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GROZĪJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ņemt vērā 

šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Ar Savienības pašu resursu sistēmu 

jānodrošina pietiekami resursi Savienības 

rīcībpolitikas pastāvīgai izstrādei, ņemot 

vērā nepieciešamību ievērot stingru 
budžeta disciplīnu. Pašu resursu sistēmas 

izveidošana var palīdzēt un tai arī būtu 

pēc iespējas lielākā mērā jāpalīdz 

Savienības rīcībpolitikas izstrādāšanā. 

(1) Ar Savienības pašu resursu sistēmu 

jānodrošina pietiekami resursi Savienības 

rīcībpolitikas pastāvīgai un efektīvai 

izstrādei un pašreizējo problēmu 

risināšanai, ievērojot budžeta līdzsvara 

prasību. Savienības budžets, ciktāl tas 

iespējams, būtu jāfinansē, izveidojot pašu 

resursu sistēmu, lai īstenotu Savienības 

rīcībpolitiku. Pašlaik apmēram 80 % no 

Savienības budžeta finansē no valstu 

iemaksām. 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Jebkura pašu resursu sistēmas 

reforma būtu jāizvērtē atbilstoši 

vispārējam budžeta neitralitātes 

ierobežojumam, lai plānotā pašu resursu 

reforma neradītu tiešus papildu nodokļus 

ES pilsoņiem. 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Saskaņā ar Augsta līmeņa grupas 

pašu resursu jautājumos 2016. gada 

decembra ziņojumā pausto nostāju 

iespējamu jaunu pašu resursu noteikšanai 

būtu jāņem vērā šādi kritēriji: 

vienlīdzība/taisnīgums, efektivitāte, 

pietiekamība un stabilitāte; pārredzamība 

un vienkāršība; demokrātiskā 

pārskatatbildība un koncentrēšanās uz 

Eiropas pievienoto vērtību. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

1.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1c) Brexit īstenošana būtiski 

nelabvēlīgi ietekmēs Savienības budžetu. 

Lai arī turpmāk varētu izpildīt Savienības 

saistības pret iedzīvotājiem un aizsargāt 

Savienības iedzīvotājus un dalībvalstis no 

iespējamās ietekmes, ir steidzami jāatrod 

jauni pašu resursi, ko piešķirt Savienībai. 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

1.d apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1d) NKI resursu dominējošā pozīcija ir 

nostiprinājusi budžeta “taisnīgas atdeves” 

loģiku Savienības budžeta ieņēmumu un 

izdevumu daļā, tādējādi radot 

ierobežojumus budžeta sarunām un nulles 

summas spēles vienošanās. Tādēļ ir 

vajadzīga padziļināta ES resursu reforma, 

lai Savienības budžeta finansēšanu no 

jauna pielāgotu Līguma par Eiropas 

Savienību, jo īpaši tā 3. panta, prasībām 

un Savienības vajadzībām kopumā. 
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Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

1.e apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1e) Pašreizējā diferencētā integrācijas 

situācija eurozonā un pārējā Savienībā 

ļauj noteikt raksturīgos pašu resursus 

dalībvalstīm, kuras pieņēmušas vienoto 

valūtu. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Ir jāievieš citi jauni pašu resursi, 

piemēram, tie, kas noteikti Augsta līmeņa 

grupas pašu resursu jautājumos 

2016. gada decembra ziņojumā. Būtu 

jārisina vairāki jautājumi, kas tika 

uzsvērti Augsta līmeņa grupas pašu 

resursu jautājumos 2016. gada decembra 

ziņojumā, piemēram, demokrātiskā 

pārskatatbildība, kohēzija, vienlīdzība, 

vides aizsardzība, ilgtspējīga izaugsme un 

sinerģijas veidošana. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Finanšu noteikumi ir paredzēti 

šādos Līgumu pantos: noteikumi par gada 

budžeta izpildes apstiprinājuma 

procedūru — LESD 313.–316. pantā; par 

daudzgadu finanšu shēmu — LESD 

312. pantā; par pašu resursu sistēmu —
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LESD 311. un 322. pantā. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

4.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4b) Šo lēmumu pieņem, izmantojot 

īpašu likumdošanas procedūru, kurā ar 

Eiropas Parlamentu notiek tikai 

apspriešanās. Lēmumi par turpmāko 

Savienības politikas nostādņu 

finansēšanu būtu jāpieņem ar kvalificētu 

balsu vairākumu Padomē un ciešāk 

iesaistot Eiropas Parlamentu, lai 

nodrošinātu lielāku leģitimitāti. 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Lai Savienības finansēšanas 

instrumentus labāk pielāgotu tās 

politiskajām prioritātēm un labāk 

atspoguļotu Savienības budžeta lomu 

vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 

atbalstītu Savienības politikas mērķus un 

samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 

kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 

gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 

pašu resursu kategorijas, kuru pamatā 

būtu kopējā konsolidētā uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāze, valsts ieņēmumi 

no Eiropas Savienības emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas un valsts iemaksas, 

ko aprēķina atkarībā no izlietotā plastmasas 

iepakojuma daudzuma, kas nav reciklēts. 

(6) Lai Savienības finansēšanas 

instrumentus labāk pielāgotu tās 

politiskajām prioritātēm un labāk 

atspoguļotu Savienības budžeta lomu 

vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 

atbalstītu Savienības politikas mērķus un 

samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 

kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 

gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 

vērienīgas pašu resursu kategorijas, 

tostarp, bet ne tikai kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, valsts 

ieņēmumus no Eiropas Savienības emisijas 

kvotu tirdzniecības sistēmas, ES finanšu 

darījumu nodokli, mehānisma “oglekļa 

cenas pielāgošana uz robežas” 

ieņēmumus, ieņēmumus, ko gūst, 

iekasējot naudas sodus saskaņā ar 

Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem, 
un valsts iemaksas, ko aprēķina atkarībā no 

izlietotā plastmasas iepakojuma daudzuma, 
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kas nav reciklēts. Papildus pašu resursu 

kategorijām ir jāievieš arī dalībvalstu 

iemaksas Stabilizācijas atbalsta fondā, 

kuras galvenokārt būtu jāaprēķina, 

balstoties uz summām, ko veido monetārie 

ienākumi, kas piešķirti Eurosistēmas 

valstu centrālajām bankām saskaņā ar 

32. pantu Protokolā Nr. 4 par Eiropas 

Centrālo banku sistēmas Statūtiem un 

Eiropas Centrālās bankas Statūtiem, 

saskaņā ar nolīgumu, kas pievienots 

Regulai par Eiropas Investīciju 

stabilizācijas funkciju. 

 

Grozījums Nr.  11 

Lēmuma priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Eiropas vienotais tirgus sniedz 

ievērojamu labumu uzņēmumiem, kas 

darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. 

Tomēr Savienības valstu nodokļu sistēmu 

neviendabīgums rada netaisnīgas 

priekšrocības uzņēmumiem, kuri var 

izvairīties no uzņēmumu ienākuma 

nodokļa maksāšanas valstī, kur tie rada 

vērtību. Minētā netaisnība tiek risināta ar 

2016. gada Komisijas priekšlikumiem19 par 

kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

un par kopējo konsolidēto uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi, tiecoties atjaunot 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Pašu 

resurss būtu jāiegūst, piemērojot vienotu 

piesaistīšanas likmi daļai no apliekamās 

peļņas, kuru attiecina uz konkrēto 

dalībvalsti saskaņā ar Savienības 

noteikumiem par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Šo 

pašu resursu būtu jāattiecina tikai uz 

juridiskām personām, kurām Savienības 

noteikumi par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

piemērojami obligāti. 

(7) Eiropas vienotais tirgus sniedz 

ievērojamu labumu uzņēmumiem, kas 

darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. 

Tomēr Savienības valstu nodokļu sistēmu 

neviendabīgums rada netaisnīgas 

priekšrocības uzņēmumiem, kuri var 

izvairīties no uzņēmumu ienākuma 

nodokļa maksāšanas valstī, kur tie rada 

vērtību. Minētā netaisnība tiek risināta ar 

2016. gada Komisijas priekšlikumiem19 par 

kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KUINB) un par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KKUINB), tiecoties atjaunot vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus. Dalībvalstīm pēc 

iespējas ātrāk un ne vēlāk kā līdz 

2019. gada vēlēšanām būtu vienprātīgi 

jāpieņem abi šie priekšlikumi, jo vienotu 

ES piesaistīšanas likmi attiecībā uz 

uzņēmumu ienākumu nodokli nevar 

ieviest, kamēr nav pieņemta KUINB un 

KKUINB. Pašu resurss būtu jāiegūst, 

piemērojot vienotu piesaistīšanas likmi 

daļai no apliekamās peļņas, kuru 

attiecina uz konkrēto dalībvalsti saskaņā 

ar Savienības noteikumiem par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa 
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bāzi. 

_________________ _________________ 

19 COM (2016)0683, 25.10.2016. 19 COM (2016)0683, 25.10.2016. 

 

Grozījums Nr.  12 

Lēmuma priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka 

dalībvalstis, kuras patlaban gūst labumu 

no korekcijām, sastopas ar ievērojamu un 

strauju valsts iemaksu palielinājumu. 

Tādēļ būtu jāparedz pagaidu korekcijas 

par labu Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, 

Vācijai un Zviedrijai, pārejas periodā 

nosakot tām fiksētu uz nacionālo 

kopienākumu balstītās iemaksas 

samazinājumu. Līdz 2025. gada beigām 

minētās korekcijas tiks pakāpeniski 

izbeigtas. 

(10) Ņemot vērā Augsta līmeņa grupas 

pašu resursu jautājumos secinājumus, 

būtu jāatgādina, ka pēc Apvienotās 

Karalistes izstāšanās no Savienības tai 

piemērojamā korekcija vairs nebūs spēkā. 

Tādēļ visas korekcijas, kas ir saistītas ar 

Apvienotās Karalistes korekcijas 

finansēšanu, būtu nekavējoties jāizbeidz 

pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no 

Savienības. Brexit situācija sniedz arī 

izdevību apsvērt visu pārējo korekcijas 

mehānismu apturēšanu, kuri tika piešķirti 

dažām dalībvalstīm, bet no jaunās ES 

daudzgadu finanšu shēmas sākuma vairs 

nav pamatoti. Tas ļaus pilnībā atjaunot 

vienlīdzīgas attieksmes principa 

piemērošanu dalībvalstīm saistībā ar to 

iemaksām Savienības budžetā. Lai 

novērstu to, ka dalībvalstis, kas izmanto 

korekcijas, saskaras ar pēkšņu to valsts 

iemaksu palielinājumu, ir iespējams 

noteikt pagaidu korekcijas par labu 

Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, Vācijai un 

Zviedrijai, nosakot tām fiksētu uz 

nacionālo kopienākumu balstītās 

iemaksas samazinājumu. Līdz nākamajai 

daudzgadu finanšu shēmai minētās 

korekcijas būtu pakāpeniski jāizbeidz. 

 

Grozījums Nr.  13 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) ES finanšu darījumu nodoklis: 

ieņēmumi, ko gūst, piemērojot vienotu 

piesaistīšanas likmi finanšu darījumiem 

ar vērtspapīriem un atvasinātajiem 

instrumentiem tādām valstīm, kuras 

piedalās pašreizējā uzlabotas sadarbības 

procedūrā. To ieguldījums pēc tam tiktu 

atskaitīts no iemaksām, ko tās veic ES 

budžetā, pamatojoties uz NKI; 

 

Grozījums Nr.  14 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 eb) Eiropas Savienības Tiesas 

noteiktie naudas sodi: ieņēmumi, ko gūst, 

iekasējot naudas sodus saskaņā ar 

Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem. 

ES Tiesas radītie ieņēmumi būtu 

jāuzskata par papildu pašu resursiem, un 

turpmāk par tiem vairs nebūtu jāsamazina 

iemaksas, ko veic katra dalībvalsts, 

pamatojoties uz NKI; 

 

Grozījums Nr.  15 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ec apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ec) mehānisms “oglekļa cenas 

pielāgošana uz robežas”: pienākums 

energoietilpīgu preču importētājiem 

iegādāties ETS kvotas, kompensējot 

oglekļa cenas starpību ES iekšienē un 

ārpus tās; 

 

Grozījums Nr.  16 
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Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īstenojot pirmās daļas c) apakšpunktu, 

vienoto piesaistīšanas likmi attiecina tikai 

uz to nodokļu maksātāju peļņu, kuriem ir 

obligāta Savienības noteikumu par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi piemērošana. 

svītrots 

Pamatojums 

Grozījums paredzēts teksta saskaņošanai ar Eiropas Parlamenta nostāju par Komisijas 

priekšlikumu par kopējās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes izveidi, kurā tas aicināja šo 

pasākumu piemērot visiem Savienībā reģistrētajiem uzņēmumiem. 

 

Grozījums Nr.  17 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 4. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 

pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 

piemēro šādu bruto samazinājumu: 

2021. gadā — 110 miljoni euro, 

2022. gadā — 88 miljoni euro, 2023. gadā 

— 66 miljoni euro, 2024. gadā — 44 

miljoni euro un 2025. gadā — 22 miljoni 

euro. Dānijas ikgadējai iemaksai, kura 

pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 

piemēro šādu bruto samazinājumu: 

2021. gadā — 118 miljoni euro, 

2022. gadā — 94 miljoni euro, 2023. gadā 

— 71 miljoni euro, 2024. gadā — 47 

miljoni euro un 2025. gadā — 24 miljoni 

euro. Vācijas ikgadējai iemaksai, kura 

pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 

piemēro šādu bruto samazinājumu: 

2021. gadā — 2799 miljoni euro, 

2022. gadā — 2239 miljoni euro, 

2023. gadā — 1679 miljoni euro, 

2024. gadā — 1119 miljoni euro un 

2025. gadā — 560 miljoni euro. 

Nīderlandes ikgadējai iemaksai, kura 

svītrots 
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pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 

piemēro šādu bruto samazinājumu: 

2021. gadā — 1259 miljoni euro, 

2022. gadā — 1007 miljoni euro, 

2023. gadā — 755 miljoni euro, 

2024. gadā — 503 miljoni euro un 

2025. gadā — 252 miljoni euro. Zviedrijas 

ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 

nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 

bruto samazinājumu: 2021. gadā — 578 

miljoni euro, 2022. gadā — 462 miljoni 

euro, 2023. gadā — 347 miljoni euro, 

2024. gadā — 231 miljoni euro un 

2025. gadā — 116 miljoni euro. Visas 

minētās summas aprēķina atbilstīgi 

2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 

esošajām cenām, piemērojot jaunāko 

provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 

pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 

deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 

euro. Minētos bruto samazinājumus 

finansē visas dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  18 

Lēmuma priekšlikums 

2. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Papildus pašu resursu kategorijām, kas 

minētas 1. punktā, ir jāievieš arī 

dalībvalstu iemaksas Stabilizācijas 

atbalsta fondā, kuras galvenokārt 

aprēķina, balstoties uz summām, ko veido 

monetārie ienākumi, kas piešķirti 

Eurosistēmas valstu centrālajām bankām 

saskaņā ar 32. pantu Protokolā Nr. 4 par 

Eiropas Centrālo banku sistēmas 

Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas 

Statūtiem, saskaņā ar nolīgumu, kas 

pievienots Regulai par Eiropas Investīciju 

stabilizācijas funkciju. 
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Grozījums Nr.  19 

Lēmuma priekšlikums 

4. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šā lēmuma 2. pantā minētos ieņēmumus 

bez izšķirības izmanto visu Savienības 

gada budžetā iekļauto izdevumu 

finansēšanai. 

Šā lēmuma 2. pantā minētos ieņēmumus 

bez izšķirības izmanto visu Savienības 

gada budžetā iekļauto izdevumu 

finansēšanai, izņemot 1.a punktā minētās 

iemaksas, ko izmanto tikai Stabilizācijas 

atbalsta fondam, kā paredzēts Regulā par 

Eiropas Investīciju stabilizācijas funkciju. 

 

Grozījums Nr.  20 

Lēmuma priekšlikums 

8. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Saskaņā ar LES 48. panta 

7. punktu Eiropadome var pieņemt 

lēmumu, lai aktus, kas ietilpst īpašās 

likumdošanas procedūras darbības jomā, 

tostarp attiecībā uz Eiropas Savienības 

pašu resursu sistēmu, varētu pieņemt 

saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru. 
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