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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks, et praegune liidu omavahendite süsteem ei ole kodanike jaoks 
läbipaistev ega vasta asutamislepingutes seatud eesmärkidele, eelkõige liidu majandusliku
sõltumatuse osas;

2. märgib, et selle asemel, et anda liidule poliitika elluviimiseks piisavaid omavahendeid, 
muudab praegune süsteem ühenduse rahastamise kodanikele arusaamatuks ja selle 
tagajärjeks on liikmesriikide, maksumaksjate ja puhaskasu saajate vahelised 
läbirääkimised rahastamise vähendamiseks, lähtudes niinimetatud õiglase osa põhimõttest, 
mille puhul ei võeta üldse arvesse kõikide ühenduse partnerite liidu liikmelisuse arvukaid 
eeliseid ning mis on vastuolus ühtekuuluvuse loogikaga;

3. pooldab seega liidu rahastamissüsteemi (kulude ning ka tulude) põhjalikku läbivaatamist, 
mida komisjon lubas teha aastatel 2008–2009 vastavalt 2005. aasta detsembri Euroopa 
Ülemkogu järeldustele ja deklaratsioonile mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise 
kohta, mis on lisatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta;

4. peab vajalikuks kavandada uus liidu omavahendite süsteem:

– mille moodustavad tõepoolest ühenduse omavahendid ja mitte liikmesriikide 
sissemaksed Euroopa eelarvesse;

– mis kindlustab liidule tema poliitika asjakohaseks rahastamiseks piisavad vahendid, 
eelkõige tulevasi laienemisi silmas pidades;

– mis on läbipaistev ja arusaadav;

– mis allub täielikult demokraatlikele otsustus- ja kontrolliprotsessidele;

– mis on õiglane;

5. peab selleks vajalikuks võtta järk-järgult kasutusele liidu tõelised, maksudest kogunevad 
omavahendid, mis loob otsese seose ühenduse kodanike ja rahaliste vahendite vahel, mis 
oleks tõhus ja õiglane ning millega ei kaasneks maksumaksjate üldise maksukoormuse 
suurenemist;

6. omavahendeid puudutavate otsustusmehhanismide suhtes:

– kinnitab veel kord nõusolekut Euroopa põhiseaduses kavandatava mehhanismiga, see 
tähendab ühelt poolt nõukogu poolt pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga 
vastu võetud ja kõikide liikmesriikide poolt nende vastavate põhiseaduslike nõuete 
kohaselt kinnitatud Euroopa seaduses sätestatud põhisätteid ja teiselt poolt nõukogu 
poolt pärast parlamendis kinnitamist kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud 
seaduses kehtestatud rakendusmeetmeid;
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– tuletab siiski meelde, et sellised sätted on Euroopa põhiseaduses sätestatud liidu 
rahalisi vahendeid käsitleva üldise lepingu lahutamatu osa, ning see tugineb 
järgmistele põhimõtetele:

● jätta omavahendite üle otsustamisel viimane sõna liikmesriikidele;

● võtta praegused finantsperspektiivid lepingusse seadusega, milles kehtestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik ning milleks on vaja nõukogu ja parlamendi 
nõusolekut;

● kaotada aastaeelarves kohustuslike ja mittekohustuslike kulude eristamine;

● anda parlamendile otsustusõigus kogu aastaeelarve suhtes;

7. rõhutab, et Euroopa põhjalikum poliitiline integreerumine edaspidi eeldab paratamatult
omavahendeid puudutava otsustusprotsessi lihtsustamist, et see oleks tõhusam, ning 
Euroopa Parlamendi volitamist ühiselt liikmesriikide parlamentidega nende vahendite 
kinnitamiseks nii, et see otsustusprotsess toimuks täielikult ühenduse tasandil;

8. on seisukohal, et selle läbivaatamise edu tagamiseks on kõikide liidu poliitikate 
konsolideerimiseks vaja paralleelselt omavahendite süsteemi reformimisega ümber 
sõnastada liidu kulude eesmärgid, arvestades Euroopa ülesehitamise arenguprotsessi ning 
lähtudes Euroopa Parlamendi, komisjoni, nõukogu ja riikide parlamentide vahelistest 
arutlustest;

9. väljendab seega rahulolu meetodite üle, mida vastutav raportöör kasutas riikide 
parlamentidega dialoogi ning praegu parlamendi foorumites Euroopa tuleviku teemal 
toimuvate viljakate arutelude pidamiseks.
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