmisvolitusest tulenevad 
finantskohustused ja tingimuslikud 
kohustused asjaomasel aastal ja igas 
olukorras kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 310 lõikega 4 ja ELi toimimise 
lepingu artikliga 323.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2018)0445.)

Muudatusettepanek 13
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13i) Üksnes selleks et täita 
erakorralisest ja ajutisest 
laenuvõtmisvolitusest tulenevaid 
täiendavaid finantskohustusi ja 
tingimuslikke kohustusi ning tagada 
rahaline kestlikkus ka majanduslanguse 
ajal, tuleks maksete assigneeringute 
ülemmäära ja kulukohustuste 
assigneeringute ülemmäära suurendada 
0,6 protsendipunkti võrra.

(13i) Üksnes selleks et täita 
erakorralisest ja ajutisest 
laenuvõtmisvolitusest tulenevaid 
täiendavaid finantskohustusi ja 
tingimuslikke kohustusi ning tagada 
rahaline kestlikkus ka majanduslanguse 
ajal, tuleks maksete assigneeringute 
ülemmäära suurendada 0,6 protsendipunkti 
võrra.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2020)0445.)

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) tulu, mis on saadud digiteenuste 
maksust, mida hakatakse kohaldama, kui 
nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 
teatavate digiteenuste osutamisest saadud 
tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist 
süsteemi (COM(2018) 148 final), on vastu 
võetud ja seda on hakatud rakendama; 
tegelik sissenõudmismäär ei tohi ületada 
100 %;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eb) finantstehingute maks, mis 
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nõutakse kooskõlas nõukogu direktiiviga 
(EL) nr […/…] sisse kohaldatava 
sissenõudmismääraga, mille suurus ei 
ületa nimetatud direktiivis kehtestatud 
miinimummäärasid; kui neid 
omavahendeid rakendatakse ajutiselt 
tõhustatud koostöö raames, ei mõjuta 
need tõhustatud koostöös mitteosalevaid 
liikmesriike;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ec) tulu, mis laekub süsinikdioksiidi 
piirimaksu mehhanismist kookõlas 
komisjoni ettepanekuga [.../...];

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Ilma et see piiraks muid 
ettepanekuid, kehtestavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu tihedas koostöös 
komisjoniga õiguslikult siduva ajakava, 
mille kohaselt tuleb uued omavahendid, 
millest saadav tulu on piisav vähemalt 
artiklis 3b sätestatud 
laenuvõtmissuutlikkusest tulenevate 
laenukasutuse kulutuste 
tagasimaksmiseks, kasutusele võtta 
hiljemalt 1. jaanuariks 2028.
Komisjon esitab selleks asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.
Uutest omavahenditest saadav tulu 
kantakse liidu eelarvesse alates 
1. jaanuarist 2021.
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Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament nõuab, et uute omavahendite kasutuselevõtuks alates 2021. aastast 
kehtestataks õiguslikult siduv ajakava.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Omavahendite kogusumma, mis 
eraldatakse liidule selleks, et katta iga-
aastased maksete assigneeringud, ei tohi 
ületada 1,40 % kõikide liikmesriikide 
summaarsest kogurahvatulust.

1. Omavahendite kogusumma, mis 
eraldatakse liidule selleks, et katta iga-
aastased maksete assigneeringud, ei tohi 
ületada 1,50 % kõikide liikmesriikide 
summaarsest kogurahvatulust.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2020)0445.)

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu eelarvesse kantud iga-
aastased kulukohustuste assigneeringud 
ei tohi ületada 1,46 % kõikide 
liikmesriikide summaarsest 
kogurahvatulust.“;

välja jäetud

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2020)0445.)

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Säilitada tuleb kulukohustuste 
assigneeringute ja maksete 
assigneeringute sobiv suhe, et tagada 
nende omavaheline kokkusobivus ning et 
oleks võimalik lõikes 1 sätestatud 
ülemmäära järgida järgnevatel aastatel.

välja jäetud

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2020)0445.)

Selgitus

Kulukohustuste ja maksete vaheline omavaheline kokkusobivus on eelarvekulude puhul väga 
tähtis. Seetõttu ei tohiks seda reguleerida õigusraamistikus, mille kohaselt Euroopa 
Parlament otsustusprotsessis ei osale.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3b – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud 
kuludeks kasutatud vahendite põhisumma 
tagasimaksed ja maksmisele kuuluvad 
intressid kaetakse liidu üldeelarvest. 
Eelarvelised kulukohustused võib vastavalt 
määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 
artikli 112 lõikele 2 jaotada mitme aasta 
jooksul tehtavateks iga-aastasteks 
osamakseteks.

2. Lõike 1 punktis b osutatud 
kuludeks kasutatud vahendite põhisumma 
tagasimaksed ja maksmisele kuuluvad 
intressid kaetakse tulust, mis laekub liidu 
eelarvesse lisatud uutest omavahenditest. 
Eelarvelised kulukohustused võib vastavalt 
määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 
artikli 112 lõikele 2 jaotada mitme aasta 
jooksul tehtavateks iga-aastasteks 
osamakseteks.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2020)0445.)

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Ülejäägi ülekandmine

Liidu eelarveaasta kulusid ületav tulude 
summa kantakse üle järgmisesse 
eelarveaastasse.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2018)0325.)

Selgitus

Ülejäägi määratlus tuleks sätestada rakendusmääruses, mille puhul Euroopa Parlament saab 
anda nõusoleku selle kohta, kas see tuleb maha arvata kogurahvatulul põhinevatest 
omavahenditest või tuleb seda arvestada järgmisel aastal täiendavate kulude 
assigneeringuna.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid jätavad 
sissenõudmiskulude katteks endale 10 % 
artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud 
summadest.

2. Liikmesriigid jätavad 
sissenõudmiskulude hüvitamiseks endale 
10 % artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud 
summadest.

Or. en

(Tekst on võetud ettepanekust COM(2020)0445.)

Selgitus

Tuleks selgitada, et 10 % ei ole mõeldud selleks, et katta tegelikke sissenõudmiskulusid, mis 
on liikmesriigiti väga erinevad, vaid pigem kompensatsiooniks (hüvitamiseks või stiimuliks) 
selle eest, et liikmesriikide ametiasutused koguvad ja käitlevad tollimaksusid liidu nimel. 
Sissenõudmiskulusid ei tohiks pidada teatavatele liikmesriikidele, kes koguvad väga suure osa 
ELi tollituludest, mõeldud varjatud tagasimakseks.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) konkurentsireeglite rikkumise eest 
määratud trahvidest ja 
rikkumismenetlustest laekuva tulu 
käsitlemine eelarves;

Or. en

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 311 neljandas lõigus sätestatud nõusolekumenetluse kohaselt 
tuleks rakenduseeskirjades sätestada, et konkurentsireeglite rikkumise eest määratud 
trahvidest ja rikkumismenetlustest laekuva lisatulu võrra tuleb suurendada järgmise aasta 
kuluassigneeringud, mitte arvestada seda maha kogurahvatulul põhinevatest, täiendavatest 
omavahenditest. Sellisest tulust tulenevaid kulukohustuste ja maksete assigneeringuid ei 
tohiks mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade kohaldamisel arvesse võtta.
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SELETUSKIRI

Kaasraportöörid tuletavad meelde, et Euroopa Parlament on pikka aega seisnud selle eest, et 
ELi omavahendite süsteemi põhjalikult reformitaks. Nad usuvad, et nüüd, kui viimase uut liiki 
omavahendi (st kogurahvatulul põhineva osamaksu) kasutuselevõtust on möödunud 32 aastat, 
on aeg teha ELi tulusüsteemis suured muudatused. Süsteem tuleb ümber kujundada ja eelkõige 
uued omavahendid kasutusele võtta kolmel järgmisel põhjusel.
 

 ELi eelarve jaoks on vaja soovitavalt uusi ja sõltumatuid lisatuluallikaid, et oleks 
lihtsam rahastada kaugemale ulatuvat ja tulevikku vaatavat mitmeaastast 
finantsraamistikku, mille summa on nii suur, et sellest saaks katta aluslepingupõhiste 
väljakujunenud poliitikavaldkondade kulud, teha kulutusi uutes esmatähtsates 
valdkondades, nagu Euroopa rohelise kokkuleppe täitmisega seotud investeeringud, 
ning katta vähemalt osa puudujääkidest, mis tekivad seetõttu, et Ühendkuningriik astus 
liidust välja.

 Sellistes valdkondades nagu keskkonnasaaste, CO2 heite maksustamine, 
maksutulupuudujäägi kõrvaldamine, äriühingute maksustamise ühtlustamine ja muude 
mobiilsete maksubaaside hõlmamine tuleb luua poliitikameetmetega kaasnevaid 
hüvesid ja Euroopa lisaväärtust.

 Tuleb vähendada kogurahvatulul põhinevad omavahendite ülekaalu, sest nii muutub EL 
eelarve tulupool autonoomsemaks. Tuleb loobuda arusaamast, et ELi eelarve on 
eelarvesummade ümberpaigutamise süsteem. 

Kaasraportöörid on selle poolt, et püüda COVID-19 kriisi majanduslike tagajärgede 
leevendamiseks võtta omavahendite süsteemi alusel kasutusele suures summas vahendeid. 
Muudetud otsusega tõstetakse omavahendite ülemmäära. Nii saab liit eelarves suurema 
manööverdamisruumi, et lubada komisjonil võtta kindla tähtaja jooksul 750 miljardit eurot 
laenu.

Lisaks eespool loetletud argumentidele on algatusel veel üks mõjuv põhjus, miks võtta uued 
omavahendid kasutusele. Seda argumenti on käsitletud ka komisjoni teatises COM(2020)442 
„ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava“. Teatises on kavandatud uuenduslik 
viis, kuidas rahastada omavahendite otsuse alusel selliste laenuks võetud summade pikaajalist 
tagasimaksmist, mis eraldatakse sihtotstarbelise välistuluna taasterahastu „NextGenerationEU“ 
kaudu ning makstakse välja mitmesuguste olemasolevate ja uute ELi kuluprogrammide kaudu. 
Nagu parlament oma 15. mai 2020. aasta resolutsioonis (järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta) esimest korda kirjeldas 
ja selgitas, on sellega ette nähtud uued omavahendite kategooriad, millest saadav tulu kataks 
keskmise pikkusega ja pikas perspektiivis võetud laenude intressi ja põhisumma 
refinantseerimise kulud. Nii oleks võimalik vältida riikide osamaksu järsku suurendamist ning 
eelarvekulude ja mitmeaastase finantsraamistiku kohaste investeerimisvahendite 
märkimisväärset kärpimist. Uute tuluallikate majanduslikul tagajärjel peaks suurenema mitte 
eelkõige ELi kodanike, vaid rahvusvaheliste saastajate ja hargmaiste ettevõtete maksukoormus. 

Kaasraportöörid soovitavad Euroopa Parlamendil seda tegutsemisviisi toetada ja anda teada, et 
mitmeaastase finantsraamistiku (mis on osa taastepaketist) kohta annab parlament nõusoleku 
ainult siis, kui uued omavahendid võetakse eespool nimetatud eesmärkidel kasutusele. Laenu 
tagasimaksmise kulud tuleb katta uutest omavahenditest laekuvast tulust. Peale selle tuletavad 
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kaasraportöörid meelde, et uued omavahendid tuleb kasutusele võtta 1. jaanuarist 2021. 
Euroopa Parlament peaks nõudma, et institutsioonid kehtestaksid siduva ajakava ja võtaksid 
siduvad kohustused, et hakata seda põhimõtet rakendama 2021. aastast, sest esimesed 
intressimaksed tuleb teha juba nimetatud aastal. Olenemata kõikehaaravuse põhimõttest 
määrataks sellise korraga kindlaks laekuva tulu miinimumsumma ning selle tulu ligikaudne 
profiil, mis uutest omavahenditest peaks kuni 2058. aastani laekuma. 

Kui muud põhjused, miks tõelisi omavahendeid on vaja, kehtivad endiselt, siis nende 
lisaväärtust võiks suureneda.

Kui kaasraportöörid pidid valima, milliseid uusi omavahendeid käesolevas raporti projektis 
toetada, siis lähtusid nad sellest, et mitmeaastast finantsraamistikku ja omavahendeid käsitlev 
2018. aasta novembri vaheraport võeti vastu üsna üksmeelselt ja täiskogu avaldas laialdast 
toetust järgmisest tuluallikatest koosnevale paketile: 

 praegu kasutatavad omavahendid (traditsioonilised omavahendid, eelkõige tollimaksud, 
käibemaksupõhine omavahend, mida tuleb küll lihtsustada, ja neid täiendav, 
kogurahvatulul põhinev omavahend); 

 uued omavahendid, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 2018. aasta mais, st 
omavahendid, mis põhinevad äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil, 
heitkogustega kauplemise süsteemil ja ringlusse võtmata plastpakendijäätmete koguse 
põhjal arvutatud riiklikul osamaksel;

 uute omavahenditena võivad kõne alla tulla ka vahendid, mis põhinevad 
finantstehingute maksul (isegi kui see põhineb tõhustatud koostööl), digilteenuste 
maksul ja süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismil.

Omavahendite otsuse läbivaatamisel tuleks ühtlasi täita teatavad Euroopa Parlamendi 
pikaajalised nõudmised, nt et trahve käsitataks lisatuluna.

Mis puudutab menetlust, siis tuleb muudetud omavahendite ettepaneku ja taasterahastu 
„NextGenerationEU“ õigusliku ülesehituse tõttu otsuse vastuvõtmist ja ratifitseerimist 
kiirendada. Kui käesolev otsus on vastu võetud ja ratifitseeritud, võib Euroopa taasterahastut 
kasutama hakata.

Peale selle, et omavahendite süsteemi käsitlevas otsuses on kindlaks määratud ja määratletud 
omavahendite kategooriad, sisaldab see ka muid olulisi sätteid, mis on seotud ELi eelarve 
tulupoole eri aspektidega, eelkõige omavahendite ülemmääraga. Selle määraga, mis on 
väljendatud protsendina ELi kogurahvatulust, määratakse kaudselt kindlaks fiskaalne 
manööverdamisruum, mida on vaja (teatavate ja tingimuslike) lisakohustuste täitmiseks ning 
ELi laenutegevuse tagamiseks. ELi hea krediidireiting ning tema suutlikkus tagada ja täita 
pikaajalisi finantskohustusi on väärtuslik vara, mida tuleks erakorraliste finantsvajaduste ajal 
täielikult ära kasutada.

Enne omavahendeid käsitleva otsuse jõustumist peavad kõik liikmesriigid selle heaks kiitma. 
Ratifitseerimismenetlus on teatavasti pikk protsess. Nõukogu palus Euroopa Parlamendil 
seadusandliku arvamuse esitamise protsessi kiirendada, et nõukogu saaks otsuse 
nõuandemenetluse kohaselt vastu võtta.

Kaasraportöörid soovivad, et taasterahastu kohta tehtaks otsus kiiresti, kuid et Euroopa 
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Parlamendi peamisi nõudmisi järgmiseks finantsraamistiku perioodiks ei jäetaks täitmata ega 
ohverdataks. Seetõttu teevad nad ettepaneku panna raport viivitamata hääletusele, et nõukogul 
oleks võimalik omavahendeid käsitlev muudetud otsus vastu võtta. Samal ajal peaks parlament 
solidaarsuse huvides ja Euroopa fiskaalpõhimõtetest täielikult kinni pidades nõudma, et 
taasterahastu „NextGenerationEU“ oleks lahutamatult seotud võla refinantseerimiseks 
kasutatavate uute omavahendite kasutuselevõtuga, ja leidma selleks siduva viisi.


