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Projekts Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

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. 
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. 
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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 
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.
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12. Līdz ar Eiropas Attīstības fonda 
iekļaušanu Savienības budžetā būtu 
jāpalielina arī lēmumā par pašu 
resursiem noteiktie maksimālie apjomi. Ir 
vajadzīga pietiekama drošības rezerve starp 
maksājumiem un pašu resursu 
maksimālajiem apjomiem, lai garantētu, ka 
Savienība jebkuros apstākļos, pat 
ekonomikas lejupslīdes laikā, spēj pildīt 
savas finansiālās saistības.

12. Ir vajadzīga pietiekama drošības 
rezerve starp maksājumiem un pašu resursu 
maksimālajiem apjomiem, lai garantētu, ka 
Savienība jebkuros apstākļos, pat 
ekonomikas lejupslīdes laikā, spēj pildīt 
savas finansiālās saistības.
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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 
pārsniegt 1,46 % no visu dalībvalstu NKI 
summas.

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 un saistību apropriāciju 
segšanai, nevajadzētu pārsniegt 1,00 % no 
visu dalībvalstu NKI summas.
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16. Lai uzņemtos saistības sakarā ar 
paredzēto līdzekļu aizņemšanos, ir 
nepieciešams izņēmuma kārtā un uz laiku 
palielināt pašu resursu maksimālo 
apjomu. Tādēļ maksājumu apropriāciju 
maksimālā apjoma summa un saistību 
apropriāciju maksimālā apjoma summa 
būtu jāpalielina katra par 
0,6 procentpunktiem, tikai un vienīgi lai 
segtu visas Savienības saistības, kas izriet 
no tās aizņēmumiem Covid-19 krīzes seku 
novēršanai. Pilnvarojums Komisijai 
Savienības vārdā aizņemties līdzekļus 
kapitāla tirgos tikai un vienīgi tādu 
pasākumu finansēšanai, ar kuriem novērš 
Covid-19 krīzes sekas, ir cieši saistīts ar 
pašu resursu maksimālā apjoma 
palielināšanu, kas paredzēts šajā lēmumā, 
un galu galā ar Savienības pašu resursu 
sistēmas darbību. Attiecīgi šāds 
pilnvarojums būtu jāiekļauj šajā lēmumā. 
Šīs darbības bezprecedenta raksturs un 
minēto līdzekļu ārkārtas summa prasa 
noteiktību par Savienības saistību kopējo 
apjomu un to atmaksāšanas būtiskajām 
iezīmēm, kā arī diversificētas aizņemšanās 
stratēģijas īstenošanu.
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