
PE655.422/ 1

LV

14.9.2020. A9-0146/ 001-036

GROZĪJUMI 001-036 
iesniegusi Budžeta komiteja

Ziņojums
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer A9-0146/2020
Projekts Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu

Lēmuma priekšlikums (10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Lēmuma projekts
1.a apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(1a) Šis lēmums nodrošina juridisko 
pamatu, lai Komisija varētu aizņemties 
līdzekļus kapitāla tirgos ar mērķi finansēt 
izdevumus, kas saistīti ar atveseļošanas 
pasākumu kopumu Next Generation EU 
satvarā. Ar to saistītās pamatsummas 
atmaksas un procentu izmaksas ir 
jārefinansē no Savienības budžeta 
iepriekš noteiktā termiņā atkarībā no 
emitēto obligāciju termiņa un parāda 
atmaksas stratēģijas. Šādām izmaksām 
nevajadzētu izraisīt nedz daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) programmu 
izdevumu vai ieguldījumu instrumentu 
nepamatotu samazināšanu, nedz krasu 
valstu iemaksu palielinājumu. Gan šo 
iemeslu dēļ, gan arī tādēļ, lai palielinātu 
Next Generation EU atmaksas plāna 
uzticamību un ilgtspēju, šādas izmaksas 
būtu pilnībā jāsedz no patiesi jaunu pašu 
resursu radītiem ieņēmumiem. Saistītās 
izdevumu apropriācijas būtu jāuzskaita 
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papildus DFS maksimālajiem apjomiem, 
kas jāparedz jaunajā DFS regulā.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma projekts
1.b apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(1b) Jebkuras summas, kuras rada jauni 
pašu resursi un kuras pārsniedz to, kas 
vajadzīgs, lai segtu atmaksas saistības 
attiecīgajā gadā, būtu jāieskaita 
Savienības budžetā kā vispārējie 
ieņēmumi. Pēc atmaksas plāna beigām 
šiem pašu resursiem būtu jāturpina 
finansēt Savienības budžetu kā 
vispārējiem ieņēmumiem. Jaunu pašu 
resursu groza ieviešanai būtu jāgarantē 
pienācīgs Savienības izdevumu 
finansējuma līmenis DFS, vienlaikus 
mazinot uz NKI balstīto valstu iemaksu 
pārsvaru Savienības gada budžeta 
finansēšanā un tādējādi veicinot to, ka 
Savienības budžets vairs netiek uzskatīts 
par “nulles summas spēli”, kam 
raksturīgi “taisnīgas atdeves” mehānismi. 
Tas savukārt varētu veicināt to, ka 
izdevumi Savienības līmenī tiek vairāk 
koncentrēti uz prioritārajām jomām un 
vispārējiem sabiedriskajiem labumiem, 
nodrošinot lielus ieguvumus efektivitātes 
jomā salīdzinājumā ar valstu izdevumiem.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma projekts
1.c apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(1c) Jaunās pašu resursu kategorijas 
būtu jāievieš no 2021. gada, lai to radītie 
ieņēmumi būtu pieejami tad, kad ir 
jāpilda procentu nomaksas un līdzekļu 
atmaksas saistības. Jaunie pašu resursi 
būtu jāsaskaņo ar Savienības politikas 
mērķiem, un tiem būtu jāatbalsta Eiropas 
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zaļais kurss un vienotā tirgus darbība, kā 
arī centieni uzlabot uzņēmumu ienākuma 
nodokļa efektivitāti un centieni stiprināt 
cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
nodokļu apiešanu. Eiropas Parlaments 
savā 2018. gada novembra starpposma 
ziņojumā par DFS un pašu resursiem jau 
ir apstiprinājis iespējamu jaunu pašu 
resursu un citu ieņēmumu grozu, kam 
piemīt šādas iezīmes; minēto grozu varētu 
paplašināt, ietverot vēl citas iespējas.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma projekts
5. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(5) Revīzijas palāta, Eiropas Parlaments 
un dalībvalstis ir vairākkārt kritizējuši 
esošo PVN pašu resursu noteikšanas 
sistēmu kā pārāk sarežģītu. Tādēļ 
Eiropadome 2020. gada 17.–21. jūlija 
sanāksmē secināja, ka ir lietderīgi 
vienkāršot minēto pašu resursu 
aprēķināšanu.

(5) Pašu resurss, kura pamatā ir 
pievienotās vērtības nodoklis, ir 
vispāratzīts Savienības budžeta ienākumu 
avots, un tam arī turpmāk būtu 
jāatspoguļo nesaraujamā saikne starp 
patērētājiem vienotajā tirgū un Savienības 
publiskajām finansēm. Tomēr Revīzijas 
palāta, Eiropas Parlaments un dalībvalstis 
ir vairākkārt kritizējuši esošo PVN pašu 
resursu noteikšanas sistēmu kā pārāk 
sarežģītu. Tādēļ ir lietderīgi vienkāršot 
minēto pašu resursu aprēķināšanu.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma projekts
6. apsvērums

Padomes projekts 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 nacionālo kopienākumu 
(NKI) balstītās dalībvalstu iemaksas 
Savienības gada budžetā, Eiropadome 

(6) Lai segtu vismaz Savienības 
Atveseļošanas instrumenta pamatsummas 
atmaksas un procentu izmaksas, 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, 
piemēram, zaļo kursu un digitālo pārveidi, 
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2020. gada 17.–21. jūlija sanāksmē 
secināja, ka Savienībai turpmākajos 
gados būtu jācenšas reformēt pašu resursu 
sistēmu un ieviest jaunus pašu resursus.

vienlaikus samazinot uz nacionālo 
kopienākumu balstīto dalībvalstu iemaksu 
pārsvaru Savienības gada budžetā, ir 
jāievieš jaunas pašu resursu kategorijas, 
kuru pamatā ir kopējā konsolidētā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, 
valstu ieņēmumi no Eiropas Savienības 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas un 
valsts iemaksas, ko aprēķina, balstoties uz 
nepārstrādātā izlietotā plastmasas 
iepakojuma daudzumu, veicinot aprites 
ekonomiku. Turklāt šajā nolūkā — tiklīdz 
būs izpildīti attiecīgie juridiskie 
nosacījumi — būtu jāievieš jauni pašu 
resursi, kuru pamatā ir oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms, kas pilnībā 
atbilst PTO noteikumiem, digitālo 
pakalpojumu nodoklis un finanšu 
darījumu nodoklis, un tos būtu vēlams 
īstenot saskaņā ar visu dalībvalstu 
apstiprinātu plānu. Komisijai pēc iespējas 
drīzāk būtu jāiesniedz nepieciešamie 
leģislatīvo aktu priekšlikumi par 
minētajiem jaunajiem pašu resursiem un 
iespējamiem citiem jauniem pašu 
resursiem, kas atbalsta Eiropas zaļo 
kursu, kā arī vienotā tirgus darbību un 
centienus uzlabot uzņēmumu ienākuma 
nodokļa efektivitāti. Iespējamie jaunie 
pašu resursi, par kuriem Komisija jau ir 
paziņojusi, piemēram, vienotā tirgus 
nodeva, būtu jāizvērtē sīkāk pirms to 
iesniegšanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

 

Grozījums Nr. 6

Lēmuma projekts
7. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(7) Kā pirmo pasākumu būtu jāievieš 
jauna pašu resursu kategorija, kuras 
pamatā ir valsts iemaksas, ko aprēķina, 
balstoties uz nepārstrādātā izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumu. 

(7) Atbilstoši Savienības stratēģijai 
attiecībā uz plastmasu Savienības budžets 
var stimulēt piesārņojuma ar izlietoto 
plastmasas iepakojumu samazināšanu un 
izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu 
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Atbilstoši Eiropas stratēģijai attiecībā uz 
plastmasu Savienības budžets var stimulēt 
piesārņojuma ar izlietoto plastmasas 
iepakojumu samazināšanu. Pašu resurss, 
kura pamatā ir valsts iemaksas, ko aprēķina 
proporcionāli katrā dalībvalstī 
nepārstrādātajam izlietotā plastmasas 
iepakojuma daudzumam, sniegs stimulu 
vienreizlietojamas plastmasas patēriņa 
samazināšanai, sekmēs pārstrādi un 
veicinās aprites ekonomiku. Tajā pašā laikā 
dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes 
principu varēs brīvi pieņemt minēto mērķu 
sasniegšanai piemērotākos pasākumus. Lai 
izvairītos no pārmērīgi regresīvas 
ietekmes uz valsts iemaksām, to 
dalībvalstu iemaksām, kuru NKI uz vienu 
iedzīvotāju 2017. gadā bija zemāks par ES 
vidējo rādītāju, būtu jāpiemēro korekcijas 
mehānisms ar ikgadēju fiksētas summas 
samazinājumu. Samazinājumam būtu 
jāatbilst 3,8 kg, reizinātiem ar attiecīgo 
dalībvalstu iedzīvotāju skaitu 2017. gadā.

sasniegšanu. Pašu resurss, kura pamatā ir 
valsts iemaksas, ko aprēķina proporcionāli 
katrā dalībvalstī nepārstrādātajam izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumam, sniegs 
stimulu vienreizlietojamas plastmasas 
patēriņa samazināšanai, sekmēs pārstrādi 
un veicinās aprites ekonomiku. Komisijai 
būtu jānosaka pilnveidota aprēķina 
metode, kā arī efektīvi reģistrācijas un 
kontroles mehānismi. Tajā pašā laikā 
dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes 
principu varēs brīvi pieņemt minēto mērķu 
sasniegšanai piemērotākos pasākumus. 
Ņemot vērā to, ka šī iemaksa ir paredzēta 
kā pašu resurss, kura pamatā ir princips 
“piesārņotājs maksā”, tai nevajadzētu 
piemērot korekcijas mehānismu.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma projekts
7.a apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(7a) Savienība, ievērojot savas Parīzes 
klimata nolīgumam atbilstošās saistības, 
par prioritāti ir izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam samazināt 
emisijas vismaz par 40 %. Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma ir viens no galvenajiem minētā 
mērķa īstenošanas nolūkā ieviestajiem 
instrumentiem un rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, 
būtu lietderīgi šajā kontekstā izveidot 
jaunu Savienības budžeta pašu resursu. 
Minētā pašu resursa pamatā vajadzētu būt 
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dalībvalstu izsolītām kvotām, tostarp 
pagaidu bezmaksas kvotām, kas 
paredzētas elektroenerģijas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK1a paredzēti 
konkrētām dalībvalstīm, pašu resursa 
iemaksas aprēķinā nebūtu jāieskaita 
solidaritātes, izaugsmes un 
starpsavienojumu vajadzībām pārdalītās 
kvotas un Inovāciju fondam un 
Modernizācijas fondam piešķirtās kvotas. 
Pašu resurss, kura pamatā ir Eiropas 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, būtu 
jādefinē arī tā, lai iekļautu iespējamos 
papildu ieņēmumus, kas rastos, nākotnē 
paplašinot ETS direktīvas darbības jomu, 
iekļaujot tajā jaunas nozares vai 
ģeogrāfiskos reģionus, un vienlaikus 
nodrošinot Savienības konkurētspēju.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 
13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Lēmuma projekts
8. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(8) Eiropadome 2020. gada 17.–
21. jūlija sanāksmē norādīja – kā pamatu 
papildu pašu resursiem Komisija 
2021. gada pirmajā pusgadā iesniegs 
priekšlikumu par oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu un priekšlikumu par digitālo 
nodevu, kas būtu ieviešami, vēlākais, līdz 
2023. gada 1. janvārim. Eiropadome 
aicināja Komisiju nākt klajā ar pārskatītu 
priekšlikumu par emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, iespējams, attiecinot 
to arī uz aviācijas un jūrniecības 

(8) Nepieciešamie papildu pašu resursi 
būtu jāievieš ne vēlāk kā līdz 2028. gadam 
saskaņā ar šajā lēmumā noteiktu juridiski 
saistošu grafiku, kam būtu jānodrošina, 
ka pamatā esošos tiesību aktus var 
pieņemt laikus un tie var sākt darboties, 
lai ieņēmumi būtu pieejami izmaksu 
rašanās brīdī. Komisijai šajā nolūkā būtu 
jāiesniedz likumdošanas priekšlikumi. 
Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Eiropas Komisiju 
būtu jāparedz detalizētāka kārtība un citi 
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nozarēm. Tā secināja, ka daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gadam darbības laikā Savienība 
strādās, lai ieviestu citus pašu resursus, 
kas varētu ietvert finanšu darījumu 
nodokli.

noteikumi, kas saistīti ar minēto juridiski 
saistošo grafiku, piemēram, konkrētu 
jaunu pašu resursu spēkā stāšanās datumi 
vai iespējama piemērošana ar 
atpakaļejošu spēku.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma projekts
8.a apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(8a) Pirmajā posmā iemaksa, kuras 
pamatā ir nepārstrādātā izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzums, 
papildinās esošos pašu resursus no 
2021. gada janvāra. Turklāt no 
2021. gada 30 % no emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas izsolēs gūtajiem 
ieņēmumiem veidos Savienības budžeta 
vispārējos ieņēmumus. Otrajā posmā 
Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, 
kas nepieciešami, lai no 2024. gada 
finanšu darījumu nodoklis (FDN) kļūtu 
par pašu resursa pamatu. Komisija 
2021. gada pirmajā pusgadā nāks klajā 
arī ar leģislatīvo aktu priekšlikumiem, lai 
ieviestu jaunus pašu resursus, kuru 
pamatā ir oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms un digitālā nodeva. Ieņēmumi 
būs pieejami no 2023. gada. Ja oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms darbosies kā 
papildu muitas tarifi importam, uz to 
attieksies tradicionālo pašu resursu 
tiesību akti un tam nebūs vajadzīgs 
atsevišķs lēmums par pašu resursiem. Ja 
oglekļa ievedkorekcijas mehānisma 
īstenošanas vajadzībām tiks paplašināta 
ETS darbības joma, tas būtu pilnībā 
jāietver pašu resursā, kura pamatā ir 
ETS. Trešajā posmā un saistībā ar 
daudzgadu finanšu shēmas vidusposma 
novērtēšanu/pārskatīšanu 2024. gada 
pirmajā pusgadā Komisija nāks klajā ar 
vēl citiem jauniem vai pārstrādātiem 
agrāk iesniegtiem priekšlikumiem, lai 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
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nodokļa bāze (KKUINB) kļūtu par pašu 
resursa pamatu. Tiesību aktiem būtu 
jāstājas spēkā laikus, lai ieņēmumi no 
šiem jaunajiem pašu resursiem būtu 
pieejami no 2026. gada. Pašu resursi, 
kuru pamatā ir nodokļi, nebūs jāpiemēro 
ar atpakaļejošu spēku.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma projekts
9. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(9) Eiropadome 2020. gada 17.–
21. jūlija sanāksmē secināja, ka pašu 
resursu mehānisma pamatā vajadzētu būt 
vispārējiem mērķiem – vienkāršībai, 
pārredzamībai un taisnīgumam, tostarp 
taisnīgai sloga sadalei. Tā arī secināja, ka 
Dānijas, Nīderlandes, Austrijas un 
Zviedrijas un – atveseļošanas un 
noturības atbalsta kontekstā – arī Vācijas 
ikgadējām uz NKI balstītajām iemaksām 
būtu jāpiemēro fiksētās summas 
korekcijas laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam.

(9) Atlaides un citi korekcijas 
mehānismi būtu jāatceļ.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma projekts
9.a apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(9a) Savienība strādās, lai turpmākajos 
gados un līdz 2028. gadam ieviestu vēl 
citus eventuālus papildu pašu resursus. Ja 
Eiropas Parlaments vai Padome ierosinās 
jaunu pašu resursu, Komisija to izvērtēs.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma projekts
9.b apsvērums (jauns)
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Padomes projekts Grozījums

(9b) Ņemot vērā turpmākās apspriedes 
par izmaiņām Līgumos un izmantojot 
impulsu, ko devusi konference par 
Eiropas nākotni, būtu vēl vairāk 
jāstiprina Savienības budžeta ieņēmumu 
daļas demokrātiskā leģitimitāte, 
pārskatatbildība, noturība un atbilstība 
galvenajiem politikas mērķiem, piešķirot 
Eiropas Parlamentam plašākas pilnvaras 
likumdošanas lēmumu pieņemšanā un 
aktīvāku lomu pašu resursu sistēmas 
īstenošanas uzraudzībā, kā arī attiecībā uz 
ar to saistītajiem nozaru tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma projekts
10. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(10) Dalībvalstīm iekasēšanas izmaksu 
veidā būtu jāietur 25 % no tradicionālo 
pašu resursu summām, ko tās iekasējušas.

(10) Līdzekļi, kurus dalībvalstis iegūst, 
kā iekasēšanas izmaksas ieturot 20 % no 
iekasēto tradicionālo pašu resursu 
summām, ir nozīmīga pašu resursu daļa, 
kas nenonāk Savienības budžetā. 
Iekasēšanas izmaksas, ko dalībvalstis 
ietur no tradicionālajiem pašu resursiem, 
būtu jāsamazina no 20 % līdz to 
sākotnējam apmēram — 10 %, lai 
finansiālo atbalstu muitas aprīkojumam, 
darbiniekiem un informācijas sniegšanai 
labāk pielāgotu faktiskajām izmaksām un 
vajadzībām. Šim īpatsvaram vajadzētu būt 
vienādam visām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma projekts
11. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(11) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
tiks ieviesta Padomes regula, ar ko nosaka 

(11) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
Padomei ir jāpieņem Savienības pašu 
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Savienības pašu resursu sistēmas 
īstenošanas pasākumus. Šādos pasākumos 
būtu jāiekļauj vispārīga un tehniska 
rakstura noteikumi, kuri piemērojami visu 
kategoriju pašu resursiem. Minētajos 
pasākumos būtu jāiekļauj sīki izstrādāti 
noteikumi par budžeta atlikuma 
aprēķināšanu un sadali, kā arī noteikumi 
un pasākumi, kas vajadzīgi, lai kontrolētu 
un uzraudzītu pašu resursu iekasēšanu.

resursu sistēmas īstenošanas pasākumi. 
Šādos pasākumos būtu jāiekļauj vispārīga 
un tehniska rakstura noteikumi, kuri 
piemērojami visu veidu pašu resursiem un 
saistībā ar kuriem atbilstīga parlamentārā 
uzraudzība ir īpaši svarīga. Minētajos 
pasākumos būtu jāiekļauj sīki izstrādāti 
noteikumi, saskaņā ar kuriem nosakāmas 
summas 2. panta 1. punktā minētajiem 
pašu resursiem, kas jānodod budžetā, 
tostarp piesaistīšanas likmes, kuras 
piemērojamas saistībā ar 2. panta 
1. punkta b) līdz e) apakšpunktā 
minētajiem pašu resursiem; tehniski 
noteikumi saistībā ar nacionālo 
kopienākumu; noteikumi un pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai kontrolētu un uzraudzītu pašu 
resursu iekasēšanu, tostarp noteikumi par 
pārbaudēm un par ierēdņu un citu 
Komisijas pilnvarotu darbinieku 
pilnvarām veikt pārbaudes; visas 
attiecīgās ziņošanas prasības. Minētajos 
pasākumos būtu jāiekļauj arī praktiski 
noteikumi, lai periodiski informētu 
dalībvalstis un Eiropas Parlamentu kā 
vienu no budžeta lēmējinstitūcijas 
iestādēm par pašreizējo stāvokli saistībā 
ar aizņēmumiem, parāda pārvaldību un 
saistītajām riska pārvaldības stratēģijām, 
kā arī atmaksas plānu.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma projekts
13. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(13) Būtu jāsaglabā pietiekama rezerve 
saskaņā ar pašu resursu maksimālajiem 
apjomiem, lai ļautu Savienībai segt visas 
tās finanšu saistības un iespējamās 
saistības, kuru termiņš ir attiecīgajā gadā. 
Kopējai pašu resursu summai, kas 
Savienības budžetam piešķirta gada 
maksājumu apropriāciju segšanai, 
nevajadzētu pārsniegt 1,40 % no visu 
dalībvalstu NKI summas. Kopējai gada 
saistību apropriāciju summai nevajadzētu 

(13) Lai saglabātu pietiekamu rezervi 
pašu resursu maksimālo apjomu ietvaros, 
dodot iespēju Savienībai segt visas tās 
finanšu saistības un iespējamās saistības, 
kuru termiņš ir attiecīgajā gadā, pašu 
resursu maksimālais apjoms maksājumu 
apropriācijām būtu jāpalielina līdz 1,50 % 
no dalībvalstu nacionālā kopienākuma 
summas tirgus cenās.
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pārsniegt 1,46 % no visu dalībvalstu NKI 
summas.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma projekts
16.a apsvērums (jauns)

Padomes projekts Grozījums

(16a) Vienīgi nolūkā segt papildu 
finansiālās saistības un iespējamās 
saistības, kas izriet no ārkārtas un 
pagaidu pilnvarojuma aizņemties 
līdzekļus un nodrošināt finanšu stabilitāti 
pat ekonomikas lejupslīdes laikā, 
maksājumu apropriāciju maksimālais 
apjoms būtu jāpalielina par 
0,6 procentpunktiem.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma projekts
19. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(19) To līdzekļu atmaksa, kas aizņemti, 
lai sniegtu neatmaksājamu atbalstu, 
atmaksājamu atbalstu, izmantojot finanšu 
instrumentus vai budžeta garantiju 
nodrošināšanu, kā arī maksājamie procenti 
būtu jāfinansē no Savienības budžeta. 
Aizņemtie līdzekļi, kas piešķirti kā 
aizdevumi dalībvalstīm, būtu jāatmaksā ar 
summām, kas saņemtas no labuma 
guvējām dalībvalstīm. Nepieciešamie 
resursi ir jāpiešķir un jādara pieejami 
Savienībai, lai tā varētu segt visas savas 
finanšu saistības un iespējamās saistības, 
kas izriet no ārkārtas un pagaidu 
pilnvarojuma aizņemties, jebkurā konkrētā 
gadā un jebkuros apstākļos saskaņā ar 
LESD 310. panta 4. punktu un LESD 
323. pantu.

(19) To līdzekļu atmaksa, kas aizņemti, 
lai sniegtu neatmaksājamu atbalstu, 
atmaksājamu atbalstu, izmantojot finanšu 
instrumentus vai budžeta garantiju 
nodrošināšanu, kā arī maksājamie procenti 
būtu jāfinansē ar ieņēmumiem, kas gūti no 
Savienības budžetā ieviestajiem jaunajiem 
pašu resursiem. Aizņemtie līdzekļi, kas 
piešķirti kā aizdevumi dalībvalstīm, būtu 
jāatmaksā ar summām, kas saņemtas no 
labuma guvējām dalībvalstīm. 
Nepieciešamie resursi ir jāpiešķir un jādara 
pieejami Savienībai, lai tā varētu segt visas 
savas finanšu saistības un iespējamās 
saistības, kas izriet no ārkārtas un pagaidu 
pilnvarojuma aizņemties, jebkurā konkrētā 
gadā un jebkuros apstākļos saskaņā ar 
LESD 310. panta 4. punktu un LESD 
323. pantu.



PE655.422/ 12

LV

Grozījums Nr. 18

Lēmuma projekts
25. apsvērums

Padomes projekts Grozījums

(25) Šim lēmumam būtu jāstājas spēkā 
tikai pēc tam, kad to ir apstiprinājušas visas 
dalībvalstis saskaņā ar savām attiecīgajām 
konstitucionālajām prasībām, tādējādi 
pilnībā ievērojot valstu suverenitāti. 
Eiropadome 2020. gada 17.–21. jūlija 
sanāksmē norādīja uz dalībvalstu nodomu 
pēc iespējas drīz apstiprināt šo lēmumu. 
Ņemot vērā nepieciešamību steidzami 
nodrošināt līdzekļu aizņemšanos, lai 
finansētu pasākumus, ar kuriem novērš 
Covid-19 krīzes sekas, šim lēmumam būtu 
jāstājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā 
pēc tam, kad būs saņemts pēdējais 
paziņojums par šā lēmuma pieņemšanas 
procedūru pabeigšanu.

(25) Lai varētu sākt ratifikācijas procesu, 
šo lēmumu pieņem Padome pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. 
Eiropas Parlaments ir paudis nodomu ātri 
sniegt konsultatīvo atzinumu, kas ir 
juridiski nepieciešams, lai paātrinātu 
procesu, ar kuru Komisijai tiek dota 
atļauja sākt aizņēmumu operācijas 
Eiropas Atveseļošanas instrumenta 
finansēšanai. Šim lēmumam — arī 
attiecībā uz jaunām pašu resursu 
kategorijām — būtu jāstājas spēkā tikai 
pēc tam, kad to ir apstiprinājušas visas 
dalībvalstis saskaņā ar savām attiecīgajām 
konstitucionālajām prasībām, tādējādi 
pilnībā ievērojot valstu suverenitāti. 
Eiropadome 2020. gada 17.–21. jūlija 
sanāksmē norādīja uz dalībvalstu nodomu 
pēc iespējas drīz apstiprināt šo lēmumu. 
Ņemot vērā nepieciešamību steidzami 
nodrošināt līdzekļu aizņemšanos, lai 
finansētu pasākumus, ar kuriem novērš 
Covid-19 krīzes sekas, šim lēmumam būtu 
jāstājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā 
pēc tam, kad būs saņemts pēdējais 
paziņojums par šā lēmuma pieņemšanas 
procedūru pabeigšanu.

Grozījums Nr. 19

Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts – 1.daļa – c apakšpunkts

Padomes projekts Grozījums

c) ieņēmumi, ko gūst, piemērojot 
vienotu piesaistīšanas likmi katras 
dalībvalsts nepārstrādātā izlietotā 
plastmasas iepakojuma svaram. 
Piesaistīšanas likme ir 0,80 EUR par 
kilogramu. Piemēro ikgadēju fiksētas 

c) ieņēmumi, ko gūst, no 2021. gada 
1. janvāra piemērojot vienotu 
piesaistīšanas likmi nepārstrādātā izlietotā 
plastmasas iepakojuma svaram. Faktiskā 
piesaistīšanas likme nepārsniedz 2,00 EUR 
uz kilogramu;
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summas samazinājumu atsevišķām 
dalībvalstīm, kā noteikts ceturtajā daļā;

Grozījums Nr. 20

Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts – 1.daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

ca) ieņēmumi, ko gūst, no 2021. gada 
1. janvāra vienotu piesaistīšanas likmi 
piemērojot summai, kura atbilst 
ieņēmumiem no Direktīvas 2003/87/EK 
10. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētā izsolāmā kvotu apjoma un to 
pagaidu bezmaksas kvotu tirgus vērtībai, 
kas saskaņā ar minētās direktīvas 
10.c panta 3. punktu paredzētas 
enerģētikas nozares modernizācijai; 
faktiskā piesaistīšanas likme nepārsniedz 
50 %; visi papildu ieņēmumi, ko rada 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
darbības jomas turpmāka paplašināšana 
pēc 2021. gada 1. janvāra, iekļaujot 
papildu nozares un reģionus;

Grozījums Nr. 21

Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts – 1.daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

cb) ieņēmumi, ko rada oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu [.../...] ne vēlāk kā 
2023. gada 1. janvārī;

Grozījums Nr. 22

Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts – 1.daļa – cc apakšpunkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

cc) ieņēmumi, ko gūst no digitālo 
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pakalpojumu nodokļa, gaidot Padomes 
direktīvas par digitālo pakalpojumu 
nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz 
ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo 
pakalpojumu sniegšana (COM(2018) 148 
final), pieņemšanu un īstenošanu ne 
vēlāk kā no 2023. gada 1. janvāra; 
faktiskā piesaistīšanas likme nepārsniedz 
100 %;

Grozījums Nr. 23

Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts – 1.daļa – cd apakšpunkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

cd) ieņēmumi, ko gūst, no 2026. gada 
1. janvāra piemērojot vienotu 
piesaistīšanas likmi daļai no apliekamās 
peļņas, kuru attiecina uz konkrēto 
dalībvalsti saskaņā ar Savienības 
noteikumiem par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi; 
faktiskā piesaistīšanas likme nepārsniedz 
6 %;

Grozījums Nr. 24

Lēmuma projekts
2. pants – 1. punkts – 1.daļa – ce apakšpunkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

ce) ieņēmumi, ko gūst, no 2024. gada 
1. janvāra piemērojot finanšu darījumu 
nodokli, kurš iekasējams saskaņā ar 
Padomes Direktīvu (ES) [.../...], 
piemērojot piesaistīšanas likmes tādā 
apmērā, kas nepārsniedz minētajā 
direktīvā noteiktās minimālās likmes; ja 
finanšu darījumu nodokļa direktīvu uz 
laiku īsteno saskaņā ar ciešāku 
sadarbību, šis pašu resurss neattiecas uz 
dalībvalstīm, kuras nepiedalās ciešākajā 
sadarbībā;
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Grozījums Nr. 25

Lēmuma projekts
2. pants – 2. punkts

Padomes projekts Grozījums

2. Laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam Austrijas ikgadējai uz NKI 
balstītajai iemaksai piemēro bruto 
samazinājumu 565 miljonu EUR apmērā, 
Dānijas ikgadējai uz NKI balstītajai 
iemaksai piemēro bruto samazinājumu 
377 miljonu EUR apmērā, Vācijas 
ikgadējai uz NKI balstītajai iemaksai 
piemēro bruto samazinājumu 
3671 miljona EUR apmērā, Nīderlandes 
ikgadējai uz NKI balstītajai iemaksai 
piemēro bruto samazinājumu 
1921 miljona EUR apmērā un Zviedrijas 
ikgadējai uz NKI balstītajai iemaksai 
piemēro bruto samazinājumu 
1069 miljonu EUR apmērā. Minētās 
summas aprēķina 2020. gada cenās un 
koriģē atbilstīgi pašreizējām cenām, 
piemērojot jaunāko provizoriskā budžeta 
sagatavošanas laikā pieejamo Savienības 
iekšzemes kopprodukta deflatoru, ko 
norādījusi Komisija, izteiktu euro. 
Minētos bruto samazinājumus finansē 
visas dalībvalstis.

2. Nevienai dalībvalstij nepiemēro 
nekādas atlaides vai korekcijas.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma projekts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

2.a Eiropas Parlaments un Padome 
ciešā sadarbībā ar Komisiju iestāžu 
nolīgumā līdz 2021. gada 1. janvārim 
nosaka sīki izstrādātu kārtību un citus 
noteikumus, kas nepieciešami, lai būtu 
iespējams piemērot juridiski saistošu 
grafiku jaunu pašu resursu ieviešanai. No 
šiem jaunajiem pašu resursiem gūtie 
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ieņēmumi ir pietiekami, lai segtu vismaz 
to aizņēmuma izmaksu atmaksu, kas 
saistītas ar 3.b pantā noteikto 
aizņemšanās spēju. Jaunajiem pašu 
resursiem arī jāgarantē pienācīgs 
Savienības izdevumu finansējuma līmenis 
DFS, vienlaikus mazinot uz NKI balstīto 
iemaksu pārsvaru.
Komisija šajā nolūkā iesniedz atbilstošus 
likumdošanas priekšlikumus.
DFS 2021.–2027. gadam vidusposma 
pārskatīšanu cita starpā izmanto tam, lai 
šajā punktā noteikto mērķu sasniegšanas 
nolūkā pielāgotu tiesību aktus un 
vajadzības gadījumā pieņemtu jaunus 
tiesību aktus.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma projekts
3. pants – 1. punkts

Padomes projekts Grozījums

1. Kopējā pašu resursu summa, kas 
Savienībai piešķirta gada maksājumu 
apropriāciju segšanai, nepārsniedz 1,40% 
no visu dalībvalstu NKI summas. 

1. Kopējā pašu resursu summa, kas 
Savienībai piešķirta gada maksājumu 
apropriāciju segšanai, nepārsniedz 1,50 % 
no visu dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu summas.

Grozījums Nr. 28

Lēmuma projekts
3. pants – 2. punkts

Padomes projekts Grozījums

2. Savienības budžetā iekļauto 
saistību apropriāciju kopsumma gadā 
nepārsniedz 1,46% no visu dalībvalstu 
NKI summas.

svītrots

Grozījums Nr. 29

Lēmuma projekts
3. pants – 3. punkts
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Padomes projekts Grozījums

3. Starp saistību apropriācijām un 
maksājumu apropriācijām tiek saglabāta 
pastāvīga attiecība, lai nodrošinātu to 
savstarpēju atbilstību un turpmākajos 
gados būtu iespējams ievērot 1. punktā 
minēto maksimālo apjomu.

svītrots

Grozījums Nr. 30

Lēmuma projekts
3. pants – 4. punkts

Padomes projekts Grozījums

4. Ja Regulas (ES) Nr. 549/2013 
grozījumu rezultātā tiek būtiski mainīts 
NKI līmenis, Komisija 1. un 2. punktā 
noteiktos maksimālos apjomus, kas uz 
laiku palielināti saskaņā ar 3.c pantu, 
pārrēķina, izmantojot šādu formulu: 

svītrots

NKIt – 2 + NKIt – 1 + NKIt pašreizējā 
EKS
x% (y %)  *_________________
NKIt – 2 + NKIt – 1 + NKIt grozītā EKS
Minētajā formulā "t" ir pēdējais pilnais 
gads, par kuru ir pieejami Regulā (ES) 
Nr. 2019/5165 noteiktie dati, x attiecas uz 
pašu resursu maksimālo apjomu 
maksājumu apropriācijām un y – uz pašu 
resursu maksimālo apjomu saistību 
apropriācijām.
Minētajā formulā "EKS" ir Eiropas 
nacionālo un reģionālo kontu sistēma 
Savienībā.
___________________
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2019/516 (2019. gada 19. marts) par 
to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu 
tirgus cenās, un ar ko atceļ Padomes 
Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un 
Padomes Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 1287/2003 (NKI regula) (OV L 91, 
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29.3.2019., 19. lpp.).

Grozījums Nr. 31

Lēmuma projekts
3.b pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes projekts Grozījums

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem izdevumiem izmantoto līdzekļu 
pamatsummas atmaksāšanas maksājumus 
un attiecīgos maksājamos procentus sedz 
no Savienības vispārējā budžeta. Saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) 2018/10466 
112. panta 2. punktu budžeta saistības var 
sadalīt gada maksājumos, ko veic vairāku 
gadu laikposmā.

Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem izdevumiem izmantoto līdzekļu 
pamatsummas atmaksāšanas maksājumus 
un attiecīgos maksājamos procentus sedz 
ar ieņēmumiem, kas gūti no Savienības 
vispārējā budžetā ieviestajiem jaunajiem 
pašu resursiem. Saskaņā ar Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046 112. panta 2. punktu 
budžeta saistības var sadalīt gada 
maksājumos, ko veic vairāku gadu 
laikposmā.

_____________________
6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 
18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
ar kuru groza Regulas (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un 
Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 
(OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 32

Lēmuma projekts
5. pants

Padomes projekts Grozījums

5. pants svītrots
Atlikuma pārnešana

Jebkuru Savienības ieņēmumu atlikumu, 
kas pārsniedz finanšu gada faktisko 
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izdevumu kopsummu, pārnes uz nākamo 
finanšu gadu.

Grozījums Nr. 33

Lēmuma projekts
6. pants – 2. punkts

Padomes projekts Grozījums

2. Dalībvalstis kā iekasēšanas izmaksas 
ietur 25 % no summām, kas minētas 
2. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

2. Dalībvalstis kā kompensāciju par 
iekasēšanas izmaksām ietur 10 % no 
summām, kas minētas 2. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 34
Lēmuma projekts
7. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

ba) to ieņēmumu iegrāmatošana 
budžetā, kas gūti no naudas sodiem 
konkurences jomā un pārkāpumu lietām;

Grozījums Nr. 35

Lēmuma projekts
7. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

 bb) noteikumi, saskaņā ar kuriem 
nosakāmas summas 2. panta 1. punktā 
minētajiem pašu resursiem, kas jānodod 
budžetā, tostarp piesaistīšanas likmes, 
kuras piemērojamas saistībā ar 2. panta 
1. punktā minētajiem pašu resursiem un 
kuras nepārsniedz minētajos punktos 
noteiktos ierobežojumus, kā arī 
noteikumi, saskaņā ar kuriem 
aprēķināma likme pašu resursam, kas 
balstās uz nacionālo kopienākumu;
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Grozījums Nr. 36

Lēmuma projekts
7. pants – 1. daļa – bc punkts (jauns)

Padomes projekts Grozījums

 bc) 2. panta 1. punkta piemērošanās 
nolūkā — nacionālā kopienākuma 
atsauces vērtība, nacionālā kopienākuma 
pielāgošanas noteikumi un noteikumi par 
maksājumu un saistību maksimālo 
apjomu pārrēķināšanu ievērojamu 
nacionālā kopienākuma izmaiņu 
gadījumā.


