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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 1

(1) 15. ja 16. detsembril 2005. aastal 
Brüsselis toimunud kohtumisel jõudis 
Euroopa Ülemkogu muu hulgas järeldusele, 
et omavahendeid reguleeriv kord peab 
lähtuma üleüldisest võrdsuse põhimõttest.
Kõnealune kord peab seega vastavalt 1984. 
aasta Euroopa Ülemkogu Fontainebleau' 
istungjärgu järeldustele tagama, et ühegi 
liikmesriigi eelarvekoormus ei oleks 
ülemäärane tema suhtelise jõukusega 
võrreldes. Seepärast on asjakohane 
kehtestada sätted teatavate liikmesriikide 
kohta.

(1) 15. ja 16. detsembril 2005. aastal 
Brüsselis toimunud kohtumisel jõudis 
Euroopa Ülemkogu muu hulgas järeldusele, 
et omavahendeid reguleeriv kord peab 
lähtuma üleüldisest võrdsuse põhimõttest.
Kõnealune kord peab seega vastavalt 1984. 
aasta Euroopa Ülemkogu Fontainebleau' 
istungjärgu järeldustele tagama, et ühegi 
liikmesriigi eelarvekoormus ei oleks 
ülemäärane tema suhtelise jõukusega 
võrreldes. Euroopa Ülemkogu jõudis 15.–
16. detsembril 2005. aastal järeldusele, et 
lisaks üksikutele liikmesriikidele 
kohaldatavate eelarve kulude poolt 
puudutavate erimeetmete suurele arvule 
ning Ühendkuningriigi suhtes 
kohaldatavale tagasimaksele tuleks Austria, 
Saksamaa, Madalmaade ja Rootsi 
käibemaksupõhiste omavahendite 
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sissenõudmismäära ajavahemikus 2007–
2013 vähendada ning et samas 
ajavahemikus tuleks vähendada 
Madalmaade ja Rootsi rahvamajanduse 
kogutulul põhinevaid aastaseid 
brutomakseid. Selles raamistikus
kehtestatakse esialgu ja ainult ajani, mil 
2008.-2009. aasta läbivaatamise käigus 
õiglasemas ning läbipaistvamas uues 
omavahendite süsteemis kokku lepitakse, 
sätted teatavate liikmesriikide kohta.

Or. en

Selgitus

Otsuse alguses on vaja näidata läbipaistvamalt, millistele liikmesriikidele erandid tehakse, 
mida need erandid tähendavad ja et erimeetmed puudutavad ka eelarve kulude poolt. Sellest 
tulenevalt ühendatakse põhjendus 8 põhjendusega 1. Ühtlasi peaks olema täiesti selge, et 
Euroopa Parlament saab sellega nõustuda ainult seni, kuni uue süsteemi osas 2008.-2009. 
aasta läbivaatamise käigus kokku lepitakse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 11

(11) Euroopa Ülemkogu kutsus 15.–16. 
detsembril 2005. aastal komisjoni üles 
teostama kogu ELi kulusid ja vahendeid 
hõlmava täieliku ja laiaulatusliku 
läbivaatamise ning koostama selle kohta 
2008.–2009. aastal aruande. Läbivaatamise 
raames peaks komisjon seetõttu tegema 
omavahendite süsteemi toimimise 
üldkontrolli, lisades sellele vajadusel 
asjakohased ettepanekud.

(11) Euroopa Ülemkogu kutsus 15.–16. 
detsembril 2005. aastal komisjoni üles 
teostama kogu ELi kulusid ja vahendeid 
hõlmava täieliku ja laiaulatusliku 
läbivaatamise ning koostama selle kohta 
2008.–2009. aastal aruande. Läbivaatamise 
raames peaks komisjon seetõttu tegema 
omavahendite süsteemi toimimise 
üldkontrolli, lisades sellele asjakohased 
ettepanekud vastavalt tingimustele, mis on 
kehtestatud deklaratsioonis 
finantsraamistiku läbivaatamise kohta, mis 
on lisatud 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta.

Or. en
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Selgitus

Tähelepanu juhitakse institutsioonidevahelist kokkulepet käsitleva Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni lõigetele 6+8. Parlament ootab, et komisjon esitaks konkreetsed ettepanekud 
omavahendite otsuses muudatuste tegemiseks. Sellest tulenevalt on "vajadusel" välja jäetud. 
Parlament on läbivaatusega seotud igas etapis. Nii tulud kui kulud vajavad reformimist ja 
parlament on valmis seda arutama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) Euroopa Parlament märkis oma 17. 
mai 2006. aasta resolutsioonis1 

institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta, 
et sellise ülevaate eesmärk peaks olema
jõuda kokkuleppele uue, tervikliku 
finantssüsteemi osas, mis on õiglane, 
paindlik, edumeelne ja läbipaistev ning mis 
annab liidule vahendi liidu püüdluste 
kokkusobitamiseks omavahendite, mitte 
liikmesriikide osamaksudega ja juhtis 
tähelepanu asjaolule, et eriti omavahendite 
süsteemi, samuti kulude poolt tuleb kiiresti 
reformida, et vältida samasuguseid 
valusaid liikmesriikidevahelise kauplemise 
kogemusi järgmise finantsraamistiku 
puhul; 
__________________________
1Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, 
P6_TA(2006)0210.

Or. en

Selgitus

Tähelepanu juhitakse institutsioonidevahelist kokkulepet käsitleva Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni lõigetele 6+8. Parlament ootab, et komisjon esitaks konkreetsed ettepanekud 
omavahendite otsuses muudatuste tegemiseks. Sellest tulenevalt on "vajadusel" välja jäetud. 
Parlament on läbivaatusega seotud igas etapis. Nii tulud kui kulud vajavad reformimist ja 
parlament on valmis seda arutama.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 11 b (uus)

(11 b) Lisaks sellele rõhutas Euroopa 
Parlament oma 18. mai 2006. aasta 
resolutsioonis komisjoni poliitilise 
strateegia aastaaruande kohta (APS)1, et 
üksnes tulude, täpsemalt tõeliste 
omavahendite süsteemi kasutusele võtmine, 
ja kulude, täpsemalt põllumajanduse 
otsetoetuste kaasrahastamise kasutusele 
võtmine ning nihe poliitikas maaelu arengu 
suunas, ulatuslik ümberhindamine 
võimaldab Euroopa Liidul „süsteemi 
ümber korraldada”, et vastata meie kiiresti 
muutuva maailma väljakutsetele;
__________________________
1Sellel kuupäeval vastuvõetud tekstid, 
P6_TA(2006)0221.

Or. en

Selgitus

Tähelepanu juhitakse institutsioonidevahelist kokkulepet käsitleva Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni lõigetele 6+8. Parlament ootab, et komisjon esitaks konkreetsed ettepanekud 
omavahendite otsuses muudatuste tegemiseks. Sellest tulenevalt on "vajadusel" välja jäetud. 
Parlament on läbivaatusega seotud igas etapis. Nii tulud kui kulud vajavad reformimist ja 
parlament on valmis seda arutama.


