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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
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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 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 
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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 
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.


