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LÜHISELGITUS

15.–16. detsembril 2005. aastal kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni üles valmistama ette uut 
Euroopa Liidu omavahendeid käsitlevat otsust ja Ühendkuningriigi suhtes kohaldatavat 
korrigeerimist käsitlevat töödokumenti muudetul kujul, et rakendada ülemkogu järeldused 
Euroopa Liidu rahastamise kohta ning tagamaks, et omavahendeid käsitlev kord tugineks 
erapooletuse ja progressiivsuse põhimõtetele. Kõnealune kord peab seega vastavalt 1984. aasta 
Euroopa Ülemkogu Fontainebleau' kohtumise järeldustele tagama, et ühegi liikmesriigi 
eelarvekoormus ei oleks ülemäärane tema suhtelise jõukusega võrreldes.

Suurem osa komisjoni ülalnimetatud ettepanekust käsitleb üksikasjalikult tehnilisi meetmeid 
kehtivate omavahendeid käsitlevate õigusaktide kohandamiseks, et rakendada erikord 
Saksamaa, Austria, Hollandi ja Rootsi kasuks ning Ühendkuningriigi suhtes kohaldatava 
korrigeerimise arvutusmeetod, võttes arvesse kokkulepitud vähendamisi, et tagada 
Ühendkuningriigi täielik osalemine käimasoleva laienemise rahastamises.

Liidu omavahendeid peetakse "liikmesriikidest eraldiseisvaks ja sõltumatuks 
rahastamisallikaks". Nii on liidu omavahendid olnud traditsiooniliselt tollimaksud, 
põllumajandus- ja suhkrulõivud ning käibemaks, millele lisandus 1988. aastal RKT põhine 
vahend. Käesolev ettepanek ei muuda seda olukorda.

Siiski tähendab globaliseerumine ja sellest tulenev tollimaksude vähenemine, et RKTl põhinev 
vahend on praegu olulisim vahend suurema osa eelarve rahastamiseks, käibemaksu 
arvutusbaasi ülempiiri määratlemiseks ja kõige olulisem – nende koguvahendite ülemmäära 
kinnitamiseks, mida ühendus võib saada. Sellise arengu tulemusel on omavahendite süsteem 
suuresti "ära kurnatud" ja iganenud. Selle mittemuutmine suurendaks nende vahendite nappust, 
mida liit vajab järgnevate aastate probleemidega tegelemiseks ning oma püüdluste 
saavutamiseks. Tuleks välja pakkuda uus, laiaulatuslik, läbipaistev ning liidule mitmete aastate 
jooksul piisavaid sissetulekuid tagav rahastamisskeem.

Selle kinnituseks kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni üles viima läbi kõiki ELi kulude ja 
vahendite aspekte hõlmav täielik ja laiaulatuslik läbivaatamine ning on eriti oluline, et hiljuti 
sõlmitud institutsioonidevahelisele kokkuleppele lisatud deklaratsioon näeb esmajoones ette, et 
Euroopa Parlament peab igakülgselt osalema selles läbivaatamises.

Sellega seoses on selge, et liidule võidakse kavandada uusi dünaamilisi tulude allikaid.
Määratleda oleks vaja rahastamisvahendi liik või rahastamismehhanismide portfell, mis 
vastaksid kõige paremini tuleviku vajadustele. Iga selline ettepanek peaks säilitama 
liikmesriikide tehtavad maksed, mis põhinevad peamiselt RKTl ja nende riikide suhtelisel 
rikkusel. Samuti saaks kavandada täiendavaid allikaid, mis oleks kombinatsioon 
rahastamisvahenditest nagu käibemaksu protsendimäär, ettevõtte kasumiosa ja tulumaksu 
protsendimäär.
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1 ELT C... / ELTs seni avaldamata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
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 vajadusel 
asjakohased ettepanekud. Komisjon arvestab 
sellel läbivaatamisel ja oma ettepanekute 
koostamisel Euroopa Parlamendi töö ja 
soovitustega vastavalt Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahelisele 2006. aasta eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevale 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
lisatud deklaratsiooni tingimustele.

Muudatusettepanek 2
Artikkel 9
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Komisjon viib kõiki ELi kulusid ja vahendeid 
hõlmava täieliku ja laiaulatusliku 
läbivaatamise raames, mille kohta ta koostab 
aruande 2008.–2009. aastal, läbi 
omavahendite süsteemi üldkontrolli, lisades 
sellele vajadusel asjakohased ettepanekud.

Komisjon viib kõiki ELi kulusid ja vahendeid 
hõlmava täieliku ja laiaulatusliku 
läbivaatamise raames, mille kohta ta koostab 
aruande 2008.–2009. aastal, läbi 
omavahendite süsteemi üldkontrolli, lisades 
sellele vajadusel asjakohased ettepanekud.
Komisjon arvestab sellel läbivaatamisel ja 
oma ettepanekute koostamisel Euroopa 
Parlamendi töö ja soovitustega vastavalt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahelisele 2006. aasta 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitlevale 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
lisatud deklaratsiooni tingimustele.


