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IEVADS 

Par šo informatīvo paziņojumu 

1. Šis informatīvais paziņojums ir sagatavots, atsaucoties uz Komisijas paziņojumu par 

daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2014.-2020. gadam vidusposma pārskatu/pārskatīšanu, kā 

arī uz priekšlikumu grozīt DFS regulu, Iestāžu nolīgumu un lēmumu par neparedzēto 

izdevumu rezerves izmantošanu1. Laika gaitā mēs sniegsim atbildi arī saistībā ar citiem 

tiesību aktu priekšlikumiem, kas iekļauti vidusposma pārskata dokumentu kopā2

2. Mūsu uzmanības centrā ir vidusposma pārskatā/pārskatīšanā iekļautie DFS darbības 

budžeta aspekti, un mēs aicinām ES politiskās, likumdevējas un budžeta lēmējiestādes 

izmantot šajā likumdošanas periodā radušos izdevību sākt ilgtermiņa ES budžeta reformu. 

Mūsu apsvērumi ir izklāstīti atbilstoši paziņojuma galvenajām iedaļām, konkrēti, par 2014.–

2020. gada DFS īstenošanas stāvokli, vidusposma pārskata dokumentu kopumā iekļautajiem 

priekšlikumiem, kā arī par jautājumiem, kas jārisina nākamās DFS priekšlikumā. 

. 

Iespēja veikt ES budžeta reformu 

3. DFS 2014.-2020. gadam vidusposma pārskats/pārskatīšana sniedz iespēju apsvērt, kā 

uzlabot finanšu pārvaldību un pārskatatbildību un virzīties uz tādu ES budžeta sistēmu, kas 

spēs atgūt iedzīvotāju uzticību.  

4. Pamatojoties uz revīzijās gūto pieredzi, ko esam izklāstījuši gada pārskatos un īpašajos 

ziņojumos, mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks izstrādāt jaunu pieeju ES izdevumiem un 

ieguldījumiem. Reformai jābūt virzītai uz ES budžeta sistēmas spējas uzlabošanu, lai būtu 

iespējams 

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final un COM(2016) 607 final. 

2 Pašlaik mēs gatavojam atzinumus par priekšlikumiem grozīt Finanšu regulu (Nr. 966/2012) un 
ESIF regulu (Nr. 2015/1017). 
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- ātri un elastīgi novirzīt ES finansējumu tur, kur tas var sniegt visaugstāko pievienoto 

vērtību Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem; 

- efektīvi nodrošināt līdzekļus un rezultātus, uzņemoties saprātīgu risku, un 

- demonstrēt, kā ES finansē politikas virzienus un sasniedz rezultātus. 

5. Pašreizējā DFS sistēmā sasniegt šos mērķus nav vienkārši. Komisijas iespējas ierosināt 

citu prioritāšu secību ES izdevumiem un mainīt finanšu noteikumus šajā posmā sevišķi 

apgrūtina šādi faktori: 

- pašreizējā DFS atspoguļo tās finansēšanas prioritātes, kas Savienībā bija aktuālas tad, 

kad šo shēmu pieņēma; 

- DFS regulā ir noteikti ierobežojumi vidusposma korekcijām shēmas darbības laikā3

- pēc ilgas kavēšanās tikai nupat ir sāktas septiņgadu izdevumu programmas 2014.–

2020. gadam un  

; 

- ES budžets tiek īstenots tuvu maksimālajam izdevumu līmenim. 

6. Šajā kontekstā Komisija ierosina vairāk resursu novirzīt pašreizējām prioritātēm, 

budžeta pārvaldību padarīt elastīgāku un vienkāršot finanšu noteikumu dažus aspektus. 

KOMISIJAS 2014.–2020. GADA DFS VIDUSPOSMA PĀRSKATS 

Pašreizējās DFS īstenošanas stāvoklis un jaunas problēmas 

Reformas apspriešanai nepieciešams vairāk pierādījumu 

7. Informācija, ko Komisija sniedz par pašreizējās DFS īstenošanas stāvokli, lielā mērā ir 

vērsta uz saistību un maksājumu maksimālo apjomu, kā arī rezervju iespējamu izmantošanu 

                                                      

3 Padomes Regula (ES, Euratom) Nr 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, 2. pants. 
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līdz 2020. gada beigām. Komisija nesniedz pietiekami informācijas par turpmāk minētajiem 

aspektiem. 

- Ekonomiskā situācija, kas iespaido ES budžeta līdzekļu izlietojumu dalībvalstīs4

(a) dalībvalstis to pilnībā neapgūst

, tostarp 

ar ES finansējumu saistītie riski, konkrēti: 

5

(b) tiek atstumti citi ieguldījumi un finansējuma avoti; 

; 

(c) finansējums var netikt izmaksāts, ja dalībvalsts neveic ieteiktās strukturālās reformas 

(“atbilstība nosacījumiem”). 

- Pašreizējās DFS prognozētie izdevumi salīdzinājumā ar iepriekšējās DFS faktiskajiem 

izdevumiem, lai izceltu atkārtotus kavējumus. 

- Neizlietotie līdzekļi tiek turēti finanšu instrumentos6

- Uzkrātais priekšfinansējums, saistības, kuras vēl nav nokārtotas, kā arī citas saistības un 

iespējamās saistības

. 

7

- Naudas plūsmas prognoze, kura aptveru septiņu līdz desmit gadu posmu un kurā būtu 

iekļauti budžeta maksimālie apjomi, maksājumu vajadzības, spēju ierobežojumi un 

budžeta saistību iespējama atcelšana

. 

8

                                                      

4 Padomes Regula (ES, Euratom) Nr 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, 2. pants. 

, lai ieskicētu stāvokli pēc 2020. gada. 

5 Gada pārskats par 2015. gada budžeta izpildi, 2.6. punkts un 2.6. attēls. 

6 Īpašais ziņojums Nr. 19/2016 un Gada pārskats par 2015. gada budžeta izpildi, 2.31. punkts. 

7 Gada pārskats par 2015. gada budžeta izpildi, 2.5.–2.9. punkts. 

8 Gada pārskats par 2015. gada budžeta izpildi, 2.10. un 2.47. punkts. 
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- Kopējā finanšu ietekme uz ES budžetu, kāda būtu vidusposma pārskata dokumentu 

kopumā iekļautajiem priekšlikumiem, tostarp saistību un maksājumu pieaugums 

salīdzinot ar pašreizējo stāvokli, kā arī attiecīgo rezervju un garantiju kopējā vērtība. 

- Kā šie priekšlikumi ietekmēs tās ES budžeta jomas, kurās pastāvīgi ir augsts kļūdu 

līmenis9

8. Mēs konstatējām arī to, ka dažās dalībvalstīs līdzekļi no ES budžeta veido valdības 

kopējo izdevumu un ieguldījumu nozīmīgu daļu

. 

10

9. Šādu informāciju Komisija varēja sagatavot pašreizējā posmā, lai ilustrētu problēmas 

saistībā ar budžeta pārvaldību un palīdzētu sniegt informāciju iestāžu dialogā par 

potenciāliem ilgtermiņa risinājumiem. 

. 

Atkārtojas iepriekšējos gados apzinātie riski 

10. Tā kā 2014.–2020. gada DFS tika sākta ar ievērojamu nokavēšanos, lielākā daļa darbības 

izdevumu, kas līdz šim veikti saskaņā ar šo DFS, attiecas uz iepriekšējā perioda laikā 

uzņemtajām saistībām. Arī iepriekšējo periodu sākumā bija izdevumu kavējumi. 

11. Nesenākais gads, par kuru ir pieejami revidēti skaitliskie dati, ir 2015. gads, un vairāk 

nekā trīs ceturtdaļas no darbības izdevumiem attiecās uz shēmām, kas darbojās atbilstoši 

iepriekšējās DFS noteikumiem11

12. Lai gan no iepriekšējā perioda palikušie maksājumi tagad ir nokārtoti, turpmākajos 

gados, iespējams, atkal būs spiediens uz maksājumiem, ja līdz perioda beigām tiks pilnībā 

izlietots saistību maksimālais apjoms. Lielā mērā tas skaidrojams ar starpību starp saistībām 

un maksājumiem, kuri sākotnēji ir pieņemti DFS. 

. 

                                                      

9 Gada pārskats par 2014. gada budžeta izpildi, 1.66. punkts. 

10 Sk. Gada pārskatu par 2015. gada budžeta izpildi, 1.1. attēlu. 

11 Gada pārskats par 2015. gada budžeta izpildi, 2.3. punkts. 
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13. Šajā kontekstā Komisijas priekšlikums kompensēt 2014. gadā izmantoto neparedzēto 

izdevumu rezervi 2017. gadā, nevis 2018.–2020. gadā, palīdzēs nodrošināt to, lai 

maksājumus varētu veikt šajos gados12. Tomēr šķiet, ka arī tad, kad sāks darboties 

nākamā DFS, būs jāveic maksājumi par lielu pašreizējās DFS saistību apjomu, jo līdz 

2020. gadam saskaņā ar pašreizējo DFS tiks izmaksāti mazāk nekā 60 % no pieejamiem 

Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem13

14. Tāpēc, ja tiks ievērots nākamās DSF un ar to saistīto izdevumu programmu pieņemšanas 

grafiks, iekavēta programmu sākšana un spiediens uz maksājumu budžetu pašreizējās 

DFS ietvaros droši vien radīs divus galvenos riskus, proti: 

. Tas nozīmē, ka izdevumi plašākajā budžeta 

jomā sasniegs 50 % no paredzētā apjoma tikai perioda pēdējā gadā. 

- turpmākajos gados atkal uzkrāsies saistības un neizpildītie maksājumi, jo dažas 

dalībvalstis ar grūtībām apgūst finansējumu, kas pieejams līdz 2020. gadam vai pat līdz 

2023. gadam, kad beidzas 2014.–2020. gada izdevumu programmu attiecināmības 

periods. Tāpēc iespējams, ka nolūkā nepazaudēt finansējumu tiks finansēti projekti, kam 

ir zema ieguldīto līdzekļu atdeve14

- kamēr Komisija līdz 2017. gada beigām nebūs iesniegusi priekšlikumu par DFS periodam 

pēc 2020. gada, būs maz iespēju gūt atziņas no faktos balstītiem novērtējumiem par to 

ES izdevumu programmu koncepciju, darbību un rezultātiem, kuras tiek īstenotas 

saskaņā ar 2014.–2020. gada DFS. Turklāt daudzus ex post novērtējumus veiks, pirms 

būs slēgtas 2007.–2013. gada DSF programmas. 

; 

                                                      

12 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par 
neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu, COM(2016) 607 final. 

13 Komisijas aplēse dokumenta SWD(2016) 299 final 6. pielikumā. 

14 ES naudas optimāla izlietošana: vispārējā stāvokļa apskats par risku, kādam pakļauta ES budžeta 
finansiālā pārvaldība, 38. punkts. 
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Pirms jauna ilgtermiņa budžeta noteikšanas ir jāveic visaptverošs ES izdevumu pārskats 

15. ES budžets jāveido tā, lai Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem sniegtu skaidrus un 

uzskatāmus ieguvumus, kurus nav iespējams sasniegt tikai ar valsts, reģionāla vai vietēja 

līmeņa izdevumiem. 

16. Gada pārskatos un īpašajos ziņojumos mēs esam norādījuši uz gadījumiem, kad 

ES izdevumus varēja plānot stratēģiskāk un līdz ar to sasniegt labākus rezultātus un augstāku 

pievienoto vērtību Eiropas Savienībai kopumā. Piemēram, nesen publicētajos ziņojumos cita 

starpā ir konstatēts: 

- ieguldījumi lauku infrastruktūrai no ES budžeta ir panākuši tikai ierobežotu ieguldīto 

līdzekļu atdevi, un tie dažos gadījumos ir aizstājuši valsts vai reģionālu finansējumu, 

nevis to papildinājuši15

- trešā daļa no ES izdevumiem pārbaudītajās jūras ostu iekārtās nebija efektīvi vai nebija 

ilgtspējīgi, jo dublēja tuvējās ostās esošās iekārtas

; 

16

- ES finansējums dzelzceļa infrastruktūras projektiem 2007.–2013. gadā nesasniedza 

mērķi novirzīt preču pārvadājumus no autoceļiem uz dzelzceļu

; 

17

- Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta darbību apgrūtina tā sarežģītā struktūra un 

pārvaldības problēmas

; 

18

- ERAF un ESF pakārtotajiem finanšu instrumentiem 2007.–2013. gadā radās grūtības 

praksē kontrolēt izmaksas/maksas, izmaksāt pieejamos līdzekļus, piesaistīt privāto 

kapitālu un atkārtoti izmantot finanšu atbalstu

; un 

19

                                                      

15 Īpašais ziņojums Nr. 25/2015. 

. 

16 Īpašais ziņojums Nr. 23/2016. 

17 Īpašais ziņojums Nr. 08/2016. 

18 Īpašais ziņojums Nr. 04/2016. 
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17. Turklāt augsti darbības rezultāti un pievienotā vērtība pagātnē nesniedz garantiju, ka ka 

tā būs arī nākotnē. Tāpēc ir svarīgi visas galvenās izdevumu programmas un shēmas ne tikai 

periodiski uzraudzīt un novērtēt saskaņā ar noteiktajām prasībām, bet arī salīdzināt dažādo 

programmu un shēmu darbības rezultātus un pievienoto vērtību.  

18. Palāta uzskata, ka ir jāveic ES izdevumu visaptverošs pārskats, pirms ES pieņem nākamo 

ilgtermiņa budžetu un izdevumu programmu jauno kopu. Izdevumu visaptverošs pārskats 

sniegtu iespēju tostarp uzlabot 

- ES budžeta darbības rezultātus un pievienoto vērtību gan politisko prioritāšu līmenī (t. i., 

DFS kategoriju līmenī), gan programmu līmenī;  

- kārtību, kādā Savienības politiskie mērķi tiek pārvērsti galveno izdevumu programmu un 

shēmu darbības mērķos, un 

- uzraudzību, novērtēšanu un ziņošanu par darbības rezultātiem un pievienoto vērtību 

katrā līmenī. 

Komisijas sagatavotajā DFS vidusposma pārskatā nav sniegta tik ļoti nepieciešamā 

ES izdevumu visaptveroša pārskatīšana darbības rezultātu un pievienotās vērtības aspektā 

saistībā ar ES budžeta dažādajām jomām un izdevumu programmām. Šāda pārskatīšana ir 

jāveic pirms vienošanās par jaunu ilgtermiņa finanšu plānu, ja Savienība vēlas izmantot 

atziņas par pašreizējā periodā gūto pieredzi un nākotnē panākt labāku ieguldīto līdzekļu 

atdevi no pieejamā ES finansējuma. 

Komentāri par galvenajiem priekšlikumiem Komisijas vidusposma pārskatā 

19. Šīs iedaļas struktūra atbilst Komisijas paziņojuma 3. iedaļas struktūrai. 

Vai turpmāka orientēšanās uz prioritātēm un jauniem uzdevumiem? 

20. Komisijas priekšlikumi budžetu turpmāk “orientēt uz prioritātēm un jauniem 

uzdevumiem” nozīmē to, ka papildu resursi tiks piešķirtu atsevišķām kategorijām un 
                                                                                                                                                                      
19 Īpašais ziņojums Nr. 19/2016. 
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programmām, tajā pašā laikā nepalielinot kopējos DFS piešķīrumus, kā izklāstīts 

Paziņojumam pievienotajā finanšu pielikumā. 

21. Kopējā līdz 2020. gadam paredzētajā finanšu paketē, kuras apmērs ir gandrīz 

12,8 miljardi EUR, ietilpst:  

- 1,8 miljardi EUR 2017. gada budžetā ar migrāciju saistītām vajadzībām; 

- 4,6 miljardi EUR kohēzijai – šī summa izriet no automātiskām korekcijām, kas atspoguļo 

inflāciju un dalībvalstu NKI izmaiņas (1.b kategorija); 

- 6,3 miljardi EUR izaugsmei un nodarbinātībai, drošībai, migrācijai un bēgļiem (1.a, 1.b, 

3. un 4. kategorija), bet 

- neietilpst priekšlikumi mainīt finansējumu lauksaimniecībai (2. kategorija) vai 

administrācijai (5. kategorija). 

22. Papildu 6,3 miljardi EUR atbilst aptuveni 1 % no kopējām saistībām līdz perioda beigām. 

Šīs izmaiņas būtiski neietekmē katrai kategorijai iedalīto resursu kopējo daļu, lai gan drošībai 

un pilsonībai (3. kategorija) atvēlētās summas palielināsies par 23 %. 

23. Papildu ieguldījumi ir atkarīgo no tā, vai Eiropas Parlaments un Padome piekritīs 

finansējumu no “īpašajiem instrumentiem” neiekļaut 2014.–2020. gada saistību un 

maksājumu maksimālajos apjomos. Prioritātes un jaunie uzdevumi principā ir jāfinansē no 

ES budžeta, nevis no “īpašajiem instrumentiem” ārpus tā. “Īpašie instrumenti” ir rezerves, ko 

izmanto neparedzētos gadījumos. 

24. No 6,3 miljardiem EUR 2,4 miljardi EUR ir paredzēti Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvai (JNI) un vairākām konkurētspējas programmām, ko tieši vai netieši pārvalda 

Komisija. Mēs piezīmējam, ka Komisija ierosina piešķirt papildu ieguldījumu šīm 

programmām, pirms ir novērtēti pašreizējā perioda izdevumi. Revīzijas ziņojumu par 

“Garantijas jauniešiem” un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu dalībvalstīs 

publicēsim 2017. gada sākumā. 
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25. Daļa no 6,3 miljardiem EUR ietver arī garantiju palielināšanu investīciju fondiem, kas nav 

iekļauti budžetā. ESIF garantiju fondu papildinās ar 150 miljoniem EUR, lai atbalstītu 

ierosināto aizdošanas spēju palielinājumu, un 250 miljoni EUR tiks atvēlēti tam, lai izveidotu 

līdzīgu garantiju fondu jaunā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības fonda (EIAF) vajadzībām. Mēs 

konstatējam, ka EIAF partneru loks būs daudz plašāks nekā Eiropas Stratēģisko investīciju 

fondam (ESIF), tāpēc riska profils atšķirsies. Lai samazinātu skaidras naudas daudzumu, kas 

jāparedz gadījumiem, kad tiek pieprasītas no ES budžeta izmaksājamas garantijas, Komisija 

ierosina izveidot “vienotu finansēšanas fondu”. No tā tiks segtas ESIF, EIAF un ārējo darbību 

garantijas.  

26. Komisija ierosina izveidot arī jaunus iekšējos trasta fondus, kas palīdzētu piesaistīt 

papildu finansējumu no dalībvalstīm un citiem avotiem, lai risinātu ar migrāciju un bēgļiem 

saistītos jautājumus Eiropas Savienībā.  

Mēs uzskatām, ka šie priekšlikumi būtiski nemainīs resursu proporcionālo sadalījumu katrā 

DFS kategorijā līdz 2020. gadam. Tas, ka ierosinājums piesaistīt jaunos izdevumus 

pašreizējām prioritātēm neparedz resursu pārdali, norāda uz finansiālo, plānošanas un 

politisko ierobežojumu spiedienu uz ES budžetu (sk. 7. punktu) un arī uz reformas 

nepieciešamību. Turklāt, tā kā arvien plašāk tiek izmantoti finanšu instrumenti, trasta fondi 

un investīciju fondi, ko garantē no budžeta, ir būtiski pastiprināt riska pārvaldību un ziņošanu 

par ES iespējamo saistību palielināšanos. 

Vai elastības un reaģētspējas uzlabošana, mobilizējot un piešķirot līdzekļus? 

27. Komisija ierosina vairākus pasākumus, lai atvieglotu papildu finansējuma atrašanu jauno 

problēmu risināšanai pašreizējā DFS noteikto maksimālo apjomu ietvaros. Šie pasākumi 

paredz: 

- samazināt spiedienu uz gada budžeta saistībām un maksājumiem, maksimāli izmantojot 

rezerves un pārnesumus, un 

- vēl vairāk palielināt budžeta un “īpašo instrumentu” rezervju, tostarp Eiropas Savienības 

krīzes rezerves (turpmāk tekstā –“krīzes rezerve”), spējas. 
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28. Priekšlikumi attiecībā uz rezervēm un pārnesumiem ir virzīti uz to, lai nodrošinātu 

saistību un maksājumu pēc iespējas lielāku izlietojumu periodam piešķirto maksimālo 

apjomu ietvaros. Citiem vārdiem: atšķirība starp DFS noteiktajiem maksimālajiem apjomiem 

un gada budžetiem faktiski izzudīs, jo katram gadam noteiktās maksimālās summas būs 

iespējams palielināt tiktāl, ciktāl visam periodam noteiktie kopējie maksimālie apjomi netiks 

pārsniegti.  

29. Attiecībā uz budžeta rezervēm Komisija ierosina izveidot “elastīguma spilvenu” 10 % 

apmērā no triju ārējās darbības instrumentu līdzekļiem20

30. Krīzes rezerves mērķis ir ļaut Savienībai ātri reaģēt krīzes situācijās, kā arī uz 

notikumiem, kas nopietni ietekmē humanitārās vajadzības vai drošību. To finansētu no 

atceltajām apropriācijām, kas attiecas uz n-2 gadu. Saskaņā ar Komisijas aplēsēm šādu 

atcelto apropriāciju apjoms varētu būt 3 līdz 4 miljardi EUR gadā. Tā kā neizlietotās rezerves 

varētu pārnest uz nākamo gadu, fonda spējas atbilstu apjomam, kas līdzvērtīgs līdz pat divu 

gadu atceltajām apropriācijām. 

. Komisija ierosina arī paplašināt 

divus “īpašos instrumentus”, proti, elastības instrumentu un ārkārtas palīdzības rezervi, kā 

arī izveidot krīzes rezervi. 

Mēs uzskatām, ka šie priekšlikumi varētu palielināt budžeta elastību un rezerves. Tomēr tie 

rada risku, ka sistēma kļūs vēl sarežģītāka, būs apdraudēta gada pārskata, specifikācijas un 

pārredzamības principu ievērošana un būs vēl grūtāk veikt rūpīgu ES budžeta pārvaldības 

kontroli. Turklāt ir skaidrāk jāizklāsta, cik lieli papildu izdevumi varētu rasties šo priekšlikumu 

rezultātā un cik liela būs visu rezervju kopējā spēja. 

Vai vienkāršāki un vairāk uz rezultātiem orientēti noteikumi? 

31. Komisija ierosina pilnībā pārstrādāt ES budžeta izpildes vispārējos finanšu noteikumus 

un līdztekus grozīt nozaru finanšu noteikumus. Kā minēts šā dokumenta ievadā, mēs 

izklāstīsim savus apsvērumus par šo grozījumu konkrētiem elementiem atsevišķā atzinumā. 
                                                      

20 Pirmspievienošanās atbalsta instruments (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) un 
finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā. 
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Tomēr pašreizējā posmā par šiem priekšlikumiem mēs vēlētos sniegt turpmāk minētās 

atziņas. 

32. Komisija pēc būtības atjaunina un paplašina to instrumentu kopumu, ko var izmantot 

izdevumu programmās, un rosina tos izmantot kombinēti. Jaunos noteikumus līdz zināmai 

robežai varēs piemērot 2014.–2020. gada izdevumu programmām, lai tās vairāk virzītu uz 

darbības rezultātiem un samazinātu riskus, un attiecībā uz nākamā perioda programmām un 

shēmām piemērošanas iespējas paplašināsies. Finanšu korekcijas un nepareizi izlietotu 

līdzekļu atgūšana ir nepieciešamas pareizai ES finanšu pārvaldībai, tomēr vēlreiz atkārtojam 

gada pārskatā pausto uzskatu, ka ir labāk jau uzreiz izstrādāt tādas programmas, kurās kļūdas 

ir mazāk iespējamas. 

33. Komisija ierosina daudzus un dažādus “vienkāršojumus”. Pasākumu lielākās daļas mērķis 

ir atvieglot ES izdevumu programmu un shēmu pārvaldību, kā arī finansējuma saņemšanu. 

Savukārt pārējo mērķis ir veicināt dotācijās nebalstītu instrumentu, tādu kā trasta fondu, 

finanšu instrumentu un finanšu palīdzības konsekventāku izmantošanu. Vairāki pasākumi ir 

virzīti uz tādu situāciju regulējumu, kurās dotācijās balstītus un nebalstītus instrumentus var 

kombinēt, lai sasniegtu vienus un tos pašus mērķus. 

Mēs uzskatām, ka ierosinātās izmaiņas ir jāievieš piesardzīgi, lai izvairītos no nevajadzīgi 

sarežģītas finansēšanas kārtības, ko var izraisīt arvien plašākās iespējas kombinēt dažādu 

veidu instrumentus. 

Virzība uz nākamo daudzgadu finanšu shēmu 

34. Komisija ir paziņojusi, ka nākamajā DFS tā plāno vēl tālejošākas izmaiņas un norāda uz 

vairākiem risināmiem problēmjautājumiem. Turpmākajos punktos esam izklāstījuši savu 

viedokli par Komisijas minētajiem problēmjautājumiem, kā arī par galveno problēmu, kas 

nav iztirzāta vidusposma pārskatā, proti, ES politikas virzienu finansēšanas arvien sarežģītāko 

kārtību. 
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Komisijas uzskaitītie problēmjautājumi 

Tradicionālo pašu resursu reforma 

35. Komisija plāno ņemt vērā Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos darba 

rezultātus, un mēs esam gatavi sniegt savus apsvērumus par iespējamiem tās sagatavotajiem 

tiesību aktu priekšlikumiem. Mēs uzskatām, ka ir iespējams uzlabot noteikumus par pašu 

resursiem un ka rezultātus, kas gūti, analizējot budžeta ieņēmumu daļu, vislabāk apsvērt 

līdztekus rezultātiem, kuri attiecas uz izdevumu daļas pārskatīšanu. 

Shēmas darbības laiks 

36. Komisija norāda, ka pašreizējās DFS darbības laiks nav salāgots ar Eiropas Parlamenta un 

Komisijas piecu gadu pilnvaru termiņu. 

37. Jāatzīmē, ka DFS faktiskais darbības cikls aptver vairāk nekā 13 gadus, jo priekšlikumus 

sākotnēji iesniedz divus gadus pirms nākamā perioda, programmas izdevumi ir attiecināmi 

trīs gadus pēc plānošanas perioda beigām (“n+3”) un programmas slēdz tikai 1,5 gadus pēc 

attiecināmības perioda beigām. Ja pašreizējai DFS sekos jauna DFS pieciem gadiem (un ja 

netiks veiktas citas būtiskas izmaiņas), lielākā daļa izdevumu jaunajā periodā attieksies uz 

2014.–2020. gada programmām. 

38. Turklāt nesenajos gada pārskatos21

- desmit gadu stratēģiskās plānošanas cikls nav saskaņots ar ES budžeta pārvaldības 

septiņu gadu ciklu; un 

 mēs esam norādījuši, ka ir iespējams uzlabot 

procedūras ES budžeta izdevumu saskaņošanai ar Savienības stratēģiskajām prioritātēm. 

Konkrēti, mēs konstatējām, ka 

- pašreizējie ar budžetu saistītie noteikumi neatvieglo politisko centienu (stratēģija 

“Eiropa 2020” / Komisijas 10 politiskās prioritātes) pārvēršanu noderīgos izdevumu 

programmu un shēmu darbības mērķos22

                                                      

21 Sk. Gada pārskatus par 2014. un 2015. gada budžeta izpildi. 

. 
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39. Tāpēc tagad ir nepieciešams un ir radusies izdevība ilgtermiņa stratēģiju un politikas 

izstrādi saskaņot ar budžeta ciklu. Mēs ierosinām izskatīt arī citus variantus, piemēram, 

- slīdošo budžetu ar plānošanu vidējā termiņā un slīdošu novērtēšanas programmu; 

- programmu un shēmu darbības laiku noteikt atkarībā no politikas virziena vajadzībām, 

nevis piesaistīt finanšu plānošanas perioda ilgumam, un 

- pieprasīt, lai dalībvalstis un Komisija iesniedz labi pamatotu pieprasījumu pēc 

ES finansējuma un sasniedzamo rezultātu aprakstu, pirms ir noteikts izdevumu apjoms. 

40. Finanšu pārvaldība un pārredzamība uzlabotos arī tad, ja pirms lemšanas par nākamo 

ilgtermiņa finanšu plānu ES politiskās, likumdevējas un budžeta iestādes apsvērtu, kurām 

politikas jomām jāizlieto ES budžets. 

Elastība 

41. Komisija uzskata, ka galvenais traucēklis, kāpēc pašreizējais budžets nespēj apmierināt 

arvien pieaugošās vajadzības, ir finansējuma iepriekšēja piešķiršana dalībvalstīm dalītajā 

pārvaldībā. Tā ierosina arī atkārtoti izskatīt tādu rezervju izveidošanu, kuras var ātri 

izmantot. 

42. Mēs konstatējām arī to, ka līdzekļu iepriekšēja piešķiršana apdraud elastību. Tomēr šis 

problēmjautājums ir jāietver augsta līmeņa apspriešanā (sk. 40. punktu) par to, kas 

finansējams no ES budžeta un kādā periodā. 

EAF “iekļaušana budžetā” 

43. Mēs piekrītam, ka likumdevējām un budžeta lēmējiestādēm ir jāapsver iespēja finansēt 

EAF no ES budžeta. Mēs ierosinām apspriest šo jautājumu plašākā kontekstā, proti, saistībā 

ar iniciatīvu labāk sakārtot arvien sarežģītākos noteikumus, kas attiecas uz ES politikas 

virzienu finansēšanu. 

                                                                                                                                                                      
22 Gada pārskats par 2015. gada budžeta izpildi, 3.86.–3.87. punkts. 
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Pašreizējās DFS sniegto inovāciju turpmāka izmantošana 

44. Komisija plāno izmantot nosacījumus, sviras efektu un vienkāršošanas pasākumus, kas 

ieviesti pašreizējā DFS un plašāk izvērsti vidusposma pārskatā ietvertajos priekšlikumos. 

45. Attiecībā uz nosacījumiem mēs piekrītam, ka pirms turpmākas to pilnveidošanas ir 

jānovērtē, kā šis faktors ir darbojies pašreizējā DFS. 

46. Arī centieni divkāršot sviras efektu pašreizējā periodā, izmantojot tādus finanšu 

instrumentus kā Eiropas Stratēģisko investīciju fonds un trasta fondi, ir rūpīgi jāizvērtē, vai 

tie nodrošina līdzekļu atdevi saprātīga riska apstākļos un pārredzamā veidā. Mūsu revīzijas 

darbs liecina, ka, piemēram, sākotnējās aplēses par sviras efektu balstījās uz nekonsekventu 

metodoloģiju un parasti bija pārlieku optimistiskas23

47. Attiecībā uz turpmāku vienkāršošanu mēs atzīstam, ka ir nepieciešams jauns skatījums 

uz programmām, ko pārvalda dalīti, ņemot vērā kavējumus, kuri atkal radās to īstenošanā. 

Līdzīga uzmanība ir jāpievērš arī tieši vai netieši pārvaldītajām programmām. Šos 

problēmjautājumus varētu ietvert vispārējā izdevumu pārskatā (sk. 18. punktu). 

.  

Vispārējā finansēšanas kārtība 

48. Līdztekus iepriekš minētajiem problēmjautājumiem mēs uzskatām, ka ir nepieciešama 

plaša apspriešanās par to, kā ES politikas virzienu finansēšanas vispārējo kārtību padarīt pēc 

iespējas skaidru, vienkāršu un saskaņotu. 

49. Mūsuprāt, jau pašreizējā kārtība ir sarežģīta, un tās efektīva pārvaldīšana, revīzija un 

kontrole izmaksā dārgi. Komisijas priekšlikumi izveidot jaunus ES fondus un veicināt 

finansējumu no vairākiem avotiem ietver risku vēl vairāk sarežģīt jau tā pārblīvēto un 

komplicēto ES finanšu vidi. 

                                                      

23 Īpašais ziņojums Nr. 19/2016, 62.–91. punkts. 
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50. Šo vidi pašlaik veido programmas, struktūrfondi, trasta fondi, stratēģisko investīciju 

fondi, garantijas fondi, mehānismi, finanšu instrumenti, makrofinansiālās palīdzības 

instrumenti, dažādas rezerves un daudzi noteikumi.  

51. Arī terminoloģija sagādā grūtības. Bieži vien tādiem terminiem kā “saistības”, 

“instruments”, “fonds”, “rezerve” un “noteikums” dažādās politikas jomās nozīme atšķiras24

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

. 

Tas nevajadzīgi apgrūtina saziņu ar ieinteresētajām personām.   

52. Pierādījumos balstīta ES budžeta reforma ir nepieciešama, ja Savienība vēlas 

- aktīvāk reaģēt, ātri un elastīgi novirzot ierobežotos resursus tur, kur tie var sniegt 

visaugstāko pievienoto vērtību;  

- efektīvāk nodrošināt līdzekļus un rezultātus, uzņemoties saprātīgu risku, un 

- pārredzamāk sniegt informāciju par to, kā tiek finansēti politikas virzieni un kādi 

rezultāti ir sasniegti. 

53. Komisija ir formulējusi priekšlikumus, kas palīdzēs vairāk resursu novirzīt pašreizējām 

prioritātēm, budžetu padarīt elastīgāku un vienkāršot finanšu noteikumu dažus aspektus. 

Revidentu uzdevumā neietilpst komentāru sniegšana par ES budžeta lielumu, struktūru vai 

sadali. Tomēr mūsu uzdevums ir norādīt, ka līdzekļu atdeve ir apdraudēta, ja finansēšanas 

lēmumus pieņem pirms nākotnes prioritāšu un pagātnē sasniegto darbības rezultātu 

izvērtēšanas. Kavējumi pašreizējās DFS programmu īstenošanā un iepriekšējā perioda 

programmu slēgšanā nozīmē to, ka priekšlikumos nav ņemts vērā pašreizējā perioda 

izdevumu novērtējums un ka būs maz iespēju novērtēt darbības rezultātus, pirms 2017. gada 

beigās Komisija iesniegs nākamo DFS. Turklāt tagad ir nekavējoties jārisina jautājumi saistībā 

ar ES politikas virzienu finansēšanas arvien sarežģītāko kārtību, kuru daži vidusposma 

                                                      

24 Gada pārskata par 2015. gada budžeta izpildi 2.5. punktā un 2.1. attēlā ir sniegti piemēri par 
katras DFS kategorijas budžeta saistībām. 
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pārskatā ietvertie priekšlikumi var padarīt vēl komplicētāku. Saistībā ar šo problēmjautājumu 

risināšanu mēs sniedzam četrus priekšlikumus. 

1. priekšlikums. Apsvērt iespēju mainīt jaunās DFS izstrādes grafiku 

54. Mēs ierosinām mainīt jaunās DFS un ar to saistīto izdevumu programmu izstrādes 

grafiku, lai pirms tam būtu iespējams bez steigas apspriest nākotnes finansējuma vajadzības 

un prioritātes, pārskatīt pašreizējā perioda izdevumus un uzlabot finansēšanas kārtību.  

2. priekšlikums. Veikt visaptverošu ES izdevumu pārskatu 

55. Mēs ierosinām pārskatīt izdevumus, pirms tiek iesniegti priekšlikumi par jauno DFS un 

izdevumu programmu kopu. Izdevumu pārskatā ir jānovērtē, cik lielā mērā  

- resursu piešķiršana no ES budžeta atspoguļo ES stratēģiskās prioritātes un iespēju radīt 

pievienoto vērtību;  

- ES programmas un shēmas veicina stratēģisko prioritāšu sasniegšanu, līdzekļu atdevi un 

ierobežo pārkāpumu risku. 

3. priekšlikums. Izstrādāt skaidrāku, vienkāršāku un saskaņotāku finansēšanas kārtību 

56. Mēs aicinām Komisiju ierosināt pasākumus, kas padarīs ES finansēšanas kārtību 

skaidrāku, vienkāršāku un saskaņotāku un būs labāk izplānoti, lai nodrošinātu pietiekamu 

pārredzamību, pārskatatbildību un sabiedrības izpratni par to, kā tiek finansēti ES politikas 

virzieni un kādus ieguvumus tie sniedz.  

4. priekšlikums. Nodrošināt ES budžeta prioritāšu apspriešanu augstā līmenī  

57. Mēs aicinām ES politikas lēmējiestādes pēc iespējas drīz sākt apspriešanos par to, cik 

lielā mērā dažādie ES politikas virzieni ir jāfinansē no ES budžeta, ņemot vērā politikas 

virzienu iespējamo attīstību un ES sastāvu. 
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