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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.

IEVADS
Eiropas Savienība ir kopīgu mērķu kopiena. ES budžeta daļas kalpo skaidram
kohēzijas mērķim. Ar citām daļām tiek finansēti konkrētu mērķu sasniegumi,
izmantojot ES līmeņa programmas. Tādēļ vienmēr ES budžetā būs ieguvēji un
maksātāji, lai gan kopumā no politikas iegūst visa Eiropas Savienība.
Budžeta bilance (saukta arī par neto bilanci), ko aprēķina kā starpību starp
līdzekļiem, kas iemaksāti ES budžetā, un līdzekļiem, kas no tā saņemti, pilnīgi
neparāda dalībvalstu ieguvumu no dalības ES. Piemēram, izpētes vai robežu
aizsardzības izdevumi ir ne vien labums tiešajiem saņēmējiem, bet arī rada papildu
efektu, kas pārsniedz valstu robežas 1. Lai gan šos papildu efektus nav iespējams
izmērīt, tos ņemot vērā, tiek citādi vērtēta starpība starp iemaksām un saņemtajiem
līdzekļiem.
Budžeta bilances definēšanā jāsaskaras arī ar nozīmīgām jēdzieniskām un uzskaites
problēmām. Aprēķinot budžeta bilanci, jāpieņem daudzi lēmumi saistībā ar
pozīcijām, ko ietver saņemto un izdoto līdzekļu plūsmā, un saistībā ar pārskata
periodu (piemēram, naudas/ uzkrājumu summas, iepriekšējo gadu atlikumi utt.).
Atkarībā no pieņemtajiem lēmumiem aprēķinātā budžeta bilance būtiski atšķirsies.
Tomēr dažas budžeta starpības ir diskusiju centrā. Pēc vairākiem gadiem, kuros
piedzīvojām budžeta strupceļu un agonizējošas diskusijas, 1984. gada ar Fontenblo
nolīgumu tika ieviesta pašreizējā Apvienotās Karalistes korekcija, kas stājās spēkā ar
1985. gada 7. maija pašu resursu lēmumu. Lēmuma pamatā bija šāds vispārējais
princips 2:
„… jebkura dalībvalsts ar pārmērīgi lielu budžeta slogu attiecībā pret to relatīvo
labklājību var attiecīgā termiņā saņemt korekcijas.”
Tādējādi vispārējas korekcijas principu Eiropadome atzina jau 1984. gadā („jebkura
dalībvalsts”). Lēmuma pamatā par korekcijas piešķiršanu jābūt diviem kritērijiem:
budžeta nelīdzsvarotības lielums („pārmērīgs”) un dalībvalsts labklājība, salīdzinot ar
ES kopumā („relatīvā labklājība”).
Korekcijas piešķiršana ekskluzīvi Apvienotajai Karalistei šodien ir mazāk pamatota
nekā Fontenblo Eiropadomes laikā, jo vairākas citas dalībvalstis var likumīgi
apgalvot, ka to šībrīža situācija ir salīdzināma ar Apvienoto Karalisti (2. iedaļa).
Turklāt godīgi jāsadala paplašināšanās izmaksas. Tādējādi, ņemot vērā principu, kas
noteikts Fontenblo secinājumos, pastāv nosacījumi vispārēja korekcijas mehānisma
ieviešanai. Tiks izpētīti šāda korekcijas mehānisma parametri un sagatavots
priekšlikums, ievērojot divus mērķus:
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Pie šādiem papildu efektiem pieder ienākumi, kas radīti saņēmējā dalībvalstī ar precēm vai
pakalpojumiem, kas ražoti citā dalībvalstī, finanšu aktīvu iegāde dažādu dalībvalstu valūtā utt.
Skat. Fontenblo Eiropadomes Prezidentūras secinājumus, Eiropas Kopienu biļetens, 6-1984.
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• izvairīties no negatīvas budžeta bilances, reizē samazinot atšķirību starp neto
maksātājvalstīm ar līdzvērtīgu labklājības līmeni;
• nodrošināt, lai mehānisma finansējuma izmaksas būtu pamatotas.
2.

APVIENOTĀS KARALISTES

PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA, SALĪDZINOT AR CITĀM NETO

MAKSĀTĀJVALSTĪM

Nākamajās divās apakšiedaļās apskatīta relatīvā visu ES budžeta neto maksātājvalstu
relatīvā labklājība un neto budžeta bilance 3.
2.1. Labklājības relatīvā pakāpe
Nākamā tabula sniedz pārskatu par nacionālo kopienākumu (NKI) uz vienu
iedzīvotāju, kas izteikts kā pirktspējas līmenis (PPS 4) 2003. gadā visās dalībvalstīs,
kas bija neto maksātājvalstis 2002. gadā 5.
1. tabula. Neto maksātājvalstu NKI uz vienu iedzīvotāju
(PPS) (15 ES valstu vidējais rādītājs = 100)
2003
1984
Apvienotā Karaliste
111.2
90.6
Dānija
111.1
104.0
Austrija
109.8
-Nīderlande
106.6
95.0
Zviedrija
104.6
-Francija
104.2
104.0
Vācija
98.6
109.6
Itālija
97.3
92.9

Šī tabula skaidri parāda, ka 2003. gadā ES budžeta visām neto maksātājvalstīm NKI
uz vienu iedzīvotāju, izteikts PPS, bija 97 % līdz 111 % no 15 ES valstu vidējā
rādītāja. Apvienotās Karalistes relatīvā labklājība – 111,2 % - ir visaugstākā no
nosauktajām. Situācija krasi atšķiras no 1984. gada, kad Apvienotās Karalistes
labklājība bija vismazākā no neto maksātājvalstīm.
Ņemot vērā Apvienotās Karalistes situācijas būtiskās izmaiņas, salīdzinot ar citām
neto maksātājvalstīm, jāpārskata pašreizējā korekciju sistēma, ievērojot Fonteblo
principu, kurš paredz, ka dalībvalsts neto bilance jāskata saistībā ar tās relatīvo
labklājību.
2.2. Neto budžeta bilance pirms Apvienotās Karalistes korekcijas
Apvienotās Karalistes neto budžeta bilance 1985. gadā (pirmajā gadā, par kuru tika
aprēķināta korekcija) bija -0.48 % no NKI pirms korekcijas. (Lai gan nav pieejami
3
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Šajā paziņojumā ietvertā vērtējuma un priekšlikuma pamatā ir sīkāka informācija un analīze, kas
ietverta Komisijas pašu resursu ziņojuma tehniskajā pielikumā.
Pirktspējas līmenis ir mākslīga naudas vienība, kas atspoguļo valstu cenu līmeņa atšķirības, ko neņem
vērā valūtas maiņas kurss. Šī vienība ļauj pamatoti salīdzināt valstu ekonomikas rādītājus. PPS datus
aprēķina Eiropas Kopienu Statistikas birojs.
Šajā dokumentā sniegto tīro līdzsvaru, tāpat kā Apvienotās Karalistes korekcijai, aprēķina, ietverot
administratīvos izdevumus. Tādēļ Beļģija un Luksemburga nepieder pie neto maksātājvalstīm.
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precīzi dati par citām dalībvalstīm, Vācija šajā laikā bija ES budžeta vienīgā otra
lielākā neto maksātājvalsts.) Kā parādīts nākamajā tabulā, Apvienotās Karalistes neto
bilance kopumā pēdējo gadu laikā saglabājās salīdzināmā līmenī. Laika posmā starp
1996. un 2002. gadu ES-15 neto maksātājvalstu neto budžeta bilance - pirms
Apvienotās Karalistes korekcijas un ieskaitot administratīvos izdevumus - vidēji bija
šāda:
2. tabula. Neto budžeta bilance pirms AK korekcijasES-15 atsevišķām
dalībvalstīm (gada vidējais rādītājs 1996. līdz 2002. gadā)
% no NKI
Apvienotā Karaliste
-0.47%
Vācija
-0.44%
Nīderlande
-0.43%
Zviedrija
-0.38%
Austrija
-0.24%
Itālija
-0.06%
Francija
-0.04%

Ja pašreizējā sistēma saglabātos nemainīga, vidējā budžetu neto bilance laikposmā no
2008. līdz 2013. gadam 6 pasliktinātos visām neto maksātājvalstīm paplašināšanās
finansēšanas izmaksu dēļ. Saskaņā ar Komisijas aplēsēm un pieņemot, ka izdevumi ir
vienādi ar finanšu plāna griestiem, kā tos ieteikusi Komisija 2003. gada 10. februāra
paziņojumā 7, aprēķinātās neto bilances neto maksātājiem būtu šādas.
3. tabula. Aprēķinātās neto budžeta bilances pirms AK korekcijas
atsevišķām ES-15 dalībvalstīm (gada vidējais rādītājs 2008. līdz
8
2013.gadā)
% no NKI
Apvienotā Karaliste
-0.62%
Nīderlande
-0.55%
Vācija
-0.52%
Zviedrija
-0.47%
Austrija
-0.37%
Itālija
-0.29%
Francija
-0.27%
Dānija
-0.20%
Somija
-0.14%

Pieņemot, ka ES-25 lauksaimniecības izdevumi, par kuriem Briseles Eiropadome
vienojās 2002. gada oktobrī, un “kohēzijas” izdevumi, kurus Komisija ieteikusi
saskaņā ar tā saukto 1. mērķi un Kohēzijas fondu, saglabājas nemainīgi, kopējā
maksājumu asignējumu apjoma samazināšana no 1,14%, kuru piedāvāja Komisija,
līdz, teiksim, 1% no NKI, aprēķinātās neto bilances būtiski nemainītu. Tas ir tādēļ,
ka izdevumi jaunajām dalībvalstīm būtībā netiktu skarti un samazinājumu panāktu,
krasi ierobežojot citus uz ES-15 virzītus nelauksaimniecības izdevumus un/vai ārējos
pasākumus, kas nepieder asignētajiem izdevumiem. Rezultātā pašu resursu
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Sīkāka informācija par hipotēzēm, kas izmantotas šajos aprēķinos, ir izklāstītas pašu resursu ziņojuma
tehniskajā pielikumā.
KOM(2004) 101 galīgā redakcija.
Tā kā korekcijas tiek atmaksātas pēc viena gada, šajā un nākamajās tabulās vidējos rādītājus aprēķina
sešu gadu laikposmam, jo 2007. gada korekciju maksā 2008. gadā un 2013. gada korekcija notiktu
2014. gadā.
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maksājumu samazinājumu neto maksātājvalstīm lielā mērā līdzsvarotu atbilstošs ES
asignēto izdevumu samazinājums tām pašām dalībvalstīm.
Bez korekcijas mehānisma Apvienotā Karaliste būtu vidēji lielākā neto
maksātājvalsts pēdējo septiņu gadu laikā un, visticamāk, paliktu lielākā neto
maksātājvalsts ES budžetā laikposmā līdz 2013. gadam. Taču Nīderlandes, Vācijas
un, mazākā mērā, Zviedrijas bilances arī ir salīdzinoši lielas, un sagaidāms, tādas arī
saglabāsies nākotnē. Kā parādīts iepriekšējā nodaļā, visas trīs minētās dalībvalstis
šobrīd ir relatīvi mazāk pārtikušas nekā Apvienotā Karaliste.
Tas, vai neto budžeta bilanču lielums ir “pārmērīgs”, ievērojot relatīvo dalībvalstu
labklājību, lielā mērā ir atkarīgs no politiskās izpratnes par pieņemamu finansiālās
solidaritātes pakāpi Eiropas Savienībā. Ja Apvienotās Karalistes neto bilanci uzskata
par „pārmērīgu”, Fonteneblo principa pielietošana, visticamāk, nozīmētu korekcijas
mehānisma paplašināšanu, ietverot citas dalībvalstis ar zemāku labklājības līmeni un
salīdzināma līmeņa negatīvām neto bilancēm.
Jebkurā gadījumā ekskluzīva korekcijas piešķiršana vienai dalībvalstij šķiet
nepamatota, jo īpaši ņemot vērā plānoto neto budžeta bilanču attīstību paplašinātajā
Eiropas Savienībā nemainīgos apstākļos, kā parādīts nākamajā nodaļā.
3.

APRĒĶINĀTĀS

NETO BILANCES SITUĀCIJĀ, KAD LĒMUMS PAR PAŠU RESURSIEM
PALIEK NEMAINĪGS

Aprēķini rāda, ka laikposmā no 2007. līdz 2013.gadam Apvienotās Karalistes
korekcija pieaugs par vairāk nekā 50%, salīdzinot ar vidējo rādītāju pēdējo 7 gadu
laikā, no 4,6 miljardiem eiro sasniedzot paredzamo 7,1 miljardu eiro laikposmā starp
1997. un 2003.gadu.
Tā kā paplašināšanās dēļ radīsies papildu izdevumi, neto bilances visām ES-15
dalībvalstīm pasliktināsies. Lai gan par 10 jauno dalībvalstu uzņemšanu Eiropadome
1999. gada martā Berlīnē nolēma vienprātīgi, Apvienotā Karaliste pieprasīja, lai ar
paplašināšanos saistītās izmaksas tiktu ņemtas vērā, aprēķinot Apvienotās Karalistes
korekciju 9, un šis pieprasījums tika apmierināts, lielā mērā pasargājot Apvienoto
Karalisti no paplašināšanās finansiālajām sekām. Tas ir galvenais iemesls plānotajam
Apvienotās Karalistes korekcijas pieaugumam nākotnē.
Rezultātā izmaksas dalībvalstīm, kas maksā pilnu daļu Apvienotās Karalistes
korekcijas finansēšanā, ieskaitot visas jaunās dalībvalstis, proporcionāli pieaugs.
Ja pašreizējais pašu resursu lēmums paliktu spēkā, vidējā neto bilance visām neto
maksātājvalstīm laikposmā no 2007. līdz 2013.gadam pēc Apvienotās Karalistes
korekcijas tiek lēsta šādi.
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Pirmsiestāšanās izdevumi, kas saistīti ar faktiskiem maksājumiem pēdējā gadā pirms jebkuras
kandidātvalsts pievienošanās, tiek pastāvīgi atņemti no asignētajām izmaksām.

5

LV

4. tabula. Aprēķinātā neto budžeta bilance pēc AK korekcijas
(gada vidējais rādītājs 2008. līdz 2013. gadā)
% no NKI
Nīderlande
-0.56%
Vācija
-0.54%
Zviedrija
-0.50%
Austrija
-0.38%
Itālija
-0.41%
Kipra10
-0.37%
Francija
-0.37%
Dānija
-0.31%
Somija
-0.25%
Apvienotā Karaliste
-0.25%

Saskaņā ar šiem vērtējumiem Apvienotā Karaliste (kopā ar Somiju) kļūs par mazāko
neto maksātājvalsti ES budžetā, kas acīmredzami ir pretrunā ar iepriekšminēto
Fonteneblo principu. Tādēļ jāpārskata Apvienotās Karalistes īpašā korekcijas
sistēma. Izveidojot vispārēju korekcijas mehānismu, kas izriet no pašreizējās
korekcijas, sistēmu varētu tuvināt tās sākotnējam mērķim – izvairīties no pārmērīga
budžeta sloga saistībā ar dalībvalstu relatīvo labklājību. Ieviešot „drošības tīklu”
lielajām neto maksātājvalstim pēc noteikta līmeņa sasniegšanas, tas arī veicinātu
konstruktīvāku pieeju, nodrošinot budžeta līdzekļus paplašinātās Eiropas Savienības
politikas izaicinājumu risināšanai.
4.

VISPĀRĒJA KOREKCIJAS MEHĀNISMA IZKLĀSTS
4.1. Mehānisma vispārīgs izklāsts
Piedāvātais vispārējais korekcijas mehānisms tādēļ ir jāskata Komisijas 2006. gada
finanšu sistēmas kopējā kontekstā. Galīgo neto bilanci dalībvalstīs pirms un pēc
korekcijas tādēļ, visticamāk, ietekmēs lēmumi, kas pieņemti par izdevumu daļu.
Vispārēju korekcijas mehānismu jāaprēķina, pamatojoties uz katras dalībvalsts neto
budžeta bilanci attiecībā pret ES budžetu. Mehānismu piemēros situācijā, kad tiek
pārsniegts slieksnis, kas izteikts kā procentuālā daļa no katras dalībvalsts NKI,
atspoguļojot minimālo pieņemamo neierobežotas finansiālās solidaritātes slieksni
starp dalībvalstīm un „pamatotas neto iemaksas”. Dalībvalstis ar neto bilancēm, kas
pārsniedz šādu slieksni, būs tiesīgas saņemt korekciju (daļēju kompensāciju).
Korekcijas apjoma pamatā būs neto bilances daļa, kas pārsniedz šo slieksni, reizināta
ar kompensācijas likmi (t.i. kompensējamo procentuālo daļu no summas, kas
pārsniedz pieņemto slieksni ). Ja visu korekciju summa pārsniedz kopējo iepriekš
noteikto apjomu, attiecīgi tiek samazināta kompensācijas likme. Veicamie soļi un
ieteiktā korekciju mehānisma darbība ir paskaidrota 1. pielikumā.
4.2. Slieksnis
Modelēšanā izmēģināti dažādi sliekšņi (izmantojot 66% kompensācijas likmi) no
nulles līdz 0,50% no NKI.
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Šajā dokumentā aprēķinu pamatā izmantotas teritorijas, kuras kontrolē Kipras Republika.
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Aprēķinātā kopējā korekciju summa pie dažādiem sliekšņiem ir šāda:
5. tabula. Aprēķinātās bruto korekcijas
(gada vidējais rādītājs 2008. līdz 2013. gadā)
Slieksnis (% no NKI, ES27)

Visu korekciju summa (miljardos

0.00%
0.10%
0.20%
0.25%
0.30%
0.40%
0.50%

25.8
19.8
13.8
11.1
8.8
5.2
1.9

eiro)

Slieksnis apmēram -0,25% ir “neitrāls punkts”, pie kura vispārēja korekcijas
mehānisma nākotnes izmaksas būtu vienādas ar pašreizējā Apvienotās Karalistes
korekcijas mehānisma paredzamajām finansēšanas izmaksām nākotnē. Slieksnis zem
0,25% nozīmētu, ka dalībvalstīm, kas pilnībā maksā Apvienotās Karalistes
kompensāciju (tās šobrīd sedz vairāk nekā 90% no kopējām izmaksām), būtu
jāmaksā vairāk nekā pašreizējā Apvienotās Karalistes korekcijas mehānisma
paredzamās izmaksas nākotnē. Ja slieksnis pārsniedz 0,25%, šīm dalībvalstīm,
tostarp visām ES budžeta saņēmējvalstīm, mehānisms izmaksātu mazāk nekā
paredzamās Apvienotās Karalistes kompensācijas finansēšana nākotnē, ieskaitot
visus neto saņēmējus no ES budžeta.
Iepriekšējā tabula rāda, ka kopējā summa korekcijām ar slieksni 0,25 % būs
ievērojami augstāka nekā aprēķinātā summa Apvienotās Karalistes korekcijai
nākotnē, ja pašreizējais pašu resursu lēmums (PRL) netiek grozīts. Piemērojot
slieksni -0,25%, (bruto) korekcijas būtu nedaudz virs 11 miljardiem eiro, kas ir
ievērojami vairāk nekā apmēram 7 miljardi eiro vidējā (neto) Apvienotās Karalistes
korekcija tam pašam laikposmam. Starpība ir saistīta ar pieņēmumu, ka korekciju
finansēšanā piedalās visas dalībvalstis atbilstoši to daļai NKI (skat. 4.3 nodaļu).
Tādējādi varētu finansēt vidēji līdz 11 miljardiem eiro korekcijas summas, pirms
vispārējais korekcijas mehānisms (VKM) kļūtu dārgāks nekā pašreizējā PRL
turpināšana tām dalībvalstīm, kas negūtu labumu no VKM.
Ieviešot vispārēju mehānismu ar slieksni, tā ietekme nav lineāra. Dalībvalstu neto
bilances izmaiņas, salīdzinot ar pašreizējo situāciju, ietekmē šādu elementu
kombinācija: a) dalībvalstu maksājumu budžetā nelīdzsvarotības līmenis pirms
korekcijas, b) slieksnis un c) finansēšanas noteikumi saskaņā ar pašreizējo
Apvienotās Karalistes korekciju.
Visas lielākās neto maksātājvalstis ES budžetā (Apvienotā Karaliste, Vācija,
Nīderlande, Zviedrija) iegūtu no korekcijas mehānisma ar sliekšņiem, kas zemāki par
0,50 % no NKI vai vienādi ar to. Mazākas neto maksātājvalstis saņemtu korekcijas
atkarībā no sliekšņa. Katras individuālās neto maksātājvalsts relatīvo situāciju,
salīdzinot ar to paredzamo situāciju nākotnē saskaņā ar pašreizējo PRL, nosaka šādu
divu faktoru kombinācija:
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¾

negatīvā neto bilance pirms korekcijas; lielākās neto maksātājvalstis,
piemēram, Vācija, Nīderlande, Zviedrija, gūst lielākas priekšrocības pie
zemāka sliekšņa (salīdzinot ar mazākām neto maksātājvalstīm);

¾

pašreizējais Apvienotās Karalistes korekcijas finansēšanas režīms, kurā
dalībvalstis, kas šobrīd gūst labumu no īpašajiem noteikumiem (Vācija,
Nīderlande, Zviedrija, Austrija) zaudē priekšrocības pie augstāka sliekšņa
(salīdzinot ar mazākām neto maksātājvalstīm).

Jebkādam “godīgākam” mehānismam nākotnē būtu īpaši jānodrošina, lai rezultātā
finansēšanas izmaksas neradītu vēl lielāku apgrūtinājumu nekā “kohēzijas”
dalībvalstīm jāsedz saskaņā ar pašreizējo Apvienotās Karalistes korekcijas
mehānismu.
4.3. Finansēšanas noteikumi
Korekciju var finansēt trīs dažādos veidos:
• Dalībvalstis, kas saņem korekciju, nepiedalās finansēšanā. Saskaņā ar šo variantu
visa finansēšanas nasta tiktu koncentrēta valstīs, kas pārstāv mazāk nekā 50% no
kopējā ES-27 NKI, un daudzās no tām ir samērā zems pārticības līmenis.
Rezultātā to neto budžeta situācija vai nu nepieņemami pasliktinātos, vai
korekcijas apjoms būtu būtiski jāierobežo. Turklāt varētu rasties negodīga
situācija, kad dalībvalstij ar neto pozīciju tieši zem sliekšņa būtu jāpiedalās
korekciju finansēšanā, un cita dalībvalsts tieši virs sliekšņa tajā nepiedalītos.
• Dalībvalstis piedalās visu korekciju finansēšanā, izņemot viņu pašu korekciju. Ar
šo alternatīvu priekšlikums kļūtu ievērojami sarežģītāks, jo būtu nepieciešams
atsevišķs finansēšanas cikls katrai korekcijai.
• Visas dalībvalstis piedalās visu korekciju finansēšanā. Valstu finansēšanas daļu
kopējā korekciju apjomā noteiktu viņu daļa NKI.
Iespējamības, pārredzamības un vienkāršības dēļ visām dalībvalstīm būtu jāpiedalās
visu korekciju finansēšanā (trešais variants).
Kaut arī šie finansēšanas noteikumi ir ekvivalenti korekciju summas pievienošanai
budžeta izdevumu daļai (kur tās arī tiktu finansētas, tikai izmantojot NKI marginālā
resursa palielināšanu), ir ieteikts VKM saglabāt budžeta ienākumu pusē, kā tas tiek
darīts pašreizējai Apvienotās Karalistes korekcijai. Korekciju pievienošana
izdevumiem mākslīgi palielinātu budžeta izdevumu līmeni, attiecīgi samazinot
pieejamo rezervi saskaņā ar vispārējiem izdevumu griestiem.
4.4. Korekciju salīdzinājums
Ar slieksni -0.35% apmērā no NKI aprēķinātās vidējās bruto korekcijas ir ap 7
miljardiem eiro laikposmā no 2007. līdz 2012. gadam (to finansē no 2008. līdz
2013. gadam).
Korekcijas mehānisma vispārināšana kopā ar finansēšanas noteikumu izmaiņām
nozīmē, ka salīdzinājums ar pašreizējās sistēmas korekcijām nav precīzs. Tā kā visas
dalībvalstis, tostarp tās, kas gūst priekšrocības no šāda mehānisma, piedalīsies visu

LV

8

LV

korekciju finansēšanā, kopējā neto korekcija vienmēr būs mazāka par bruto
korekciju, bet pašreizējā sistēmā neto un bruto korekcija neatšķiras (Apvienotā
Karaliste saņem summu, kuru maksā citas dalībvalstis).
Rezultātā lielo neto maksātājvalstu neto bilances pēc korekcijas būs lielākas par
noteikto slieksni gan daļējās kompensācijas dēļ, gan dalības dēļ korekciju sistēmas
finansēšanā. Tādēļ dalībvalstu slogs, pilnībā sedzot finansēšanas izmaksas un
negūstot korekciju priekšrocības šobrīd ir zemāks, pat ja kopējā bruto korekcija ir
lielāka. Tādējādi ar slieksni 0,35 % no NKI un maksimālo noteikto korekcijas
summu 7,5 miljardi eiro kopējais šo dalībvalstu slogs būs mazāks (par apmēram
vienu miljardu eiro), nekā vidējā summa, kas samaksāta laikposmā no 2001. līdz
2004. gadam, un tas būs ievērojami mazāks, salīdzinot ar izmaksām, kas plānotas,
turpinot pašreizējo sistēmu nākamajā finanšu laikposmā (skat. 6. tabulu).
5.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS
Jebkurš
korekcijas
mehānisms
sarežģī
budžeta
finansēšanu.
Tādēļ
pamatpriekšlikumam jābūt relatīvi un pietiekami pārredzamam. Šī iemesla dēļ
pašreizējie Apvienotās Karalistes korekcijas parametri ir jāpārveido tikai
nepieciešamības gadījumā un jāvienkāršo, kad vien iespējams.
Tādēļ Komisija iesaka lietot šādus parametrus vispārējam korekcijas mehānismam:
– saglabāt nemainīgas ienākumu kategorijas, kas tiek ņemtas vērā (PVN + NKI).
Citi sarežģījumi 11, kuri šobrīd pastāv, būtu jālikvidē;
– saglabāt asignētajos izdevumos iekļauto pozīciju nosaukumus nemainītus;
– vienkāršot finansēšanu, balstot to tikai uz NKI daļām, kad visas dalībvalstis
piedalītos korekciju kopējā apjoma finansēšanā proporcionāli to relatīvajai
labklājībai;
– noteikt slieksni -0,35% no NKI;
– izmantot kompensācijas likmi kā korekcijas mainīgo ar maksimālo likmi 66%
apjomā, ko automātiski samazina, ja attiecīgajā gadā tiek pārsniegta saskaņotā
maksimālā kompensācijas summa;
– noteikt maksimālo pieejamo kompensācijas summu 7,5 miljardu eiro apmērā.
Absolūtā izteiksmē Apvienotā Karaliste būtu lielākā ieguvēja no vispārēja korekcijas
mehānisma, vidēji saņemot neto kompensācijas apjomu vairāk nekā 2 miljardus eiro
gadā, kas ir apmēram divas reizes vairāk par neto apjomu, ko saņemtu Vācija.
Nākamajā tabulā parādītas paredzamās neto budžeta bilances attiecīgajam
laikposmam ar piedāvāto VKM un salīdzinātas ar diviem citiem alternatīviem
scenārijiem.
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Piemēram “AK priekšrocības” un „TOR windfall gains” aprēķināšana.
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6. tabula. Aprēķinātās neto budžeta bilances
(gada vidējais rādītājs 2008. līdz 2013. gadā)
% no NKI
VKM
Pašreizējais
Bez
PRL
korekcijas
Apvienotā Karaliste
-0.51%
-0.25%
-0.62%
Nīderlande
-0.48%
-0.56%
-0.55%
Vācija
-0.48%
-0.54%
-0.52%
Zviedrija
-0.45%
-0.50%
-0.47%
Austrija
-0.41%
-0.38%
-0.37%
Itālija
-0.35%
-0.41%
-0.29%
Francija
-0.33%
-0.37%
-0.27%
Kipra
-0.33%
-0.37%
-0.28%
Dānija
-0.25%
-0.31%
-0.20%
Somija
-0.19%
-0.25%
-0.14%
Spānija
0.26%
0.23%
0.32%
Īrija
0.51%
0.47%
0.56%
Malta
1.10%
1.06%
1.16%
Beļģija 12
1.27%
1.21%
1.32%
Slovēnija
1.34%
1.31%
1.40%
Portugāle
1.54%
1.50%
1.60%
Grieķija
2.20%
2.16%
2.25%
Ungārija
3.09%
3.06%
3.15%
Čehija
3.21%
3.17%
3.26%
Slovākija
3.31%
3.27%
3.36%
Igaunija
3.79%
3.76%
3.85%
Polija
3.80%
3.76%
3.85%
Lietuva
4.44%
4.41%
4.50%
Latvija
4.45%
4.40%
4.51%
Luksemburga 12
5.84%
5.80%
5.89%

Ar piedāvāto mehānismu lielāko neto maksātājvalstu neto bilances caurmērā būtu
salīdzināmā līmenī; Apvienotajai Karalistei, Vācijai, Nīderlandei un Zviedrijai tās
būtu starp -0,51% un 0,45%, salīdzinot ar diapazonu no -0,56% līdz -0,25%
Apvienotās Karalistes korekcijas mehānisma ietvaros (un starp -0,62% un -0,47%
bez korekcijas). Vairākām dalībvalstīm (Francijai, Itālijai, Kiprai un Austrijai) neto
bilances vidējais rādītājs būtu starp -0,40% un -0,30%; Austrijai nedaudz augstāks
nekā pārējām trim. Dānija un Somija būtu divas mazākās neto maksātājvalstis ar
vidējām neto bilancēm attiecīgi -0,19% un -0,25% apmērā.
Pat ar slieksni -0,35 % lielākajām neto maksātājvalstīm neto bilances pārsniegtu
slieksni gan daļējās kompensācijas dēļ, gan dalības dēļ korekciju sistēmas
finansēšanā. Tomēr rezultātā neto maksātājvalstu neto budžeta bilances vairāk
atbilstu Fontenblo principam nekā tas notiek pašreizējā sistēmā.
No otras puses, paredzamais vispārējās korekcijas finansēšanas slogs visām pārējām
dalībvalstīm būtu zemāks nekā pašreizējā sistēmā.
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Neiekļaujot administratīvos izdevumus, Beļģija un Luksemburga ir neto maksātājvalstis.
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6.

PĀREJAS POSMA PASĀKUMI
Ieviešot vispārēju sistēmu budžeta nelīdzsvarošanas korekcijai (VKM), jānosaka
pārejas posma pasākumi Apvienotajai Karalistei, lai samazinātu pārmaiņu finansiālās
sekas šajā dalībvalstī. Lai pārmērīgi nepalielinātu korekciju kopējās izmaksas,
vispārējās sistēmas piemērošana citās tiesīgajās dalībvalstīs jāveic pakāpeniski.
Izklāstītais variants ir relatīvi tiešs, un tā pamatā no vienas puses ir papildu
maksājums Apvienotajai Karalistei un no otras puses VKM pakāpeniska ieviešana
citās dalībvalstīs (Apvienotā Karaliste VKM piedalītos uzreiz).
6.1. Papildu maksājumi Apvienotajai Karalistei
Papildus korekcijām, ko Apvienotā Karaliste saņems saskaņā ar VKM, priekšlikumā
paredzēts tai piešķirt šādus papildu maksājumus 4 gadu laikposmā:
• 2008. gadā:

2,0 miljardi eiro

• 2009. gadā:

1,5 miljardi eiro

• 2010. gadā:

1,0 miljards eiro

• 2011. gadā:

0,5 miljardi eiro

Šie papildu maksājumi Apvienotajai Karalistei samazinātu VKM ieviešanas
finansiālās sekas 4 pakāpeniskos posmos. Apvienotā Karaliste pēdējos gados
saņēmusi neto korekciju vidēji 4,6 miljardu eiro apmērā gadā laikposmā no 1997.
līdz 2003. gadam. Saskaņā ar VKM Apvienotā Karaliste šādā laikposmā saņems
vidēji 2,1 miljardu eiro gadā. Piedāvātajos pārejas posma pasākumos paredzēts
palielināt šo gada vidējo summu līdz 3,1 miljardam eiro.
Tā kā šie vienreizējie maksājumi ir pašreizējās sistēmas pakāpeniska likvidācija, tos
finansēs saskaņā ar pašreizējiem finansēšanas noteikumiem, t.i., Apvienotā Karaliste
finansēšanā nepiedalās, un Vācijas, Nīderlandes, Austrijas un Zviedrijas daļa
finansējumā ir ierobežota līdz 25 % no to parastās daļas.
Priekšlikums paredz, ka ne šie maksājumi Apvienotajai Karalistei, ne to finansēšana
neietekmēs korekciju aprēķinu saskaņā ar ieteikto vispārējo korekcijas mehānismu
(VKM). Konkrēti tas nozīmē, ka
• VKM korekciju pamatā būs dalībvalstu neto bilances, neiekļaujot papildu
maksājumu ietekmi;
• Apvienotās Karalistes papildu maksājumus neņems vērā, aprēķinot maksimālo
pieejamo kompensācijas summu.
6.2. VKM pakāpeniska ieviešana citās dalībvalstīs
Lai līdzsvarotu izmaksu palielinājumu, ko radīs piedāvātie papildu maksājumi
Apvienotajai Karalistei un lai ierobežotu kopējās finansēšanas izmaksas pārejas
posma laikā, jāparedz VKM pakāpeniskas ieviešanas laikposms citām dalībvalstīm.
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(Lai saglabātu iepriekšējā daļā izklāstīto ideju, Apvienotajai Karalistei jāpiedalās
VKM uzreiz.)
Tādēļ tiek ieteikta pakāpeniskas ieviešanas kompensācijas likme, ko šādi piemēro
dalībvalsts neto bilances daļai, kura pārsniedz slieksni (visām dalībvalstīm, izņemot
Apvienoto Karalisti, kurai piešķirs 66 % no pirmā piemērošanas gada):
• 2008. gadā:

33%

• 2009. gadā:

50%

• 2010. gadā:

50%

• 2011. gadā:

66%

6.3. Modelēšanas rezultāti
Šajā priekšlikumā paredzēto korekciju kopējais apjoms (ietverot gan papildu
maksājumus Apvienotajai Karalistei, gan VKM) pārejas posmā ir 7,205 miljoni eiro,
salīdzinot ar 6,771 miljoniem eiro saskaņā ar piedāvāto VKM vidēji laikposmā no
2008. līdz 2013. gadam. Tātad palielinājums ir apmēram 430 miljoni eiro gadā.
Nākamajā tabulā parādītas neto bilances, piemērojot kombinēto pakāpenisko
ieviešanu. Tabulā var salīdzināt situāciju pirms korekcijas, situāciju saskaņā ar
pašreizējo pašu resursu lēmumu un situāciju saskaņā ar VKM bez pārejas posma.
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Aprēķinātās neto budžeta bilances neto maksātājvalstīm (gada vidējais rādītājs
2008. līdz 2013. gadā)

Beļģija
Čehija
Dānija
Vācija
Igaunija
Grieķija
Spānija
Francija
Īrija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Ungārija
Malta
Nīderlande
Austrija
Polija
Portugāle
Slovēnija
Slovākija
Somija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste

7.

% no NKI
Pašreizējā
AK korekcija

(1)

(2)

VKM ar
slieksni 0,35 %
un maksimālo
apjomu 7,5
miljardi eiro
(3)

1,32%
3,26%
-0,20%
-0,52%
3,85%
2,25%
0,32%
-0,27%
0,56%
-0,29%
-0,28%
4,51%
4,50%
5,89%
3,15%
1,16%
-0,55%
-0,37%
3,85%
1,60%
1,40%
3,36%
-0,14%
-0,47%
-0,62%

1,21%
3,17%
-0,31%
-0,54%
3,76%
2,16%
0,23%
-0,37%
0,47%
-0,41%
-0,37%
4,40%
4,41%
5,80%
3,06%
1,06%
-0,56%
-0,38%
3,76%
1,50%
1,31%
3,27%
-0,25%
-0,50%
-0,25%

1,26%
3,20%
-0,26%
-0,48%
3,79%
2,19%
0,26%
-0,33%
0,51%
-0,35%
-0,33%
4,45%
4,44%
5,83%
3,09%
1,10%
-0,48%
-0,41%
3,79%
1,54%
1,34%
3,30%
-0,20%
-0,45%
-0,51%

Bez
korekcijas

Komisijas
priekšlikums:
VKM +
pārejas posms

1,26%
3,20%
-0,26%
-0,49%
3,78%
2,19%
0,25%
-0,34%
0,50%
-0,36%
-0,34%
4,44%
4,43%
5,83%
3,09%
1,09%
-0,50%
-0,41%
3,79%
1,53%
1,33%
3,30%
-0,20%
-0,46%
-0,46%

(4)

SECINĀJUMS
Pamatojoties uz pašu resursu sistēmas pārskatu, Komisija uzskata, ka pašreizējais
ekskluzīvais korekcijas mehānisms vairs nav attaisnojams, un piedāvā ieviest
vispārēju mehānismu, lai koriģētu pārmērīgu negatīvu budžeta nelīdzsvarotību.
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1. PIELIKUMS
Ieteiktā vispārējā korekcijas mehānisma pamatprincipi
Saskaņā ar ieteikto mehānismu korekciju aprēķins ietver šādas darbības.
1.

Aprēķina visu katrai dalībvalstij asignēto izdevumu kopsummu. Asignētie
izdevumi, tāpat kā pašreizējā mehānismā, ietver visas ES „iekšējās” izdevumu
kategorijas 13.

2.

Aprēķina katras dalībvalsts procentuālo daļu izdevumu asignējumu kopsummā.

3.

Nosaka katras dalībvalsts procentuālo daļu pašu resursu maksājumos. Tā kā
tradicionālie pašu resursi nepieder pie attiecīgo pieskaitāmo ieņēmumu
kategorijas, lai aprēķinātu dalībvalsts procentuālo daļu ES budžeta ieņēmumos,
izmanto kombinēto daļu PVN un NKI pašu resursos 14.

4.

Katrai dalībvalstij no 3. punkta rezultāta atņem 2. punkta rezultātu, iegūstot
procentuālo daļu, kas parāda attiecīgo pozitīvo/ negatīvo līdzsvaru.

5.

Katrai dalībvalstij reizina 4. punktā iegūto rezultātu ar izdevumu asignējumu
kopsummu, iegūstot neto budžeta iemaksas/ ieguvumu, izteiktu eiro.

6.

Reizina slieksni, kas atbilst pamatotai neto iemaksai (RNC), ar katras
dalībvalsts NKI (izteiktu eiro), un atņem no 5. punktā iegūta rezultāta.

7.

Ja 6. punktā iegūtais rezultāts rezultāts ir lielāks par nulli, to reizina ar
kompensācijas likmi, iegūstot korekciju katrai dalībvalstij, un samazina
kompensācijas likmi pēc vajadzības, ja visu korekciju summa pārsniedz
iepriekš noteikto maksimālo kompensācijas summu (skat. tālāk).

Korekcijas mehānisma kopējās izmaksas, t.i., visu korekciju summu ierobežo
maksimālā pieejamā kompensācijas summa (MARV). MARV nosaka ex-ante
finanšu plāna laikposmam kā ad-hoc summu gadā 15.
Par neto situāciju, kas pārsniedz RNC, var saņemt daļēju kompensāciju:
kompensācijas likmes (RR) korektīvo procentuālo skaitli, ko piemēro dalībvalsts neto
13
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Tas ietver faktiski visu izdevumu summa 1. pozīcijā (lauksaimniecība) un 2. pozīcijā (strukturālās
darbības), ka arī lielāko izdevumu daļu 3. pozīcijā (iekšējās politikas) un 5. pozīcijā (pārvalde), izņemot
dažus mazākus izdevumu posteņus, ko pamatoti nevar asignēt nevienai atsevišķai dalībvalstij.
4. pozīcija (ārējās politikas) 6. pozīcija (rezerves) un 7. pozīcija (pirmsiestāšanās izdevumi) skaidri
attiecas uz „ārējiem” izdevumiem, tādēļ tās netiek ņemtas vērā.
Vispārējam korekcijas mehānismam jābūt cik vien iespējams vienkāršām un pārredzamam. Tādēļ
jāatceļ pašreizējie sarežģījumi Apvienotās Karalistes atlaižu aprēķinos, kas ir saistīti ar Apvienotās
Karalistes 1984. gada ieņēmumu situācijas saglabāšanu (daļa PVN bez maksimālās summas,
„priekšrocības” un „TOR windfall gains” aprēķins).
MARV noteikšana ir izteikti brīvs lēmums, kam a-priori nav saistošu ierobežojumu. Taču ievērojot
politisko reālismu, korekciju finansēšanas izmaksām nevajadzētu pārsniegt Apvienotās Karalistes
korekcijas turpmākās finansēšanas izmaksas, kas aprēķinātas dalībvalstīm, kuras pašreiz finansē pilnu
daļu (t.i., visas dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti, Vāciju, Nīderlandi, Zviedriju un Austriju).
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budžeta bilances daļai, kas pārsniedz slieksni (RNC). Kompensācijas likme ir
atkarīgs mainīgais, kam piemēro augšējo robežu 66 % (ko pašreiz izmanto
Apvienotās Karalistes korekcijai). Faktisko kompensācijas likmi atvasina no
pieejamās kompensācijas summas. Tādējādi kompensācijas likmi automātiski
samazina, kad maksimālās kompensācijas likmes 66 % piemērošana pārsniedz
MARV.
Daļējo kompensēšanu veic ex-post, tāpat kā pašreizējā Apvienotās Karalistes
korekcijā.
Izrietošā formula vispārējā korekcijas mehānisma aprēķināšanai ir šāda.
 TPx Ex 

C xRR = 
−  * E − RNC * Yx  * RR
 TP E 

ja C xRR > 0
kur RR = 0.66 ja

∑C

≤ MARV un

0.66
x

x

RR =

MARV
* 0.66 ja
∑ Cx0.66

∑C

0.66
x

> MARV

x

x

Kur:

TP = visu dalībvalstu attiecībā uz t gadu veiktie maksājumi, kuru pamatā ir PVN un NKI
TPx = dalībvalsts x attiecībā uz t gadu veiktie maksājumi, kuru pamatā ir PVN un NKI
E = Izdevumu asignējumu kopsumma attiecībā uz t gadu
Ex = Dalībvalstij x asignētie izdevumi attiecībā uz t gadu
C xRR = Korekcija (ar kompensācijas likmi RR), ko piešķir dalībvalstij x attiecībā uz t gadu
RNC = Pamatotas neto iemaksas (= slieksnis), ko izsaka % no NKI
Yx = Dalībvalsts x NKI t gadā
RR = Kompensācijas likme
MARV = Maksimālā pieejamā kompensācijas summa
∑ C x0.66 = Kopējā korekciju summa, ja RR ir vienāds ar 0,66.
x
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2004/0170 (CNS)
Priekšlikums
PADOMES LĒMUMS
par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 269. pantu,
ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 173. pantu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu 16,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu 17,
ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu 18,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 19,
tā kā:
(1)

Eiropadomes sanāksmē Berlīnē 1999. gada 24. un 25. martā tika izdarīti secinājumi,
inter alia, par to, ka Kopienas pašu resursu sistēmai vajadzētu būt taisnīgai, atklātai,
rentablai un vienkāršai, kā arī pamatotai ar kritērijiem, kuri vislabāk atspoguļotu katras
dalībvalsts iespējas veikt iemaksas.

(2)

Kopienas pašu resursu sistēmai ir jānodrošina pietiekami resursi Kopienas politikas
pastāvīgai izstrādei, ņemot vērā vajadzību ievērot stingru budžeta disciplīnu.

(3)

Saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. septembra 2000/597/EK, Euratom lēmumu
Kopienu pašu resursu sistēmu 20 nacionālo kopienākumu (NKI) konkrētā gadā
aprēķina tirgus cenās, ko noteikusi Komisija, piemērojot Eiropas integrēto
tautsaimniecības kontu sistēmu (turpmāk tekstā „ESA 95”) saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 2223/96.

(4)

Ja ESA 95 izmaiņas būtiski maina NKI, kā to nosaka Komisija saskaņā ar Regulu
(EK) Nr. 2223/96, Padomei jālemj, vai šīs izmaiņas tiks piemērotas pašu resursiem.

16

OV C […], […]., […]. lpp.
Atzinums sniegts (OV C […], […]., […] lpp.).
OV C […], […]., […]. lpp.
OV C […], […]., […]. lpp.
OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.
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(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmuma 2000/597/EK, Euratom 3. panta 1. punktu un 3. panta
2. punktu Komisija 2001. gada decembrī, izmantojot šajos punktos izklāstīto formulu,
aprēķināja jaunos pašu resursu griestu un maksājumu appropriāciju maksājuma
procentus, noapaļojot līdz divām decimālzīmēm.

(6)

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 21 Padomei un Eiropas Parlamentam par pašu
resursu un maksājumu appropriāciju griestu pielāgošanu pēc 2001. gada 12. decembra
Lēmuma 2000/597/EK Euratom stāšanās spēkā pašu resursu griesti ir līdzvērtīgi
1,24% no Kopienas NKI tirgus cenās, bet maksājumu appropriācijām tika noteikti
kopējie griesti 1,31% apmērā no Kopienas NKI.

(7)

Līdzīga metode jāizmanto turpmāk ESA 95 izmaiņu gadījumā, kas var ietekmēt NKI
līmeni, ja Padome nolemj, ka šīs izmaiņas jāpiemēro pašu resursiem.

(8)

Pēc ES līgumu īstenošanas, kurus noslēdza daudzpusējās tirdzniecības Urugvajas
raundā, vairs nav nekādas būtiskas atšķirības starp lauksaimniecības un muitas
nodokļiem. Tādēļ jālikvidē šīs atšķirības ES budžetā.

(9)

Dalībvalstu pievienotās vērtības nodokļa pamatam jāpaliek ierobežotam līdz 50% no
to NKI.

(10)

Lai nodrošinātu pārskatāmību un vienkāršību, tiek ierosināts izveidot vienotu PVN
likmi fiksētas procentu likmes veidā. Lai šīs tehniskās izmaiņas neietekmētu
dalībvalstu PVN resursu maksājumus, fiksētajai likmei ir jāatspoguļo pašreizējā
ieteiktā vienotā likme. Tāpēc PVN vienotā likme jānosaka 0,30% apmērā.

(11)

Eiropadome 1984. gada 25. un 26. jūnijā nolēma, ka „jebkura dalībvalsts ar pārmērīgi
lielu budžeta slogu attiecībā pret to relatīvo labklājību var attiecīgā termiņā saņemt
korekcijas”. Tā kā vairākām dalībvalstīm ar salīdzināmu labklājības līmeni ir līdzīgs
budžeta slogs, budžeta nelīdzsvarotības korekcija, kas ir piešķirta Apvienotajai
Karalistei saskaņā ar Padomes Lēmuma 2000/597/EK, Euratom 4. pantu, ir jāaizstāj ar
vispārēju budžeta nelīdzsvarotības korekcijas sistēmu.

(12)

Ieviešot vispārēju budžeta nelīdzsvarotības korekcijas sistēmu, attiecībā uz Apvienoto
Karalisti jāparedz pārejas pasākumi, lai samazinātu šīs pārmaiņas finansiālo ietekmi uz
šo dalībvalsti. Lai pārmērīgi nepalielinātu korekciju kopējās izmaksas, vispārējā
sistēma pārējās tiesīgajās dalībvalstīs jāievieš pakapeniski.

(13)

Komisijai jāturpina pētīt iespējas pašu resursu sistēmas mainīšanai, ieviešot pašu
resursu sistēmu, kuras pamatā ir tikai nodokļi un kura sāktu darboties no 2014. gada
1. janvāra, un jāiesniedz atbilstīgs priekšlikums Padomei.

(14)

Ir jāparedz noteikumi, ko piemēro laikposmā starp sistēmu, kas ieviesta ar Lēmumu
2000/597/EK, Euratom, un to, kas izriet no šā lēmuma,

21

KOM(2001) 801 galīgā redakcija.

17

LV

IR IZSTRĀDĀJUSI ŠOS NOTEIKUMUS UN IESAKA DALĪBVALSTĪM TOS PIEŅEMT.

1. pants
Kopienas piešķir savus resursus saskaņā noteikumiem, kas izklāstīti turpmākajos pantos, lai
saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (turpmāk tekstā “EK līgums”) 269. pantu un
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (turpmāk tekstā - “Euratom līgums”)
173. pantu nodrošinātu Eiropas Savienības budžeta finansējumu.
Eiropas Savienības budžetu, neierobežojot citus ienākumus, pilnībā finansē no Kopienu pašu
resursiem.

2. pants
1.

Šādi ienākumi veido pašu resursus, ko iekļauj Eiropas Savienības budžetā:

a) maksājumi, prēmijas, papildu vai kompensācijas summas, papildsummas vai faktori,
kopējā muitas tarifa nodokļi un citi nodokļi, kurus noteikušas vai noteiks Kopienu iestādes
attiecībā uz tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm, muitas nodokļi izstrādājumiem, ko ieved
saskaņā ar bijušo Eiropas Ogļu un tērauda kopienas līgumu, kā arī iemaksas un citi nodokļi,
kas ir paredzēti saskaņā ar cukura tirgu kopīgu organizāciju;
b) visām dalībvalstīm spēkā esošas vienotas likmes piemērošana saskaņotajai PVN aprēķina
bāzei, kas noteikta saskaņā ar Kopienas noteikumiem. Izmantotā aprēķina bāze nedrīkst
pārsniegt 50% no katras dalībvalsts NKI, kā noteikts 7. punktā;
c) likmes, ko nosaka saskaņā ar budžeta procedūru, ņemot vērā visus kopējos citus
ienākumus, piemērošana visu dalībvalstu NKI summai.
2.
Pašu resursus, ko iekļauj Eiropas Savienības budžetā veido arī ienākumi, kas ir
saņemti no jauniem maksājumiem, kuri ieviesti saskaņā ar kopējo politiku, saskaņā ar EK
līgumu vai Euratom līgumu, ja ir ievērota EK līguma 269. pantā vai Euratom līguma
173. pantā noteiktā procedūra.
3.
Dalībvalstis kā iekasēšanas izmaksas patur 25% no summām, kas minētas 1. punkta
a) apakšpunktā.
4.

Vienotā likme, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā, atbilst 0,30%.

5.
Likmi, kas ir noteikta saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, piemēro katras dalībvalsts
NKI.
6.
Ja finanšu gada sākumā budžets nav pieņemts, izmanto iepriekšējo vienoto PVN likmi
un dalībvalstu NKI piemērojamo likmi, līdz stājas spēkā jaunas likmes.
7.
Šā lēmuma piemērošanas nolūkā NKI gadā aprēķina tirgus cenās, kā Komisija
noteikusi, piemērojot EKS 95 saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2223/96.
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Ja ESA 95 izmaiņas būtiski maina NKI, kā to nosaka Komisija saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 2223/96, Padome, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, pēc Komisijas priekšlikuma ar
vienprātīgu lēmumu lemj, vai šīs izmaiņas ir piemērojamas šā lēmuma nolūkā.

3. pants
1.
Kopējā pašu resursu summa, kas piešķirta Komisijai apropriāciju maksājumiem,
nedrīkst pārsniegt 1,24 % no dalībvalstu kopējā NKI.
2.
Uz apropriācijām par saistībām, kas iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā,
attiecas pastāvīgs pieaugums, kura rezultāts nepārsniedz 1,31 % no dalībvalstu NKI
kopsummas.
Jāsaglabā pastāvīga attiecība starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām, lai
tādējādi nodrošinātu to savstarpēju atbilstību un ļautu turpmākajos gados ievērot 1. punktā
minētos griestus.
3.
Ja ESA 95 izmaiņas būtiski maina NKI, tādējādi radot atšķirības NKI līmenī, ko
piemēro šā lēmuma nolūkā, maksājumu un saistību griestus, kā noteikts 1. un 2. punktā,
Komisija pārrēķina pēc šādas formulas:

1,24%(1,31%)*

GNI t – 2

+ GNI t – 1 + GNI t

ESA pašreizējais

GNI t – 2

+ GNI t – 1 + GNI t

ESA mainītais

kur t ir pēdējais pilnais gads, par kuru pieejami Statistikas biroja dati.

4. pants
1.
Visām dalībvalstīm ar negatīvu budžeta nelīdzsvarotību, kas pārsniedz slieksni, kurš ir
līdzvērtīgs noteiktai procentuālai daļai no šīs dalībvalsts NKI, piešķir korekciju. Korekciju
kopējā summa gadā nedrīkst pārsniegt maksimālo pieejamo kompensācijas summu, kas
izteikta eiro. Padome saskaņā ar ES līguma 279. panta 2. punktā izklāstīto procedūru nosaka
korekciju aprēķinu un to finansējuma izpildes pasākumus, jo īpaši slieksni un maksimālo
pieejamo kompensācijas summu.
Korekcijas aprēķina:
a) aprēķinot katras dalībvalsts budžeta nelīdzsvarotību kā starpību finanšu gadā starp
- šīs dalībvalsts procentuālo daļu kopējā PVN un NKI summā pašu resursu maksājumos un
- šīs dalībvalsts procentuālo daļu no kopējiem asignētajiem izdevumiem;
b) reizinot šādi iegūto starpību ar izdevumu asignējumu kopsummu;
c) atņemot no b) apakšpunktā iegūtā rezultāta šīs dalībvalsts NKI summas reizinājumu ar
slieksni;
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d) ja c) apakšpunktā iegūtais rezultāts ir pozitīvs, reizinot šo rezultātu ar kompensācijas likmi,
kas ir noteikta maksimāli 0,66 līmenī un, ja ir nepieciešams, proporcionāli samazinot, lai
nepārsniegtu maksimālo pieejamo kompensācijas summu.
2.

Piemēro šādus pārejas posma pasākumus:

a) Papildus korekcijām, kas izriet no šā lēmuma 4. panta 1. punkta piemērošanas, Apvienotā
Karaliste saņem šādus maksājumus:
2008. gadā:

2,0 miljardus eiro

2009. gadā:

1,5 miljardus eiro

2010. gadā:

1,0 miljardu eiro

2011. gadā:

0,5 miljardus eiro

Šīs summas finansē saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Padomes Lēmuma 2000/597/EK,
Euratom 5. pantā.
Šīs summas un finansējumu neņem vērā, aprēķinot šā lēmuma 4. panta 1. punkta
d) apakšpunktā minētās korekcijas.
b) Visās dalībvalstīs, izņemot Apvienoto Karalisti, pakāpeniski ievieš šā lēmuma 4. panta
1. punkta d) apakšpunktā minēto maksimālo kompensācijas likmi pēc šāda plāna:
2008. gadā:

33%

2009. gadā:

50%

2010. gadā:

50%

2011. gadā:

66%

5. pants
1.
Korekciju izmaksas sedz visas dalībvalstis saskaņā ar šādiem noteikumiem: izmaksu
sadali aprēķina pēc katras dalībvalsts daļas ES kopējā NKI.
2.
Korekciju piešķir jebkurai dalībvalstij, samazinot tās maksājumus, kas veidojas no
2. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas. Izmaksas, kuras sedz visas dalībvalstis,
jāpievieno to maksājumiem, kas veidojas no 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas
katrai dalībvalstij.
3.

Komisija veic nepieciešamos aprēķinus 4. panta un šā panta piemērošanai.

4.
Ja finanšu gada sākumā budžets nav pieņemts, joprojām piemēro korekciju, kas ir
piešķirta katrai dalībvalstij, un izmaksas, kuras sedz visas dalībvalstis, kā tas ir iekļauts pēdējā
apstiprinātajā budžetā.

6. pants
Šā lēmuma 2. pantā minētos ieņēmumus bez izšķirības izmanto visu budžetā iekļauto
izdevumu finansēšanai.
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7. pants
Kopienu ieņēmumu pārpalikumu, kas pārsniedz finanšu gada faktisko izdevumu kopsummu,
pārgrāmato uz nākamo finanšu gadu.

8. pants
1.
Kopienu pašu resursus, kas minēti 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ievāc dalībvalstis
saskaņā ar valsts normatīvo un administratīvo aktu noteikumiem, kurus attiecīgā gadījumā
pieņem, lai panāktu atbilstību Kopienas noteikumu prasībām.
Komisija regulāri izskata dalībvalstu paziņotos valstu noteikumus, iesniedz dalībvalstīm
korekcijas, ko tā uzskata par vajadzīgām, lai nodrošinātu valstu noteikumu atbilstību
Kopienas noteikumiem, un iesniedz ziņojumus budžeta lēmējiestādēm.
Dalībvalstīm jānodod 2. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minētie resursi Komisijas
rīcībā.
2.
Neskarot grāmatvedības revīziju un likumības un pareizības kontroli, ko paredz EK
līguma 248. pants un Euratom līguma 160.c pants, kurā paredzētā revīzija un kontrole
galvenokārt attiecas uz PVN un NKI veidoto pašu resursu bāzes aprēķināšanas sistēmas un
procedūru drošumu un efektivitāti dalībvalstīs, un neskarot pārbaudes saskaņā ar EK līguma
279. panta 1. punkta b) apakšpunktu un Euratom līguma 183. panta c) punktu, Padome ar
vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu
pieņem noteikumus, kas vajadzīgi šā lēmuma piemērošanai, un ļauj pārbaudīt 2. un 5. pantā
minēto ieņēmumu iekasēšanu, nodošanu Komisijas rīcībā un izmaksāšanu.

9. pants
Komisija iesniedz priekšlikumu par pašu resursu struktūru maiņu, ieviešot pašu resursus, kuru
pamatā ir tikai nodokļu bāze un kas darbosies no 2014. gada 1. janvāra.

10. pants
1.
Dalībvalstīm par šo lēmumu ziņo Padomes ģenerālsekretārs, lēmumu publicē Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Dalībvalstis tūlīt ziņo Padomes ģenerālsekretāram par to procedūru izpildi, kas šim lēmumam
pievienoto noteikumu pieņemšanai vajadzīgas saskaņā ar to konstitucionālajām normām.
Šis lēmums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad saņemts pēdējais otrajā
daļā minētais paziņojums. Tas stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.
2. a) Ievērojot b) apakšpunktu, no 2007. gada 1. janvāra atceļ Lēmumu Nr. 2000/597/EK,
Euratom. Visas atsauces uz Padomes 1970. gada 21. aprīļa Lēmumu par dalībvalstu finanšu
iemaksu aizstāšanu ar Kopienu pašu resursiem 22, Padomes 1985. gada 7. maija
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Lēmumu 85/257/EEK, Euratom par Kopienas pašu resursu sistēmu 23, Lēmumu 88/376/EEK,
Euratom, Lēmumu 94/728/EK, Euratom vai Lēmumu 2000/597/EK, Euratom uzskata par
atsaucēm uz šo lēmumu.
b) 2., 4. un 5. pantu Lēmumos 88/376/EEK, Euratom, 94/728/EK, Euratom un 2000/597/EK,
Euratom turpina piemērot, lai aprēķinātu un koriģētu ieņēmumus, kas uzkrājas, piemērojot
visām dalībvalstīm vienotu likmi PVN bāzei, ko nosaka saskaņotā veidā un ierobežo starp
50 % un 55 % no katras dalībvalsts NKP vai NKI, atkarībā no attiecīgā gada, kā arī lai
aprēķinātu budžeta nelīdzsvarotības korekciju, kas Apvienotajai Karalistei piešķirta no 1988.
līdz 2006. gadam.
c) Attiecībā uz summām, kuras minētas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kuras
dalībvalstīm jādara pieejamas līdz 2001. gada 28. februārim saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas
noteikumiem, dalībvalstīm, iekasējot izmaksas, jāsaglabā 10% no šīm summām.
Briselē,

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Šā priekšlikuma mērķis ir noteikt īstenošanas pasākumus budžeta nelīdzsvarotības korekcijai,
kas paredzēta Padomes (.........) Lēmumā par Kopienu pašu resursiem. Attiecīgais Padomes
regulas priekšlikums aizstāj 2000. gada 29. septembra „Aprēķina metodi” 24.
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Budžeta nelīdzsvarotības korekcijas aprēķins, finansēšana, maksājumi un ierakstīšana budžetā saskaņā
ar 4. un 5. pantu Padomes Lēmumā par ES pašu resursu sistēmu (Eiropas Savienības Padome, 10646/00
ADD 2).
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2004/0171 (CNS)
Priekšlikums
PADOMES REGULA
par pasākumu īstenošanu budžeta nelīdzsvarotības korekcijai saskaņā ar Padomes (...)
lēmuma 4. un 5. pantu par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 279. panta 2. punktu,
ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 183. pantu,
ņemot vērā Padomes (…) Lēmumu 200x/xxx/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu
sistēmu 25 un jo īpaši tā 4. un 5. pantu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu 26,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu 27,
ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu 28,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Padomes (...) lēmumu budžeta nelīdzsvarotības korekciju, kas ir piešķirta
Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Padomes Lēmuma 2000/597/EK, Euratom 4. pantu,
aizstāj ar vispārēju sistēmu pārlieku negatīvas budžeta nelīdzsvarotības koriģēšanai.

(2)

Saskaņā ar Padomes (...) Lēmumu Padome izstrādā izpildes pasākumus šo korekciju
un to finansējuma, jo īpaši sliekšņa un maksimālās pieejamās kompensācijas summas
aprēķināšanai.

(3)

Ir jānosaka izdevumu un ieņēmumu kategorijas, kas jāņem vērā, aprēķinot korekcijas.

(4)

Ir jāizstrādā noteikumi korekciju iekļaušanai budžetā,
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Korekcijas summu, kuras pamatā ir dalībvalstu t gada budžeta nelīdzsvarotības,
saskaņā ar Padomes (…) lēmuma 4. pantu nosaka:
a)

aprēķinot katrai dalībvalstij budžeta nelīdzsvarotību kā starpību starp:

- šīs dalībvalsts procentuālo daļu kopējā PVN un NKI summā pašu resursu maksājumos
attiecībā uz t gadu un
- šīs dalībvalsts procentuālo daļu no kopējiem asignētajiem izdevumiem;
b)

reizinot šādi aprēķināto starpību ar asignēto izdevumu kopsummu;

c)
atņemot no b) punkta iegūtā rezultāta šīs dalībvalsts nacionālo kopienākumu (NKI),
kas reizināts ar slieksni;
d)
ja c) apakšpunktā iegūtais rezultāts ir pozitīvs, reizinot šo rezultātu ar kompensācijas
likmi, kas ir noteikta maksimāli 0,66 līmenī un, ja ir nepieciešams, proporcionāli samazinot,
lai nepārsniegtu maksimālo pieejamo kompensācijas summu.
2.
Rezultāts, kuru iegūst ar a) un d) apakšpunktā minētajiem soļiem, atbilst šādai
formulai:
 TPx Ex 

C xRR = 
−  * E − RNC * Yx  * RR
 TP E 

ja C xRR > 0
kur RR = 0.66 ja

∑C

≤ MARV un

0.66
x

x

RR =

MARV
* 0.66 ja
∑ Cx0.66

∑C

0.66
x

> MARV

x

x

Kur:

TP = visu dalībvalstu attiecībā uz t gadu veiktie maksājumi, kuru pamatā ir PVN un NKI
TPx = dalībvalsts x attiecībā uz t gadu veiktie maksājumi, kuru pamatā ir PVN un NKI
E = Izdevumu asignējumu kopsumma attiecībā uz t gadu
Ex = Dalībvalstij x asignētie izdevumi attiecībā uz t gadu
C xRR = Korekcija (ar kompensācijas likmi RR), ko piešķir dalībvalstij x attiecībā uz t gadu
RNC = Pamatotas neto iemaksas (= slieksnis), ko izsaka % no NKI
Yx = Dalībvalsts x NKI t gadā
RR = Kompensācijas likme
MARV = Maksimālā pieejamā kompensācijas summa
∑ C x0.66 = Kopējā korekciju summa, ja RR ir vienāds ar 0,66.
x
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3.
Aprēķinot korekcijas, maksājumos, kuru pamatā ir PVN un NKI, nav jāiekļauj uz
korekcijām attiecināmie maksājumi.

2. pants
1.

Slieksnis, kas minēts 1. pantā, ir 0,35 % no attiecīgās dalībvalsts NKI.

2.
Maksimālā pieejamā kompensācijas summa (MARV), kas minēta 1. pantā, ir 7,5
miljardi eiro.

3. pants
1.
Korekcijas kopējo izmaksu sadali saskaņā ar Padomes Lēmuma (…) 5. pantu aprēķina
proporcionāli katras valsts daļai ES kopējā NKI t gadā.
2.
Korekciju piešķir jebkurai dalībvalstij, samazinot tās maksājumus, kas veidojas no
Padomes Lēmuma (…) 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas.
3.
Izmaksas, kuras sedz visas dalībvalstis, pieskaita to maksājumiem, kas veidojas no
Padomes Lēmuma (…) 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas katrai dalībvalstij.

4. pants
1.
Izdevumu jēdziens, ko izmanto korekciju aprēķināšanai, nozīmē faktiskos
maksājumus (maksājumu appropriācijas izpilde), kas ir veikti attiecīgajā gadā (t gadā)
saskaņā ar tā gada maksājumu appropriācijām, kā arī maksājumus atbilstoši neizpildītu
maksājumu appropriāciju pārnesumiem uz nākamo gadu (no t gada uz t+1 gadu). Ņem vērā
tikai izmantotas maksājumu appropriācijas, t. i., reāli veikto maksājumu summu.
2.

Uz izdevumu sadali pa dalībvalstīm attiecas šādi noteikumi.

Kopumā maksājumus piešķir dalībvalstij, kurā atrodas galvenais saņēmējs. Tomēr tajos
gadījumos, kad Komisija zina, ka attiecīgais saņēmējs darbojas kā starpnieks, maksājumus, ja
tas ir iespējams, piešķir dalībvalstij(-īm), kurā(-s) atrodas gala saņēmējs(-i), saskaņā ar to daļu
šajos maksājumos.
Kopējo asignēto izdevumu pamatā ir Eiropas Savienības vispārējā budžeta kopējie izdevumi,
izņemot šādas divas izdevumu kategorijas:
Ar ārpolitiku saistītie izdevumi, tostarp pirmspievienošanās un paplašināšanās
izdevumi ārpuskopienas valstīs, kā arī citi izdevumi, kuru saņēmējs atrodas ārpus ES
robežām, piemēram, attīstības sadarbības izdevumi, ar zinātni saistītie izdevumi ārpus ES,
administratīvie izdevumi, kuru saņēmēji atrodas ārpus ES, utt.

Izdevumi, ko nevar asignēt vai identificēt konceptuālu vai citu grūtību dēļ, piemēram,
reprezentācijas, komandējumu izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar oficiālām un cita veida
sanāksmēm, kā arī maksājumi, kas ir saistīti ar Kopienas pārrobežu iniciatīvām, starpreģionu
sadarbības veicināšanu un citām pārrobežu darbībām.
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5. pants
1.

Korekciju apjomus iegrāmato budžetā divos posmos:

a)
Korekciju summas pirmo pagaidu aprēķinu rezultātu t gadam iekļauj t+1 gada
provizoriskajā budžeta projektā. Aprēķiniem izmanto visjaunākos pieejamos datus gan
attiecībā uz izdevumiem, gan ieņēmumiem.
b)
Korekciju summas galīgo aprēķinu rezultātu t gadam iegrāmato t+3 gada budžeta
grozījumos. Aprēķiniem izmanto t+2 gada 31. decembrī pieejamos datus par t gada PVN
bāzi, NKI un asignētajiem izdevumiem, ko attiecīgā gadījumā konvertē eiro saskaņā ar t gada
vidējo maiņas kursu.
Lai aprēķinātu katras dalībvalsts procentuālo daļu kopējos PVN un NKI pašu resursu
maksājumos, t gada budžetu pārrēķina, pamatojoties uz t gada maksājumu apropriāciju
izpildi, no kuras atņem ar t gadu saistītos ieņēmumus (neieskaitot iepriekšējā gada bilanci vai
citas bilances vai bilanču korekcijas, kas attiecas uz iepriekšējiem gadiem) un tradicionālo
pašu resursu faktisko summu, kas bijusi pieejama t gadā. Atlikušo summu finansē no PVN
pašu resursiem līdz ieteiktajai vienotai PVN likmei un no NKI pašu resursiem atlikušajai
summai, kas nepieciešama budžeta līdzsvarošanai.
2.
1. punkta a) apakšpunktā minēto finansējumu aprēķina, pamatojoties uz jaunākajiem
datiem par dalībvalstu NKI t gadā, kuri pieejami provizoriskā budžeta projekta sagatavošanas
laikā.
3.
Galīgo aprēķinu veic arī attiecībā uz 1. punkta b) apakšpunktā minēto korekciju
finansējumu t gadam. Aprēķinu pamatā ir t+2 gada 31. decembrī zināmais dalībvalstu NKI t
gadā, ko attiecīgā gadījumā konvertē eiro saskaņā ar t gada vidējo maiņas kursu. Galīgos
finansējuma datus salīdzina ar maksājumiem, kas attiecas uz korekcijām t gadā un jau iekļauti
t+1 gada budžetā. Rezultātu katrai dalībvalstij iekļauj 1. punkta b) apakšpunktā minēto
budžeta grozījumu attiecīgajā nodaļā un konvertē valsts valūtā t gada vidējo maiņas kursu.

6. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī. Tā stājas spēkā, kā tas ir paredzēts Padomes (…) Lēmuma 10. pantā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē,

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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