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Priekšsēdētāja ievadvārdi  

 

Turpmākajās lappusēs ir apkopotas galvenās piezīmes, ko Eiropas Revīzijas palāta 
iesniedza apsvēršanai Eiropas Savienības likumdevējiem – Eiropas Parlamentam un 
Padomei –, kad tie apspriedīs Komisijas tiesību aktu priekšlikumus daudzgadu finanšu 
shēmai (DFS) 2021.–2027. gadam un lems par tiem.  

Šī publikācija sniedz lakonisku pārskatu par mūsu ieguldījumu saistībā ar vairākām 
budžeta jomām. Tā ir veidota, balstoties galvenokārt uz atzinumiem, ko esam snieguši 
par Komisijas 2018. gadā sagatavotajiem priekšlikumiem, kā arī uz jaunākajiem 
informatīvajiem apskatiem un citiem ziņojumiem saistībā ar ES finansēm un uz mūsu 
uzkrāto pieredzi. Savās piezīmēs esam īpaši pievērsušies ierosinātajam ES izdevumu 
prioritāšu noteikšanas procesam, ES budžeta elastībai, virzībai uz darbības rezultātiem 
un administratīvai vienkāršošanai, kā arī pārskatatbildības un revīzijas kārtībai.  

Vēlamies uzvērt, ka parlamentārā uzraudzība ir efektīva tikai tad, ja tā balstās uz 
stabilu pārskatatbildības kārtību. Tāpēc mēs ierosinājām vienmēr iecelt Eiropas 
Revīzijas palātu par ārējo revidentu visām struktūrām, ko izveido Eiropas Savienība. 

Kopumā mēs atzinīgi vērtējam Komisijas centienus modernizēt ES budžetu laikposmam 
pēc 2020. gada. Tomēr atzinumos par Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem un 
ziņojumos mēs norādām uz dažiem potenciāliem riskiem, konstatējam vairākus 
trūkumus un ierosinām konkrētus uzlabojumus. Lai īstenotu vienu otru uzlabojumu, 
būtu jāgroza pamata tiesību akti, taču Komisija varētu novērst daudzus trūkumus, 
pieņemot deleģētos un īstenošanas aktus, lai nodrošinātu tiesību aktu izpildi praksē. 
Komisija gandrīz nekad nav apspriedusies ar Eiropas Revīzijas palātu par 
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neleģislatīviem aktiem, lai gan tie bieži vien ietver būtiskus noteikumus, kas ietekmē 
ES izdevumu pareizību un efektivitāti.  

Pašlaik Komisijas mērķis ir pieņemt DFS tiesību aktu kopumu līdz 2019. gada beigām, 
un tas ir krietni vēlāk, nekā sākotnēji plānots. Tāpēc laika grafiks ir saspringts. Pieredze 
saistībā ar 2014.–2020. gada periodu liecina, ka atgūt iekavēto ir grūti, ja tiesiskā 
regulējuma pieņemšana notiek novēloti. Tāpēc mudinām Eiropas Parlamentu un 
Padomi panākt politisku vienošanos pēc iespējas drīz, lai budžeta īstenošana varētu 
sākties līdz ar plānošanas perioda sākumu 2021. gadā.  

priekšsēdētājs 
Klaus-Heiner Lehne 
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Mūsu piezīmes par Komisijas 
priekšlikumu 2021.–2027. gada DFS 

Vispārīgi jautājumi: kāds bija mūsu viedoklis? 
Pirmajā iedaļā ir apkopotas mūsu piezīmes par Komisijas galveno priekšlikumu 
attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam, un tās pievēršas 
četriem konkrētiem aspektiem: 

— izdevumu prioritāšu noteikšana, balstoties uz stratēģiskiem apsvērumiem; 

— ES budžeta elastība un ierosinātais finansējuma sadalījums; 

— izdevumu programmu vienkāršošana un to virzīšana uz darbības rezultātiem; 

— pārskatatbildības kārtība. 

Ir svarīgi allaž paturēt prātā, ka mūsu uzdevums nav novērtēt ierosinātās politiskās 
prioritātes vai finansējuma sadalījumu jaunajā DFS. 

 

Vai prioritātes noteica, balstoties uz stratēģiskiem apsvērumiem? 

Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas priekšlikumu budžeta struktūru un resursu sadalījumu 
cieši saskaņot ar savām politiskajām prioritātēm un izdevumus novirzīt tiem 
pasākumiem, kas uzskatāmi rada ES pievienoto vērtību.  
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Tomēr atzīmējam, ka sarunas par finanšu plānošanu 2021.–2027. gadam Komisija sāka, 
lai gan nebija politiskas vienošanās ar dalībvalstīm un dalībvalstu starpā par 
ES stratēģiskajiem mērķiem turpmākajos gados. Pašreizējā stratēģija, “Eiropa 2020”, 
beigsies pirms jaunā plānošanas perioda sākuma. Tādējādi Komisijas priekšlikums ir 
instruments ES politisko mērķu veidošanai pēc 2020. gada, nevis šo mērķu izraisīta 
atbilde. Uzskatām, ka ES likumdevējiem ir svarīgi visā DFS darbības laikā nodrošināt, lai 
ES finanšu plānošana pienācīgi ņemtu vērā jebkuras izmaiņas mērķos. 

Mēs arī vēlamies atzīmēt, ka Komisijai jāierosina stabila ES pievienotās vērtības 
koncepcija, kas turpmāk varētu veidot pamatu ES dalības izmaksu un ieguvumu 
visaptverošam novērtējumam.  

Kādas izmaiņas ir ierosinātas, lai uzlabotu budžeta elastību un finansējuma sadali? 

Komisija ir formulējusi vairākus priekšlikumus, kas kopumā uzlabos budžeta elastību 
(piemēram, pašu resursu maksimālā apjoma palielināšana, ierobežojumu atcelšana 
rezervei, kas ir līdzvērtīga starpībai starp DFS maksimālo apjomu ikgadējām maksājumu 
apropriācijām un konkrētā gadā veiktajiem maksājumiem, un rezerves izveide 
neizlietotajām saistībām un atceltajām saistībām).  

Mēs piekrītam, ka no pareizas finanšu pārvaldības viedokļa šīs izmaiņas ļaus ātrāk un 
efektīvāk atsaukties uz neparedzētām vajadzībām. Mēs atzīmējam arī to, ka 
ierosinājums īpašos instrumentus – Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, Eiropas 
Savienības Solidaritātes fondu, Rezerves palīdzību ārkārtas gadījumos un Elastības 
instrumentu – uzskaitīt papildus maksājumu apropriāciju gada maksimālajām summām 
situāciju padarīs skaidrāku.  

Ja izdevumu dinamiku salīdzina ar 2014.–2020. gada DFS, tad 2021.–2027. gada DFS ir 
jāņem vērā daudzi faktori (tādi kā inflācija un ietekme, ko uz budžetu radīs 
AK izstāšanās no ES) (sk. arī II pielikumu). Mēs atzīmējam arī to, ka priekšlikumus 
mainīt izdevumu prioritātes Komisija nebalsta katras jomas ES pievienotās vērtības 
novērtējumā. Visbeidzot, Komisijai visaptverošā finanšu plānā skaidrāk jāizklāsta 
galvenie pieņēmumi, kas ir daudzgadu finanšu shēmas priekšlikuma pamatā.  

Turklāt DFS izdevumu prioritātes un finansējuma piešķiršana, iespējams, kopumā būtu 
jāpārskata, ņemot vērā AK izstāšanos no ES, jo tas var samazināt pieejamās naudas 
daudzumu.  

Visbeidzot, Komisijai jānosaka kā prioritāte pietiekamu maksājumu apropriāciju 
sagādāšana 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmā, lai varētu nokārtot 
neizpildītās saistības no pašreizējās DFS un visas jaunās saistības, kurām termiņš 
iestāsies līdz 2027. gada beigām.  
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Cik pārliecinošs ir uzsvars uz vienkāršošanu un darbības rezultātiem? 

Komisija ierosina samazināt izdevumu programmu skaitu un piemērot vienkāršotus 
noteikumus. Tas atvieglos administratīvo slogu labuma guvējiem un valsts vai 
reģionālajām iestādēm, kas pārvalda ES līdzekļus. Ieņēmumu daļā Komisija ierosina 
pārtraukt korekciju mehānismu, kas piemērojams dalībvalstu veiktajām iemaksām 
budžetā.  

Šo priekšlikumu pamatievirzi mēs vērtējam atzinīgi. Tomēr uzskatām, ka ir pāragri 
novērtēt, vai šāda veida pasākumi paaugstinās ES darbību lietderību. Konkrēti, 
vienkāršošana jāveic, lai izskaustu nevajadzīgus noteikumus vai procedūras, nevis lai 
konsolidētu jau esošos noteikumu krājumus. Turklāt īpaši saistībā ar dalīto pārvaldību 
Komisijai ir jāpārliecinās, vai dalībvalstis ir panākušas pareizo līdzsvaru starp viegli 
piemērojamiem noteikumiem un ES līdzekļu pareizu izlietojumu. 

Komisija ir paredzējusi arī pievērst lielāku uzmanību darbības rezultātiem visās 
izdevumu programmās. Daļēji tas būtu panākams, nosakot skaidrākus mērķus un 
mazāk, bet kvalitatīvākus rezultatīvos rādītājus. 

Tomēr piekrītam, ka ir būtiski izstrādāt visām programmām vienotu un stabilu veikuma 
satvaru, ko var konsekventi izmantot ES izdevumu efektivitātes uzraudzībā. 

Kā varētu uzlabot pārskatatbildību? 

Komisija ierosina saskanīgāku un pārredzamāku izdevumu programmu sistēmu. Ārpus 
ES budžeta tiktu finansēts mazāks skaits instrumentu. Uzskatām, ka šie abi pasākumi, 
visticamāk, pastiprinās pārskatatbildību kopumā.  

Ir svarīgi panākt, lai ES izdevumu programmas atbilstu augstākajiem publiskās 
pārskatatbildības un pārredzamības standartiem. Šajā jomā mēs iesakām izstrādāt 
visaptverošu pārskatatbildības principu kopumu, ko varētu ietvert iestāžu nolīgumā, 
kas pievienots DFS priekšlikumam. 

 

Plašāku izklāstu skatiet mūsu 

— informatīvajā apskatā par Komisijas priekšlikumu daudzgadu finanšu shēmai 
2021.–2027. gadam, kas publicēts 2018. gada 10. jūlijā;  

— atzinumā Nr. 5/2018 par pašu resursiem, kas publicēts 2018. gada 11. oktobrī. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_LV.pdf
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Ieņēmumi: kāds bija mūsu viedoklis? 
Šajā iedaļā mēs apkopojam piezīmes par Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem par 
pašu resursiem, kas tika publicēti kā daļa no DFS dokumentu kopuma 2018. gada 
2. maijā. 

 

Nākamajai DFS Komisija ierosina saglabāt muitas nodokļus kā vienu no ES pašu 
resursiem, taču dalībvalstīm noteikt zemāku iekasēšanas likmi. Tā ierosina paturēt arī 
NKI pašu resursus kā nozīmīgu ieņēmumu avotu un vienkāršot to iemaksu aprēķinu, 
kuras noteiktas, ņemot vērā PVN komponenti. Šie trīs pašu resursu avoti kopumā 
veidotu 87 % ES ieņēmumu. Turklāt tiktu ieviesti trīs jauni pašu resursi, kuru pamatā 
būtu jauna nodokļa shēma ES uzņēmumiem, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 
(ETS) un nodokļi par nepārstrādātiem plastmasas iepakojumu atkritumiem. 

Kopumā secinām, ka ierosinātā ES finansēšanas sistēma joprojām būs sarežģīta. Turklāt 
mēs atzīmējam vairākus problēmjautājumus, kas droši vien apdraudēs ierosinātās 
jaunās pašu resursu sistēmas efektivitāti. Piemēram, Komisija ir izteikusi priekšlikumu 
aprēķināt resursus, kuru pamatā ir ES ETS, kā procentuālo daļu no ieņēmumiem, kas 
gūti emisijas kvotu tirdzniecībā, kuras kopējais apjoms ir stingri noteikts. Tas, protams, 
radīs ieņēmumus, taču neradīs papildu stimulu dalībvalstīm samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ieviesīs tikai 
dažus gadus pēc jaunās DFS sākuma. Visbeidzot, dalībvalstīm būs jāsaskaņo, kā tās 
ievāks un aprēķinās datus par plastmasas atkritumu pārstrādi, un šie dati Komisijai 
vēlāk būs jāpārbauda.  
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Uzskatām arī, ka Komisijai ir jāpārskata iesniegtais priekšlikums par PVN pašu resursu 
vienkāršošanu, jo pieņēmumi, ko tā ir izmantojusi, lai aprēķinātu jaunās iemaksas, 
neatbilst dažiem pieņēmumu soļiem, kuri paskaidro vienkāršošanu. 

Lai kompensētu ietekmi, ko radīs AK izstāšanās no ES un Eiropas Attīstības fonda (EAF) 
iekļaušana ES budžetā, Komisija ierosina palielināt pašu resursu maksimālo apjomu. Tā 
ierosina arī pārtraukt korekciju mehānismu, ko pašlaik piemēro vairākām dalībvalstīm. 
Šādi pasākumi sistēmu padarītu pārredzamāku un ne tik sarežģītu. Tomēr Komisija 
neparedz šo procesu pabeigt līdz 2026. gadam. 

Plašāku izklāstu skatiet mūsu  

— atzinumā Nr. 5/2018 par pašu resursiem, kas publicēts 2018. gada 11. oktobrī. 

Izdevumi: kāds bija mūsu viedoklis? 
Šajā iedaļā ir apkopotas piezīmes par Komisijas priekšlikumu par šādām galvenajām 
izdevumu jomām: 

— pētniecība un inovācijas; 

— kohēzija; 

— lauksaimniecība un dabas resursi;  

— kaimiņattiecības, attīstības sadarbība un starptautiskā sadarbība;  

— Programma InvestEU. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_LV.pdf
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Pētniecība un inovācijas  
2018. gada 7. jūnijā Komisija pieņēma priekšlikumu par programmu “Apvārsnis 
Eiropa” – 100 miljardu EUR vērtu pētniecības un inovāciju programmu, kas sekos 
programmai “Apvārsnis 2020”.  

 

Palātai nav lūgts atzinums par šo priekšlikumu. Tomēr nesen publicētā informatīvajā 
apskatā mēs sniedzām vairākus ierosinājumus, kā vienkāršot dalību programmā 
“Apvārsnis 2020”.  

Piemēram, mēs ieteicām Komisijai vēl plašāk izvērst vienkāršotas izmaksu iespējas, lai 
palielinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) skaitu un to dalībnieku skaitu, kuri pirmo 
reizi iesaistās ES pētniecības programmās. Īstenojot šos pasākumus, Komisijai jābūt 
uzmanīgai un jāsamazina ar vienkāršotu izmaksu iespējām saistītie riski (sk. iedaļu 
“Kohēzija” 12. lpp.). 

Pētniecības priekšlikumus, kuru kvalitāti Komisija jau bija novērtējusi kā augstu, bet 
kuriem nav pieejams ES pētniecības finansējums, mēs ierosinājām finansēt no citām 
Eiropas vai dalībvalstu programmām, nepakļaujot šos priekšlikumus vēl vienai atlases 
procedūrai. Tas palīdzētu samazināt dalībnieku administratīvo slogu. 

Plašāku izklāstu skatiet mūsu  

— informatīvajā apskatā “Ieguldījums ES pētniecības programmas vienkāršošanā 
pēc programmas “Apvārsnis 2020””, kas publicēts 2018. gada 21. martā. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_LV.pdf
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Kohēzija 
2018. gada 29. maijā Komisija publicēja priekšlikumu kopīgo noteikumu regulai (KNR) 
attiecībā uz septiņiem dalīti pārvaldītiem ES fondiem, proti, Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un 
Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu. Visiem šiem fondiem kopā ir atvēlēti aptuveni 
360 miljardi EUR jeb 30 % no kopējā budžeta 2012.–2027. gadam.  

 

Finansēšanas noteikumi un orientēšanās uz darbības rezultātiem 

Uzskatām, ka Komisijas centieni pastiprināt saikni starp ES finansējuma izmantošanu 
un Eiropas pusgadu, kā arī pārvirze no ex ante nosacījumiem uz vienkāršākiem 
“veicinošiem” nosacījumiem iezīmē pozitīvu tendenci. Tomēr, tā kā nav izstrādāta 
ES mēroga stratēģija vai mērķu kopums, kas skaidri izklāstītu ES redzējumu par to, ko 
tā vēlas sasniegt ar politikas virzienu palīdzību, dalībvalstīm nāksies noteikt stratēģiskos 
mērķus saistībā ar konkrētajiem fondiem. Būs jāparūpējas par to, lai nodrošinātu 
valsts/reģionālo mērķu pietiekamu vērienu.  

Elastība 

Kopumā mēs atzinīgi vērtējam KNR regulas priekšlikumā izklāstītos dažādos 
pasākumus, kas virzīti uz ES budžeta elastības palielināšanu. Tomēr daži varētu 
palielināt valsts vai reģionālo iestāžu administratīvo slogu (piemēram, piešķīrumu 
plānošana divos posmos) vai arī dažiem būtu nepieciešams izvērstāks skaidrojums.  
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Vienkāršošana 

Priekšlikumā ir nepārprotami atspoguļota Komisijas iecere vienkāršot noteikumus, un 
mēs to pilnībā atbalstām. Tomēr uzskatām, ka dažos aspektos vienkāršošanas 
potenciālie ieguvumi ir mazāki nekā riski, kas saistīti ar noteikumu ievērošanu un 
finanšu pareizu pārvaldību. Konkrētāk:  

— vienkāršošana var radīt neskaidrības labuma guvējiem un valsts vai reģionālajām 
iestādēm;  

— plašais piedāvāto pasākumu klāsts (piemēram, vienkāršotas izmaksu iespējas un 
finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām) var izraisīt atlīdzības maksājumus, kuri 
nav proporcionāli faktiskajām izmaksām, bet tas rada ieguldīto līdzekļu atdeves 
risku; 

— dažu procedūru, piemēram, programmu ex ante novērtējumu, lielo projektu 
novērtējumu, stratēģisko ziņojumu un izpildes rezerves, atcelšana var vājināt 
mehānismus, kuri ieviesti, lai sniegtu rezultātus. 

Visbeidzot, šajā politikas jomā ikgadējo finansējumu katrai programmai piešķir 
plānošanas perioda sākumā. Jebkura ikgadējā finansējuma daļa, ko dalībvalsts nav 
pieprasījusi iepriekš noteiktā termiņā, tiek automātiski atskaitīta no tai paredzētā 
piešķīruma un atgriežas ES budžetā. Komisija ierosina samazināt attiecināmības 
periodu pārklāšanos no trim līdz diviem gadiem, un mēs atzinīgi vērtējam šo soli 
pareizajā virzienā.  

Pārskatatbildība  

Priekšlikumā atbildība par īstenošanu ir uzlikta dalībvalstīm, vienotas revīzijas kārtība ir 
paplašināta un Komisijas nozīme — samazināta. Ja tās pareizi piemēros, šīs izmaiņas 
noteikti varētu samazināt administratīvās izmaksas un paaugstināt lietderību. Tomēr 
tās arī atcels pārraudzību, un tas varētu palielināt pārkāpumu risku izdevumos un galu 
galā apdraudēt pēdējos 20 gados panākto progresu iekšējā kontrolē.  

Plašāku izklāstu skatiet mūsu 

— informatīvajā apskatā par kohēzijas politikas vienkāršošanu pēc 2020. gada, kas 
publicēts 2018. gada 28. maijā; 

— atzinumā Nr. 6/2018 par KNR, kas publicēts 2018. gada 31. oktobrī. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_LV.pdf
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Lauksaimniecība un dabas resursi 
2018. gada 1. jūnijā Komisija publicēja priekšlikumu par kopējo lauksaimniecības 
politiku (KLP) laikposmam pēc 2020. gada, kurai tiks atvēlēti apmēram 
330 miljardi EUR. Galvenās izmaiņas salīdzinājumā ar pašreizējo periodu kopsavilkumā 
ir šādas:  

— viens KLP stratēģiskais plāns katrai dalībvalstij attiecībā uz visiem KLP izdevumiem 
(tiešie maksājumi, lauku attīstība un tirgus pasākumi); 

— centieni sākt izmantot sistēmu, kas vērsta uz darbības rezultātiem; 

— pārformulēta izdevumu attiecināmība (pamatojoties uz deklarētajiem tiešajiem 
rezultātiem un jaunu likumības un pareizības jēdzienu); 

— izmaiņas kontroles sistēmās, īpaši attiecībā uz sertifikācijas struktūrām. 

 

Finansēšanas nosacījumi un orientēšanās uz darbības rezultātiem  

Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas vēlmi sākt izmantot tādu KLP modeli, kas ir vērsts uz 
darbības rezultātiem. Tomēr, tā kā trūkst skaidru, konkrētu un skaitļos izteiktu 
ES mērķu, nav skaidrības par to, kā Komisija novērtēs dalībvalstu KLP stratēģiskos 
plānus. Mēs izsakām nožēlu arī par to, ka ierosinātais veikuma satvars sniedz tikai vājus 
stimulus: mērķu sasniegšana var ievērojami atpalikt, taču tam būs maza ietekme uz 
ES finansējuma saņemšanu, un sekmīga darbība var labākajā gadījumā sniegt tikai 
nenozīmīgus veikuma bonusus. 

Mums ir šaubas par Komisijas viedokli, ka priekšlikums pastiprinās KLP saikni ar vides 
un klimata mērķiem. Mēs apšaubām arī to, kā Komisija ir iecerējusi novērtēt vai izmērīt 
ierosināto izmaiņu ietekmi uz vidi. 
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Visbeidzot, mēs atzīmējam, ka lielākā daļa no KLP izdevumiem arī turpmāk būs tiešie 
maksājumi lauksaimniekiem. Priekšlikumā nav pietiekamu pierādījumu par to, ka 
lauksaimniekiem šāds ienākumu atbalsts patiešām ir nepieciešams. 

Vienkāršošana 

Komisija ierosina samazināt tiesību aktu skaitu, piecu regulu vietā paredzot trīs. 
Protams, atsevišķo Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumu turpmāka kopīga plānošana 
vienā valsts KLP stratēģiskajā plānā varētu palīdzēt nodrošināt saskaņotību. Tomēr nav 
skaidrs, vai KLP kopumā būtu vienkāršāka, jo citi tās aspekti kļūtu sarežģītāki 
(piemēram, priekšlikumā piedāvā ekoshēmu, kuras mērķi būtu līdzīgi divu citu vides 
instrumentu mērķiem). 

Pārskatatbildība  

Komisijas novērtējums par atbalsttiesīgumu būtu balstīts uz izlaidi un pārvaldības 
sistēmu darbību, taču tajā netiktu ņemti vērā noteikumi, kas individuāliem saņēmējiem 
izvirzīti KLP stratēģiskajos plānos. Priekšlikumā nav sniegta “izlaides” definīcija. 
Mūsuprāt, dažiem pasākumiem izlaide tomēr ir atkarīga no tā, vai atbalsta saņēmējs 
ievēro stratēģiskajos plānos noteiktās saistības. Tādējādi nav skaidrs, kā tiks novērtēts 
dažu izdevumu atbalsttiesīgums. 

Turklāt priekšlikumā ir vājināta gan dalībvalstu, gan Komisijas pārraudzības loma šādā 
veidā:  

— tāpat kā iepriekšējos gados, maksājumu aģentūru uzdevums būs nodrošināt to 
darbību likumību un pareizību, ko finansē no KLP, bet sertifikācijas struktūras 
pārbaudīs pārvaldības sistēmu darbību. Tomēr nav skaidrs, vai šīs pārbaudes 
attieksies arī uz definīcijām un konkrētiem atbilstības kritērijiem stratēģiskajos 
plānos. Turklāt sertifikācijas struktūrām vairs nebūs obligāta pienākuma pārbaudīt 
likumību un pareizību;  

— kaut arī uz Komisiju gulstas galīgā atbildība par budžeta īstenošanu, tā vairs 
nesaņems kontroles statistiku no maksājumu aģentūrām un tādējādi nespēs 
izteikt skaitļos neattiecināmus izdevumus. Tiks atmesta arī pašreizējā prakse, kad 
sertifikācijas struktūras sniedza apliecinājumu par maksājumiem atsevišķiem 
lauksaimniekiem.  
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Plašāku izklāstu skatiet mūsu 

— informatīvajā apskatā par KLP nākotni, kas publicēts 2018. gada 19. martā;  

— atzinumā Nr. 7/2018 par KLP, kas publicēts 2018. gada 7. novembrī. 

Kaimiņattiecības, attīstības sadarbība un starptautiskā sadarbība  
2018. gada 14. jūnijā Komisija iepazīstināja ar savu priekšlikumu par Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI), kurā bija 
apvienojusi vairākus esošos ārējās darbības instrumentus. NDICI īstenošanai 2021.–
2027. gadā tika ierosināts piešķirt finansējumu 89,2 miljardu EUR apmērā. 

 

Vienkāršošana un elastība 

Priekšlikums nepārprotami varētu vienkāršot darbības šajā politikas jomā. Īpaši atzinīgi 
mēs vērtējam to, ka EAF integrēšana Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumentā šo fondu iekļaus ES budžetā. Līdz ar to tiks 
panākta lielāka konsekvence starp dažādiem ES fondiem, kas sniedz finansiālu atbalstu, 
kā arī stingrāka Eiropas Parlamenta īstenotā demokrātiskā pārraudzība. Vēl nav zināms, 
vai ar fondu apvienošanu vien būs pietiekami, lai varētu elastīgāk reaģēt uz 
neparedzētām problēmām un krīzēm. 

Komisija ierosina arī paaugstināt maksimālās summas, kuras pārsniedzot, darbības 
plāni un pasākumi ir jāpieņem, izmantojot īstenošanas aktus. Ierosinātās maksimālās 
summas ir divreiz augstākas salīdzinājumā ar EAF summām. Tas var pavājināt 
pārraudzības kārtību. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_LV.pdf
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Darbības rezultāti 

Uzskatām, ka ierosinātā uz darbības rezultātiem balstītā pieeja ir jāpiemēro vienmēr, 
ne tikai attiecībā uz kaimiņvalstīm. Līdzīgi arī rezultātos balstīta pieeja plānošanā 
jāattiecina uz tematiskajām programmām. 

Mēs iesakām Komisijai, kad tā izvērtēs NDICI, skaidrāk nošķirt, kas attiecas uz pašu 
regulu un kas – uz darbībām, kuras izriet no regulas. Turklāt konkrētie regulā 
formulētie mērķi ir ciešāk jāsasaista ar galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem. 

Tā kā EAF tiks iekļauts ES budžetā, uzskatām, ka EAF finanšu regulas noteikumi par 
budžeta atbalstu arī jāpieskaņo tiem noteikumiem, kas piemērojami ES vispārējam 
budžetam. Turklāt vēl ir jāprecizē Komisijas rīcības brīvība attiecībā uz budžeta 
atbalstu, kas tiek sniegts aizjūras zemēm un teritorijām.  

Plašāku izklāstu skatiet mūsu  

— atzinumā Nr. 3/2018 attiecībā uz priekšlikumu Padomes regulai par Finanšu 
regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam, kas publicēts 2018. gada 
1. oktobrī; 

— atzinumā Nr. 10/2018 par Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumentu, kas publicēts 2018. gada 17. decembrī.  

Programma InvestEU  
2018. gada 6. jūnijā Komisija ierosināja programmu InvestEU, lai Eiropas Savienībā 
atbalstītu ieguldījumus. Komisija lēš, ka jaunais fonds mobilizēs papildu investīcijas 
aptuveni 650 miljardu EUR apmērā. Tas tiks panākts, darot pieejamas 38 miljardu EUR 
lielas garantijas no ES budžeta, līdzīgi kā tas notika ar 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā izveidoto uz pieprasījumu balstīto Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF).  

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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Palātai nav lūgts atzinums par šo priekšlikumu. Tomēr nesen sagatavotajos ziņojumos 
un atzinumā mēs formulējām vairākas piezīmes par ESIF papildināmību ar citiem 
finanšu instrumentiem un budžeta garantijām, metodēm, ko izmanto papildus 
mobilizēto ieguldījumu aplēsēm, kā arī par projektu ģeogrāfisko sadalījumu un 
vispārīgākā nozīmē – par finanšu instrumentu izmantošanu ES politikas virzienu 
finansēšanā.  

Turklāt jau agrāk esam norādījuši, ka pašlaik pārskatatbildība nepārklāj visu ES budžeta 
pārvaldības un ar izdevumiem saistītās ziņošanas kārtību. Visu centralizēti pārvaldīto 
finanšu instrumentu apkopošana vienā programmā ir pozitīva virzība uz šāda riska 
mazināšanu. Uzskatām, ka šāds vērtējums tikpat labi ir attiecināms arī uz minēto 
Komisijas priekšlikumu. 

Visbeidzot, Komisijai, kad tā deleģēs pilnvaras uzņemties ES budžeta saistības, būs 
rūpīgi jāizraugās, kam tās uzticēt, iespējams, no plaša partneru klāsta. Uzskatām arī, ka 
Komisijai ir jāveic visaptveroša ES budžeta vispārējā finanšu riska analīze ikreiz, kad tā 
ierosina tiesību aktus, kuru rezultātā rodas jaunas vai papildu apjomīgas iespējamās 
saistības.  

Plašāku izklāstu skatiet mūsu 

— atzinumā Nr. 2/2016 par ESIF, kas publicēts 2016. gada 11. novembrī;  

— atzinumā Nr. 6/2018 par KNR, kas publicēts 2018. gada 31. oktobrī. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP16_02/OP16_02_LV.pdf
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Transversāli aspekti: kāds bija mūsu viedoklis? 
Ceturtajā iedaļā ir īsumā aprakstītas mūsu piezīmes saistībā ar horizontāliem 
aspektiem Komisijas priekšlikumos par ES ieņēmumiem un izdevumiem. 

Tiesiskuma aizsardzība  
2018. gada maijā Komisija ierosināja regulas projektu ar mērķi aizsargāt Savienības 
budžetu pret “vispārējiem trūkumiem” saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (piemēram, 
nepietiekama tiesu varas neatkarība vai nelikumīgu lēmumu nenovēršana, nelabošana 
un nesodīšana no valsts iestāžu puses). 

 

Mēs atzinīgi novērtējam šā tiesību akta priekšlikuma nolūku, jo šādas neparedzētas 
situācijas var ietekmēt pareizu finanšu pārvaldību vai citas ES finansiālās intereses. Šis 
jaunais mehānisms tā tvēruma, efektivitātes un piemērojamības ziņā ir specifiskāks par 
citām iespējām, kas pieejamas Komisijai. Tomēr uzskatām, ka priekšlikumam tā 
pašreizējā redakcijā trūkst vairāku skaidri formulētu un konkrētu kritēriju, kas 
izmantojami, lai noteiktu, kas ir “vispārēji trūkumi” vai to, kā pasākumi tiks īstenoti. 
Tāpēc mēs saskatām vajadzību sniegt papildu skaidrojumus attiecībā uz procedūru un 
pasākumu tvērumu. Visbeidzot, mēs iesakām iekļaut aizsardzības pasākumus, lai 
novērstu negatīvu ietekmi uz ES programmu līdzekļu saņēmējiem.  

Plašāku izklāstu skatiet mūsu  

— atzinumā Nr. 1/2018 par tiesiskumu, kas publicēts 2018. gada 17. jūlijā. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_LV.pdf
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Krāpšanas un korupcijas apkarošana 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 

2018. gada 23. maijā Komisija iepazīstināja ar priekšlikumu pielāgot Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) darbības Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei un uzlabot 
OLAF efektivitāti. 

 

Uzskatām, ka priekšlikums negarantē ES finanšu interešu patiesi stingrāku aizsardzību. 
Mēs norādām arī uz to, ka ierosinātās izmaiņas nebūs pietiekamas, lai ievērojami 
paaugstinātu OLAF izmeklēšanu efektivitāti.  

Mums ir iebildumi pret ierosināto EPPO un OLAF sadarbības kārtību. Piemēram, mēs 
iesakām piešķirt OLAF stratēģiskāku lomu Eiropas Savienības veiktajās krāpšanas 
apkarošanas darbībās: tādējādi uzlabotos pārraudzība ES līmenī. Vidējā termiņā 
Komisijai ir atkārtoti jāizvērtē šī kārtība un, ja vajadzīgs, jāierosina papildu tiesību akti. 

Krāpšanas apkarošanas programma 

2018. gada 30. maijā Komisija iesniedza priekšlikumu par ES finanšu interešu 
aizsardzību un pareizu Savienības tiesību aktu piemērošanu muitas un 
lauksaimniecības jomā. Šai programmai ierosinātais budžets ir 181 miljons EUR. 

Uzskatām, ka pastāv šīs programmas un citu, līdzīgas darbības finansējošu programmu, 
pārklāšanās risks un ka sinerģija nav pietiekama. Tāpēc šaubāmies, vai programma spēs 
radīt ES pievienoto vērtību. Mēs apšaubām arī ierosināto rezultatīvo rādītāju 
piemērotību programmas rezultātu uzraudzībai un novērtēšanai. 
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Trauksmes celšana  

2018. gada 29. maijā Komisija publicēja priekšlikumu to personu aizsardzībai, kas ziņo 
par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. 

Mēs atzinīgi vērtējam šā priekšlikuma pamatnostādnes un esam formulējuši vairākus 
konkrētus ieteikumus. 

Plašāku izklāstu skatiet mūsu 

— atzinumā Nr. 4/2018 par trauksmes cēlējiem, kas publicēts 2018. gada 
15. oktobrī;  

— atzinumā Nr. 8/2018 par OLAF un EPPO, kas publicēts 2018. gada 22. novembrī;  

— atzinumā Nr. 9/2018 par ES krāpšanas apkarošanas programmu, kas publicēts 
2018. gada 22. novembrī. 

Tiesību aktu ietekmes novērtējums: labāka regulējuma princips 
Ietekmes novērtējumi ir svarīgākā daļa Komisijas uzsāktajā labāka regulējuma procesā, 
kura nolūks ir izstrādāt un novērtēt ES politikas virzienus un tiesību aktus tādējādi, lai 
tie sasniedz mērķus maksimāli lietderīgi un efektīvi1. Konkrēti, Komisija skata, vai ir 
nepieciešama darbība ES līmenī, un analizē pieejamo risinājumu iespējamo ietekmi. 
Novērtējumi tiek pieprasīti ikreiz, kad jebkāda veida Komisijas iniciatīva var radīt 
nozīmīgu ietekmi uz ekonomiku, sociālo vai vides jomu. Tādējādi iespējams novērtēt 
tiesību aktu priekšlikumus, neleģislatīvas iniciatīvas (piemēram, finanšu programmas, 
ieteikumus saistībā ar starptautisku nolīgumu apspriešanu) un 
īstenošanas/deleģēšanas aktus. Ietekmes novērtējuma laikā formulētos konstatējumus 
apkopo ziņojumā. Komisijas Regulējuma kontroles padome pārbauda katra ziņojuma 
kvalitāti un sniedz par to atzinumu. 

Saskaņā ar Finanšu regulu programmām un darbībām, kas ietver būtiskus izdevumus, 
arī jāveic ex ante vērtēšana2. Ja programmas vai darbības gaidāmā ekonomikas, vides 
vai sociālā ietekme būs ievērojama, šī vērtēšana var norisināties kā ietekmes 
novērtējums, un šādā gadījumā Komisijai nāksies arī pārbaudīt īstenošanas iespēju 
klāstu.  

                                                      
1 Eiropas Komisija, “Labāks regulējums: labāki rezultāti spēcīgākai Savienībai”, 

COM(2016) 615 final, 14.9.2016. 

2 34. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_04/OP18_04_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_08/OP_OLAF_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_LV.pdf
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Komisija ir sagatavojusi visaptverošu un dokumentētu ietekmes novērtējumu jomās, uz 
kurām attiecas tikai divi no sešiem mūsu sniegtajiem atzinumiem saistībā ar DFS 
dokumentu kopumu. Četros gadījumos, kad mēs neatradām ietekmes novērtējumu, 
bija veikta tikai viena ex ante vērtēšana (sk. 1. tabulu). 

1. tabula. Komisijas novērtējumi, kas pievienoti priekšlikumiem 

Atzinuma temats Vai ir ietekmes 
novērtējums? 

Vai ir veikta ex ante 
vērtēšana? 

Tiesiskums Nē Nē 

Pašu resursi Nē Nē 

KNR Nē Nē 

KLP Jā Nē 

ES krāpšanas apkarošanas 
programma Nē Jā 

NDICI Jā Nē 

Tomēr mēs uzskatām, ka Komisijai bija jāveic visu šo nozīmīgo tiesību aktu 
priekšlikumu visaptverošs un dokumentēts ietekmes novērtējums. Tas būtu veidojis 
stabilāku pamatu šo priekšlikumu izvērtēšanai un to spējai radīt ES pievienoto vērtību 
un turklāt būtu ievēroti “labāka regulējuma” noteikumi. 

Tomēr Komisija bija veikusi visaptverošu ietekmes novērtējumu saistībā ar KLP, kas ir 
viena no plašākajām izdevumu jomām. Taču daža novērtējumā ietvertā analīze atšķiras 
no mūs konstatējumiem. Viens no jautājumiem, par kuru mūsu viedokļi nesakrīt, 
attiecas uz tradicionālajiem KLP pasākumiem (piemēram, tiešie maksājumi 
lauksaimniekiem), kas tiek saglabāti un joprojām veido lielāko KLP budžeta daļu, lai gan 
tie nav piemēroti daudzu vides un klimata problēmu risināšanai un nav arī 
piemērotākais veids, kā nodrošināt dzīvotspējīgus ienākumus.  

 



23 

 

Plašāku izklāstu skatiet mūsu  

— atzinumā Nr. 1/2018 par tiesiskumu, kas publicēts 2018. gada 17. jūlijā; 

— atzinumā Nr. 5/2018 par pašu resursiem, kas publicēts 2018. gada 11. oktobrī; 

— atzinumā Nr. 6/2018 par KNR, kas publicēts 2018. gada 31. oktobrī; 

— atzinumā Nr. 7/2018 par KLP, kas publicēts 2018. gada 7. novembrī; 

— atzinumā Nr. 9/2018 par ES krāpšanas apkarošanas programmu, kas publicēts 
2018. gada 22. novembrī; 

— atzinumā Nr. 10/2018 par Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumentu, kas publicēts 2018. gada 17. decembrī. 

Vēl nav nodrošināti apstākļi apliecinājuma uzdevuma pieejas 
izmantošanai  

Caurskatot Komisijas priekšlikumus saistībā ar kohēziju, KLP un NDICI, mēs analizējām 
arī to, vai šie priekšlikumi mums ļaus īstenot apliecinājuma procedūru kā daļu no 
darba, ko veicam ticamības deklarācijas revīzijas vajadzībām.  

Uzskatām, ka priekšlikums kohēzijas jomā vēl pilnībā nesniedz minimālos 
priekšnosacījumus apliecinājuma uzdevuma pieejas izmantošanai. Tomēr mēs 
atzīmējam, ka Kopējo noteikumu regula vien nevar nodrošināt visus apliecinājumam 
vajadzīgos nosacījumus. Lai novērstu visus trūkumus, gan dalībvalstīm, gan Komisijai 
vajadzētu izstrādāt nepieciešamos pasākumus jomās, kas ir to kompetencē. Konkrēti, 
dalībvalstu revīzijas iestādēm ir jāuzlabo izlases veidošana un dokumentācija, savs 
revīzijas darbs, kā arī finanšu instrumentiem izmaksāto avansu un valsts atbalsta 
projektu revīzijas, un Komisijai ir jāpārskata, kā tā novērtē atlikušo kļūdu īpatsvaru.  

Priekšlikums par KLP satur dažus problēmjautājumus un neskaidrības, kas galvenokārt 
saistītas ar attiecināmo izdevumu ierosināto definīciju, pārliecības iegūšanas satvaru un 
sertifikācijas struktūru uzdevumiem; tas mums var sagādāt grūtības, ja ticamības 
deklarācijas vajadzībām izmantosim apliecinājuma uzdevuma pieeju.  

Visbeidzot, mēs uzskatām, ka NDICI priekšlikumā vēl nav ietverta pienācīga iekšējās 
kontroles pamatsistēma, ko mēs varētu izmantot iecerētajā virzībā uz apliecinājuma 
uzdevumu. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_LV.pdf
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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Eiropas Savienības izveidotu struktūru neatkarīgas ārējās revīzijas 
pastiprināšana 
Efektīvai visu to struktūru parlamentārai uzraudzībai, kuras iesaistītas ES politikas 
virzienu un programmu īstenošanā, nepieciešama stabila pārskatatbildības kārtība, 
kurā izmantoti neatkarīgu ārēju revidentu atzinumi. Ir jāizvairās no revīzijas pilnvaru 
sakrišanas, lai novērstu pretrunīgu atzinumu, dubulta darba un pārklāšanās risku. 

Tāpēc mēs ierosinām vienmēr iecelt Eiropas Revīzijas palātu par ārējo revidentu visām 
struktūrām, ko izveido Eiropas Savienība. Turklāt Padomei un Parlamentam, kad tie 
apspriež Komisijas tiesību akta priekšlikumu, ir jāuzsver, ka mūsu revīzijas tiesības ir 
neierobežotas visās jomās, kurās tiek īstenoti ES politikas virzieni un programmas, 
iekasēti ieņēmumi un ES līdzekļi tiek tērēti vai pakļauti riskam.  

Plašāku izklāstu skatiet mūsu 

— informatīvajā apskatā par Komisijas priekšlikumu daudzgadu finanšu shēmai 
2021.–2027. gadam, kas publicēts 2018. gada 10. jūlijā; 

— atzinumā Nr. 2/2018 par Eiropas Monetāro fondu, kas publicēts 2018. gada 
8. oktobrī. 

 
  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_02/OP18_02_LV.pdf
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Vispārīga informācija  

2021.–2027. gada DFS tiesību aktu kopums – 51 tiesību akta 
priekšlikums 
Daudzgadu finanšu shēma ir Eiropas Savienības ilgtermiņa budžets. Tajā ir noteikts 
finansējuma maksimālais apmērs katrai no galvenajām izdevumu kategorijām.  

2018. gada 2. maijā Komisija publicēja visaptverošu tiesību akta priekšlikumu par DFS. 
Tam sekoja priekšlikumi, kas attiecas uz konkrētām nozarēm, tostarp galvenajām 
ES izdevumu programmām. DFS tiesību aktu kopā ietilpst pavisam 51 tiesību akta 
priekšlikums (sk. I pielikumu). 

Nākamā DFS attieksies uz septiņu gadu periodu no 2021. gada līdz 2027. gadam. Šim 
laikposmam Komisija ierosināja izdevumiem piešķirt 1135 miljardus EUR 2018. gada 
cenās. Tas ir gandrīz par 5 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS. Konkrēti, Komisija 
ierosina palielināt finansējumu tādās kategorijās kā “Vienotais tirgus, inovācija un 
digitalizācija”, “Migrācija un robežu pārvaldība” un “Kaimiņvalstis un pasaule”. 
Vienlaikus tā iesaka samazināt kategorijai “Dabas resursi un vide” piešķiramos līdzekļus 
(sk. II pielikumu). 

DFS likumdošanas procedūra  
Pirms katra septiņgadu finanšu cikla Padome vienprātīgi pieņem DFS regulu pēc tam, 
kad ir ieguvusi Eiropas Parlamenta piekrišanu. Parlaments var apstiprināt vai noraidīt 
Padomes nostāju, taču nevar to grozīt. Ar nelieliem izņēmumiem Padome un 
Parlaments kopīgi pieņem nozares tiesību aktus parastā likumdošanas procedūrā (ko 
sauc arī par koplēmuma procedūru). Visbeidzot, Padome vienprātīgi pieņem visas 
izmaiņas ES kopējā finansēšanas sistēmā (pašu resursos), lai gan arī tās ir jāratificē 
valstu parlamentos. 

Abi likumdevēji var pilnvarot Komisiju pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem ievieš 
pasākumus, kas nodrošina likumu vienādu īstenošanu visā Savienībā, un/vai deleģētos 
aktus, ar kuriem groza vai papildina esošos likumus, īpaši tad, ja jāpievieno jauni 
sekundāri noteikumi. 

Laika grafiks 
Sākotnēji Komisija bija iecerējusi panākt politisku vienošanos ar likumdevējiem līdz 
2019. gada pavasarim, lai dalībvalstu iestādēm, kas īsteno ES budžetu, agrīni sniegtu 
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juridisku un finansiālu noteiktību. Tagad tā plāno pabeigt apspriešanos par DFS tiesību 
aktu kopumu līdz 2019. gada beigām jeb vienu gadu pirms jaunā izdevumu perioda 
sākuma.  

Detalizēts laika grafiks, kas atspoguļo likumdošanas procedūru saistībā ar nākamo DFS 
tiesību aktu kopumu, ir redzams 1. attēlā.  

1. attēls. DFS apspriešanas laika grafiks 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

 

apspriešana
DFS

2. MAIJS 2018. g.
Komisāri pieņem 
ES budžetu nākotnei; 
budžeta priekšlikumus 
iesniedz Eiropas 
Parlamentam

14. MAIJS
Budžetu turpmākajiem 
gadiem iesniedz 
Ministru padomei

29. MAIJS
Komisijas tiesību aktu 
priekšlikumi izdevumu 
programmām (1 no 3)

6. JŪNIJS
Komisijas tiesību aktu 
priekšlikumi izdevumu 
programmām (2 no 3)

12. JŪNIJS
Komisijas tiesību aktu 

priekšlikumi izdevumu 
programmām (3 no 3)28.-29. JŪNIJS

Eiropadomes 
sanāksme Briselē

2.-5. JŪLIJS
Eiropas Parlamenta 

plenārsēde
10.-13. SEPTEMBRIS

Eiropas Parlamenta 
plenārsēde

20. SEPTEMBRIS
Neformāla Eiropadomes 
sanāksme Vīnē, Austrijā 1.-4. OKTOBRIS

Eiropas Parlamenta 
plenārsēde 18.-19. OKTOBRIS

Eiropadomes 
sanāksme Briselē

20.-25. OKTOBRIS
Eiropas Parlamenta 
plenārsēde 13.-14. DECEMBRIS

Eiropadomes 
sanāksme Briselē

21.-22. MARTS 2019. g.
Eiropadomes 
sanāksme Briselē

9. MAIJS
ES vadītāju samits 

Sibiu, Rumānijā
23.-26. MAIJS

Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas

OKTOBRIS
Eiropadomes 

sanāksme Briselē2019. G. BEIGAS
DFS pieņemšana
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Mūsu loma DFS likumdošanas procedūrā 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir Eiropas Savienības neatkarīga ārējās revīzijas iestāde. 
Mūsu virsuzdevums ir sekmēt ES finanšu labāku pārvaldību, veicināt pārskatatbildību 
un pārredzamību un darboties kā neatkarīgai Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu 
aizstāvei. Mēs brīdinām par riskiem, apliecinām ticamību, norādām uz nepilnībām un 
sasniegumiem un sniedzam norādījumus ES politikas veidotājiem un likumdevējiem, kā 
uzlabot ES politikas un programmu pārvaldību un nodrošināt Eiropas iedzīvotāju 
informētību par to, kā viņu nauda tiek izlietota. 

Saistībā ar Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem mūsu konkrētais ieguldījums ir 
atzinumu sniegšana. Tos sagatavo vai nu pēc vienas no pārējo iestāžu lūguma, vai, ja 
priekšlikumam ir ietekme uz finanšu pārvaldību vai ja tas attiecas uz ieņēmumu 
iekasēšanas metodēm vai procedūrām, to sniegšana ir obligāta (sk. III pielikumu).  

Izskatot tiesību aktu priekšlikumus, mēs balstāmies uz sava iepriekšējā revīzijas darba 
rezultātiem (kas publicēti gada pārskatos un īpašajos ziņojumos). Saistībā ar nākamo 
DFS mēs esam sagatavojuši arī vairākus informatīvos apskatus, kuros izklāstījām savu 
viedokli, pirms Komisija bija nākusi klajā ar tiesību akta priekšlikumu. 

Komisija ir mūs lūgusi sniegt atzinumu par atlasītiem tiesību aktu priekšlikumiem 
(sk. 2. tabulu). Turklāt Padome un/vai Eiropas Parlaments katrs atsevišķi ir lūguši mūsu 
atzinumu par dažiem no minētajiem priekšlikumiem, parasti saskaņā ar 287. panta 
4. punktu. Mēs saņēmām lūgumu sniegt atzinumu par četriem citiem tiesību aktu 
priekšlikumiem, kas neietilpst DFS tiesību aktu kopumā, taču ir ar to saistīti.  
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2. tabula. ERP adresētie lūgumi sniegt atzinumu saistībā ar nākamo DFS 

Atzinums Iestāde Attiecīgais LESD pants  

DFS tiesību aktu kopums 

Atzinums Nr. 1/2018: 
tiesiskums Komisija 322. panta 1. punkta 

a) apakšpunkts  

Atzinums Nr. 5/2018: pašu 
resursi 

Komisija 
Parlaments 
Padome 

322. panta 2. punkts  
287. panta 4. punkts 
287. panta 4. punkts 

Atzinums Nr. 6/2018: kopīgo 
noteikumu regula 

Komisija 
Padome 

322. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts  
287. panta 4. punkts 

Atzinums Nr. 7/2018: KLP Komisija 
Parlaments 

287. panta 4. punkts 
322. pants  

Atzinums Nr. 9/2018: 
Krāpšanas apkarošanas 
programma 

Komisija 
Padome 

325. pants  
287. panta 4. punkts 

Atzinums Nr. 10/2018: NDICI 
Komisija 
Parlaments 
Padome 

322. panta 1. punkts  
322. pants 
287. panta 4. punkts 

Ārpus DFS tiesību aktu kopuma  

Atzinums Nr. 2/2018: Eiropas 
Monetārais fonds Parlaments 287. panta 4. punkts 

Atzinums Nr. 3/2018: 
11. Eiropas Attīstības fonds 

Komisija 
Padome 

287. panta 4. punkts 
287. panta 4. punkts 

Atzinums Nr. 4/2018: to 
personu aizsardzība, kuras 
ziņo par Savienības tiesību 
aktu pārkāpumiem  

Komisija 
Padome 
Parlaments  

325. pants 
287. panta 4. punkts 
325. panta 4. punkts 

Atzinums Nr. 8/2018: OLAF 
Komisija 
Parlaments 
Padome 

325. pants 
322. pants 
287. panta 4. punkts 
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Visbeidzot, pēdējos gados sagatavotajos revīzijas ziņojumos un informatīvajos 
dokumentos (sk. 3. tabulu) mēs esam formulējuši vairākus ieteikumus, priekšlikumus 
un ierosinājumus, kas attiecas uz sistēmiskiem problēmjautājumiem, kurus Komisijai 
bija jāatrisina, gatavojot jauno DFS.  

3. tabula. Informatīvie apskati saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam 

Nosaukums Publicēšanas datums 

Informatīvais apskats par Komisijas priekšlikumu 
daudzgadu finanšu shēmai 2021.–2027. gadam 2018. gada 10. jūlijs 

Informatīvais apskats par kohēzijas politikas 
vienkāršošanu pēc 2020. gada 2018. gada 28. maijs 

Ieguldījums ES pētniecības programmu vienkāršošanā pēc 
programmas “Apvārsnis 2020” 2018. gada 21. marts 

Informatīvais apskats par KLP nākotni 2018. gada 19. marts 
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Pielikumi 

I pielikums. Pārskats par Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem 
saistībā ar DFS tiesību aktu kopumu 

Nr. 
p. k. Programma Likumdošanas instruments 

Priekšlikumi saistībā ar DFS tiesību aktu kopumu 

1. 

DFS tiesību aktu kopums 

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam 

2. 

Priekšlikums Iestāžu nolīgumam starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību 

3. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 

4. Padomes lēmums par Eiropas Savienības pašu resursu 
sistēmu 

5. 

Padomes regula par metodēm un procedūru, lai darītu 
pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un 
nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, 
un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības 

6. 

Padomes Regula, ar ko izdara grozījumus Regulā (EEK, 
Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem 
pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido 
pievienotās vērtības nodokļi 

7. Padomes regula, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu 
resursu sistēmas īstenošanas pasākumus 

8. 
Tiesiskums, tiesības un vērtības 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”  

9. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido programmu “Tiesiskums”  

10. Eiropas Sociālais fonds+ Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)  

11. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fonds 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu 

12. Programma “Perikls”: euro 
aizsardzība pret viltošanu  

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu 
euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) 
laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam 

13. 
Eiropas Investīciju stabilizācijas 
funkcija ekonomiskajai un 
monetārajai savienībai 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi 
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Nr. 
p. k. Programma Likumdošanas instruments 

Priekšlikumi saistībā ar DFS tiesību aktu kopumu 

14. Reformas atbalsta programma Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Reformu atbalsta programmas izveidi  

15. LIFE –Vides un klimata pasākumu 
programma 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 
un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 

16. 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fonds un Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) 
Nr. 1306/2013 

17. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem 
plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un 
kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1307/2013 

18. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, 
Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 
produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, 
Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) 
Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus 
lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības 
reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka 
īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras 
nelielajām salām 

19. Erasmus+ 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ 
Regulu (ES) Nr. 1288/2013  

20. Radošā Eiropa 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un 
atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013  
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Nr. 
p. k. Programma Likumdošanas instruments 

Priekšlikumi saistībā ar DFS tiesību aktu kopumu 

21. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
un Kohēzijas fonds 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas 
fondu  

22. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu 
novēršanai pārrobežu kontekstā  

23. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās 
finansēšanas instrumentiem  

24. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas 
fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un 
finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma 
un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentu  

25. 

Pamatprogramma “Apvārsnis 
Eiropa” 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, 
ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 
Eiropa” 

26. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 
“Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu 
izplatīšanas noteikumiem 

27. Euratom pētniecības un mācību 
programma 

Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas 
Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību 
programmu 2021.–2025. gadam, kas papildina 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 
Eiropa”  

28. Starptautiskais eksperimentālais 
kodoltermiskais reaktors (ITER) 

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza 
Lēmumu 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas 
Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas 
attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības 
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Nr. 
p. k. Programma Likumdošanas instruments 

Priekšlikumi saistībā ar DFS tiesību aktu kopumu 

29. 

Vienotā tirgus programma, tostarp 
– Uzņēmumu konkurētspējas un 

mazo un vidējo uzņēmumu 
programma (COSME) 

– Pārtikas nekaitīgums 
– Dzīvnieku veselība un labturības 

un augu veselība 
– Statistika 
– Finanšu pakalpojumi 
– Patērētāji 
– Konkurence 
– Regulatīvā un administratīvā 

sadarbība 
– Noteikumus un standartu 

pieņemšana 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un 
vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas 
programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, 
Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, 
Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un 
Regulu (ES) 2017/826 

30. ES krāpšanas apkarošanas 
programma 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido ES krāpšanas apkarošanas programmu  

31. 

Eiropas kosmosa programma, 
tostarp: 
– Galileo un EGNOS 
– Copernicus 
– Veicināt inovatīvu Eiropas 

kosmosa nozari 
– Kosmosa situatīvā uzraudzība un 

kosmosa laikapstākļi 
GOVSATCOM (droši satelītsakari) 

– Eiropas Kosmosa aģentūra 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas 
Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ 
Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, 
(ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES 

32. InvestEU fonds un tā četras sadaļas: 
– ilgtspējīga infrastruktūra 
– pētniecība un inovācijas 
– sociālie ieguldījumi un prasmes 
– mazie un vidējie uzņēmumi 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido programmu “InvestEU”  

33. 

Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Padomes 
2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā 
piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 
108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo 
atbalstu 

34. Sadarbība muitas jomā (Muita) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” 

35. Sadarbība nodokļu jomā (Fiscalis) 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido 
programmu “Fiscalis” 

36. Eiropas Solidaritātes korpuss 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un 
atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un 
Regulu (ES) Nr. 375/2014 

37. 

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments, trīs nozares: 
– transports 
– enerģētika 
– digitālā nozare 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un 
(ES) Nr. 283/2014  
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Nr. 
p. k. Programma Likumdošanas instruments 

Priekšlikumi saistībā ar DFS tiesību aktu kopumu 

38. 

Digitālās Eiropas programma, pieci 
pīlāri: 
– augstas veiktspējas datošana 
– kiberdrošība 
– mākslīgais intelekts 
– padziļinātas digitālās prasmes 
– izvēršana plašā mērogā 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido 
Digitālās Eiropas programmu 

39. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonds / Starptautiski zvejas nolīgumi  

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 508/2014 

40. Patvēruma un migrācijas fonds Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi 

41. Integrētas robežu pārvaldības fonds, 
kam ir divas komponentes: 
– robežu pārvaldība un vīzas 
– muitas kontroles iekārtas 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu 
pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu 
pārvaldības fonda 

42. 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido 
finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles 
iekārtām 

43. Iekšējās drošības fonds Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par Iekšējās drošības fonda izveidi  

44. Kodoliekārtu ekspluatācijas 
izbeigšana Lietuvā 

Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido kodoliekārtu 
izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu 
Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas 
programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1369/2013 

45. 

Kodoldrošība un kodoliekārtu 
izņemšana no ekspluatācijas, 
tostarp: 
– palīdzība Bulgārijai 
– palīdzība Slovākijai 
– izņemšana no ekspluatācijas 

Komisijas objektos 
– kodoldrošība un kodoldrošības 

garantēšana 

Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido īpašu 
finansējuma programmu kodoliekārtu izņemšanai no 
ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanai un atceļ Padomes Regulu (Euratom) 
Nr. 1368/2013 

46. 

Eiropas Aizsardzības fonds, kurā 
ietverta: 
– pētniecība 
– spēju attīstīšana 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu 

47. Eiropas Miera nodrošināšanas fonds 

Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības 
politikas jautājumos priekšlikums Padomei, kas iesniegts 
ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko 
izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu 
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Nr. 
p. k. Programma Likumdošanas instruments 

Priekšlikumi saistībā ar DFS tiesību aktu kopumu 

48. 
Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments, tostarp: 
– Eiropas Attīstības fonds 
– Attīstības sadarbības 

instruments 
– Eiropas kaimiņattiecību 

instruments 
– Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību instruments 
– Partnerības instruments 
– Stabilitātes un miera 

veicināšanas instruments 
– Instruments sadarbībai 

kodoldrošības jomā 
– Kopējā īstenošanas regula 
– Eiropas Fonds ilgtspējīgai 

attīstībai 
– Makrofinansiālā palīdzība 
– Ārējo aizdevumu mandāts 
– Garantiju fonds ārējai darbībai 
– Āfrikas, Karību jūras baseina un 

Klusā okeāna reģiona valstis 
– migrācijas ārējie aspekti 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumentu 

49. 

Priekšlikums Padomes Regulai, ar kuru izveido Eiropas 
Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom 
līgumu 

50. Sadarbība ar aizjūras zemēm un 
teritorijām (tostarp Grenlandi) 

Priekšlikums Padomes Lēmumam par aizjūras zemju un 
teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot 
attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un 
Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (“Lēmums 
par aizjūras asociāciju”) 

51. Pirmspievienošanās atbalsta 
instruments 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
(IPA III) 

Priekšlikumi, kas saistīti ar DFS kopumu, taču tajā neietilpst 

+1  Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā 
fonda izveidi 

+2  Priekšlikums Padomes regulai par Finanšu regulu, ko 
piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam 

+3  

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas 
Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti 
(COM(2018) 338 final) 

+4  
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 
par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības 
tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018) 0218 final) 



36 

 

II pielikums. Komisijas priekšlikums 2021.–2027. gada DFS. Ierosinātās izmaiņas ES septiņu gadu budžetā 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

 

Erasmus u. c.

Kodoldrošība un kodoliekārtu 
izņemšana no ekspluatācijas u. c.

Pārtika un barība un patērētāji

Radošā Eiropa u. c.

ES palīdzības brīvprātīgie u. c.

Savienības civilās aizsardzības mehānisms

1.a
Konkurētspēja 
izaugsmei un 
nodarbinātībai ( tostarp 
pētniecība)

1.b Ekonomikas, sociālā un 
teritoriālā kohēzija

2.
Ilgtspējīga izaugsme: 
Dabas resursi ( tostarp 
kopējā lauksaimniecības 
politika)

3. Drošība un pilsonība

4. Globālā Eiropa

5.

1.
Vienotais tirgus, 
inovācijas un digitālā 
nozare ( tostarp pētniecība)

2. Kohēzija un vērtības

3.
Dabas resursi un vide 
( tostarp kopējā 
lauksaimniecības politika)

4. Migrācija un robežu 
pārvaldība 

6. Kaimiņvalstis un pasaule

7.
Eiropas publiskā 
administrācija

5. Drošība un aizsardzība

Administrācija

2014.–2020. g. DFS

1082 mljrd. EUR

(koriģēti un 2018. g. cenās)

2021.-2027. g. DFS

1135 mljrd. EUR

(2018. g. cenās)

5 %
PALIELINĀJUMS

Struktūra un kategorijas

10,8 %

14,6 %

35,8 %

34,5 %

36,9 %

29,7 %

1,1 %

4,9 %

8,9 %

9,6 %

6,5 %

6,7 %

2014.-2020. g. DFS

2021.-2027. g. DFS

49,9 ml jrd. EUR
(+43 %)

4,7 ml jrd. EUR
(+1 %)

63,0 ml jrd. EUR
(-16 %)

43,1 ml jrd. EUR
(+359 %)

12,6 ml jrd. EUR
(+13 %)

4,8 ml jrd. EUR
(+7 %)

Prioritārās jomas: ievērojams palielinājums 
nelielās kategorijās

52

63

jauns 
finansējums

pārdalīti

115
miljardi EUR

prioritāšu pārdalei

2021.-2027. g. DFS
1135 mljrd. EUR

166 mljrd. EUR

392 mljrd. EUR

337 mljrd. EUR

55 mljrd. EUR

109 mljrd. EUR

76 mljrd. EUR

+49,9 mljrd. EUR

+4,7 mljrd. EUR

-63,0 mljrd. EUR

+43,1 mljrd. EUR

+12,6 mljrd. EUR

+4,8 mljrd. EUR

Papildu līdzekļi prioritārajām jomām
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III pielikums. Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD) – 
ERP atzinumu juridiskais pamats 

Nav obligāti 
287. panta 4. punkts: “(..) Revīzijas palāta var arī jebkurā laikā iesniegt apsvērumus 
par konkrētiem jautājumiem, tostarp īpašu ziņojumu formā, un iesniegt atzinumus 
pēc citu Savienības iestāžu lūguma.” 

Obligāti 

322. panta 1. punkts 

“Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu pieņem: a) finanšu noteikumus, kuros 
jo īpaši nosaka budžeta apstiprināšanas un īstenošanas, kā arī aprēķinu uzrādīšanas 
un revīzijas procedūru. (..)” 

322. panta 2. punkts 

“Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un 
Revīzijas palātu nosaka metodes un procedūru, kā Komisijas rīcībā nodod budžeta 
ieņēmumus, kas paredzēti noteikumos par Savienības pašas resursiem, un paredz 
pasākumus, kuri vajadzības gadījumā jāveic, lai apmierinātu vajadzību pēc naudas 
līdzekļiem.” 

325. panta 4. punkts 

“Lai panāktu efektīvu un līdzvērtīgu aizsardzību dalībvalstīs, kā arī Savienības iestādēs 
un struktūrās, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu paredz novēršanas un apkarošanas 
pasākumus cīņai pret krāpšanu, kas apdraud Savienības finanšu intereses.” 

336. pants  

“Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot regulas saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, pēc apspriešanās ar pārējām attiecīgām iestādēm pieņem Eiropas 
Savienības Civildienesta noteikumus un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību.” 
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