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Priekšlikumi attiecībā uz 
ES ieņēmumu iekasēšanu ir 
vērtējami atzinīgi, bet ar tiem vēl 
nepietiek  
Eiropas Savienības (ES) budžeta finansēšanas sistēma nav būtiski reformēta kopš 1988. gada. 
Tagad tiek ierosināts mainīt ES ieņēmumu iekasēšanu tā, lai dalībvalstīm būtu nodrošināti 
vienlīdzīgi apstākļi, un kopumā tas ir solis pareizajā virzienā, taču vēl ir iespējami uzlabojumi. 
Tāds ir Eiropas Revīzijas palātas (ERP) galvenais secinājums šodien publicētajā atzinumā par 
ierosināto ES ieņēmumu iekasēšanas procedūru pārskatīšanu. 
 
ES budžetam ir trīs galvenie ieņēmumu avoti: tradicionālie pašu resursi (TPR), pašu resurss, kas 
pamatojas uz dalībvalstu nacionālo kopienākumu (NKI), un pašu resurss, kas pamatojas uz 
pievienotās vērtības nodokli (PVN). 2021. gadā ES finansēšanas sistēmu reformēja, veicot dažas 
izmaiņas divos no šiem ieņēmumu avotiem – TPR un uz PVN balstītajās iemaksās. Tika ieviests arī 
jauns pašu resurss, kas pamatojas uz nereciklētiem plastmasas iepakojuma atkritumiem. Galvenais 
tiesību akts, kas reglamentē ES ieņēmumu iekasēšanu, ir Resursu pieejamības regula (RPR), kurā 
Eiropas Komisija ierosina dažus grozījumus. ERP atzinīgi vērtē dažas no šīm izmaiņām, taču norāda 
uz jomām, kurās tiesību akta priekšlikumam piemīt zināmi trūkumi. 
 
“Dažas no ierosinātajām izmaiņām ES ieņēmumu plūsmā ir ļoti loģiskas,” teica par atzinumu 
atbildīgais ERP loceklis Marek Opioła. “Tās izmaiņas, kas attiecas uz pašu resursu nodošanu ES, 
nodrošinās lielāku paredzamību dalībvalstīm un palīdzēs samazināt Eiropas Komisijas 
administratīvo slogu. Taču citi priekšlikumi nav vērtējami tik viennozīmīgi. Piemēram, ierosinātās 
strīdu izšķiršanas procedūras daļēji atšķiras no citās spēkā esošajās regulās ietvertajiem 
noteikumiem, un tas var sarežģīt pašu resursu sistēmu un ietekmēt juridisko noteiktību.” 
 
ERP norāda arī uz to, ka ierosinātie noteikumi par neatgūstamo summu pārvaldību nepadara 
sistēmu vienkāršāku un nav pierādīts, ka tie palielinās ieņēmumu iekasēšanas efektivitāti. Dažos 
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gadījumos, piemēram, finanšu līdzekļu pārvaldības izmaiņu gadījumā, vienkārši nav pieejama 
pietiekama informācija, lai varētu novērtēt, cik lielus ieguvumus dos jaunie noteikumi. 
 
Kopumā ERP atzinīgi vērtē ierosinātās izmaiņas saistībā ar dalībvalstu novēlotu maksājumu 
apstrādi. Palāta secina, ka šīs izmaiņas varētu palielināt efektivitāti, bet atzīst, ka tās katru gadu 
ietekmētu salīdzinoši tikai nelielu skaitu lietu. ERP norāda, ka kavējuma procentu maksimālās 
robežas attiecināšana uz veciem gadījumiem var radīt finansiālus ieguvumus dažām dalībvalstīm.  
 
Savā atzinumā ERP sniedz ieteikumus, kā varētu uzlabot noteikumos paredzētās izmaiņas. 
ERP ierosina ES sistēmā ieviest vienotu pārskatīšanas procedūru, saskaņā ar kuru izšķirt ar pašu 
resursiem saistītus strīdus, kas radušies ar dalībvalstīm. Atzinumā arī ierosināts likumdevējiem 
atkārtoti izvērtēt, vai nepieciešams ieviest vispārēju termiņu neatgūstamu parādu dzēšanai no 
TPR kontiem.  
 
Visbeidzot, ERP pauž nožēlu, ka, ierosinot grozīt RPR, nav izmantota iespēja konsolidēt visus spēkā 
esošos noteikumus par ES ieņēmumu iekasēšanas kārtību. Tas padarītu sistēmu vienkāršāku un 
pārredzamāku. 

Vispārīga informācija  

Atzinums Nr. 2/2021 ir pieejams ERP tīmekļa vietnē angļu valodā. Drīzumā tiks pievienotas pārējo 
ES valodu versijas. Eiropas Revīzijas palāta ir devusi ieguldījumu likumdošanas sarunās par jauno 
ES finansēšanas sistēmu arī agrāk, proti, ar 2018. gada atzinumu par Komisijas priekšlikumu 
attiecībā uz Eiropas Savienības jauno pašu resursu sistēmu un ar 2020. gada atzinumu par 
priekšlikumu vienkāršot ES finansēšanas sistēmas PVN elementa aprēķināšanu.  
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