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IEROSINĀJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atkārtoti pauž stingru atbalstu visaptverošai Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas 

reformai; atgādina, ka pašreizējā pašu resursu sistēma ir pretrunā Līgumu garam tāpēc, 

ka Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 310. panta 4. punktā ir paredzēts, ka 

“Savienība nepieņem nevienu aktu, kas varētu būtiski ietekmēt budžetu, ja vien netiek 

pamatots, ka šajos aktos minētos izdevumus ir iespējams finansēt, nepārsniedzot 

Savienības pašas resursus”, un tāpēc, ka LESD 311. pantā ir paredzēts, ka Savienības 

budžetu pilnībā finansē no pašas resursiem; tomēr uzsver, ka praksē lielāko daļu ES 

ieņēmumu nodrošina valstu iemaksas procentos no NKI (69,1 %) un PVN (12,4 %), 

kuras netiek uzskatītas par īstiem pašu resursiem, jo tās ir izraisījušas nulles summas 

spēli starp dalībvalstīm; 

2. uzsver, ka pašreizējai pašu resursu sistēmai ir raksturīga ievērojama sarežģītības pakāpe 

un pārredzamības trūkums; tādēļ aicina ES iestādes un dalībvalstis efektīvi un 

konstruktīvi risināt šīs nepilnības; 

3. uzskata, ka pašu resursu pieņemšanas procedūrā būtu jāpalielina Parlamenta loma; 

uzskata, ka pārejas klauzula, lai pašu resursu pieņemšanas nolūkā no vienprātīgas 

balsošanas pārietu uz balsošanu ar kvalificētu balsu vairākumu un parasto likumdošanas 

procedūru, sniegtu Parlamentam un Padomei vienlīdzīgas tiesības lēmumu pieņemšanā 

par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem; 

4. uzsver, cik svarīgi ir izmantot Brexit sniegto iespēju, un mudina dalībvalstis un 

Komisiju pārskatīt pašreizējo atlaižu un korekciju sistēmu, jo tās ir ne vien pretrunā 

Līgumu garam, bet, kā ir pierādīts, novirza sarunās uzmanību no ES budžeta Eiropas 

pievienotās vērtības uz neto atlikuma ietekmi uz dalībvalstu iemaksām, neņemot vērā 

ES budžeta radītu plašāku ietekmi; 

5. uzsver, ka ES budžetam būtu jānodrošina īstu pašu resursu sistēma, ievērojot Augsta 

līmeņa grupas pašu resursu jautājumos sniegtos ieteikumus; 

6. aicina Komisiju sākt pārdomu procesu par to, kā nodrošināt to, lai ES politikas tieši 

radītie līdzekļi varētu kļūt par ES budžeta ieņēmumiem; 

7. uzskata, ka jebkura pašu resursu sistēmas reforma būtu jābalsta uz taisnīguma, 

stabilitātes, vienotības, solidaritātes, ilgtspējības, subsidiaritātes un saprotamības 

principiem Eiropas pilsoņu interesēs; atgādina par principiem, kas minēti M. Monti 

ziņojumā un kurus Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos izmantoja, lai 

novērtētu iespējamos jaunos pašu resursus, un uzskata, ka tie sniedz lietderīgas norādes 

pārdomu procesā attiecībā uz reformām; turklāt uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 

pietiekamus ieņēmumus ES budžetā, lai ES politiku finansētu atbildīgi un ticami, jo 

īpaši pēc Brexit; 

8. uzskata, ka ieņēmumu reformai būtu jānotiek vienlaicīgi ar izdevumu reformu, lai 

palielinātu ES izdevumu Eiropas pievienoto vērtību, nodrošinot uzskatāmu saikni starp 
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ES izdevumiem un ES politiku un prioritātēm un atbalstot ES politiku ES kompetences 

galvenajās jomās ar augstu Eiropas pievienotās vērtības potenciālu, piemēram, vienotā 

tirgus un vides aizsardzības jomā, un attiecībā uz rīcību klimata politikas jomā, 

enerģētikas savienību, kopējo aizsardzības politiku un fiskālo “dažādību” samazināšanu 

vienotajā tirgū, kā ieteikts Monti ziņojumā1; 

9. atgādina, ka, veicot turpmākās reformas, ir svarīgi saglabāt ES budžeta vienotību un 

ierobežot tādu programmu un instrumentu izmantošanu, kas tiek īstenoti paralēli ES 

budžetam, izmantojot tos tikai stingri pamatotos gadījumos un veicot to pienācīgu 

kontroli, kā ieteikusi Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos; 

10. vērš uzmanību uz to, ka ir rūpīgi jāpārdomā, kādu ietekmi uz pašu resursu sistēmas 

reformu rada Komisijas 2017. gada martā uzsāktās debates par Eiropas nākotni; uzskata, 

ka visiem pieciem Komisijas 2017. gada martā iesniegtajiem scenārijiem attiecībā uz 

ES nākotni būtu nepieciešams papildu finansējums, kas gūts no īstiem pašu resursiem, 

lai īstenotu Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā izklāstītos mērķus, kuri tagad ir 

ietverti Savienības jaunajās prioritātēs; uzsver, ka ir svarīgi ievērot budžeta vienotību un 

nevis palielināt, bet samazināt tā sarežģītību, lai nodrošinātu ES politikas iekšējo un 

ārējo saskaņotību. 

                                                 
1 Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos 2016. gada decembrī pieņemtais galīgais ziņojums un ieteikumi 

par ES turpmāko finansēšanu. 
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