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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* 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 priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu
(COM(2018)0325 – C9-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0325), kas grozīts ar 
(COM(2020)0445),

– 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 (C8-0201/2018),

– 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 14. 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 Reglamenta 82. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

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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1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

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

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

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

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Turklāt lēmums par pašu resursu 
sistēmu 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 pamatsummas dzēšanu un 
procentiem saistītās 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 programmu izdevumu vai 
ieguldījumu instrumentu nepamatotu 
samazināšanu, nedz krasu valstu iemaksu 
palielinājumu. Tāpēc šādas izmaksas būtu 
jāsedz ar ieņēmumiem no patiesi jauniem 
pašu resursiem. Jebkuras summas, kuras 
rada šādi jauni pašu resursi un kuras 
pārsniedz to, kas vajadzīgs, lai segtu 
atmaksas saistības attiecīgajā gadā, būtu 
jāieskaita Savienības budžetā kā 
vispārējie ieņēmumi. Visiem jaunajiem 
pašu resursiem pēc atmaksas plāna 
beigām būtu jāturpina finansēt 
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Savienības budžetu kā vispārējiem 
ieņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Jauni pašu resursi ir priekšnosacījums tam, lai EP piekristu nākamajai DFS tādu 
vispārzināmu iemeslu dēļ kā politikas saskaņošana un uz NKI balstīto pašu resursu 
dominējošā stāvokļa mazināšana, kā arī tāpēc, ka saskaņā ar Next Generation EU aizņemto 
līdzekļu izmaksu refinansēšana, izmantojot ieņēmumus no jauniem pašu resursiem, ir spēcīgs 
reformas pamatojums. Ja iespējams, jaunos pašu resursus vajadzētu ieviest nekavējoties; 
ieviešana nākamā perioda laikā var notikt pakāpeniski, ja attiecīgie juridiskie pamati vēl nav 
stājušies spēkā. Kad aizņēmums būs atmaksāts, šiem jaunajiem pašu resursiem būtu jāpaliek 
ES budžetā kā vispārējiem ieņēmumiem.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Jaunās pašu resursu kategorijas 
būtu jāievieš pietiekami savlaicīgi, lai to 
radītie ieņēmumi būtu pieejami tad, kad ir 
jāpilda procentu nomaksas un līdzekļu 
atmaksas saistības. Ieņēmumiem no 
minētajiem pašu resursiem vajadzētu būt 
pietiekamiem, lai pilnībā segtu vismaz 
pamatsummas dzēšanas un procentu 
izmaksas un citas saistītās izmaksas. 
Jaunie pašu resursi būtu jāsaskaņo ar 
Savienības politikas mērķiem un tiem 
būtu jāatbalsta Eiropas zaļais kurss, kā 
arī vienotā tirgus darbība un centieni 
uzlabot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
efektivitāti. Eiropas Parlaments savā 
2018. gada novembra starpposma 
ziņojumā par DFS un pašu resursiem jau 
ir apstiprinājis iespējamu jaunu pašu 
resursu grozu, kam piemīt šādas iezīmes.

Or. en
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Pamatojums

Starpposma ziņojumā uzskaitītie iespējamie jaunu pašu resursu varianti ir sabalansēti un 
savstarpēji papildinoši tādos aspektos kā politikas ievirze, nozares un sadalījuma ietekme. Tie 
palielinātu ES budžeta ieņēmumu daudzveidību un noturību un būtu pietiekami, lai segtu Next 
Generation EU atmaksas izmaksas. Jaunajām ieņēmumu plūsmām nevajadzētu skart 
individuālus ES nodokļu maksātājus, bet gan aptvert uzņēmumu peļņu, ko tie cenšas neaplikt 
ar nodokļiem, vai citādi mobilas nodokļu bāzes, vai arī šīs plūsmas būtu jāsaskaņo ar ES 
politikas mērķiem, kas vērsti uz ilgtspēju.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Revīzijas palāta, Eiropas 
Parlaments un dalībvalstis vairakkārt 
kritizējuši esošo uz pievienotās vērtības 
nodokļa pamata iegūtā pašu resursa 
noteikšanas sistēmu, jo tā ir pārlieku 
sarežģīta. Tādēļ būtu lietderīgi vienkāršot 
minētā pašu resursa aprēķināšanas kārtību.

(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 uz 
pievienotās vērtības nodokļa pamata iegūtā 
pašu resursa noteikšanas sistēmu, jo tā ir 
pārlieku sarežģīta. Tādēļ būtu lietderīgi 
vienkāršot minētā pašu resursa 
aprēķināšanas kārtību.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts 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 

(6) Lai segtu Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta pamatsummas dzēšanas un 
procentu izmaksas, lai Savienības 
finansēšanas instrumentus labāk pielāgotu 
tās politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 



PR\1208077LV.docx 9/22 PE653.866v01-00

LV

samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts. Turklāt šajā 
nolūkā būtu jāievieš jauni pašu resursi, 
kuru pamatā ir oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms, digitālo pakalpojumu 
nodoklis un finanšu darījumu nodoklis, 
tiklīdz būs izpildīti attiecīgie juridiskie 
nosacījumi.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Papildu pašu resursi būtu jāievieš 
saskaņā ar juridiski saistošu grafiku, par 
ko vienojušies Eiropas Parlaments un 
Padome, tādējādi nodrošinot, 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.

Or. en

Pamatojums

Jaunu pašu resursu grozs, kura pamatā ir ieņēmumi no dažādām nozarēm un kurš dažādi 
sadalīsies starp dalībvalstīm, palielinātu ES budžeta ienākumu daudzveidību un noturību. Šie 
avoti veidotu jaunas ieņēmumu plūsmas, un no tiem gūto ieņēmumu kopsumma būtu 
pietiekama, lai segtu Next Generation EU atmaksas izmaksas.
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas 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 ES 
budžeta pašu resursu. Tam būtu jābalstās 
uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, ieskaitot 
pagaidu bezmaksas kvotas, kas paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK20 paredzēti 
konkrētām dalībvalstīm, pašu resursa 
iemaksas aprēķinā nebūtu jāieskaita 
solidaritātes, izaugsmes un 
starpsavienojumu vajadzībām pārdalītās 
kvotas un Inovāciju fondam un 
Modernizācijas fondam piešķirtās kvotas.

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas 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 ES 
budžeta pašu resursu. Tam būtu jābalstās 
uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, ieskaitot 
pagaidu bezmaksas kvotas, kas paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK20 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.

__________________ __________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīva 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīva 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
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kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atbilstoši Savienības 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 nereckilētajam izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumam, 
mazinās vienreizlietojamas plastmasas 
patēriņu, stimulēs tās reciklēšanu un 
stiprinās aprites ekonomiku. Tajā pašā 
laikā dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes 
principu varēs brīvi pieņemt šo mērķu 
sasniegšanai piemērotākos pasākumus.

(9) Atbilstoši Savienības 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 nereciklētajam izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumam, 
mazinās vienreizlietojamas plastmasas 
patēriņu, stimulēs tās reciklēšanu un 
stiprinās aprites ekonomiku. Tajā pašā 
laikā dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes 
principu varēs brīvi pieņemt šo mērķu 
sasniegšanai piemērotākos pasākumus. 
Ņemot vērā to, ka šī iemaksa ir paredzēta 
kā pašu resurss, kura pamatā ir princips 
“piesārņotājs maksā”, šai iemaksai 
nevajadzētu piemērot korekcijas 
mehānismu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Atlaides un citi korekcijas 
mehānismi būtu jālikvidē. Vajadzības 
gadījumā visas atlaides būtu jāpiešķir kā 
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fiksēts dalībvalsts uz NKI balstītās 
iemaksas pagaidu samazinājums, ko 
piemēro uz noteiktu atlaides pakāpeniskas 
likvidācijas laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Līdzekļi, kurus dalībvalstis 
iekasēšanas izmaksu veidā ietur 20 % 
apmērā no iekasēto tradicionālo pašu 
resursu summām, veido nozīmīgu daļu no 
pašu resursiem, bet tie nenonāk Savienības 
budžetā. Iekasēšanas izmaksas, kuras no 
tradicionālajiem pašu resursiem ietur 
dalībvalstis, būtu jāsamazina no 20 % līdz 
to sākotnējam līmenim — 10 %, lai 
finansiālo atbalstu muitas aprīkojumam, 
darbiniekiem un informācijas tehnoloģijām 
labāk pielāgotu faktiskajām izmaksām un 
vajadzībām.

(11) Līdzekļi, kurus dalībvalstis 
iekasēšanas izmaksu veidā ietur 20 % 
apmērā no iekasēto tradicionālo pašu 
resursu summām, veido nozīmīgu daļu no 
pašu resursiem, bet tie nenonāk Savienības 
budžetā. Iekasēšanas izmaksas, kuras no 
tradicionālajiem pašu resursiem ietur 
dalībvalstis, būtu jāsamazina no 20 % līdz 
to sākotnējam līmenim — 10 %, lai 
finansiālo atbalstu muitas aprīkojumam, 
darbiniekiem un informācijas tehnoloģijām 
labāk pielāgotu faktiskajām izmaksām un 
vajadzībām. Šim īpatsvaram vajadzētu būt 
vienādam visām dalībvalstīm.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
Padomei jāpieņem īstenošanas pasākumi 
attiecībā uz Savienības pašu resursu 
sistēmu. Īstenošanas pasākumos jābūt 
vispārīga un tehniska rakstura 
noteikumiem, kuri piemērojami visu veidu 
pašu resursiem un saistībā ar kuriem ir 
īpaši svarīga atbilstīga parlamentārā 

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
Padomei jāpieņem īstenošanas pasākumi 
attiecībā uz Savienības pašu resursu 
sistēmu. Īstenošanas pasākumos vajadzētu 
būt vispārīga un tehniska rakstura 
noteikumiem, kuri piemērojami visu veidu 
pašu resursiem un saistībā ar kuriem ir 
īpaši svarīga atbilstīga parlamentārā 
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uzraudzība.  Minētajos pasākumos būtu 
jāiekļauj: sīki izstrādāti noteikumi, pēc 
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.

uzraudzība.  Minētajos pasākumos būtu 
jāiekļauj: sīki izstrādāti noteikumi, pēc 
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.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13 a) Lai saglabātu pietiekamu rezervi 
saskaņā ar lēmumā par pašu resursiem 
paredzētajiem maksimālajiem apjomiem un 
ļautu Savienībai segt visas tās finanšu 
saistības un iespējamās saistības, kuru 
termiņš ir attiecīgajā gadā, lēmumā par 
pašu resursiem paredzētie maksimālie 
apjomi būtu jāpalielina maksājumu 
apropriācijām līdz 1,40 % no dalībvalstu 
nacionālā kopienākuma summas tirgus 
cenās un saistību apropriācijām līdz 
1,46 % .

(13a) Lai saglabātu pietiekamu rezervi 
saskaņā ar lēmumā par pašu resursiem 
paredzētajiem maksimālajiem apjomiem un 
ļautu Savienībai segt visas tās finanšu 
saistības un iespējamās saistības, kuru 
termiņš ir attiecīgajā gadā, lēmumā par 
pašu resursiem paredzētie maksimālie 
apjomi būtu jāpalielina maksājumu 
apropriācijām līdz 1,50 % no dalībvalstu 
nacionālā kopienākuma summas tirgus 
cenās.
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Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Pamatojums

Pastāvīgā pašu resursu maksimālā apjoma palielināšana vēl par 0,1 procentpunktu no NKI 
(palielinājums no 1,40 % līdz 1,50 %) ļautu palielināt DFS lielā mērā atbilstīgi EP 
noteiktajai nostājai.

Pašu resursu maksimālais apjoms attiecībā uz saistībām būtu jālikvidē. Tas de facto ierobežo 
izdevumus saskaņā ar juridisko pamatu, kurā EP nav pilnībā iesaistīts kā viena no budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādēm, un pareizāk būtu to pieņemt, pamatojoties uz LESD 312. pantu. 
Saistību un maksājumu kontrolētu attīstību var nodrošināt saskaņā ar dažādām procedūrām 
un tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
13.f apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13 f) To līdzekļu atmaksa, kas aizņemti, 
lai sniegtu neatmaksājamu atbalstu, 
atmaksājamu atbalstu, izmantojot finanšu 
instrumentus, vai budžeta garantiju 
nodrošināšanai, 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 
finansiālās 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.

(13f) To līdzekļu atmaksa, kas aizņemti, 
lai sniegtu neatmaksājamu atbalstu, 
atmaksājamu atbalstu, izmantojot finanšu 
instrumentus, vai budžeta garantiju 
nodrošināšanai, 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 finansiālās 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.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0445)

Grozījums Nr. 13
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Lēmuma priekšlikums
13.i apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13 i) 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 un 
saistību apropriāciju maksimālais apjoms 
būtu jāpalielina par 0,6 procentu punktiem 
katrs.

(13i) 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.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ieņēmumi, kas iekasēti no digitālo 
pakalpojumu nodokļa, kamēr nav 
pieņemta un īstenota Padomes direktīva 
par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo 
sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada 
konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana 
(COM(2018) 148 final); faktiskā 
piesaistīšanas likme nepārsniedz 100 %;

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) finanšu darījumu nodoklis, kas 
jāiekasē saskaņā ar Padomes Direktīvu 
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(ES) Nr. […/…], piemērojot 
piesaistīšanas likmes tās daļas apmērā, 
kas nepārsniedz minētajā direktīvā 
noteiktās minimālās likmes; ja šo pašu 
resursu uz laiku īsteno saskaņā ar ciešāku 
sadarbību, tas neietekmē dalībvalstis, kas 
nepiedalās ciešākajā sadarbībā;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) ieņēmumi, ko rada oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu [.../...];

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot citus priekšlikumus, 
Eiropas Parlaments un Padome ciešā 
sadarbībā ar Komisiju ne vēlāk kā līdz 
2028. gada 1. janvārim izveido juridiski 
saistošu grafiku tādu jaunu pašu resursu 
ieviešanai, no kuriem gūtie ieņēmumi ir 
pietiekami, lai segtu vismaz to aizņēmuma 
izmaksu atmaksu, kas saistītas ar 
3.b pantā noteikto aizņemšanās spēju.
Komisija šajā nolūkā iesniedz atbilstošus 
likumdošanas priekšlikumus.
Ieņēmumus no jaunu pašu resursu groza 
iekļauj Savienības budžetā no 2021. gada 
1. janvāra.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Parlaments prasa izveidot juridiski saistošu grafiku jaunu pašu resursu groza 
ieviešanai no 2021. gada.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Starp saistību apropriācijām un 
maksājumu apropriācijām tiek saglabāta 
pastāvīga attiecība, lai nodrošinātu to 

svītrots
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savstarpēju atbilstību un turpmākajos 
gados būtu iespējams ievērot 1. punktā 
minēto maksimālo apjomu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Pamatojums

Pastāvīga attiecība starp saistībām un maksājumiem ir ļoti būtiska budžeta izdevumiem. 
Tādēļ to nevajadzētu reglamentēt ar tiesisko regulējumu, kas izslēdz Eiropas Parlamentu no 
lēmumu pieņemšanas procesa.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
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Atlikuma pārnešana
Savienības ieņēmumu atlikumu, kas 
pārsniedz finanšu gada faktisko izdevumu 
kopsummu, pārnes uz nākamo finanšu 
gadu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Pamatojums

Atlikuma definīcija būtu jānosaka īstenošanas regulā, kur EP var dot piekrišanu tam, vai tas 
ir jāatskaita no NKI pašu resursiem, vai arī tas ir jāuzskaita kā papildu līdzekļi izdevumu 
segšanai nākamajā gadā.

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis kā iekasēšanas 
izmaksas ietur 10 % 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.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka 10 % kā tādi nav paredzēti, lai segtu faktiskās iekasēšanas izmaksas, kas 
dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas, bet gan kā kompensācija (atlīdzība vai stimuls) par 
muitas iekasēšanu un apstrādi, ko Savienības vārdā veic valstu iestādes. Iekasēšanas 
izmaksas nebūtu jāuzskata par “slēptu atlaidi” atsevišķām dalībvalstīm, kuras iekasē ļoti lielu 
daļu no ES muitas ienākumiem.

Grozījums Nr. 24
Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas noteikumos — saskaņā ar LESD 311. panta 4. punktā paredzēto piekrišanas 
procedūru — būtu jāparedz, ka papildu ienākumi no naudas sodiem konkurences jomā un 
pārkāpumu lietām rada papildu līdzekļus izdevumu segšanai nākamajā gadā un netiek 
atskaitīti no atlikušajiem uz NKI balstītajiem pašu resursiem. Saistību un maksājumu 
apropriācijas, kuru pamatā ir šādi ieņēmumi, būtu jāiegrāmato tikai papildus DFS 
maksimālajiem apjomiem.
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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 nereciklētiem plastmasas iepakojuma atkritumiem;

 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.


