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4
EUROOPA LIIDU KONTROLLIKODA, võttes arvesse
Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 322 lõiget 2;
võttes arvesse komisjoni 14. märtsil 2022. aastal vastu võetud ettepanekut võtta vastu
nõukogu määrus meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks
heitkogustega kauplemise süsteemil, piiril kohaldataval süsinikdioksiidi
kohandusmehhanismil ja ümberjaotatud kasumil põhinevad omavahendid, ning
rahavajaduste rahuldamise meetmete kohta 1;
võttes arvesse 30. märtsil 2022. aastal laekunud nõukogu taotlust arvamuse
avaldamiseks;
võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis
käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks
otsus 2014/335/EL, Euratom 2;
võttes arvesse nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 609/2014 meetodite ja menetluse
kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja
kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste
rahuldamiseks vajalike meetmete kohta 3, mida on viimati muudetud 5. aprilli 2022.
aasta määrusega (EL, Euratom) 2022/615 4;
võttes arvesse nõukogu 30. aprilli 2021. aasta määrust (EL, Euratom) 2021/770, mis
käsitleb ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevate omavahendite
arvutamist, nimetatud omavahendite kättesaadavaks tegemise meetodeid ja
menetlusi, rahavajaduste rahuldamise meetmeid ning kogurahvatulul põhinevate
omavahendite teatavaid aspekte 5; ning

1

COM(2022) 101 final, 2022/0071 (NLE), 14.3.2022.

2

ELT L 424, 15.12.2020, lk 1.

3

ELT L 168, 7.6.2014, lk 39.

4

ELT L 115, 13.4.2022, lk 51.

5

ELT L 165, 11.5.2021, lk 15.

5
võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja varasemaid arvamusi 6 ELi omavahendite
süsteemi kohta, eelkõige arvamusi 5/2018 ja 2/2021.
ning arvestades järgmist:
1)

komisjoni aruteludokumendis ELi rahanduse tuleviku kohta 7 rõhutati, et praegune
rahastamisviis on liiga keeruline, läbipaistmatu ja täis keerukaid
korrigeerimismehhanisme; ning et tulevikus peaks süsteem olema lihtne, õiglane
ja läbipaistev;

2)

Euroopa Parlamendi märtsis 2018 vastu võetud ELi omavahendite süsteemi
reformi käsitlevas resolutsioonis toodi välja puudujäägid ELi eelarve rahastamise
viisis ja nõuti kaugeleulatuvaid reforme ning kutsuti eelkõige üles võtma
kasutusele erinevaid uut liiki omavahendeid ja kaotama kõik korrektsioonid 8;

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

6

Arvamused 2/2021 (ELT C 402I, 5.10.2021, lk 1), 11/2020 (ELT C 26, 22.1.2021, lk 1), 5/2018
(ELT C 431, 29.11.2018, lk 1), 7/2015 (ELT C 5, 8.1.2016, lk 1), 7/2014 (ELT C 459,
19.12.2014, lk 1), 2/2012 (ELT C 112, 18.4.2012, lk 1), 2/2008 (ELT C 192, 29.7.2008, lk 1),
2/2006 (ELT C 203, 25.8.2006, lk 50), 4/2005 (ELT C 167, 7.7.2005, lk 1) ja 7/2003
(ELT C 318, 30.12.2003, lk 1).

7

COM(2017) 358 final, 28.6.2017.

8

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2018. aasta resolutsioon Euroopa Liidu omavahendite
süsteemi reformimise kohta (2017/2053(INI)).
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Sissejuhatus
01 Euroopa taasterahastu (edaspidi „NGEU“) on ajutine fond, mille eesmärk on

toetada liikmesriike COVID-19 pandeemia sotsiaal-majandusliku mõju vähendamisel,
taastumisel ja kestliku majanduskasvu tee jätkamisel. NGEU raames tehakse
kättesaadavaks kuni 750 miljardit eurot kapitaliturgudelt kaasatud rahalisi vahendeid.
Selleks et EL saaks NGEU raames liikmesriikidele antud tagastamatu rahalise toetuse
tagasi maksta, on vaja piisavat tulu. Kava kohaselt tehakse neid tagasimakseid kuni
aastani 2058 9.

02 Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid finantsraamistiku 2021–2027

institutsioonidevahelises kokkuleppes10 kokku tegevuskava piisavate uute
omavahendite kasutuselevõtuks, et katta NGEU tagasimaksetega seotud eeldatavatele
kuludele vastav summa. Tegevuskava kohaselt teeb komisjon ettepaneku viie uue
omavahendi kohta – kolm 2021. aastal ja kaks 2024. aastal – ning võtab need
kasutusele vastavalt eelarveaastateks 2023 ja 2026.

03 22. detsembril 2021 tegi komisjon ettepaneku muuta omavahendite otsust11, et

kehtestada alates 2023. aastast järk-järgult kolm uut omavahendite kategooriat: neist
esimene põhineks läbivaadatud ELi heitkogustega kauplemise süsteemil, teine piiril
kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil ja kolmas suurimate ja kõige
kasumlikumate hargmaiste ettevõtjate jääkkasumi osal, mis jaotatakse ümber
liikmesriikidele. Seda ettepanekut ei ole veel vastu võetud. Samal ajal võttis komisjon
kohustuse teha 2022. aasta esimeses pooles ettepanek uute eeskirjade kohta, mis
käsitlevad uute omavahendite kättesaadavaks tegemist.

04 Komisjon esitas 14. märtsil 2022 nõukogule ettepaneku võtta vastu määrus

meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks heitkogustega
kauplemise süsteemil, piiril kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil ja
9

Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2094, millega luuakse Euroopa Liidu
taasterahastu COVID-19 kriisi järgse taastumise toetuseks (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 23).

10

16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa
Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast
koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute
omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava (ELT L 433I, 22.12.2020,
lk 28).

11

Ettepanek nõukogu otsuseks, millega muudetakse otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis
käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi, COM(2021) 570 final 2021/0430 (CNS).

7
ümberjaotatud kasumil põhinevad omavahendid, ning rahavajaduste rahuldamise
meetmete kohta (edaspidi „ettepanek“). 30. märtsil 2022 palus nõukogu kontrollikojal
esitada ettepaneku kohta arvamuse.

NGEU rahastamiseks kavandatud uued omavahendid
Läbivaadatud ELi heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevad
omavahendid

05 ELi heitkogustega kauplemise süsteem (HKS) on ELi CO2-turg, mille kaudu

ettevõtjad ostavad või saavad saastekvoote. Komisjoni ettepaneku kohaselt kantakse
ELi eelarvesse 25% tuludest, mis saadakse heitkogustega kauplemise raames
omavahendite alla liigitatavate saastekvootidega kauplemisest. See hõlmab tulusid
praegusest paiksete käitiste ja lennunduse heitkogustega kauplemise süsteemist, mille
jaoks müüakse enampakkumisel täiendavaid saastekvoote, samuti süsteemi
laiendamist meretranspordile ning eraldi maanteetranspordi ja hoonete heitkogustega
kauplemise süsteemi kehtestamist.

06 Komisjon tegi omavahendite otsuses (vt punkt 03) ka ettepaneku ajutise

solidaarsusmehhanismi kehtestamiseks. Mehhanismiga nähakse ette maksimaalne
osalus väiksema sissetulekuga ja CO2-mahukatele liikmesriikidele ning minimaalne
osalus tavaliselt suurema sissetulekuga ja vähese CO2 heitega liikmesriikidele.
Komisjoni hinnangul toovad heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevad
omavahendid ELi 2026–2030. aasta eelarvesse keskmiselt 12 miljardit eurot aastas.

Piiril kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil põhinevad
omavahendid

07 Piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismiga (CBAM) kehtestatakse
ELi imporditavale kaubale, mille tootmine on seotud heitkogustega, CO2 hind, mis
vastab summale, mida oleks makstud siis, kui see kaup oleks toodetud ühtsel turul.
Piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi vastuvõtmine on praegu
seadusandlikus arutelus12.

12

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseks, millega kehtestatakse piiril
kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism, COM(2021) 564 final 2021/0214(COD).

8

08 Selliste toodete importimiseks ELi peavad importijad ostma CBAMi sertifikaadi.
Sertifikaatide hind arvutatakse HKSi lubatud heitkoguse ühikute iganädalase
enampakkumise keskmise hinna alusel, väljendatuna eurodes CO2 heite tonni kohta.
Komisjoni ettepaneku kohaselt suunatakse 75% liikmesriikide poolt piiril kohaldatava
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi raames kogutud tulust ELi eelarvesse. See
mehhanism peaks hakkama ELi eelarvesse tulu tooma pärast aastateks 2023–2025
kavandatud üleminekuperioodi. Komisjoni hinnangul toob mehhanism aastatel
2026–2030 ELi eelarvesse keskmiselt 1 miljard eurot aastas.

Omavahend, mis põhineb suurimate ja kõige kasumlikumate hargmaiste
ettevõtjate jääkkasumi osal, mis jaotatakse ümber liikmesriikidele

09 Komisjon ettepaneku kohaselt maksaksid liikmesriigid ELi eelarvesse osamaksu,
mis põhineb suurimate ja kõige kasumlikumate hargmaiste ettevõtjate jääkkasumi
osal, mis jaotatakse ümber liikmesriikidele. Liikmesriikidel on õigus saada osa
ümberjaotatud kasumist, mis on seotud hargmaiste ettevõtjate pakutavate kaupade
või teenustega, mida kasutatakse või tarbitakse nende jurisdiktsioonides.

10 See omavahend põhineb rahvusvahelise maksuraamistiku reformil, milles
2021. aasta oktoobris leppisid kokku rohkem kui 130 OECD/G20 maksubaasi
kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise kaasava raamistiku liiget. Nimetatud
kokkuleppe n‐ö esimese samba eesmärk on võimaldada osalevatel riikidel maksustada
osa maailma suurimate hargmaiste ettevõtjate jääkkasumist ning seda arutatakse
praegu rahvusvahelisel tasandil. Seetõttu ei ole komisjon veel vastu võtnud
valdkondlike õigusaktide ettepanekuid.

11 Selle kavandatud omavahendi alusel kannaksid liikmesriigid ELi eelarvesse 15%
hargmaiste ettevõtjate maksustatavast kasumist, mis neile eraldatakse. Hinnanguliselt
jääb selle omavahendiga ELi eelarvesse teenitav iga‐aastane tulu vahemikku
2,5–4 miljardit eurot.

Omavahendite kättesaadavaks tegemine

12 Omavahendite otsuse täiendamiseks vastu võetud nn „vahendite kättesaadavaks
tegemise määrused“ on ELi rahastamissüsteemi tugisambad. Nendega kehtestatakse
omavahendite komisjonile kättesaadavaks tegemise kord ja tähtajad järgmiselt:
o

määruses (EL) nr 609/2014 käsitletakse traditsioonilisi omavahendeid ning
käibemaksul ja kogurahvatulul põhinevaid omavahendeid;

9
o

määrus (EL) 2021/7702 hõlmab uut omavahendit, mis põhineb ringlusse võtmata
plastpakendijäätmetel.

13 Kui punktides 05–11 kirjeldatud omavahendite otsuse kavandatud muudatused

vastu võetakse, lisandub ELi rahastamissüsteemi veel kolm omavahendit. Nende üle on
praegu käimas seadusandlik arutelu, kuid komisjon on juba praeguses varases etapis
esitanud ettepaneku võtta uute omavahendite jaoks kasutusele konkreetne vahendite
kättesaadavaks tegemise määrus (vt punkt 04). Järgnevalt esitatakse meie arvamus
selle ettepaneku kohta.

Ettepanek

14 Komisjoni sõnul lisab see ettepanek muudetud omavahendite otsuses välja

pakutud täiendavate uute omavahenditega seotud praktilise korra, sealhulgas
kontrolli-, järelevalve- ja läbivaatamismeetmed. Ettepaneku struktuur järgib või kordab
esimese ja teise omavahendite kättesaadavaks tegemist käsitleva määruse sätteid, mis
puudutavad dokumentide säilitamist, halduskoostööd, omavahendite arvestust,
riigikassat ja raamatupidamisarvestuse korda ning rahavarude haldamist.

15 Ettepanekus sätestatakse eeskirjad kolme täiendava omavahendi kättesaadavaks
tegemiseks. Samuti sisaldab see sätteid reservatsioonidega hõlmatud makse ja
läbivaatamismenetluse ning omavahendite hilinenud kättesaadavaks tegemise korral
tasumisele kuuluva viivise kohta.

16 Komisjon kordab oma ettepanekus, et kui selles määruses jõutakse kokkuleppele,

siis tuleks kõigi omavahendite kättesaadavaks tegemise sätted koondada, et vältida
mitme paralleelse kättesaadavaks tegemise määruse olemasolu (esimene, teine ja
kolmas omavahendite kättesaadavaks tegemise määrus) ning tagada õiguslik sidusus
kooskõlas liidu parema õigusloome tegevuskavaga 13.

13

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele: Parem õigusloome: ühendatud jõududega parema õigusloome
poole, COM(2021) 219 final, 29.4.2021.
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Tähelepanekud
Üldised märkused

17 Kui kavandatud heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevate omavahendite

peamine komponent välja arvata, ei ole ettepanekus esitatud uusi omavahendeid
käsitlevaid valdkondlikke õigusakte veel heaks kiidetud. Seadusandlik protsess
heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamiseks mere- ja maanteetranspordist ning
hoonetest pärit heitkogustele ning piiril kohaldatava süsinikdioksiidi
kohandusmehhanismi kasutuselevõtmiseks ei ole veel lõpule viidud. Samuti ei ole veel
kindlaks määratud liikmesriikidele suurimate ja kõige kasumlikumate hargmaiste
ettevõtjate jääkkasumi (mis jaotatakse ümber liikmesriikidele) arvutamise alust. Kuna
töö Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning G20 maksubaasi
kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise kokkuleppe 14 kaasava raamistiku
rakendamiseks on praegu käimas, on komisjon teatanud, et esitab 2022. aasta jooksul
nõukogu direktiivi ettepaneku.

18 Seetõttu ei ole komisjon veel kehtestanud sisemenetlusi kavandatud uute

omavahendite haldamiseks. Need hõlmavad tulude arvutamise, kindlaksmääramise ja
sissenõudmise korda. Teabe puudumine selliste protsesside toimimise kohta piirab
käesoleva arvamuse ulatust.

19 Oleme varem märkinud, et omavahendite süsteem on keeruline ja

läbipaistmatu 15. Pärast komisjoni ettepanekut omavahendite otsuse muutmiseks,
millega lisatakse kolm uut omavahendit, kehtestatakse ettepanekuga konkreetsed
eeskirjad ja meetodid nende kättesaadavaks tegemiseks. Need eeskirjad ja meetodid
erinevad olemasolevate omavahendite suhtes kohaldatavatest eeskirjadest ja
meetoditest (vt punktid 21–38). Seetõttu on ELi rahastamise süsteem meie hinnangul
endiselt keeruline.

14

Avaldus kahesambalise lahenduse kohta majanduse digitaliseerimisest tingitud
maksuprobleemide käsitlemiseks, OECD/G20 maksubaasi kahanemise ja kasumi
ümberpaigutamise projekt, 8. oktoober 2021.

15

Väljendasime oma arvamustes 2/2012 ja 2/2006 muret selle üle, et ELi eelarve rahastamise
nii praegune kui ka varasem omavahendite süsteem on keerukas ning ei ole piisavalt
läbipaistev.

11

Konkreetsed märkused

20 Lisaks eespool tõstatatud küsimustele esitame konkreetsed märkused ettepaneku

järgmiste peatükkide kohta (viidates asjakohastele sätetele):
a)

üldsätted (ettepaneku artiklid 1–4);

b)

omavahendite raamatupidamisarvestus (ettepaneku artiklid 5 ja 6);

c)

omavahendite arvutamine (ettepaneku artiklid 7–9);

d)

omavahendite kättesaadavaks tegemine (ettepaneku artiklid 10–17);

e)

reservatsioonidega hõlmatud makse ja läbivaatamismenetlus (ettepaneku artiklid
18 ja 19);

f)

lõppsätted (ettepaneku artiklid 21 ja 22).

Üldsätted

21 Komisjon teeb ettepaneku säilitada tõendavaid dokumente HKSil põhinevate

omavahendite kohta kolm aastat ning piiril kohaldataval süsinikdioksiidi
kohandusmehhanismil põhinevate omavahendite ja ümberjaotatud kasumil
põhinevate omavahendite kohta viis aastat 16. Teistel olemasolevatel omavahenditel on
juba erinevad dokumentide säilitamise tähtajad: traditsioonilistel omavahenditel kolm
aastat, kogurahvatulul ja käibemaksul põhinevatel omavahenditel neli aastat ning
ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevatel omavahenditel viis aastat. Kuigi
märgime, et tõendavate dokumentide säilitamise kavandatud tähtajad on erinevad,
tervitame asjaolu, et need on kooskõlas iga omavahendi andmete parandamiseks
lubatud tähtajaga (vt punkt 32).

16

Ettepaneku artikkel 2.

12

Omavahendite raamatupidamisarvestus

22 Omavahendite raamatupidamisarvestusse kandmisel nähakse ettepanekus ette
erinevad vaatlusaastad, mida kasutatakse asjaomase eelarve osamaksude
arvutamiseks (vt 1. pilt):
o

HKSil põhinevate omavahendite puhul eelarveaasta17;

o

piiril kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil põhinevate
omavahendite puhul kaks aastat enne eelarveaastat18;

o

ümberjaotatud kasumipõhiste omavahendite puhul kolm aastat enne
eelarveaastat19.

1. pilt. Eri omavahendite arvutamise periood

* HKSi osamaksud põhinevad lõplikel arvandmetel, kuid ajutise solidaarsusmehhanismiga (vt punkt 06)
seotud kohandused põhinevad prognoosidel.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda nõukogu määruse (EL, Euratom) 2021/770, nõukogu määruse
(EMÜ, Euratom) nr 609/2014 ja ettepaneku alusel.

23 Kui HKSil põhinevate omavahendite jaoks kavandatud lähenemisviis on sarnane
traditsiooniliste omavahendite puhul kasutatavale lähenemisviisile, siis piiril
kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi ja ümberjaotatud kasumil
17

Ettepaneku artikli 5 lõige 3 ja artikli 7 lõige 1.

18

Ettepaneku artikli 5 lõige 4 ja artikkel 8.

19

Ettepaneku artikli 5 lõige 5 ja artikkel 9.

13

põhinevate omavahendite jaoks kavandatud lähenemisviisis erineb liikmesriikide
osamaksude arvutamise aluseks olev aasta aastast, mil neid vajatakse ELi eelarve jaoks.
See tähendab, et liikmesriikide osamaksud ELi eelarvesse ei ole seotud asjaomase
vaatlusaastaga, mil kulusid tuleb rahastada.

24 Lähenemisviis piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi ja
ümberjaotatud kasumil põhineva omavahendi jaoks erineb olemasolevatest
lähenemisviisidest, mida kasutatakse olemasolevate omavahendite puhul ja mida
kavandatakse heitkogustega kauplemise süsteemil põhineva omavahendi jaoks.
Kogurahvatulul, käibemaksul ja ringlusse võtmata plastjäätmetel põhinevad
omavahendid kantakse eelarvesse eelarveaasta prognoositud summade alusel. Need
määratakse eelnevalt kindlaks ja seejärel kohandatakse järgnevatel aastatel (saldode ja
saldode korrigeerimise mehhanismi kaudu). Samas tunnistame, et kavandatud meetod
piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil ja ümberjaotatud kasumil
põhinevate omavahendite jaoks suurendab prognoositavust. See võib vähendada ka
omavahendite haldamisega seotud halduskoormust, sest järgnevatel aastatel ei vajata
saldo arvutamise menetlust.

Omavahendite arvutamine

25 Kolme uue omavahendi arvutamise kavandatud meetodid

20

sõltuvad suurel
määral komisjoni esitatud omavahendite otsuse muudatuse heakskiitmisest,
seadusandlikus arutelus olevate või kavandatavate valdkondlike õigusaktide
heakskiitmisest ning nende haldamise korra väljatöötamisest (vt punktid 17 ja 18).
Seetõttu ei saa me nende uute tuluallikate arvutamiseks välja pakutud sätteid
põhjalikult hinnata.

20

Ettepaneku artiklid 7–9.
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Omavahendite kättesaadavaks tegemine
Omavahendite kättesaadavaks tegemise ajastus

26 Komisjoni ettepaneku kohaselt tehakse kõik uued omavahendid kättesaadavaks
kuu esimesel tööpäeval:
o

heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevad omavahendid tehakse
kättesaadavaks nõude kindlaksmääramise kuule järgneva teise kuu esimesel
tööpäeval21;

o

ümberjaotatud kasumil põhinevad omavahendid tehakse kättesaadavaks iga kuu
esimesel tööpäeval (kaheteistkümnendikosadena liikmesriigi eelneva aasta
aastaaruande asjaomastest kogusummadest)22;

o

piiril kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil põhinevad omavahendid
tehakse kättesaadavaks selle aasta veebruari esimesel tööpäeval23.

27 Olemasolevad omavahendid tehakse samuti kättesaadavaks iga kuu esimesel
tööpäeval (välja arvatud traditsioonilised omavahendid, mis tehakse kättesaadavaks
esimesel tööpäeval, mis järgneb maksu kindlaksmääramise kuule järgneva teise kuu
19. päevale). Kiidame heaks omavahendite kättesaadavaks tegemise ajastuse
ühtlustamise.
Saldo arvutamine, parandused ja kohandused

28 Ettepanek sisaldab menetlust kohandamise kogusumma
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kohandamiseks
heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevate omavahendite arvutamisel25. Selle
menetluse eesmärk on võtta arvesse kõige uuemad kogurahvatulu ja heitkogustega
kauplemise süsteemi andmed, et kohandada järgnevatel aastatel liikmesriikide poolt
kõnealusel aastal tehtud osamakseid. Komisjon annab liikmesriikidele 1. veebruariks
teada saldo arvutamise tulemused ja iga liikmesriik kannab netosumma järgmise aasta
märtsi esimesel tööpäeval raamatupidamisarvestusse.

21

Ettepaneku artikkel 11.

22

Ettepaneku artikkel 15.

23

Ettepaneku artikkel 13.

24

Ettepaneku artikli 7 lõige 4.

25

Ettepaneku artikkel 12.
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29 Ettepanekus esitatakse ka sätted piiril kohaldataval süsinikdioksiidi
kohandusmehhanismil26 ja ümberjaotatud kasumil27 põhinevate omavahendite
parandamiseks ja kohandamiseks. Nende paranduste ja kohandustega muudetakse
asjaomasel aastal tehtud osamaksud ja need kantakse järgmise aasta aruandesse. Piiril
kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil põhineva omavahendi puhul
teevad liikmesriigid konkreetsed kohandused kättesaadavaks selle aasta veebruari
esimesel tööpäeval, mis järgneb aastale, mil iga liikmesriik saatis oma aastaaruande.
Ümberjaotatud kasumil põhineva omavahendi puhul teevad liikmesriigid konkreetsed
kohandused kättesaadavaks kaheteistkümnendikosadena selle aasta iga kuu esimesel
tööpäeval, mis järgneb aastale, mil iga liikmesriik saatis oma aastaaruande.
Kavandatud sättes ei ole märgitud, millal peaks komisjon liikmesriike kõnealustest
parandustest ja kohandustest teavitama (et neid saaks vajaduse korral lisada järgmisse
aastaaruandesse). Tähtaja kehtestamine parandaks liikmesriikide jaoks veelgi
prognoositavust.

30 Kavandatud menetlused erinevad teatud aspektide poolest olemasolevate
omavahendite puhul rakendatavatest menetlustest. Käibemaksupõhiste ja
kogurahvatulul põhinevate omavahendite puhul teatab komisjon 1. veebruariks saldo
arvutamise menetluse tulemused, mis sisaldavad mõningaid parandusi, ning iga
liikmesriik kannab netosumma järgmise aasta märtsi esimesel tööpäeval
raamatupidamisarvestusse. Ringlusse võtmata plastjäätmetel põhineva omavahendi
summad tehakse kättesaadavaks sama aasta juuni esimesel tööpäeval.

31 Kuigi me tunnistame, et prognooside saldode ning kogutud tulude parandamiseks
ja kohandamiseks võivad kehtida erinevad eeskirjad, on nende kõigi eesmärk vaadata
üle eelmistel aastatel kättesaadavaks tehtud omavahendite summad. Seetõttu usume,
et keerukuse vähendamiseks saaks nõudeid veelgi ühtlustada.
Parandamise tähtaeg

32 Komisjon ettepaneku kohaselt ei saaks heitkogustega kauplemise süsteemil
põhinevaid omavahendeid muuta pärast kõnealusele aastale järgneva kolmanda aasta
31. detsembrit28. Sama tähtaeg kehtib ka traditsiooniliste omavahendite puhul. Piiril
kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil ja ümberjaotatud kasumil

26

Ettepaneku artikkel 14.

27

Ettepaneku artikkel 16.

28

Ettepaneku artikkel 6.
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põhinevate omavahendite puhul saaks muudatusi teha kuni viienda aasta 31. juulini29.
Tabelis 1 võrdleme kavandatud ja olemasolevate omavahendite muutmiseks seatud
tähtaegu. Igal omavahendil on erinev tähtaeg, pärast mida ei saa tehtud muudatusi
enam omavahendite arvestamisel arvesse võtta. Kuigi neid erinevusi võib teataval
määral põhjendada iga omavahendi eripäraga, oleme seisukohal, et paranduste
tegemise tähtaegu saaks rohkem ühtlustada.

Tabel 1. Eri omavahendites muudatuste tegemise tähtajad

Allikas: Euroopa Kontrollikoda nõukogu määruse (EL, Euratom) 2021/770, nõukogu määruse
(EMÜ, Euratom) nr 1553/1989, nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 609/2014 ja ettepaneku
alusel.

Viivis hilinemisega kättesaadavaks tehtud summadelt

33 Viivis hilinemisega kättesaadavaks tehtud summadelt arvutatakse vastavalt
esimeses omavahendite kättesaadavaks tegemise määruses sätestatud meetodile
(sealhulgas 1000 euro suurune künnis, millest väiksemate viivisesummade

29

Ettepaneku artikli 14 lõige 3 ja artikli 16 lõige 3.
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sissenõudmisest loobutakse)30. Kiidame heaks asjaolu, et see peegeldab
traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksul ja kogurahvatulul põhinevate
omavahendite jaoks kehtestatud piirmäära, kuid märgime, et ringlusse võtmata
plastjäätmetel põhinevate omavahendite hilinemisega kättesaadavaks tegemisel
loobutakse viivise sissenõudmisest alles 500 eurost väiksemate summade puhul31.

Reservatsioonidega hõlmatud makse ja läbivaatamismenetlus

34 Reservatsioonidega hõlmatud makse on lubatud ainult piiril kohaldataval
süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil ja ümberjaotatud kasumil põhinevate
omavahendite puhul32. Sellised menetlused on olemas ka traditsiooniliste
omavahendite ja käibemaksupõhiste omavahendite jaoks. Märgime siiski, et
heitkogustega kauplemise süsteemil, kogurahvatulul ja ringlusse võtmata
plastjäätmetel põhinevate omavahendite puhul ei nähta sellist võimalust ette ei
olemasolevate ega kavandatavate eeskirjadega.

35 Ettepanekus märgitakse, et läbivaatamismenetlust rakendatakse piiril
kohaldataval süsinikdioksiidi kohandusmehhanismil ja ümberjaotatud kasumil
põhinevate omavahendite suhtes33. See on väga sarnane traditsiooniliste
omavahendite menetlusega, mis kehtestati hiljuti esimese omavahendite
kättesaadavaks tegemise määruses34. Samas erineb selline menetlus aga korrast, mis
sätestati nõukogu määruses (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksupõhise
omavahendi kohta ja esimese omavahendite kättesaadavaks tegemise määruses
ringlusse võtmata plastpakenditel põhineva omavahendi kohta. Lisaks märgime, et
komisjon ei ole teinud ettepanekut läbivaatamismenetluse kehtestamiseks
heitkogustega kauplemise süsteemil põhineva omavahendi jaoks. Esitame tabelis 2
30

Ettepaneku artikkel 17.

31

Vt nõukogu 30. aprilli 2021. aasta määruse (EL, Euratom) 2021/770, mis käsitleb ringlusse
võtmata plastpakendijäätmetel põhineva omavahendi arvutamist, nimetatud omavahendi
kättesaadavaks tegemise meetodeid ja menetlusi, rahavajaduste rahuldamise meetmeid
ning kogurahvatulul põhineva omavahendi teatavaid aspekte, artikli 11 lõige 3.

32

Ettepaneku artikkel 18.

33

Ettepaneku artikkel 19.

34

Nõukogu 5. aprilli 2022. aasta määrus (EL, Euratom) 2022/615, millega muudetakse
määrust (EL, Euratom) nr 609/2014, et suurendada prognoositavust liikmesriikide jaoks ja
täpsustada vaidluste lahendamise korda traditsiooniliste, käibemaksupõhiste ja
kogurahvatulul põhinevate omavahendite kättesaadavaks tegemisel, ELT L 115, 13.4.2022,
lk 51.
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võrdleva analüüsi kavandatud ja olemasolevate omavahendite suhtes rakendatavate
läbivaatamismenetluste kohta.

Tabel 2. Läbivaatamismenetluste võrdlus – olemasolevates õigusaktides
ja ettepanekus sätestatud omavahendid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda nõukogu määruse (EL, Euratom) 2021/770, nõukogu määruse
(EMÜ, Euratom) nr 1553/1989, nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 609/2014 ja ettepaneku
alusel.

36 Soovitasime oma arvamuses 2/2021 teha ettepaneku kasutada omavahendite
kättesaadavaks tegemisel ühtset läbivaatamismenetlust, sest erinevad
läbivaatamismenetlused muudavad ELi rahastamise süsteemi keerulisemaks. Jääme
selle seisukoha juurde ja kordame, et „selline menetlus peaks tagama tasakaalu
liikmesriikide kaitseõiguse ja võimaliku halduskoormuse vahel, mida see võib komisjoni
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jaoks kaasa tuua. Arvesse tuleks võtta ka konkreetsete tuluallikate eripära ja nende
vastavaid õigusraamistikke“ 35.

Lõppsätted

37 Komisjon teeb ettepaneku kohaldada kõnealust määrust alates 1. jaanuarist

2023. Ümberjaotatud kasumil põhineva omavahendi jõustumist käsitlevaid sätteid
kohaldataks siiski alates direktiivi (mis tuleb alles koostada ja heaks kiita) kohaldamise
kuupäevast või mitmepoolse konventsiooni jõustumise päevast (olenevalt sellest,
kumb on hilisem) 36. See tekitab ebakindlust selles, millal hakkab ilmnema kõnealuse
omavahendi mõju.

38 Lisaks märgime, et heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi (vt punkt 05) ja

piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi valdkondlike õigusaktide
kavandatud muudatusi (vt punkt 07) ei pruugita 1. jaanuariks 2023 heaks kiita, mis võib
viivitada asjaomaste omavahendite kohaldamist ja avaldada märkimisväärset mõju
liikmesriikide eelarvetele, kuna liikmesriikide osamaksud arvutatakse omavahendite
otsuse jõustumisel tagasiulatuvalt.

35

Vt arvamus 2/2021 (2. soovitus).

36

Ettepaneku artikkel 22.
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Soovitatud muudatused ettepaneku
muutmiseks
39 Ettepaneku ühte punkti puudutavad väikesed muudatusettepanekud ja märkused

esitame lisas. Me ei soovita teha ühtegi muudatust juhul, kui uute omavahendite
kättesaadavaks tegemise eeskirjad erinevad olemasolevate traditsiooniliste
omavahendite, kogurahvatulul põhinevate, käibemaksupõhiste ja ringlusse võtmata
plastpakendijäätmetel põhinevate omavahendite suhtes kohaldatavatest eeskirjadest.
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Järeldused
Uute omavahendite kasutuselevõtmisel tehtud edusammud

40 Kiidame heaks ettepaneku, mille komisjon võttis vastu osana tegevuskavast uute

omavahendite kasutuselevõtmiseks, mis on lisatud mitmeaastase finantsraamistiku
2021–2027 institutsioonidevahelisse kokkuleppesse. Selle struktuur vastab
olemasolevate esimese ja teise omavahendite kättesaadavaks tegemise määruse
ülesehitusele (vt punkt 14), lihtsustades seega omavahendite tulevikus kättesaadavaks
tegemist käsitlevate eeskirjade konsolideerimist.

41 Võtame teadmiseks komisjoni kavandatud uued lähenemisviisid ja meetodid uute

tuluallikate kavandamiseks, eelkõige seoses piiril kohaldatava süsinikdioksiidi
kohandusmehhanismi ja ümberjaotatud kasumil põhinevate omavahendite
arvutamisega, mille puhul kasutatakse prognooside asemel tegelikke andmeid, vältides
seega kohandamise vajadust (vt punkt 24). Oleme seisukohal, et need aitavad
suurendada prognoositavust ja võivad vähendada omavahendite haldamise
halduskoormust.

Vajadus suurema järjepidevuse järele omavahendite haldamise
eeskirjades

42 Märgime, et ettepanekus omavahendite haldamiseks välja pakutud eeskirjad ei
ole alati kooskõlas eeskirjadega, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL, Euratom)
nr 609/2014 (mida kohaldatakse traditsiooniliste omavahendite, kogurahvatulu
põhiste omavahendite ja käibemaksul põhinevate omavahendite suhtes), nõukogu
määruses (EL, Euratom) 2021/770 (mida kohaldatakse ringlusse võtmata
plastpakendijäätmetel põhinevate omavahendite suhtes) ja nõukogu määruses
(EMÜ, Euratom) nr 1553/89 (mida kohaldatakse käibemaksupõhise omavahendi
suhtes).

43 Kuigi me võtame teadmiseks uute kavandatud omavahendite eripärad, oleme

seisukohal, et neid oleks võimalik omavahel paremini vastavusse viia. See puudutab
nende arvutamiseks kasutatavaid vaatlusaastaid (vt punktid 22–24), nende
kohandamise ja parandamise protsesse (vt punktid 28–31), parandusteks lubatud
tähtaegu (vt punkt 32), hilinenud maksetelt viivisesummade sissenõudmisest
loobumise künnist (vt punkt 33) ja läbivaatamismenetlusi (vt punktid 35 ja 36).
Soovitame komisjonil nii palju kui võimalik kaaluda eeskirjade vaheliste erinevuste
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vähendamist (hiljemalt esimese, teise ja kolmanda omavahendite kättesaadavaks
tegemise määruse ühendamisel).

Vajadus koondada kõik omavahendite kättesaadavaks tegemise
eeskirjad ühte õigusakti

44 Komisjon on oma ettepanekus seisukohal, et kõik omavahendite kättesaadavaks

tegemist käsitlevad sätted tuleks tulevikus ühendada nii pea, kui uutes tuluallikates on
kokkuleppele jõutud. Võtame selle eesmärgi küll teadmiseks, kuid märgime samuti, et
ettepanekut kõigi nende sätete ühendamiseks ei ole veel tehtud. Kordame, et üksainus
õigusakt koos põhjalike sätetega omavahendite kättesaadavaks tegemise kohta
muudaks süsteemi lihtsamaks ja läbipaistvamaks37. Kutsume komisjoni tungivalt üles
tegema ettepaneku, et kõik eeskirjad tuleks koondada ühte vahendite kättesaadavaks
tegemise määrusse.

Vajame asjakohase hinnangu andmiseks rohkem üksikasju

45 Kuigi meie tähelepanekud põhinevad avalikul teabel ja muudel komisjonilt

kogutud andmetel, põhineb ettepanek peamiselt komisjoni ettepanekutel ELi
valdkondlike õigusaktide kohta või selliste ettepanekute ettevalmistamiseks tehtud
tööl (vt punkt 17). Need on olulised dokumendid, mis võimaldavad meil koostada
põhjalikul teabel põhineva arvamuse, nagu on nõutud ELi toimimise lepingu artikli 322
lõikes 2.

46 Kuna need uued omavahendid on ELi rahastamise süsteemi oluline osa, oleks

meil hea meel, kui Euroopa Parlament ja nõukogu konsulteeriksid meiega uuesti, kui
on olemas täielikud üksikasjad piiril kohaldataval süsinikdioksiidi
kohandusmehhanismil põhineva omavahendi ja ümberjaotatud kasumil põhineva
omavahendi toimimise kohta.

37

Arvamuse 5/2018 punkt 12 ja arvamuse 2/2021 punkt 37.

23

5. auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Tony Murphy, võttis käesoleva arvamuse
vastu Luxembourgis 5. juulil 2022.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus‐Heiner Lehne
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„Iga liikmesriik saadab
komisjonile aruandeaastale
järgneva teise aasta 31.
juuliks [---] ja mis on
arvutatud kooskõlas
artikliga 159 [---]“

Ettepaneku tekst
sisaldab ebaõiget viidet
asjaomasele artiklile.

Artikli 5 lõige 5
„Iga liikmesriik saadab
komisjonile aruandeaastale
järgneva teise aasta 31.
juuliks [---] ja mis on
arvutatud kooskõlas
artikliga 15 [---]“

