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ĪSS PAMATOJUMS

Lai īstenotu izdarītos secinājumus par Eiropas Savienības finansējumu un nodrošinātu, ka 
noteikumos attiecībā uz pašu resursiem valda taisnīguma princips un progresīvums, 
Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembra sanāksmē lūdza, lai Eiropas Komisija iesniedz 
priekšlikumu jaunam lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursiem, kā arī Lielbritānijas 
atlaides darba dokumenta izmainītu variantu. Saskaņā ar Eiropadomes 1984. gada Fontenblo 
sanāksmi šiem noteikumiem ir jāgarantē, ka nevienai dalībvalstij nav jāatbalsta budžeta maks
ājumi, kas neatbilst tās relatīvajai labklājībai.

Iepriekšminētā Komisijas priekšlikuma galvenajā daļā ir sīki izklāstīti tehniskie pasākumi, kas ir 
nepieciešami, lai pašreizējos tiesību aktus par pašu resursiem pielāgotu tā, lai varētu īstenot 
speciālos noteikumus, kas ir izstrādāti Vācijas, Austrijas, Nīderlandes un Zviedrijas labā, kā arī
dota metode, ar ko aprēķina Apvienotās Karalistes korekcijas mehānismu, ņemot vērā piem
ērotos samazinājumus, lai nodrošinātu Apvienotās Karalistes pilnu līdzdalību pašreizējās papla
šināšanās izmaksās.

Pastāv uzskats, ka Eiropas Savienības pašu resursi ir „atsevišķs un no dalībvalstīm neatkarīgs 
finansējuma avots”. Eiropas Savienības pašu resursu pamatā tradicionāli ir bijuši muitas nodok
ļi; lauksaimniecības maksājumi, cukura nodevas un PVN, ko kopš 1988. gada papildināja 
resurss, kura pamatā ir NKI. Pašreizējais priekšlikums situāciju nemaina.

Taču globalizācija un sekojošā muitas nodevu samazināšana nozīmē, ka resurss, kura pamatā ir 
NKI, tagad ir galvenais resurss, nodrošina lielāko daļu budžeta finansējuma un nosaka maksim
ālo apjomu, ko var saņemt, pamatojoties uz PVN, un, kas vēl svarīgāk, – nosaka griestus 
visiem resursiem, ko Kopiena var saņemt. Ņemot vērā šo vērtējumu, pašu resursu mehānisms 
lielā mērā ir izsmelts un novecojis. Nespēja to mainīt vēl vairāk samazinās resursus, kas Eiropas 
Savienībai ir vajadzīgi, lai risinātu turpmāko gadu problēmas un sasniegtu savus mērķus.  Ir j
āierosina jauna pašfinansēšanās shēma, kas būtu saprotama, pārredzama un spējīga Eiropas 
Savienībai vairāku gadu garumā dot pietiekamus ienākumus.

Atzīstot šo faktu, Eiropadome decembrī aicināja Komisiju sastādīt pilnu plaša mēroga p
ārskatu, kur būtu atspoguļoti visi ES izdevumu un resursu aspekti, un sevišķi svarīgi ir, ka šā p
ārskata izstrādāšanā īpaši ir jāiesaistās Eiropas Parlamentam, ko paredz deklarācija, kas ir dota 
nesen noslēgtā Iestāžu nolīguma pielikumā.

Šinī kontekstā ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienībai var ieteikt jaunus, dinamiskus ieņēmumu 
avotus. Joprojām ir jānosaka finanšu mehānisma vai mehānismu groza veids, kas būtu vispiem
ērotākais nākotnes vajadzību apmierināšanai. Jebkurā šādā priekšlikumā ir jāpatur spēkā dal
ībvalstu maksājumi, kuru pamatā ir noteikti NKI procenti un valstu relatīvā bagātība kā centr
ālais elements. Ir jāparedz arī papildu avoti, ko veidotu, kombinējot tādus finanšu mehānismus, 
kā PVN procenti, uzņēmējsabiedrību peļņas daļa un ienākuma nodokļa procenti.

GROZĪJUMI
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1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju savā ziņojumā
iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
11. apsvērums

(11) Eiropadome 2005. gada 15. un 
16. decembra sanāksmē aicināja Komisiju 
veikt pilnīgu, visaptverošu pārskatīšanu, kas 
attiektos uz visiem ES resursu un izdevumu 
aspektiem, lai sniegtu ziņojumu 
2008./2009. gadā. Tādēļ šīs pārskatīšanas 
ietvaros Komisijai jāveic vispārēja pašu 
resursu sistēmas darbības pārskatīšana un 
vajadzības gadījumā jāiesniedz attiecīgi priek
šlikumi.

(11) Eiropadome 2005. gada 15. un 
16. decembra sanāksmē aicināja Komisiju 
veikt pilnīgu, visaptverošu pārskatīšanu, kas 
attiektos uz visiem ES resursu un izdevumu 
aspektiem, lai sniegtu ziņojumu 
2008./2009. gadā. Tādēļ šīs pārskatīšanas 
ietvaros Komisijai jāveic vispārēja pašu 
resursu sistēmas darbības pārskatīšana un 
vajadzības gadījumā jāiesniedz attiecīgi priek
šlikumi. Uzņemoties sastādīt šo pārskatu un 
izstrādāt priekšlikumus, Komisijai ir jāņem 
vērā Eiropas Parlamenta darbs un 
ieteikumi, kas ir doti Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas noslēgtā Iestāžu nol
īguma par budžeta disciplīnu un budžeta 
procedūras uzlabošanu pielikuma deklar
ācijā.

Grozījums Nr. 2
9. pants
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Lai veiktu pilnīgu, visaptverošu pārskatīšanu, 
kas attiektos uz visiem ES resursu un 
izdevumu aspektiem un par to sniegtu zi
ņojumu 2008./2009. gadā, Komisija veic visp
ārēju pašu resursu sistēmas pārskatīšanu un 
vajadzības gadījumā iesniedz attiecīgus priek
šlikumus.

Lai veiktu pilnīgu, visaptverošu pārskatīšanu, 
kas attiektos uz visiem ES resursu un 
izdevumu aspektiem un par to sniegtu zi
ņojumu 2008./2009. gadā, Komisija veic visp
ārēju pašu resursu sistēmas pārskatīšanu un 
vajadzības gadījumā iesniedz attiecīgus priek
šlikumus. Uzņemoties sastādīt šo pārskatu 
un izstrādāt priekšlikumus, Komisija ņem v
ērā Eiropas Parlamenta darbu un 
ieteikumus saskaņā ar priekšlikumiem, kas 
ir doti Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas noslēgtā Iestāžu nolīguma par 
budžeta disciplīnu un budžeta procedūras 
uzlabošanu pielikuma deklarācijā.


