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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju – 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. prasa īstenot pašu resursu reformas, kas vērstas uz mūsdienu prioritātēm, sniedz 

saimnieciski visizdevīgāko risinājumu un efektīvu finanšu pārvaldību un veido 

prognozējamu un stabilu ES budžeta pamatu, kas ir neatkarīgs, pārredzams un 

līdzsvarots un ar kuru tiks risināts pašreizējais un arvien pieaugošais spiediens uz ES 

budžetu un vienkāršota sarežģītā un nepārredzamā atlaižu prakse nolūkā to pārtraukt, lai 

sniegtu finanšu līdzekļus, kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu vajadzības; 

2. prasa samazināt ES atkarību no valstu iemaksām, kuru pamatā ir PVN un NKI, ņemot 

vērā sistēmu, kurā PVN pašu resursi tiek aizstāti ar valsts līmenī iekasētā PVN daļas 

pārskaitījumu; 

3. atzinīgi vērtē iniciatīvas ES pašu resursu visaptverošai reformai, lai palielinātu 

dalībvalstu un pilsoņu atbalstu patiesi uzticamam un neatkarīgam ES budžetam, veicinot 

ES ilgtspējīgu ekonomiku un radot ES pievienoto vērtību; 

4. norāda, ka muitas savienība ir viens no ES pamatpīlāriem un būtisks elements ES 

sarunās par tirdzniecības nolīgumiem, jo tā ir viena no pasaules lielākajiem 

tirdzniecības blokiem; norāda, ka ES starptautiskā tirdzniecībā ir tieši saistīta ar tās 

tradicionālajiem pašu resursiem, kas ietver arī muitas nodevas importam no valstīm 

ārpus ES un cukura nodevas un kas 2015. gadā veidoja 12,8 % no ES kopējiem 

ieņēmumiem; 

5. uzsver nepieciešamību analizēt ES (brīvās) tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas ietekmi 

uz tradicionālajiem pašu resursiem un piešķirt ieņēmumu avotus, lai kompensētu 

iespējamu minēto resursu samazināšanos, kā arī no tā izrietošo iespējamo nestabilitāti; 

6. prasa veikt rūpīgu juridisko izvērtējumu un lietderības pārbaudi par iespēju izveidot uz 

ilgtspējību un emisijām balstītus muitas nodokļus un nodevas preču un pakalpojumu 

tirdzniecībā un par iespēju iekļaut šādus pasākumus ES starptautiskās tirdzniecības 

politikā un nolīgumos, lai ne tikai stimulētu tirdzniecības partnerus nodrošināt klimatam 

labvēlīgu ražošanu, bet arī veidotu pašu resursu avotu; šajā sakarībā uzsver, ka šādi 

pasākumi būtu jāievieš tikai tad, ja tie ir neapšaubāmi saderīgi ar PTO noteikumiem un 

nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus starptautiskā līmenī un ES uzņēmumu — 

kuru būtisks elements ir MVU — konkurētspēju,  

7. atkārtoti pauž iepriekšējos aicinājumus nodrošināt mūsdienīgāku, efektīvāku, 

lietderīgāku, nepārprotamāku un mazāk atšķirīgu pieeju ES muitas noteikumiem un 

procedūrām, cenšoties optimizēt un īstenot pašreizējo ES muitas sistēmu un veicinot 

sadarbību ar skaidru mērķi risināt jautājumus saistībā ar izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas un visiem negodīgas konkurences veidiem, lai efektīvi iekasētu nodokļus 

un nodevas, kas paredzēti ES pašu resursiem; 

8. norāda, ka tirdzniecības aizsardzības instrumenti (TAI) ir viens no ES pašu resursu 

avotiem, bet to specifikas dēļ tos nevar un nedrīkst izmantot par paredzamu un stabilu 
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pamatu konsekventām iemaksām ES pašu resursos; uzsver, ka TAI nebūtu galvenokārt 

jāizmanto kā ES pašu resursu avots, jo tie būtu jānosaka tikai atbilstīgi un samērīgi 

saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. 
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