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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. prasa, nepalielinot fiskālo slogu Eiropas nodokļu maksātājiem, padziļināti reformēt pašu 

resursu sistēmu, ietverot stingras prioritātes un jaunus pašu resursus, kas varētu 

samazināt to iemaksu daļu, kuru pamatā ir NKI (2016. gadā tās veidoja 65,4 % no 

Savienības ieņēmumiem); norāda — lai gan lielāko daļu ES ieņēmumu joprojām 

nodrošina valstu NKI un PVN iemaksas, tās netiek uzskatītas par īstiem pašu resursiem; 

uzsver, ka ES ir vajadzīga stabila pašu resursu forma, un norāda, ka tādēļ, piemēram, 

represīvi nodokļi, nevar tikt paredzēti kā ieņēmumi un tā paša iemesla dēļ tie nav 

piemēroti, lai tos uzskatītu par paredzamu ieņēmumu veidu; prasa arī pakāpeniski 

pārtraukt visu veidu atlaižu piemērošanu; uzsver, ka pašreizējā sistēma ietver sarežģītus 

un nepārskatāmus korekcijas mehānismus, kas katru gadu veicina pietiekamu 

maksājumu apropriāciju trūkumu; 

2. norāda, ka Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos (HLGOR) ziņojumā tika 

ierosināti jauni priekšlikumi, tostarp PVN pašu resursu un ES emisiju tirdzniecības 

sistēmas reformas, CO2 nodeva, transporta nodokļi, elektrības nodokļi un ieņēmumi no 

digitālā vienotā tirgus; uzsver, ka jaunu pašu resursu ieviešana varētu radīt lielāku 

politikas saskaņotību starp budžeta ieņēmumiem un izdevumiem; uzsver — neatkarīgi 

no minētajiem priekšlikumiem dalībvalstu iemaksām arī turpmāk ir jābūt vienam no 

galvenajiem pašu resursiem vienkāršākā, pārredzamākā, taisnīgākā un demokrātiski 

atbildīgā sistēmā, kurā ieņēmumi tiek izlietoti pārdomāti; 

3. aicina visas puses izdarīt attiecīgus secinājumus no HLGOR ziņojuma un izanalizēt 

iespējas īstenot ieteikumus, lai padarītu Savienības budžetu pārredzamāku, stabilāku, 

vienkāršāku, saskaņotāku, taisnīgāku un prognozējamāku, vienlaikus ievērojot 

subsidiaritātes principu, bet arvien vairāk koncentrējoties uz solidaritāti un pārdali starp 

bagātākām un nabadzīgākām valstīm; šajā sakarībā norāda, ka pašreizējo pašu resursu 

sistēmu raksturo ievērojama sarežģītības pakāpe, kas ietver pārredzamības trūkumu, 

kurš ir jānovērš ar ES iestāžu un dalībvalstu kopīgiem centieniem; 

4. norāda, ka šie jaunie pašu resursu veidi ir būtiski, lai finansētu jaunus Savienības 

uzdevumus, piemēram, migrācijas, Parīzes klimata nolīguma un iekšējās drošības un 

aizsardzības jomā, un kompensētu paredzamo ieņēmumu zudumu EUR 9 līdz 12 

miljardu apmērā gadā, ko varētu radīt Brexit; norāda arī to, ka nolūkā nodrošināt ES 

budžeta Eiropas pievienoto vērtību jaunie pašu resursi ir nepieciešami, lai ES varētu 

pienācīgi finansēt savas tradicionālās politikas jomas un jaunās prioritātes, novēršot 

iespējamos izdevumu samazinājumus kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), kas 

izklāstīti Komisijas Pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni; 

5. uzsver, ka lauksaimniecības nodokļi ir gan politikas instruments, gan KLP finansēšanas 

instruments un ka brīvās tirdzniecības nolīgumi samazinās ieņēmumus no nodokļiem; 

norāda, ka HLGOR ziņojumā ir ieteikts tos arī turpmāk saglabāt KLP budžetā, jo tie ir 

vienkārši, efektīvi un īsteni Savienības pašu resursi; norāda, ka tradicionālo pašu resursu 

īpatsvars gadu gaitā ir pastāvīgi samazinājies, jo vidējo tarifu samazinājumi netika 

pietiekami kompensēti ar tirdzniecības apjomu palielinājumu; 
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6. uzsver, ka papildu ieņēmumi, tostarp soda naudas par konkurences noteikumu 

pārkāpšanu un muitas nodokļi, kas pārsniedz paredzēto summu, nerada papildu 

izdevumu iespējas, bet samazina uz NKI balstītās iemaksas; 

7. norāda, ka reformēti PVN pašu resursi (kas aizstāj pašreizējos), uz uzņēmumu ienākuma 

nodokļa balstīti pašu resursi, finanšu darījumu nodoklis vai citu finanšu darbību 

nodoklis varētu sniegt priekšrocības, uzlabojot vienotā tirgus darbību; 

8. uzsver KLP pievienoto vērtību inovācijas, konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanā 

lauksaimniecības nozarē un Savienības ilgtermiņa pārtikas nodrošinājuma, vides 

drošības un pārtikas cenu stabilitātes garantiju nostiprināšanā, izmantojot stabilākus 

lauksaimniecību ieņēmumus un ilgtspējīgus lauku attīstības pasākumus, kas nodrošina 

ieguldījumus lauku kopienās un lauku saimniecībās un tādējādi novērš iedzīvotāju 

aizceļošanu no lauku apvidiem un izmanto lauku apvidu iespējas; atzīst KLP reformas 

nepieciešamību, lai veidotu uzticamību un turpmāka atbalsta pamatojumu ar 

lauksaimniecību nesaistītajai sabiedrības daļai, nodrošinot vairāk vides sabiedrisko 

labumu un taisnīgāku maksājumu sadalījumu starp dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs; 

turklāt uzsver, ka ir jānodrošina lauksaimniecības nodokļu ieguldījums ES finansēs; 

9. norāda, ka KLP, pirmkārt, ik dienas nodrošina kvalitatīvu un cenas ziņā pieejamu 

pārtiku aptuveni 500 miljoniem Eiropas iedzīvotāju; turklāt norāda, ka tas katram ES 

iedzīvotājam izmaksā vidēji 32 centus dienā kā ieguldījums, lai nodrošinātu nekaitīgu 

un veselīgu pārtiku un dažādu lauksaimniecisko ainavu; uzsver, ka KLP kā vienīgā 

pilnīgi integrētā ES politika palīdz nodrošināt visaugstāko Eiropas pievienoto vērtību un 

ka valsts līmenī finansēta lauksaimniecības politika būtu ievērojami dārgāka; 

10. uzsver, ka netiešs ieņēmumu palielinājums ir iespējams, arī vienkāršojot un samazinot 

birokrātismu kopējā lauksaimniecības politikā; 

11. prasa, lai finansējums, kas tika piešķirts, izmantojot finanšu disciplīnas mehānismu 

lauksaimniecības nozarē, bet kas netika izmantots, nākamajā budžeta gadā tiktu pilnībā 

darīts pieejams tiešo maksājumu veidā; 

12. uzskata, ka KLP ir efektīva, un ir no jauna jāapstiprina tās leģitimitāte, jo tā ir viens no 

galvenajiem ES rīcības instrumentiem attiecībā uz darbvietu saglabāšanu un radīšanu 

lauku apvidos, jo īpaši lauksaimniecības nozarē. 
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