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ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et olukorras, kus vahendeid napib, tuleks hakata suuremat tähelepanu 

pöörama ELi rahaliste huvide kaitsele, kui ELi eelarves suurendatakse tulusid 

omavahendite suurema arvestusliku väärtuse alusel; arvestades, et suuremat tähelepanu 

tuleks pöörata ka tõhustatud koostööle ning komisjoni ja liikmesriikide ühistööle; 

B. arvestades, et ELi eelarve on eelkõige investeerimiseelarve, millel on mõningane 

liikmesriikide vaheline ümberjagamisfunktsioon ja mille peamine eesmärk on ELi ühiste 

poliitikavaldkondade ja eesmärkide toetamine, andes stardiraha keskpikkadele kuni 

pikaajalistele investeeringutele; 

C. arvestades, et üks ELi eelarve peamistest eesmärkidest peaks olema kiirema 

majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamine vähem arenenud piirkondades, et 

saavutada võrdväärne sotsiaalne ja majanduslik areng kõigis liikmesriikides – eesmärk, 

millele peaks märkimisväärselt kaasa aitama suurem omavahendite kasutamine; 

1. on seisukohal, et omavahendid tuleks suunata projektidele, mis võivad luua suurimat 

Euroopa lisaväärtust; rõhutab, et kulutuste puhul tuleks keskenduda valdkondadele, kus 

Euroopa tasandi rahastamine on vältimatu või kus riikliku tasandi rahastamine oleks 

Euroopa eesmärgi saavutamiseks ebapiisav; 

2. rõhutab, et praegune omavahendite süsteem on ülemäära keerukas ja asetab 

ebaloomulikult suure rõhu liikmesriikide vahelisele netobilansile; toetab uute 

omavahendite kasutuselevõttu, mis vähendab ELi eelarve sõltuvust liikmesriikide 

kogurahvatulul põhinevatest osamaksudest ning võimaldab ELi rahastamist paremini ELi 

poliitikale ja prioriteetidele pühendada; on seisukohal, et uute tõeliste omavahendite 

osakaalu tuleks suurendada vähemalt 50 %ni ELi eelarve tulude poolest; 

3. on seisukohal, et eelseisvad läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle 

ning Brexit annavad ELile võimaluse reformida omavahendite süsteemi; on veendunud, et 

komisjon ja liikmesriigid peaksid ette valmistama selgetel ja ühiselt kokkulepitud 

põhimõtetel põhineva reformi; palub seetõttu, et liikmesriigid võtaksid ette süsteemi 

põhjaliku reformi ning muudaksid ELi tulevase rahastamise stabiilsemaks, 

jätkusuutlikumaks ja prognoositavamaks, suurendades samal ajal läbipaistvust ja 

aruandekohustust ELi kodanike vastu; palub komisjonil kaaluda kõrgetasemelise 

omavahendite töörühma aruandes ELi rahastamise tuleviku kohta antud soovitusi; 

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama reformi selleks, et võtta kasutusele 

stiimulid ja ergutada liikmesriike investeerima Euroopa projekti ning kaotada kõik 

tagasimaksemehhanismid ja korrektsioonid, mis muudaks struktuuri lihtsamaks, 

stabiilsemaks, õiglasemaks ja läbipaistvamaks; on sellega seoses seisukohal, et 

liikmesriikide osamaksud ELi eelarvesse tuleks stabiilsuse ja kasvu pakti kohasest 

eelarvepuudujäägi arvutamisest välja jätta; 

5. palub liikmesriikidel võtta arvesse riske, mida omavahendite suurendamine võib tulude 

kogumise süsteemile kaasa tuua ning mis nõuaks seetõttu vajalike kaitsemeetmete 
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kehtestamist; 

6. juhib tähelepanu vajadusele tugevdada olemasolevaid kontrollisüsteeme ning kehtestada 

uued mehhanismid, et vältida pettusi ja õigusnormide rikkumisi, mis võivad ELi 

finantshuve uute omavahendite kogumisel kahjustada; palub komisjonil olla sellega seoses 

valmis tegema ettepanekuid asjakohaste meetmete kohta ELi finantshuvide kaitseks, kui 

liikmesriigid kehtestavad ELi eelarve jaoks uued omavahendid; 

7. peab kahetsusväärseks, et liidus teostatavas tollikontrollis esineb suuri lahknevusi ja 

pettustega seotud suured summad põhjustavad omavahendite kogumisele suurt kahju; 

rõhutab tollikontrollide ja nendega seotud tollimaksude kogumise tähtsust; juhib 

tähelepanu käibemaksu alalaekumise ja piiriüleste käibemaksupettuste tõttu saamata 

jäävale tulule; rõhutab tõsiasja, et kõrgelt maksustatud kaupade salakaubavedu tähendab 

ELi ja liikmesriikide eelarve jaoks märkimisväärselt vähenenud tulusid; palub komisjonil 

tugevdada ühist tollikontrolli poliitikat, nähes ette tõelise ühtlustamise, et parandada 

traditsiooniliste omavahendite kogumist; 

8. tuletab meelde, kui tähtis on hõlbustada ja kiirendada teabevahetust selliste asutustega 

nagu OLAF ja Europol, et võidelda tollipettuste ja piiriüleste maksukuritegude vastu; 

juhib erilist tähelepanu rahvusvaheliste käibemaksupettuste, nn karussellpettuste arvu 

suurenemisele ning palub komisjonil tugevdada seda liiki pettuste ennetamiseks ja 

ärahoidmiseks võetavaid meetmeid; peab ülioluliseks optimeerida käibemaksuressursse 

praktilisel tasandil nii, et see ei tooks ELi kodanikele ja liikmesriikidele kaasa 

lisakoormust; 

9. on seisukohal, et mis tahes uued vastu võetud vahendid peaks vastama kolmele 

põhitingimusele: lihtsus, võrdsus ja demokraatlik kontroll; tuletab meelde, et uute 

rahastamisallikate kaalumisel tuleks arvesse võtta kõrgetasemelise omavahendite 

töörühma nimetatud põhimõtteid; toonitab, et uus süsteem peaks olema Euroopa 

maksumaksjate jaoks arusaadav ja läbipaistev ning mõistab hukka nullsummamängu 

poliitika, mida mõned ELi riigid praegu kohaldavad; on seisukohal, et 

eelarveläbirääkimistel ei juhinduta Euroopa lisaväärtuse põhimõttest, vaid riikliku 

„õiglase osa“ loogikast ja eelarvetasakaalust; 

10. julgustab komisjoni ja liikmesriike kaaluma peale selle muid ELi maksupõhiseid 

vahendeid, mis võiksid luua rohkem Euroopa lisaväärtust teatavates riskidega seotud 

poliitikavaldkondades, tugevdades samal ajal ELi eelarvet ning vähendades eelarves 

kogurahvatulul ja käibemaksul põhinevate vahendite osakaalu; on seisukohal, et praegune 

käibemaksul põhinevate omavahendite süsteem tuleks asendada riigi tasandil kogutud 

käibemaksu ühe osa nõuetekohase ülekandmisega; on veendunud, et uusi vahendeid võiks 

saada ka sellistest Euroopa poliitikavaldkondadest nagu keskkonna-, energia-, kliima- ja 

transpordipoliitika; 

11. juhib tähelepanu, et omavahendite kasutamine peaks olema suunatud Euroopa avalikele 

hüvedele, mis võivad kõikidele liikmesriikidele võrdväärselt kasu tuua ning mille puhul 

ELi tasandi meetmed ei ole mitte ainult asjakohased, vaid vältimatud, või juhtudele, kus 

riikliku rahastamise võimalused on ELi prioriteetide ja eesmärkide saavutamiseks 

ebapiisavad; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on toetada ELi eelarvest ELi edasist 

integreerimist ja liikmesriikide vahelist ühtekuuluvust; võtab teadmiseks kaks suure 

Euroopa lisaväärtusega valdkonda, mille kodanikepoolse toetuse määr on samuti kõrge, 
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nimelt teadus- ja arendustegevus ning sise- ja välisjulgeolek; 

12. rõhutab, et EL peaks kaaluma tegevuse vähendamist valdkondades, mille suhtes valitseb 

seisukoht, et liidu antav lisaväärtus on väike või et liit ei suuda lubatut ära teha; rõhutab 

siiski, et kui ambitsioonikad Euroopa eesmärgid on kindlaks määratud, tuleks eraldada 

vastavalt piisavad vahendid, ning kui seatakse uued eesmärgid, tuleks esitada uued 

vahendid; 

13. väljendab oma veendumust, et omavahendite kulutused sise- ja välisjulgeoleku 

projektidele saavad kodanikelt positiivse hinnangu, mis suurendab nende Euroopa 

lisaväärtust; väljendab muret kulutuste madala taseme pärast mõnedes peamistes 

julgeolekuvaldkondades, nagu ettevalmistavad meetmed kaitse- ja julgeolekualase 

koostöö ning teadusuuringute valdkonnas; 

14. väljendab heameelt omavahendite suurema kasutuse üle teadus- ja arendustegevusega 

seotud projektide puhul, kuigi esineb endiselt kahtlusi rahastavate projektiliikide suhtes; 

rõhutab, et kulutused peaksid keskenduma lühiajalist kasu toovate programmide asemel 

projektidele, mis on pikas perspektiivis tulusad ja toovad ELile kasu; 

15. väljendab muret selle pärast, et liidu eelarves on kliimaga seotud kulutustele eraldatud 

väga väike osa; on seisukohal, et omavahenditest saadud tulud tuleks kulutada 

projektidele, millega luuakse suuremat Euroopa lisaväärtust, sealhulgas võitlusele 

kliimamuutustega; 

16. nõuab avatud arutelu ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika jaoks 

tehtavate maksete taseme säilitamise üle järgmisel programmiperioodil, võttes arvesse 

nende poliitikavaldkondade täiendavust ja suurt lisaväärtust Euroopa stabiilsuse, 

konkurentsivõime ja majanduskasvu jaoks; 

17. kutsub üles suurendama sihtotstarbeliselt suutlikkust nendes liikmesriikides, kellel on 

raskusi tsentraalselt hallatavate programmidega, nagu Euroopa ühendamise rahastu, 

programm „Horisont 2020“ ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond; 

18. kutsub komisjoni üles esitama parlamendile järgmise aasta jooksul teatist, milles ta 

selgitab, kuidas ta kavatseb ühitada pikaajalised poliitilised eesmärgid, näiteks strateegia 

„Euroopa 2020“ olukorraga, mis tekib pärast 2020. aasta mitmeaastast finantsraamistikku; 

on kindlalt veendunud, et ELi järgmise aastakümne tegevuskava peaks mängima 

otsustavat rolli järjestikuste finantsraamistike väljatöötamise protsessis; 

19. tuletab meelde, et omavahendite eraldamisel tuleks arvesse võtta pikaajalisi projekte, 

näiteks programmi „Horisont 2020“ ja Junckeri komisjoni kümmet prioriteeti; kutsub 

komisjoni üles suunama oma prioriteedid nende pikaajaliste projektide edukale 

saavutamisele; 

20. on veendunud, et lihtsamad ja selgemad eeskirjad aitavad kaasa vahendite kiirele 

eraldamisele ja suurendavad tõhusust ja läbipaistvust, mille tulemusel tehakse vähem 

vigu; palub komisjonil koostada sellest lähtuvalt tegevuskava; 

21. väljendab muret viisi pärast, kuidas kulutuste tegemist mõõdetakse; on arvamusel, et 

eelarvetasakaalu süsteem ei ole asjakohane, kui tegemist on projektidega, mis hõlmavad 
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Euroopa lisaväärtust, kuna neid projekte võib rakendada ainult ühes liikmesriigis, mis 

võib tekitada ebakõla kõnealuse riigi ja teiste riikide raamatupidamisaruannete vahel; 

22. juhib tähelepanu sellele, et poliitika, mis tooks kasu kõikidele ELi kodanikele ja annaks 

rohkem Euroopa lisaväärtust, ei ole netobilansi osas ligitõmbav; on seepärast veendunud, 

et tuleks välja töötada uus meetod projektide väärtuste hindamiseks ja kehtestada tuleks 

ühtlustatud aruandlus; 

23. kordab, et selle asemel, et vaadata üksnes iga liikmesriigi raamatupidamisaruannet, on 

ülimalt tähtis eraldada omavahendeid projektidele, millel on potentsiaal luua suurimat 

Euroopa lisaväärtust; kutsub komisjoni üles esitama ambitsioonikad uute omavahendite 

ettepanekud; on veendunud, et see võiks vähendada liikmesriikide kogurahvatulul 

põhinevate osamaksude suhtelist osakaalu ELi eelarves ning aidata lõpetada Euroopa-

vastase keskendumise pelgalt õiglasele netobilansile; 

24. on seisukohal, et komisjon peaks uurima võimalust koguda CO2-lõivu süsinikdioksiidi 

hinnasüsteemi abil (kasutades kas maksustamist või turupõhiseid vahendeid), kui ühte 

võimalust ELi eelarve tugevdamiseks; on veendunud, et selline vahend võiks pakkuda 

suurt Euroopa lisaväärtust, kuna see lõiv võiks toimida stiimulina, et muuta tarbijate ja 

tootjate käitumist vähem CO2-heidet tekitava tuleviku kasuks; on siiski seisukohal, et mis 

tahes maksupõhine ELi tasandi lahendus peaks olema konkreetse liikmesriigi 

kogumaksukoormuse suhtes võimalikult neutraalne; märgib, et sellise lõivu puhul tuleks 

samuti võtta arvesse praeguseid heitkogustega kauplemise süsteeme, et vältida kattuvaid 

ja vastuolulisi vahendeid ja eesmärke. 
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