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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā situācijā, kad resursi ir ierobežoti, lielāka nozīme no jauna būtu jāpiešķir ES finanšu 

interešu aizsardzībai, palielinot ES budžetā ieņēmumus ar pašu resursu nosacīto vērtību; 

tā kā šāda lielāka nozīme no jauna būtu jāpiešķir arī Komisijas un dalībvalstu ciešākai 

sadarbībai un kopīgam darbam; 

B. tā kā ES budžets ir galvenokārt investīciju budžets, kurā ir paredzētas dažas funkcijas 

līdzekļu pārdalei starp dalībvalstīm, un kurš kalpo galvenokārt, lai atbalstītu kopīgas ES 

politikas nostādnes un mērķus, nodrošinot sākumkapitālu vidēja termiņa un ilgtermiņa 

investīcijām; 

C. tā kā par vienu no ES budžeta galvenajiem mērķiem būtu jānosaka atbalsts paātrinātai 

izaugsmei un nodarbinātībai mazāk attīstītos reģionos, lai sasniegtu līdzvērtīgu sociālās 

un ekonomiskās attīstības līmeni visās dalībvalstīs, un tas ir mērķis, kura sasniegšanu 

varētu ievērojami veicināt lielāka pašu resursu izmantošana, 

1. uzskata, ka pašu resursi būtu jākoncentrē uz projektiem, kas var radīt vislielāko Eiropas 

pievienoto vērtību (EPV); uzsver, ka izdevumi būtu jākoncentrē jomās, kurās Eiropas 

līmeņa finansējumam ir izšķiroša nozīme vai kurās valsts līmeņa finansējums nav 

pietiekams, lai sasniegtu Eiropas līmeņa mērķi; 

2. uzsver, ka pašreizējā pašu resursu sistēma ir pārāk sarežģīta un tajā nesamērīgi liels 

uzsvars tiek likts uz dalībvalstu neto bilancēm; atbalsta to, ka tiek ieviesti jauni pašu 

resursi, kas samazinās ES budžeta atkarību no dalībvalstu iemaksām, kas tiek veiktas, 

pamatojoties uz NKI, un ļaus labāk paredzēt ES finansējumu ES politikas nostādnēm un 

prioritātēm; uzskata, ka jaunu patiesu pašu resursu īpatsvars būtu jāpalielina līdz vismaz 

50 % no ES budžeta ieņēmumu daļas; 

3. uzskata, ka gaidāmās sarunas par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS), kā arī Brexit 

rada ES iespēju reformēt pašu resursu sistēmu; uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm būtu 

jāsagatavo reforma, kas būtu balstīta uz skaidriem un kopīgi pieņemtiem principiem; tādēļ 

aicina dalībvalstis veikt sistēmas padziļinātu reformu un padarīt turpmāko ES finanšu 

sistēmu stabilāku, ilgtspējīgāku un paredzamāku, kā arī palielināt ES pilsoņiem tās 

pārredzamību un pārskatatbildību; aicina Komisiju ņemt vērā ieteikumus, ar kuriem savā 

ziņojumā par ES turpmāko finansēšanu nāca klajā Augsta līmeņa grupa pašu resursu 

jautājumos; 

4. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot reformu, lai ieviestu stimulus un mudinātu 

dalībvalstis investēt Eiropas projektā un atcelt visus atlaižu mehānismus un korekcijas, 

tādējādi izveidojot vienkāršāku, stabilāku, taisnīgāku un pārredzamāku struktūru; šajā 

sakarībā uzskata, ka valstu iemaksas ES budžetā nebūtu jāiekļauj saskaņā ar stabilitātes un 

izaugsmes paktu veiktajos deficīta aprēķinos; 

5. aicina dalībvalstis ņemt vērā riskus, ko pašu resursu palielināšana var radīt attiecībā uz 

ieņēmumu iekasēšanas sistēmu, kurā būs jāievieš vajadzīgie drošības pasākumi; 
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6. vērš uzmanību uz nepieciešamību stiprināt pašreizējās kontroles sistēmas un ieviest jaunus 

mehānismus, lai novērstu krāpšanu un pārkāpumus, kas var apdraudēt ES finanšu 

intereses, kad tiek iekasēti jaunie pašu resursi; šajā sakarībā aicina Komisiju būt gatavai 

ierosināt atbilstīgus ES finanšu interešu aizsardzības pasākumus, ja un kad dalībvalstis 

ieviesīs ES budžetā jaunus pašu resursus; 

7. pauž nožēlu par atšķirīgajām muitas pārbaudēm, kas tiek veiktas Eiropas Savienībā, un 

lielajām summām, kas saistītas ar krāpšanu, kura skar pašu resursu iekasēšanas sistēmu; 

uzsver muitas pārbaužu nozīmi un ar to saistīto muitas nodokļu iekasēšanu; vērš uzmanību 

uz ieņēmumu zaudējumiem PVN iztrūkuma un ar PVN saistītas pārrobežu krāpšanas dēļ; 

uzsver to, ka ar lieliem nodokļiem apliekamu preču kontrabanda rada ES un dalībvalstu 

budžetos nopietnus ieņēmumu zaudējumus; aicina Komisiju stiprināt kopējo politiku par 

muitas pārbaudēm, nodrošinot patiesu saskaņošanu, lai uzlabotu tradicionālo pašu resursu 

iekasēšanu; 

8. atgādina, ka ir svarīgi sekmēt un paātrināt informācijas apmaiņu ar tādām iestādēm kā 

OLAF un Eiropols, lai apkarotu krāpšanu muitas jomā un cīnītos pret pārrobežu nodokļu 

noziegumiem; vērš īpašu uzmanību uz to, ka palielinās ar PVN saistītas krāpšanas jeb tā 

dēvētās karuseļveida krāpšanas gadījumu skaits, un aicina Komisiju turpināt stiprināt 

pasākumus, lai nepieļautu un novērstu šāda veida krāpšanu; uzskata, ka ir būtiski 

praktiskā līmenī optimizēt PVN resursus, neradot papildu slogu ES pilsoņiem un 

dalībvalstīm; 

9. uzsver, ka jebkādiem jauniem pieņemtiem resursiem būtu jāatbilst trim pamatktritērijiem: 

vienkāršībai, taisnīgumam un demokrātiskai kontrolei; atgādina, ka, apsverot iespēju 

izmantot jaunus finansējuma avotus, būtu jāņem vērā Augsta līmeņa grupas pašu resursu 

jautājumos minētie principi; norāda, ka jaunajai sistēmai vajadzētu būt saprotamai un 

pārredzamai Eiropas nodokļu maksātājiem, un pauž nosodījumu par dažu ES valstu 

piemēroto politiku, kuru īstenojot tās gūst labumu uz citu rēķina (tā dēvēto nulles summas 

spēles politiku); uzskata, ka budžeta sarunu virzību nosaka nevis EPV princips, bet gan 

valstu taisnīgas peļņas loģika un budžeta bilances; 

10. turklāt mudina Komisiju un dalībvalstis apsvērt arī citus uz nodokļiem balstītus resursus, 

kas pieejami ES un kas varētu radīt lielāku EPV dažās ar risku saistītās politikas jomās, 

vienlaikus stiprinot ES budžetu un samazinot uz NKI un PVN balstītos resursus; uzskata, 

ka pašreizējā uz PVN balstītā pašu resursu sistēma būtu jāaizstāj ar sistēmu, kura paredz 

pārskaitīt daļu no valsts līmenī iekasētā PVN; uzskata, ka jaunus resursus var rast arī 

Eiropas politikas jomās, piemēram, vides, enerģētikas, klimata un transporta politikā; 

11. norāda, ka pašu resursu izmantošanai vajadzētu būt orientētai uz tādu Eiropas sabiedrisko 

labumu nodrošināšanu, kuri sniedz vienlīdz lielas priekšrocības visām dalībvalstīm un 

attiecībā uz kuriem rīcība ES līmenī ir ne tikai atbilstīga, bet ārkārtīgi svarīga, vai 

gadījumiem, kad valstu finansēšanas iespējas nav pietiekamas, lai sasniegtu ES prioritātes 

un mērķus; šajā sakarībā uzsver ES budžeta nozīmi turpmākas ES integrācijas un 

dalībvalstu kohēzijas atbalstīšanā; ņem vērā, ka ir divas jomas, kurās vērojama 

paaugstināta EPV un kuras gūst augstu novērtējumu arī pilsoņu vidū, proti, pētniecība un 

attīstība un iekšējā un ārējā drošība; 

12. norāda, ka ES būtu jāapsver iespēja darīt mazāk tajās jomās, kurās ir radies iespaids, ka 

Savienībai ir ierobežota pievienotā vērtība vai tā nespēj izpildīt solījumus; tomēr uzsver, 
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ka gadījumos, kuros ir noteikti vērienīgi Eiropas mērķi, attiecīgi būtu jāpiešķir pietiekami 

līdzekļi un, nosakot jaunus mērķus, būtu jāparedz jauni resursi; 

13. pauž pārliecību, ka pilsoņi pozitīvi reaģēs uz to, ka pašu resursi tiks tērēti iekšējās un 

ārējās drošības projektiem, tādējādi palielinot to EPV; pauž bažas par to, ka dažām 

svarīgām drošības jomām, piemēram, sagatavošanas darbībām saistībā ar sadarbību un 

pētniecību aizsardzības un drošības jomā, ir paredzēts zems izdevumu līmenis; 

14. atzinīgi vērtē to, ka ir palielināta pašu resursu izmantošana projektos, kas ir saistīti ar 

pētniecību un attīstību, lai gan joprojām pastāv šaubas par to, kāda veida projekti būtu 

finansējami; uzsver to, ka izdevumi būtu jākoncentrē uz projektiem, kas ilgtermiņā ir 

rentabli un sniedz labumu ES, nevis jāfinansē programmas, kas sniegtu tikai īstermiņa 

priekšrocības; 

15. pauž bažas par to, ka ar klimatu saistītiem izdevumiem ir atvēlēta tikai neliela daļa no 

Savienības budžeta; uzskata, ka no pašu resursiem gūtie ieņēmumi būtu jātērē projektiem, 

kas rada augstāku EPV, tostarp klimata pārmaiņu mazināšanai; 

16. prasa organizēt atklātu diskusiju par to, vai nākamajā plānošanas periodā saglabāt 

pašreizējo maksājumu līmeni kohēzijas politikai un kopējai lauksaimniecības politikai 

(KLP), ņemot vērā papildināmību un augsto pievienoto vērtību, ko šīs politikas jomas 

sniedz Eiropas stabilitātei, konkurētspējai un ekonomikas izaugsmei; 

17. aicina mērķtiecīgi veidot spējas tajās dalībvalstīs, kurās ir vērojamas grūtības saistībā ar 

centralizēti pārvaldītām programmām, piemēram, Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumentu (EISI), pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un Eiropas Stratēģisko investīciju 

fondu (ESIF); 

18. aicina Komisiju iesniegt Parlamentam paziņojumu, kurā tiktu paskaidrots, kā tā plāno 

savienot tādus ilgtermiņa politiskos mērķus kā stratēģija “Eiropa 2020” ar situāciju, kas 

nākamā gada laikā izveidosies pēc tam, kad būs pieņemta DFS laikposmam pēc 

2020. gada; pauž stingru pārliecību, ka ES nākamo desmit gadu darba kārtībai būtu 

jāieņem svarīga vieta turpmāko DFS izstrādes procesā; 

19. atgādina, ka, piešķirot pašu resursus, būtu jāņem vērā tādi ilgtermiņa projekti kā 

pamatprogramma “Apvārsnis 2020” un J.–C. Juncker vadītās Komisijas 10 prioritātes; 

aicina Komisiju savas prioritātes noteikt tā, lai šie ilgtermiņa projekti tiktu veiksmīgi 

īstenoti; 

20. uzskata, ka vienkāršāki un skaidrāki noteikumi palīdzēs ātri piešķirt līdzekļus un 

palielinās efektivitāti un pārredzamību un tā rezultātā samazināsies pieļauto kļūdu skaits; 

prasa Komisijai šajā sakarībā izstrādāt rīcības plānu; 

21. pauž bažas par to, kā tiek mērīta izdevumu piešķiršana; uzskata, ka budžeta bilances 

sistēma nav piemērojama attiecībā uz projektiem ar EPV, jo gadījumā, ja šos projektus 

īsteno tikai vienā dalībvalstī, rastos nelīdzsvarotība starp attiecīgās dalībvalsts un pārējo 

valstu pārskatiem; 

22. norāda, ka politikas nostādnes, kas nāktu par labu visiem ES pilsoņiem un radītu lielāku 

EPV, nav pievilcīgas neto bilanču ziņā; tādēļ uzskata, ka būtu jāizstrādā jauna metode 
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projektu vērtības mērīšanai un jāievieš racionalizēta ziņošana; 

23. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi piešķirt pašu resursus projektiem, kuriem piemīt potenciāls 

radīt vislielāko EPV, nevis vienkārši raudzīties uz katras dalībvalsts pārskatiem; mudina 

Komisiju nākt klajā ar vērienīgiem priekšlikumiem par jauniem pašu resursiem; uzskata, 

ka ar to varētu samazināt relatīvo īpatsvaru, ko veido uz NKI balstītas valsts iemaksas ES 

budžetā, un tādējādi palīdzētu izbeigt Eiropas saliedētībai pretējo koncentrēšanos uz 

taisnīgu peļņu no neto bilancēm; 

24. uzskata, ka Komisijai būtu jāizskata iespēja iekasēt CO2 nodevu, nosakot oglekļa cenas 

un izmantojot vai nu nodokļus, vai uz tirgu balstītus instrumentus, lai palielinātu ES 

budžetu; uzskata, ka šāds instruments varētu nodrošināt augstu EPV, jo nodeva varētu 

kalpot kā stimuls mainīt patērētāju un ražotāju rīcību par labu mazākām oglekļa emisijām 

nākotnē; tomēr uzskata, ka jebkuram ES risinājumam, kurā pamatā ir nodokļi, vajadzētu 

būt pēc iespējas neitrālākam attiecībā uz konkrētas dalībvalsts kopējo nodokļu slogu; 

norāda, ka attiecībā uz šādu nodevu būtu arī jāņem vērā pašreizējās emisijas kvotu 

tirdzniecības shēmas, lai novērstu pārklāšanos un pretrunas starp līdzekļiem un mērķiem. 
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