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SAVIENĪBAS IEŅĒMUMI

ES budžets galvenokārt (99 % apmērā) tiek finansēts no pašu resursiem. Gada ieņēmumiem
pilnībā ir jāsedz gada izdevumi. Budžeta ieņēmumus nosaka Padome pēc apspriešanās ar
Eiropas Parlamentu. Lēmums par pašu resursu sistēmu ir jāapstiprina dalībvalstīm.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienības darbību 311. pants un 332. panta 2. punkts un Eiropas
Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a un 171. pants;

— Padomes 2014. gada 26. maija Lēmums 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības
pašu resursu sistēmu[1], Padomes 2014. gada 26. maija Regula (ES, Euratom) Nr. 608/2014,
ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus,[2] un
Padomes 2014. gada 26. maija Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm
un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par
pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības[3]. Pēc ratifikācijas šie tiesību akti stājās spēkā
2016. gada 1. oktobrī, un tos piemēro ar atpakaļejošu spēku no 2014. gada 1. janvāra.

MĒRĶIS

Nodrošināt Eiropas Savienībai finansiālu autonomiju budžeta disciplīnas robežās.

DARBĪBA

Eiropas Ogļu un tērauda kopienai (EOTK) pašu resursi tika piešķirti jau no paša sākuma,
savukārt Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom)
sākotnēji tika finansētas no dalībvalstu iemaksām. Ar 1970. gada 21. aprīļa Lēmumu
par pašu resursiem EEK tika nodrošināti pašu resursi. Ikgadējo maksājumu apropriāciju
segšanai nepieciešamo pašu resursu apmērs pašlaik nedrīkst pārsniegt 1,2 % no ES nacionālā
kopienākuma (NKI). Praksē saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu (DSF) 2014.–
2020. gadam šī maksimālā robežvērtība ir aptuveni 1 % no ES NKI. Tā kā budžeta ieņēmumiem
un izdevumiem ir jābūt līdzsvarā, šī robežvērtība attiecas arī uz izdevumiem.

IEŅĒMUMI

1. Tradicionālie pašu resursi
Šos pašu resursus veido ieņēmumi no muitas nodevām, lauksaimniecības nodevām un cukura un
izoglikozes nodevām. Tos ieviesa ar 1970. gada lēmumu un iekasē vēl joprojām. Tradicionālie
pašu resursi 2015. gadā bija 12,8 % no kopējiem ieņēmumiem.

[1]OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
[2]OV L 168, 7.6.2014., 29. lpp.
[3]OV L 168, 7.6.2014., 39. lpp.
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2. PVN pašu resursi
Pašlaik šos pašu resursus veido Savienībai pārskaitāma procentuāla daļa no lēstā dalībvalstu
iekasētā PVN. Lai gan šis pašu resursu veids bija paredzēts jau 1970. gada lēmumā,
to neizmantoja līdz dalībvalstu PVN sistēmu saskaņošanai 1979. gadā. PVN pašu resursi
2015. gadā bija 12,3 % no kopējiem ieņēmumiem.
3. NKI pašu resursi
Šo pašu resursu veidu ieviesa ar Padomes Lēmumu 88/376/EEK, un tos veido iemaksa no
dalībvalstu NKI, ko aprēķina kā katra gada budžeta procedūrā noteiktu vienotu procentu.
Sākotnēji tas bija jāiekasē tikai tad, ja citi pašu resursi pilnībā nesedza izdevumus, taču šobrīd
tas veido ES budžeta lielāko daļu. NKI pašu resursi kopš 90. gadu beigām ir trīskāršojušies, un
2015. gadā tie bija 68,9 % no ES ieņēmumiem.
4. Citi ieņēmumi un no iepriekšējā gada pārnestais atlikums
Citi ieņēmumi ietver ES institūciju darbinieku maksātos nodokļus, ar ko apliek viņu algas,
ārpuskopienas valstu iemaksas atsevišķās ES programmās un soda naudu, kuru maksā
uzņēmumi, kas pārkāpuši konkurences tiesības vai citus tiesību aktus. Ja budžetā ir pārpalikums,
to attiecīgā finanšu gada beigās pārnes uz nākamā gada budžeta ieņēmumu daļu. Citi ieņēmumi,
atlikumi un tehniskās korekcijas 2015. gadā bija 6 % no kopējiem ieņēmumiem.
5. Korekcijas mehānismi
Daļa no pašreizējās pašu resursu sistēmas ir arī nelīdzsvarotības starp dalībvalstu iemaksām
Savienības budžetā koriģēšana. Apvienotās Karalistes atlaide, par ko tika panākta vienošanās
1984. gadā, ir šīs valsts iemaksas samazinājums par divām trešdaļām no starpības starp tās
iemaksu Savienības budžetā (izņemot tradicionālos pašu resursus) un summu, kuru tā saņem
no Savienības budžeta. Šī atlaide tika pielāgota 2007. gadā, lai no attiecīgajiem aprēķiniem
pakāpeniski izslēgtu ar lauksaimniecību nesaistītos izdevumus dalībvalstīs, kas ES pievienojās
kopš 2004. gada. Šo korekciju finansē visas pārējās dalībvalstis, izņemot Vāciju, Nīderlandi,
Austriju un Zviedriju, kurām piemēro samazinājumu attiecībā uz to iemaksu Apvienotās
Karalistes atlaides finansēšanai. Vācijai, Nīderlandei, Austrijai un Zviedrijai laikposmā no
2007. gada līdz 2013. gadam piemēroja arī samazinātu PVN resursu piesaistīšanas likmi, un
Nīderlandei un Zviedrijai tajā pašā laikposmā piemēroja samazinājumu attiecībā uz to NKI
iemaksu.
Attiecībā uz pašreizējiem korekcijas mehānismiem pastāvošā Apvienotajai Karalistei paredzētā
korekcijas mehānisma piemērošana un tā finansēšana turpinās, kā arī joprojām tiek piemērotas
samazinātās PVN resursu piesaistīšanas likmes Vācijai, Nīderlandei un Zviedrijai (0,15 %)
(attiecībā uz laikposmu no 2014. gada līdz 2020. gadam) un ikgadējās uz NKI balstītās
iemaksas bruto samazinājumi Dānijai (EUR 130 miljoni), Nīderlandei (EUR 695 miljoni),
Zviedrijai (EUR 185 miljoni) (attiecībā uz laikposmu no 2014. gada līdz 2020. gadam) un
Austrijai (attiecībā uz laikposmu no 2014. gada līdz 2016. gadam: EUR 30 miljoni 2014. gadā,
EUR 20 miljoni 2015. gadā un EUR 10 miljoni 2016. gadā). Attiecībā uz tradicionālo pašu
resursu iekasēšanas izmaksām procentuālā daļā, ko dalībvalstis var paturēt sev, tika samazināta
no 25 % līdz 20 %. Jaunākās korekcijas pašu resursu sistēmā attiecas uz īstenošanas lēmuma
grozīšanu, lai dalībvalstīm nodrošinātu iespēju līdz sekojošā gada 1. septembrim atlikt tādu
pārmērīgi lielu summu nodošanu, kuras radušās PVN un NKI pašu resursu korekcijas rezultātā.
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EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Vairākās pēdējos gados pieņemtās rezolūcijās (piemēram, 2014. gada 17. decembra rezolūcijā
par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu) Parlaments ir uzsvēris ar pašu resursu sistēmu
saistītās problēmas, it īpaši tās pārmērīgo sarežģītību. Tas ir nācis klajā ar priekšlikumiem,
kā nodrošināt Savienības finansiālo neatkarību un ieņēmumu iekasēšanu padarīt vienkāršāku,
pārredzamāku un demokrātiskāku.
Lisabonas līgums nosaka, ka budžets pilnībā ir jāfinansē no pašu resursiem, un piešķir Padomei
pilnvaras vienprātīgi un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu pieņemt lēmumu par Savienības
pašu resursu sistēmu, tostarp paredzot iespēju noteikt jaunas pašu resursu kategorijas un likvidēt
spēkā esošās kategorijas. Jebkurš šāds lēmums ir jāratificē dalībvalstīm. Tomēr šāda lēmuma
īstenošanas pasākumus Padome tagad var pieņemt tikai pēc tam, kad ir saņēmusi Parlamenta
piekrišanu. To var uzskatīt par soli ceļā uz Kopienas metodes paplašināšanu, attiecinot to arī uz
Savienības pašu resursu jomu.
Balstoties uz Lisabonas līguma jaunajiem noteikumiem, Parlaments atkārtoti ir aicinājis veikt
pašu resursu sistēmas padziļinātu reformu, piemēram, 2014. gada 15. aprīļa rezolūcijā par
sarunām par DFS 2014.–2020. gadam – gūtā pieredze un turpmākie pasākumi.
Parlaments 2014. gada 16. aprīļa normatīvajā rezolūcijā par projektu Padomes lēmumam par
Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu uzsvēra, ka liela nozīme ir augsta līmeņa darba grupai
pašu resursu jautājumos, kas tika izveidota, pateicoties Parlamenta uzstājībai sarunās par DFS
2014.–2020. gadam, kurās tas aicināja Padomi rīkoties. Šī augsta līmeņa darba grupa, ko
veido Parlamenta, Padomes un Komisijas pārstāvji un ko vada Mario Monti, dialogā ar valstu
parlamentiem sāka pašu resursu sistēmas vispārēju pārskatīšanu.
M. Monti grupa savu galīgo ziņojumu iesniedza 2017. gada janvārī. Divus gadus grupa centās
rast pārredzamākus, vienkāršākus, taisnīgākus un demokrātiskajai pārskatatbildībai vairāk
pakļautus veidus, kā finansēt ES budžetu. Galvenais secinājums ir tāds, ka ES budžetam ir
nepieciešama reforma gan attiecībā uz ieņēmumiem, gan izdevumiem, lai atrisinātu pašreizējos
uzdevumus un sasniegtu reālus rezultātus Eiropas pilsoņu interesēs. Grupa ir uzskaitījusi
iespējamos jaunos resursus uz NKI balstīto iemaksu daļējai aizstāšanai; šo jauno resursu pamatā
varētu būt oglekļa dioksīda nodoklis, vienots degvielas vai cita enerģijas veida nodoklis,
vides nodoklis, vienots uzņēmumu ienākuma nodoklis, reformēts PVN vai finanšu sektoram
piemērojams nodoklis. Šie ieteikumi atbilst Līgumu noteikumiem, un tos varētu īstenot nākamās
DFS ietvaros.
Augsta līmeņa darba grupas rezultāti pašlaik tiek izvērtēti, lai iespējamās reformas varētu
sākt īstenot nākamās DFS piemērošanas laikā. Galīgajā ziņojumā ir norādīts, ka Apvienotās
Karalistes izstāšanās no ES rezultātā Apvienotās Karalistes korekcijas mehānisma un ar to
saistīto “atlaižu no atlaidēm” piemērošana tiks pārtraukta (Ieteikums Nr. 7, 13. lpp.).
Parlaments 2016. gada 6. jūlija rezolūcijā par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam
pārskatīšanai pēc vēlēšanām – Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes
aicināja Komisiju līdz 2017. gada beigām iesniegt vērienīgu tiesību aktu kopumu par tādu pašu
resursu sistēmu laikposmam, sākot no 2021. gada, kuras vadošie principi būtu vienkāršība,
taisnīgums un pārredzamība. Savā 2016. gada 26. oktobra rezolūcijā par DFS 2014.–
2020. gadam vidusposma novērtēšanu Parlaments vēlreiz uzsvēra, ka ir jāsamazina uz NKI
balstīto iemaksu daļa, un prasīja PVN pašu resursus vai nu būtiski reformēt, vai arī atteikties
no tiem vispār. Parlaments arī prasīja ieviest vienu vai vairākus jaunus pašu resursu veidus, kā
arī pakāpeniski likvidēt visus atlaižu veidus. Pēc DFS vidusposma novērtējuma pieņemšanas

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0378+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0432+0+DOC+XML+V0//LV
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//LV#BKMD-15
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Parlamentā Budžeta komiteja gatavo stratēģiskus patstāvīgos ziņojumus par DFS laikposmam
pēc 2020. gada un par pašu resursiem, kuros tiks izvērtēti M. Monti ziņojumā iekļautie ieteikumi.
Pašlaik šo ziņojumu pieņemšana tiek plānota uz 2018. gada sākumu.
Minna Ollikainen
06/2017
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