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* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes projektu (10025/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 311. pantu un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar 
to ir apspriedusies (C9-0215/2020),

– ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūciju par nākamo DFS: Parlamenta nostājas 
sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada1 un rezolūciju par Eiropas 
Savienības pašu resursu sistēmas reformu2,

– ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam un pašu resursiem3,

– ņemot vērā 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos4,

– ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības5,

– ņemot vērā Komisijas un Padomes 2019. gada 10. oktobra paziņojumus par daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības,

– ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un 
atveseļošanas plānu6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “ES budžets — Eiropas atveseļošanas plāna 
dzinējspēks” (COM(2020)0442),

– ņemot vērā Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos galīgo ziņojumu un 
ieteikumus, kas publicēti 2016. gada decembrī un iesniegti Eiropas Parlamentam un 
Padomei 2017. gada janvārī,

– ņemot vērā 2020. gada 23. jūlija rezolūciju par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija 

1 OV C 162, 10.5.2019., 51. lpp.
2 OV C 162, 10.5.2019., 71. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0226.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
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ārkārtas sanāksmes secinājumiem7,

– ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0146/2020),

1. apstiprina grozīto Padomes projektu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 
apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt savu projektu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

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 
papildus DFS maksimālajiem apjomiem, 
kas jāparedz jaunajā DFS regulā.

7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0206.
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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 
zaļais kurss un vienotā tirgus darbība, kā 
arī centieni uzlabot uzņēmumu ienākuma 
nodokļa efektivitāti un centieni stiprināt 
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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 
2020. gada 17.–21. jūlija sanāksmē 
secināja, ka Savienībai turpmākajos 
gados būtu jācenšas reformēt pašu resursu 

(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, 
vienlaikus samazinot uz nacionālo 
kopienākumu balstīto dalībvalstu iemaksu 
pārsvaru Savienības gada budžetā, ir 
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sistēmu un ieviest jaunus pašu resursus. 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 
tiesību 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. 
Atbilstoši Eiropas stratēģijai attiecībā uz 
plastmasu Savienības budžets var stimulēt 
piesārņojuma ar izlietoto plastmasas 
iepakojumu samazināšanu. Pašu resurss, 

(7) Atbilstoši Savienības stratēģijai 
attiecībā uz plastmasu Savienības budžets 
var stimulēt piesārņojuma ar izlietoto 
plastmasas iepakojumu samazināšanu un 
izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu 
sasniegšanu. Pašu resurss, kura pamatā ir 
valsts iemaksas, ko aprēķina proporcionāli 
katrā dalībvalstī nepārstrādātajam izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumam, sniegs 
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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.

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 
dalībvalstu izsolītām kvotām, tostarp 
pagaidu bezmaksas kvotām, kas 
paredzētas elektroenerģijas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
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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 
nozarēm. Tā secināja, ka daudzgadu 
finanšu shēmas (DFS) 2021.–
2027. gadam darbības laikā Savienība 
strādās, lai ieviestu citus pašu resursus, 

(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 noteikumi, kas saistīti ar 
minēto juridiski saistošo grafiku, 
piemēram, konkrētu jaunu pašu resursu 
spēkā stāšanās datumi vai iespējama 
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kas varētu ietvert finanšu darījumu 
nodokli.

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 tiesību 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 
nodokļa bāze (KKUINB) kļūtu par pašu 
resursa pamatu. Tiesību aktiem būtu 
jāstājas spēkā laikus, lai ieņēmumi no 
šiem jaunajiem pašu resursiem būtu 
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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)

Padomes projekts Grozījums

(9b) Ņemot vērā turpmākās apspriedes 
par izmaiņām Līgumos un izmantojot 
impulsu, ko devusi konference par 
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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 
Savienības pašu resursu sistēmas 
īstenošanas pasākumus. Šādos pasākumos 
būtu jāiekļauj vispārīga un tehniska 
rakstura noteikumi, kuri piemērojami visu 
kategoriju pašu resursiem. Minētajos 

(11) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
Padomei ir jāpieņem Savienības pašu 
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 
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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.

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 
pārsniegt 1,46 % no visu dalībvalstu NKI 
summas.

(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.



PE653.866v02-00 16/38 RR\1212397LV.docx

LV

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.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma projekts
25. apsvērums
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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 
summas samazinājumu atsevišķām 
dalībvalstīm, kā noteikts ceturtajā daļā;

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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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 
pakalpojumu nodokļa, gaidot Padomes 
direktīvas par digitālo pakalpojumu 
nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz 
ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo 
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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 
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šiem jaunajiem pašu resursiem gūtie 
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, 



RR\1212397LV.docx 23/38 PE653.866v02-00

LV

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;



RR\1212397LV.docx 25/38 PE653.866v02-00

LV

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.
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PASKAIDROJUMS

Līdzreferenti atgādina, ka Eiropas Parlaments ir ilgstoši atbalstījis ES pašu resursu padziļinātu 
reformu. Viņi uzskata, ka ir pienācis laiks būtiskam pavērsienam ES ieņēmumu sistēmas 
struktūrā — 32 gadus pēc tam, kad pēdējo reizi tika ieviests jauns pašu resursu veids (t. i., NKI 
iemaksas). Sistēmas pārveidi un jo īpaši pieprasījumu ieviest jaunus pašu resursus pamato trīs 
iemesli:

 radīt papildu, vēlams, jaunus un neatkarīgus ieņēmumu avotus ES budžetam, lai būtu 
vieglāk finansēt vērienīgāku un tālredzīgāku daudzgadu finanšu shēmu, ar kuru var segt 
izmaksas saistībā ar vispāratzītām, uz līgumiem balstītām rīcībpolitikām, izdevumus 
jaunās prioritārās jomās, piemēram, investīcijas Eiropas zaļajā kursā, kā arī — vismaz 
daļēji — līdzekļu trūkumu, ko izraisa Apvienotās Karalistes izstāšanās;

 radīt politiskus papildu ieguvumus un Eiropas pievienoto vērtību tādās jomās kā vides 
piesārņojums, oglekļa cenas noteikšana, nodokļu atšķirību novēršana, uzņēmumu 
ienākuma nodokļa saskaņošana un citu mobilo nodokļu bāzu ietveršana;

 mazināt uz NKI balstīto pašu resursu pārsvaru, tādējādi palielinot ES budžeta ienākumu 
autonomiju un pārvarot priekšstatu par ES budžetu kā fiskālo pārvedumu sistēmu.

Līdzreferenti atbalsta centienus novērst Covid-19 krīzes ekonomiskās sekas, piesaistot 
apjomīgus resursus, kuru pamatā ir pašu resursu sistēma. Grozītais lēmums palielinās pašu 
resursu maksimālo apjomu un tādējādi palielinās Savienības fiskālo ieņēmumu rezervi, lai 
pilnvarotu Komisiju noteiktā laikposmā aizņemties 750 miljardus EUR.

Papildus iepriekš minētajiem argumentiem šī iniciatīva sniedz vēl vienu pārliecinošu 
pamatojumu jaunu pašu resursu ieviešanai. Šī argumentācija ir sīkāk izklāstīta arī Komisijas 
paziņojumā COM(2020) 442 “ES budžets — Eiropas atveseļošanas plāna dzinējspēks”. Šajā 
paziņojumā ir izstrādāta inovatīva pieeja, lai finansētu to aizņemto līdzekļu ilgtermiņa atmaksu 
saskaņā ar lēmumu par pašu resursiem, kas piešķirami kā ārējie piešķirtie ieņēmumi 
Atveseļošanas instrumenta Next Generation EU ietvaros un izmaksājami, izmantojot dažādas 
pašreizējas un jaunas ES izdevumu programmas. Kā Parlaments to pirmo reizi izklāstīja un 
pamatoja savā 2020. gada 15. maija rezolūcijā par jauno daudzgadu finanšu shēmu, pašu 
resursiem un atveseļošanas plānu, tas paredz ieviest jaunas pašu resursu kategorijas, no kurām 
gūtajiem ieņēmumiem vidējā termiņā un ilgtermiņā būtu jāsedz aizņēmumu procentu un 
pamatsummas refinansēšanas izmaksas. Tādējādi tiktu novērsts straujš valstu iemaksu 
pieaugums vai ievērojams budžeta izdevumu un investīciju instrumentu apjoma samazinājums 
DFS ietvaros. Jauno ieņēmumu avotu ekonomiskajai ietekmei galvenokārt vajadzētu noslogot 
nevis ES iedzīvotājus, bet gan transnacionālus piesārņotājus vai starptautiskas korporācijas.

Līdzreferenti iesaka Eiropas Parlamentam atbalstīt šo pieeju un noteikt, ka jaunu pašu resursu 
ieviešana iepriekš minēto mērķu sasniegšanas nolūkā ir priekšnoteikums tam, lai Parlaments 
piekristu DFS, kura ir daļa no atveseļošanas pasākumu kopuma. Aizņēmuma atmaksas 
izmaksas ir jāsedz no ieņēmumiem no jauniem pašu resursiem. Turklāt līdzreferenti atgādina, 
ka no 2021. gada 1. janvāra ir jāievieš jaunu pašu resursu grozs. Eiropas Parlamentam būtu 
jāuzstāj uz saistošiem termiņiem un iestāžu saistībām īstenot šo principu praksē no 2021. gada, 
jo pirmie procentu maksājumi būs jāsedz jau minētajā gadā. Neatkarīgi no universāluma 
principa šī kārtība noteiktu minimālo ieņēmumu apjomu, kas jāsasniedz, kā arī aptuvenu to 
ieņēmumu profilu, kuri no jaunajiem pašu resursiem būtu jāgūst laikposmā līdz 2058. gadam.
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Tā kā citi argumenti par labu patiesiem pašu resursiem paliek spēkā, to pievienoto vērtību 
varētu palielināt.

Izvēloties šajā ziņojuma projektā izceltos jaunos pašu resursus, līdzreferenti vadījās no lielās 
vienprātības, kas valdīja attiecībā uz 2018. gada novembra starpposma ziņojumu par DFS / pašu 
resursiem, kad deputāti plenārsēdē pauda plašu atbalstu grozam, kuru veido šādi ieņēmumu 
avoti:

 pašreizējie pašu resursi (tradicionālie pašu resursi, jo īpaši muitas nodokļi, uz PVN 
balstītie pašu resursi, bet vienkāršoti, un uz NKI balstītie atlikušie pašu resursi);

 jaunie pašu resursi, kurus Komisija ierosināja 2018. gada maijā, t. i., tie, kuru pamatā ir 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma un valsts iemaksa par nepārstrādātiem izlietotiem plastmasas iepakojumiem;

 vēl citi varianti, kuru pamatā ir finanšu darījumu nodoklis (pat ciešākas sadarbības 
ietvaros), digitālo pakalpojumu nodoklis, kā arī oglekļa ievedkorekcijas mehānisms.

Lēmuma par pašu resursiem pārskatīšana būtu jāizmanto arī tam, lai panāktu dažu sen izvirzītu 
Eiropas Parlamenta prasību izpildi, piemēram, naudas sodu uzskatīšanu par papildu 
ieņēmumiem.

Attiecībā uz procedūru: grozītais priekšlikums par pašu resursiem un Atveseļošanas 
instrumenta Next Generation EU juridiskā struktūra ir likusi paātrināt lēmuma pieņemšanu un 
ratifikāciju. Šī lēmuma pieņemšana un ratifikācija dos iespēju sākt īstenot Eiropas 
Atveseļošanas instrumentu.

Papildus pašu resursu kategoriju noteikšanai un definēšanai lēmumā par pašu resursu sistēmu 
ir iekļauti arī citi svarīgi noteikumi, kas attiecas uz dažādiem ES budžeta ieņēmumu aspektiem, 
jo īpaši pašu resursu maksimālo apjomu. Šis maksimālais apjoms, kas izteikts procentos no ES 
nacionālā kopienākuma, netieši nosaka fiskālo ieņēmumu rezerves, kas ir nepieciešamas, lai 
segtu papildu (noteiktas un iespējamas) saistības un varētu tikt izmantotas kā nodrošinājums 
ES aizdevumu un aizņēmumu darbībām. ES labvēlīgais kredītreitings un tās spēja garantēt un 
uzņemties ilgtermiņa finanšu saistības ir vērtīgs aktīvs, kas būtu pilnībā jāizmanto ārkārtas 
finansiālo vajadzību laikā.

Lēmums par pašu resursiem, pirms tas var stāties spēkā, ir jāapstiprina visām dalībvalstīm. Ir 
zināms, ka ratifikācijas procedūra ir ilgstošs process. Padome ir lūgusi Eiropas Parlamentu 
paātrināt normatīvā atzinuma sniegšanas procesu, lai Padome varētu turpināt pieņemšanu 
saskaņā ar apspriežu procedūru.

Jūsu līdzreferenti vēlētos, lai lēmumu pieņemšana par Atveseļošanas instrumentu notiktu ātri, 
neatsakoties no Eiropas Parlamenta galvenajām prasībām attiecībā uz nākamās finanšu shēmas 
darbības laiku un neupurējot šīs prasības. Tādēļ mēs ierosinām nekavējoties balsot par mūsu 
ziņojumu, lai Padome varētu pieņemt grozīto lēmumu par pašu resursiem. Tajā pašā laikā 
Parlamentam būtu jāuzstāj un jāatrod saistoši veidi, kā padarīt neatgriezenisku saikni starp Next 
Generation EU un tādu jaunu pašu resursu ieviešanu, kas refinansēs parādu, ievērojot 
solidaritātes principu un pamatojoties uz visas Eiropas fiskālās politikas apsvērumiem.
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BUDŽETA KONTROLES KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas
priekšsēdētājam 
Johan Van Overtveldt
BRISELĒ

Temats: Budžeta kontroles komitejas ieguldījums attiecībā uz priekšlikumu Padomes 
lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (2018/0135(CNS))

Godātais priekšsēdētāj!

Budžeta kontroles (CONT) komiteja nolēma atzinumu par iepriekš minēto tematu sniegt 
vēstules veidā.

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut turpmāk norādītos ierosinājumus.

CONT komitejas vārdā būšu ļoti pateicīga, ja Jūs varētu nodrošināt, ka Parlamenta rezolūcijā 
tiek ņemta vērā CONT komitejas nostāja un apsvērumi saistībā ar turpmāk minētajiem 
jautājumiem.

Ar cieņu

Monika Hohlmeier
IEROSINĀJUMI

1. atzinīgi vērtē Komisijas grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības 
pašu resursu sistēmu saistībā ar Eiropas atveseļošanas plānu koronavīrusa pandēmijas 
ietekmes novēršanai; uzskata, ka šīs pandēmijas izraisīto seku mēroga dēļ ir vajadzīga 
ārkārtēja ES reakcija un līdzekļi, kas papildina valstu budžeta līdzekļu izmantošanu;

2. jo īpaši atzinīgi vērtē tajā ierosināto paradigmas maiņu, kas ļauj Eiropas Komisijai 
izņēmuma kārtā aizņemties kapitāla tirgos līdz 750 miljardiem EUR; atbalsta arī pašu 
resursu maksimālo apjomu pagaidu palielināšanu kā nepieciešamu priekšnoteikumu 
turpmākās aizņemšanās stratēģijas izstrādei, it īpaši radot saistības, kuras aptver vairāku 
shēmu laikposmus, jo šādi izveidotās rezerves garantēs Savienības spēju ne vēlāk kā 
2028. gadā atmaksāt kapitāla tirgos aizņemtos līdzekļus; prasa ar pamatsummas dzēšanu 
un procentiem saistītās izmaksas refinansēt no Savienības budžeta papildus DFS 
maksimālajiem apjomiem; uzstāj, ka atmaksāšanas metodikai ir jābūt pārredzamai un 
saprotamai un ka to jāvar kontrolēt; uzstāj, ka atmaksāšana būtu jāveic, izmantojot 
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ilgtspējīgu un pārredzamu jaunu ES pašu resursu sistēmu, un ka šie maksājumi būtu pilnībā 
jāsedz no patiesu jaunu ES pašu resursu radītiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu 
atmaksāšanas plāna uzticamību un īstenojamību;  ja iespējams, atmaksāšana būtu jāsāk jau 
pirms 2028. gada atkarībā no ES ekonomikas atlabšanas, lai nepieļautu lieku slogu 
nākamajai paaudzei un izvairītos no turpmākiem ES budžeta samazinājumiem atmaksas 
dēļ; vēlreiz atgādina, ka Parlaments nesniegs piekrišanu attiecībā uz DFS 2021.–
2027. gadam, ja nebūs panākta vienošanās par ES pašu resursu sistēmas reformu, tostarp 
par jauna pašu resursu groza ieviešanu;

3. turklāt norāda, ka Revīzijas palātai un Parlamentam budžeta izpildes apstiprinājuma 
procedūrā būtu rūpīgi jākontrolē ieņēmumu no Savienības aizņēmumiem kā ārējo piešķirto 
ieņēmumu iegrāmatošana ES budžetā, ņemot vērā to lielo finansiālo apmēru; uzsver, ka šo 
aizņemšanās darbību apmēra dēļ ir nepieciešama lielāka profesionālā lietpratība un 
administratīvā spēja, lai nodrošinātu efektīvas aizņemšanās un atmaksāšanas operācijas, 
īpašs riska pārvaldības un kontroles satvars grāmatvedības uzskaites ticamības 
garantēšanai un uzņemto saistību precīzs novērtējums; tomēr uzsver, ka ir stingri jāuzrauga 
arī pārvaldības izmaksu kontrole; pieprasa, lai progresa ziņojums par aizņemšanās plānu 
tiktu darīts zināms budžeta kontroles iestādei, kas to pienācīgi pārbaudītu budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūras satvarā;

4. uzskata, ka nepieciešamība garantēt Next Generation EU atmaksas spējas uzticamību un 
ilgtspēju pastiprina Parlamenta vairākkārt pausto aicinājumu no 2021. gada 1. janvāra 
ieviest jaunus ES mēroga, vērienīgus un stabilus ieņēmumus, jo īpaši nodrošinot stabilus, 
efektīvus un patiesus Eiropas pašu resursus, lai saglabātu Savienības dalībvalstu sadarbības 
modeļa ilgtspēju un lai stiprinātu un vēl vairāk attīstītu Eiropas integrācijas procesu, 
Savienības politikas mērķus un augstu investīciju līmeni;

5. atzinīgi vērtē ierosinātās trīs jaunās pašu resursu kategorijas, kas ietver kopējā konsolidētā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) daļu, emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
radīto ieņēmumu daļu 20 % apmērā un valsts iemaksas, kuras aprēķina atkarībā no 
nereciklēto plastmasas iepakojuma atkritumu apjoma katrā dalībvalstī, lai vidējā termiņā 
panāktu pašpietiekamu ES budžetu; aicina Komisiju iesniegt saistītus tiesību aktu 
priekšlikumus, lai pakāpeniski ieviestu šos jaunos pašu resursus atbilstoši juridiski saistošam 
grafikam, kā arī padziļinātu analīzi attiecībā uz to bāzi un iekasēšanas metodēm un ar tiem 
saistīto iekasēšanas izmaksu aplēsi, vienlaikus nodrošinot to revidējamību; turklāt uzsver, 
ka gaidāmajam digitālajam nodoklim nebūtu jārada slogs MVU un ka digitālo nodokli 
reglamentējošajiem noteikumiem vajadzētu būt pēc iespējas skaidriem un vienkāršiem, 
nebirokrātiskiem un nodrošināt vieglu piemērošanu praksē;

6. atgādina, ka ir svarīgi izmantot pašu resursus, lai sasniegtu Eiropas Savienības politiskos 
mērķus, jo īpaši lai risinātu pasaules mēroga problēmjautājumus: klimata pārmaiņas, sociālo 
taisnīgumu un digitalizāciju;

7. tomēr norāda, ka Komisijas priekšlikumā nav iekļauts ietekmes novērtējums, ko paredz 
labāka regulējuma pamatnostādnes, ja gaidāmā ES rīcības ietekme uz ekonomiku, vidi vai 
sociālo jomu varētu būt nozīmīga; prasa Komisijai sniegt papildu informāciju par statistiskas 
datiem, ko izmantos, lai aprēķinātu un iekasētu jaunos pašu resursus; uzskata, ka šīs 
informācijas pieejamība ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu pilnīgu revīzijas izsekojamību 
un pārskatatbildību; pieprasa šajā ietekmes novērtējumā vai saistībā ar papildus sniedzamo 
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informāciju jo īpaši analizēt jauno pašu resursu ietekmi uz MVU;

8. šajā saistībā atgādina, ka ierosinātajai pašu resursu sistēmai nebūtu jāpalielina vispārējais 
fiskālais slogs ES nodokļu maksātājiem, ka tai būtu jānovērš atveseļošanas finansēšanas 
sloga gulšanās uz visneaizsargātākajām personām un ka tai būtu jāveicina dalībvalstu 
iemaksu ES budžetā proporcionāla samazināšana; uzskata, ka jaunajiem patiesiem pašu 
resursiem būtu jāveido nozīmīga ES budžeta ieņēmumu daļa un jānodrošina godīga iekšējā 
tirgus veicināšana;

9. atkārtoti norāda, ka ir jāturpina uzlabot pašreizējo ES ieņēmumu pārvaldību, jo īpaši 
vienkāršojot PVN pašu resursa īstenošanu un mazinot muitas kontroles atšķirības, lai 
samazinātu iespēju, ka tiek pieļautas kļūdas, pārkāpumi un krāpšana, kas kaitē ES pašu 
resursiem un ES finansiālajām interesēm;

10. vērš uzmanību uz prasību, ka turpmākajiem ieņēmumiem, ko rada ES politikas īstenošana 
un ES regulu izpilde, principā būtu jānonāk ES budžetā, jo tie ir patiess ES ienākumu avots;

11. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi pēc iespējas drīz izbeigt pašreizējo korekciju un atlaižu sistēmu 
un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2025. gadā, kā to paredz Komisijas priekšlikums par visu 
atlaižu pakāpenisku izbeigšanu, jo tā rezultātā tiks panākta vienkāršāka, taisnīgāka, 
demokrātiski atbildīgāka un pārredzamāka pašu resursu sistēmas struktūra; uzstāj, ka 
turpmāko atlaižu sistēma un sadale būtu jāpadara pārredzama un pārskatatbildīga; atkārtoti 
apstiprina savu nostāju attiecībā uz muitas nodokļu iekasēšanas izmaksām, kas būtu jānosaka 
10 % jeb to sākotnējās likmes apmērā;

12. uzskata, ka ierosinātā ES finansēšanas sistēma arī turpmāk būs kopumā sarežģīta un ka tā 
būtu jāpakļauj lielākai demokrātiskajai pārraudzībai un pārskatatbildībai ES līmenī; šajā 
nolūkā un saistībā ar ES Līgumu pārskatīšanu aicina grozīt LESD 311. pantu, lai nostiprinātu 
Parlamenta lomu lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz gaidāmo lēmumu pieņemšanu 
pašu resursu jomā.
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VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
VĒSTULE

GR/av
D(2020) 22163

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Johan Van Overtveldt

BRISELĒ

Temats: Atzinums par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu

(2018/0135(CNS))

Godātais Van Overtveldt kungs!

Ņemot vērā ļoti īsos termiņus BUDG komitejā, ENVI komiteja nevarēs laikus nobalsot par 
savu atzinuma projektu attiecībā uz ES pašu resursu sistēmu. Tāpēc kā ENVI komitejas 
priekšsēdētājs kopā ar Esther de Lange, kas ir ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja 
attiecībā uz priekšlikumu Padomes lēmumam par ES pašu resursu sistēmu, vēlos Jūs 
iepazīstināt ar ENVI komitejas ieguldījumu rezolūcijas punktu veidā, kurus, cerams, Jūsu 
komiteja ņems vērā:

1. uzstāj, ka reizē ar ES Atveseļošanas instrumentu (Next Generation EU) ir vajadzīgs ticams 
atmaksāšanas plāns, ko jāsāk īstenot jau nākamajā DFS, ja ekonomiskā situācija to ļauj, 
izveidojot īstenus jaunus ES pašu resursus, lai nepieļautu, ka atmaksāšana negatīvi ietekmē 
turpmākās paaudzes vai turpmākās DFS; turklāt uzskata, ka jauni pašu resursi daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) 2021.–2027. gadam ir iespēja Savienības budžeta ienākumu daļu padarīt 
ilgtspējīgāku un pārredzamāku, padarīt Savienību autonomāku un, visbeidzot, labāk izmantot 
Savienības budžeta transformējošo spēku;

2. tāpēc atkārtoti norāda, ka reforma un jaunu pašu resursu ieviešana no 2021. gada ir 
priekšnoteikums, lai Parlaments sniegtu piekrišanu nākamajai DFS;

3. prasa no 2021. gada ieviest jaunu pašu resursu kopumu, kas pilnībā atbilstu Savienības 
politikas nostādnēm, cita starpā vides, veselības un klimata jomā, un prasa ātri panākt 
vienošanos par juridiski saistošiem noteikumiem un grafiku papildu pašu resursu 
ieviešanai nākamajā DFS;

4. atkārtoti apstiprina savu nostāju, atbalstot jaunus pašu resursus, jo īpaši tos, kas palīdz 
sasniegt Savienības mērķus vides, veselības un klimata jomā, un jo īpaši paredzot 
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nozīmīgu daļu ienākumu no emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, plastmasas 
ieguldījumu un oglekļa ievedkorekcijas mehānismu;

5. atkārtoti pauž atbalstu priekšlikumam par pašu resursu, kas būtu balstīts uz 
nepārstrādātiem plastmasas iepakojuma atkritumiem; uzsver, ka tā virzošajai ietekmei 
jābūt tādai, ka tiek piešķirta prioritāte atkritumu rašanās novēršanai atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhijai; aicina izstrādāt efektīvus reģistrācijas un kontroles 
mehānismus un precizēt aprēķināšanas metodi;

6. atkārtoti prasa nozīmīgu daļu no paplašinātas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
(ETS) uzskatīt par pašu resursiem, lai atbalstītu tādus Savienības projektus, piemēram, 
atjaunojamo energoresursu enerģijas, uzglabāšanas un starpsavienojumu jomā, kā arī 
investīcijas revolucionārā mazoglekļa inovācijā rūpniecības nozarē, kuri atbilst Parīzes 
nolīgumam un Savienības klimata un enerģētikas mērķiem, jo īpaši mērķim līdz 
2050. gadam panākt klimatneitralitāti; uzskata, ka tam nevajadzētu negatīvi ietekmēt 
valstu budžetus, kas veltīti klimata un enerģētikas politikai (jo ETS direktīvā 
(Direktīva 2003/87/EK) šim mērķim ir paredzēti 50 % no ieņēmumiem);

7. uzskata — tā kā netiek veikti saskaņoti starptautiski pasākumi attiecībā uz petrolejas 
aplikšanu ar nodokļiem, būtu jāizpēta iespēja ieviest uz oglekļa saturu balstītu aviācijas 
iemaksu kā iespējamu pašu resursu Savienības līmenī, lai radītu turpmākus stimulus 
pētniecībai, izstrādei un investīcijām efektīvākā mazoglekļa gaisa transportā un 
degvielā un lai samazinātu arvien lielākās emisijas aviācijas nozarē, vienlaikus 
nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus transporta nozarē; 

8. aicina Komisiju 2021. gadā iesniegt priekšlikumu par oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismu kā jaunu pašu resursu Savienības budžetā ar mērķi to ieviest no 2023. gada 
1. janvāra, pilnībā ievērojot PVO noteikumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starptautiskajā tirdzniecībā un samazinātu emisijas un oglekļa emisiju 
pārvirzes risku, vienlaikus internalizējot ievesto preču negatīvās ārējās izmaksas;

9. uzstāj, ka ar ieņēmumiem, kas gūti no jaunajiem pašu resursiem, būtu jātiecas segt ES 
Atveseļošanas instrumenta satvarā saņemto aizņēmuma summu atmaksāšanas 
izmaksas; uzskata, ka šo jauno pašu resursu radītajām summām, kas pārsniedz atmaksas 
saistību segšanai nepieciešamos apjomus, būtu jānonāk ES budžetā Savienības 
prioritāšu finansēšanai;

10. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu kā sākumpunktu nolūkā nekavējoties un 
neatgriezeniski palielināt pašu resursu maksimālo summu, lai nodrošinātu DFS 
vajadzības un ņemtu vērā gaidāmās Brexit sekas, kā arī papildus tam uz laiku palielināt 
maksimālo summu līdz 2 % no ES nacionālā kopienākuma, kas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu Atveseļošanas un noturības fonda vajadzības, uzņemtos saistības līdzekļu 
aizņemšanās sakarā un ņemtu vērā gaidāmo NKI kritumu pēc krīzes izraisītās recesijas.

Esmu nosūtījis šādu pašu vēstuli BUDG komitejas līdzreferentiem ES pašu resursu sistēmas 
jautājumos José Manuel FERNANDES un Valérie HAYER.
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Ar cieņu

Pascal CANFIN
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KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS VĒSTULE

Johan Van Overtveldt
Priekšsēdētājs
Budžeta komiteja
BRISELĒ

Temats: Atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu 
sistēmu (COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

Godātais Van Overtveldt kungs!

Kā to paredz minētā procedūra, Konstitucionālo jautājumu komitejai tika uzdots iesniegt 
atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. Konstitucionālo jautājumu komiteja 2020. gada 14. jūlija 
sanāksmē nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Konstitucionālo jautājumu komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja savā 2020. gada 
14. jūlija un 2020. gada 27. augustā. 2020. gada 27. augusta sanāksmē1 Konstitucionālo 
jautājumu komiteja nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Cieņā

Antonio Tajani

IEROSINĀJUMI

1. atkārtoti norāda, ka pašreizējā pašu resursu sistēma ir pārāk sarežģīta, diskriminējoša, 
nepārredzama un ES pilsoņiem neizprotama; uzsver, ka ir būtiski to pamatīgi reformēt, lai 
palielinātu ieņēmumu pieejamību, paredzamību, efektivitāti, skaidrību un taisnīgumu;

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Antonio Tajani (priekšsēdētājs), Gabriele Bischoff (priekšsēdētāja vietnieks), 
Charles Goerens (priekšsēdētāja vietnieks), Giuliano Pisapia (priekšsēdētāja vietnieks), Sandro Gozi 
(atzinuma sagatavotājs), Alexander Alexandrov Yordanov (Brice Hortefeux vietā), Gerolf Annemans, 
Gunnar Beck (Antonio Maria Rinaldi vietā), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo 
Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, 
Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (Daniel Freund vietā), Paulo Rangel, 
Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, 
Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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2. atkārtoti norāda, ka ir ātri jāievieš jauni patiesi pašu resursi saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
nostāju2 un Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos ieteikumiem, lai izveidotu stabilu 
Savienības budžetu, kas vērsts uz kopējām Eiropas interesēm un spēj risināt mūsdienu 
problēmas — jo īpaši, lai palīdzētu finansēt ekonomikas atveseļošanu pēc Covid-19 krīzes un 
kompensētu papildu izmaksas, ko rada Atveseļošanas instrumenta “Next Generation EU” 
programma —, un kas nodrošina taisnīgas līdzekļu atguves pieeju un sniedz Eiropas 
iedzīvotājiem svarīgus rezultātus; atgādina, ka tiesiskā prasība nodrošināt ES budžetu ar 
patiesiem pašu resursiem tieši izriet no ES līgumiem; uzsver, ka jaunie pašu resursi būtu 
jāpielāgo Savienības politikas mērķiem un ar tiem būtu jārīkojas, neņemot vērā budžeta 
apmēru;

3. uzskata, ka, lai gan NKI iemaksa līdz šim ir bijis uzticams un stabils ES budžeta ieņēmumu 
avots kopš tās ieviešanas 1988. gadā, tās pakāpeniskā pārveidē no ES budžeta atlikušajiem 
resursiem uz budžeta lielāko komponentu nav pilnībā ievērots Līgumu gars, saskaņā ar kuru 
Savienība nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi mērķu sasniegšanai un politikas īstenošanai, un tās 
budžets tiek pilnībā finansēts no pašu resursiem; norāda, ka sarunas par valstu iemaksu apmēru 
līdz šim galvenokārt ir notikušas, balstoties uz politiskiem un finansiāliem apsvērumiem, nevis 
uz nepieciešamību izveidot budžetu, kas atbilst apzinātajām vajadzībām un saistībām, un ka 
tas ir veicinājis nepareizu un kaitīgu priekšstatu, saskaņā ar kuru iemaksas ES budžetā ir tikai 
pārvedumi starp neto maksātājiem un neto saņēmējiem, nevis ieguldījums, kas vajadzīgs ES 
sniegto priekšrocību nodrošināšanai; tādēļ uzskata, ka, ieviešot jaunus patiesus pašu resursus, 
ar tiem būtu pakāpeniski jāaizstāj uz NKI balstītās iemaksas;

4. atkārtoti aicina pēc iespējas ātrāk atcelt visas budžeta atlaides un korekcijas mehānismus, lai 
nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret dalībvalstīm; šajā sakarībā atgādina, ka M. Monti ziņojumā 
par ES turpmāko finansēšanu ir norādīts, ka budžeta atlaides un korekcijas padara ES budžetu 
regresīvu, jo bagātākās dalībvalstis, kas gūst labumu no atlaidēm, iegulda ES budžetā mazāku 
daļu no NKI nekā nabadzīgākās dalībvalstis; uzskata, ka, Apvienotajai Karalistei izstājoties no 
ES, ir pārtraucis pastāvēt atlaižu un korekciju ieviešanas vēsturiskais iemesls; tādēļ pauž 
vilšanos par to, ka Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes nobeigumā šīs 
atlaides un korekcijas mehānismi tika saglabāti un dažos gadījumos pat palielināti;

5. atzinīgi vērtē grozīto Komisijas 2020. gada 27. maija priekšlikumu, kura mērķis ir dot Komisijai 
iespēju kapitāla tirgos aizņemties 750 miljardus EUR 2018. gada cenās, no kuriem gūtie 
ieņēmumi tiks novirzīti Savienības programmām saskaņā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu “Next Generation EU”, lai novērstu Covid-19 krīzes radītās sekas; norāda uz 
ieguvumiem, ko sniedz papildu finansiālās spējas radīšana Savienības līmenī, kas ir nekavējoties 
pieejama, aizņemoties šos līdzekļus un vēlāk atmaksājot tos no ES budžeta un šajā nolūkā 
ieviešot jaunus patiesus pašu resursus; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu palielināt pašu 
resursu maksimālo apjomu līdz 1,4 % no NKI un uz laiku palielināt pašu resursu maksimālo 
apjomu līdz 2,0 % no NKI, lai uzņemtos saistības par atveseļošanas obligācijām; tomēr 
uzskata, ka arī turpmāk vajadzētu būt iespējai uz laiku palielināt pašu resursu maksimālo 
apjomu, lai ne tikai apmierinātu daudzgadu finanšu shēmas (DFS) un Atveseļošanas fonda 

2 Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.

Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. maija rezolūcija par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu 
(2020/2631(RSP), P9_TA(2020)0124) un Eiropas Parlamenta 2020. gada 23. jūlija rezolūcija par 
Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumiem (2020/2732(RSP), 
P9_TA(2020)0206).
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vajadzības un ņemtu vērā paredzamo NKI kritumu pēc Covid-19 krīzes izraisītās lejupslīdes, 
bet arī lai ES varētu paļauties uz lielāku budžetu savu politisko mērķu sasniegšanai;

6. atkārtoti pauž nostāju, ka, līdz 2021.–2027. gada DFS beigām ieviešot jaunu pašu resursu 
grozu, būtu jācenšas segt vismaz tās izmaksas, kas ir saistītas ar instrumenta “Next Generation 
EU” atveseļošanas pasākumu kopumu (pamatsumma un procenti), lai nodrošinātu pasākumu 
kopuma atmaksas plāna ticamību un ilgtspēju;

7. uzskata, ka ierosinātajā mehānismā, kas ietver līdzekļu aizņemšanos izdevumiem un piešķirto 
ieņēmumu izmantošanu, ir ievēroti budžeta līdzsvara un budžeta disciplīnas principi, kā arī 
pašu resursu sistēmas integritāte, kā noteikts LESD 310., 311. un 323. pantā; 

8. norāda, ka attiecībā uz jauno mehānismu ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu Eiropas 
Parlamenta koplēmuma procedūru un pārskatatbildību pret Parlamentu, kā arī pēc iespējas 
lielāku pārredzamību; turklāt aicina Padomi cieši iesaistīt Parlamentu un sadarboties ar to visos 
lēmuma par pašu resursu sistēmu pieņemšanas procedūras posmos; uzstāj, ka tam ir jāattiecas 
uz lēmumiem par prioritāšu noteikšanu un līdzekļu izmaksāšanu visiem instrumentiem, ko 
finansē no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem programmas “Next Generation EU” satvarā;

9. ierosina izmantot konferencē par Eiropas nākotni gūto impulsu, lai apspriestu to, kādas 
priekšrocības sniegtu Līgumu grozīšana, lai nodrošinātu, ka noteikumus par Savienības pašu 
resursiem, kuru pamatā ir patiesi pašu resursi un kuri nav atkarīgi no valstu budžetiem, izstrādā 
Parlaments un Padome ar balsu vairākumu, un apsvērtu to, kā šādā gadījumā varētu reformēt 
dalībvalstu apstiprināšanas procesu, kā arī izpētītu to, kā patiesu pašu resursu grozu varētu 
labāk nostiprināt Līgumos; uzskata, ka tas varētu nodrošināt pašu resursu sistēmas pastāvību 
un efektivitāti un pavērt ceļu uz patiesu Eiropas fiskālo politiku, tādējādi veicinot Eiropas 
Savienības darbību un noturību. 
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