
 

AD\1144118LV.docx  PE612.384v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
 

2017/2053(INI) 

29.1.2018 

ATZINUMS 

Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja 

Budžeta komitejai 

par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu 

(2017/2053(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Luigi Morgano 



 

PE612.384v02-00 2/7 AD\1144118LV.docx 

LV 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1144118LV.docx 3/7 PE612.384v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā jaunākie pētījumi liecina, ka vairākums Eiropas iedzīvotāju atbalsta aktīvāku ES 

rīcību tādās jomās kā aizsardzība un drošība, izglītība un inovācija, un sociālā un 

ekonomikas politika un ka šīm jomām ir ietekme uz budžetu;  

B. tā kā Brexit būtiski ietekmēs ES budžeta ieņēmumus; 

C. tā kā uz NKI balstītā iemaksa tika izveidota, lai līdzsvarotu izdevumus, kurus nesedz citi 

ES līmeņa ieņēmumi, un tādējādi tā varētu būt raksturojama kā atlikums; tā kā uz NKI 

balstītās iemaksas daļa palielinājās no 13,2 % 1991. gadā līdz 66,3 % 2016. gadā un 

pašlaik tā ir galvenais ES budžeta finansējuma avots, 

1. atzinīgi vērtē pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni pausto pieeju, ar kuru saskaņā 

ES budžeta galvenajiem principiem ir jābūt vērstiem uz to, lai nodrošinātu Eiropas 

pievienoto vērtību salīdzinājumā ar valstu budžetiem, sasniegtu apjomradītus 

ietaupījumus un nodrošinātu visefektīvāko un mērķtiecīgāko ES līdzekļu izmantojumu 

nolūkā maksimāli lietderīgi izmantot katru izdoto euro;  

2. uzsver, ka reformētai ES pašu resursu sistēmai nevajadzētu radīt papildu nodokļu slogu 

ES pilsoņiem un būtu jānovērš ES pašu resursu sistēmas regresivitātes palielināšana; 

3. uzskata, ka pārmērīga paļaušanās uz NKI iemaksām kā galveno ES budžeta finansējuma 

avotu veicina „taisnīgas atdeves” (juste retour) pieeju; atzinīgi vērtē Augsta līmeņa 

grupas pašu resursu jautājumos darbu un jo īpaši ierosinātos pasākumus, kuru mērķis ir 

kompensēt uz NKI balstīto iemaksu daļu; norāda, ka tradicionālu un jaunu īstu pašu 

resursu izmantošana varētu vismaz daļēji aizstāt un tādējādi samazināt uz NKI balstīto 

iemaksu; 

4. uzskata, ka pašu resursu sistēmas reformu pamatā vajadzētu būt tādiem principiem kā 

vienkāršība, stabilitāte, elastīgums, pārredzamība, taisnīgums, demokrātija un ES 

pievienotā vērtība, lai iedzīvotāji varētu labāk izprast to, kā ES budžets tiek finansēts; 

5. uzskata — kā uzsvērts Augsta līmeņa grupas ziņojumā, priekšroka būtu jādod īstiem 

pašu resursiem ar skaidru Eiropas mērogu;  

6. atzinīgi vērtē Augsta līmeņa grupas priekšlikumu attiecībā uz tās redzējumu par PVN 

pašu resursiem, lai tos vienkāršotu, samazinātu administratīvās izmaksas un stiprinātu 

saikni ar ES PVN politiku un faktiskajiem PVN ieņēmumiem; uzskata, ka šāda PVN 

pašu resursu reforma palīdzētu efektīvāk cīnīties pret krāpšanu nodokļu jomā, 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu; turklāt uzskata, ka tikai 

galīgi noteikta PVN sistēma un ar to saistītie pašu resursi nodrošinātu Eiropas pilsoņiem 

taisnīgu sistēmu attiecībā uz ES budžetu; 

7. uzskata, ka Komisijai, balstoties uz Kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa 

bāzes (KKUINB) direktīvas pārskatīšanā gūtajiem secinājumiem, būtu jāierosina 
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noteikumi par to, lai daļa no KKUINB radītajiem nodokļu ieņēmumiem tiktu piešķirta 

Savienības budžetam nolūkā proporcionāli samazināt dalībvalstu budžeta iemaksas; 

8. atzinīgi vērtē debates par iespējām ieviest nodokļus, kas atbalsta ES centienus ar vidi 

saistīto problēmu risināšanā; 

9. uzsver, ka būtu jāatceļ visas atlaides attiecībā uz ieņēmumiem; uzskata, ka valstu muitas 

iestāžu saņemto ar tarifiem un maksātajām nodevām saistīto pārvaldības izmaksu 

īpatsvaram nevajadzētu pārsniegt attiecīgās administratīvās izmaksas; 

10. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri ierosināt priekšlikumu par īpašas eurozonas budžeta 

pozīcijas izveidi ES budžetā; 

11. uzsver — neraugoties uz to, ka ES ir vajadzīgi pietiekami finanšu līdzekļi, ir svarīgi 

nepalielināt nodokļu slogu pilsoņiem; 

12. ņem vērā Komisijas 2017. gada 6. decembra tiesību aktu kopumu EMS jomā, kurā ir 

izklāstīti priekšlikumi, lai izveidotu tā dēvētā Eiropas ekonomikas un finanšu ministra 

amatu, pārveidotu Eiropas Stabilizācijas mehānismu par Eiropas Monetāro fondu un 

ieviestu jaunus budžeta instrumentus stabilai eurozonai ES sistēmas ietvaros;  

13. uzskata — lai nodrošinātu, ka eurozona sniedz ieguvumus visiem pilsoņiem, būtu 

lietderīgi izveidot eurozonas budžeta kapacitāti ar īpašu budžeta pozīciju ES budžetā 

Savienības sistēmā, tomēr tas jāveic papildus maksimālā apjoma aprēķiniem attiecībā uz 

daudzgadu finanšu shēmas saistību un maksājumu apropriācijām un saskaņā ar Līgumos 

noteiktajiem juridiskajiem ierobežojumiem, novēršot pārklāšanos ar esošajām politikas 

nostādnēm un neradot budžeta sadrumstalotību; atbalsta to, lai šai budžeta kapacitātei 

būtu līdzekļi un instrumenti nolūkā veikt makroekonomikas stabilizācijas funkcijas; 

tomēr uzsver, ka dalībvalstīm ir jāievēro Stabilitātes un izaugsmes pakts, tostarp 

jāievēro tajā pašlaik iekļautās elastīguma klauzulas; uzsver arī nepieciešamību aizsargāt 

investīcijas, novērst bezdarbu un nedrošību, nodrošināt stimulus strukturālām reformām, 

lai modernizētu dalībvalstu tautsaimniecības, radītu ekonomikas un sociālo konverģenci 

un kopumā nostiprinātu Eiropas finanšu sistēmu;  

14. uzskata, ka atbilstīgi Augsta līmeņa grupas ierosinājumam eurozonas budžeta kapacitāti 

varētu daļēji finansēt, izmantojot pašu resursus, kurus var vienkāršāk īstenot eurozonā, 

piemēram, daļu no ieņēmumiem, ko rada nodokļi par finanšu darījumiem; tomēr uzsver, 

ka būtu jāizvairās no īpašu ieņēmumu un izdevumu veidu sasaistīšanas budžetā;  

15. uzskata, ka būtu skaidri jāsasaista budžeta izdevumi un stratēģiskie mērķi, lai 

nodrošinātu demokrātisko leģitimitāti attiecībā uz Eiropas līmenī saskaņotiem 

pasākumiem; uzskata — lai palielinātu sabiedrības atbalstu Eiropas pašu resursiem, 

tiem vajadzētu būt skaidram ES līmeņa pievienotās vērtības elementam; 

16. uzskata, ka demokrātija, pārredzamība un skaidra saikne starp lēmumu pieņemšanu, 

pārskatatbildību un atbildību ir publiskās politikas leģitimitātes pamatā ES un valstu 

līmenī, jo īpaši attiecībā uz budžeta un fiskālo politiku; ņem vērā Komisijas 

priekšsēdētāja ierosinājumu izveidot Komisijā tā dēvētā Eiropas ekonomikas un finanšu 

ministra amatu; uzskata, ka tas varētu uzlabot ES ekonomikas pārvaldības demokrātisko 

pārskatatbildību, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamentu;  
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17. uzskata, ka Padomes lēmums par pašu resursiem būtu jāpieņem, vairāk iesaistot Eiropas 

Parlamentu. 
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