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Kopsavilkums 
I Eiropas Savienība (ES) un tās dalībvalstis saņem iemaksas no trešām valstīm, 
pamatojoties uz nolīgumiem, kas noslēgti ar šīm valstīm. Iemaksas – galvenokārt 
finanšu iemaksas – vai nu tiek novirzītas ar ES vispārējā budžeta un ES aģentūru 
budžetu starpniecību, vai arī tiek tieši piešķirtas dažām dalībvalstīm. Izmantojot šos 
nolīgumus ar ES, trešās valstis iegūst piekļuvi ES programmām, darbībām un/vai 
ES iekšējam tirgum. 

II Jau ir pieejams ievērojams informācijas apjoms par ES nolīgumiem ar trešām 
valstīm un ar tiem saistītajām iemaksām, taču šī informācija ir sadrumstalota un 
nepilnīga. Tāpēc šo apskatu sagatavojām no ERP kā ES ārējās revīzijas iestādes 
skatpunkta, lai sniegtu visaptverošu apskatu par iemaksām un noteikumiem, kas tās 
reglamentē. 

III Šī nav revīzija, bet gan apskats par informāciju, kas šim nolūkam iegūta no ES un 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas struktūrām, kā arī no pētījumiem, ziņojumiem, 
rakstiem, akadēmiskām publikācijām un citas publiskas informācijas. 

IV Trešo valstu iemaksas ES vispārējā budžetā 2019. gadā bija 1,5 miljardi EUR jeb 
1 % no kopējiem ES ieņēmumiem. Šīs iemaksas veica 18 valstis, un tās tika sadalītas 
gandrīz 30 programmām un darbībām. Papildus tam dažas trešās valstis veic iemaksas 
arī tieši dažām ES aģentūrām. 

V Komisija un aģentūras pārvalda iemaksas decentralizēti, un Komisijā nav centrālas 
struktūras, kurai par tām būtu izvērsts pārskats. Pārvaldības process ir sarežģīts, jo 
īpaši attiecībā uz iemaksām, kas veiktas saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas 
zonu. Iemaksu summu aprēķināšanas sākumpunkts vairākumā gadījumu ir valsts 
iekšzemes kopprodukta relatīvais lielums salīdzinājumā ar ES iekšzemes kopproduktu. 
Pēc tam iemaksu summas bieži vien koriģē, katru gadījumu izskatot atsevišķi. 

VI Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES izraisīs trešo valstu iemaksu vispārēju 
pieaugumu, ja ņem vērā tās ietekmi uz individuālo iemaksu aprēķinu (jo ES iekšzemes 
kopprodukts būs mazāks) un to, ka Apvienotā Karaliste kā trešā valsts piedalīsies dažās 
ES programmās. 
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VII Papildus iemaksām ES programmās un darbībās Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice) arī nodrošina līdzekļus 
tieši ES dalībvalstīm – kopumā šī summa vidēji sasniedz 0,5 miljardus EUR gadā. Šos 
līdzekļus nodrošina, izmantojot divas iemaksu shēmas (Eiropas Ekonomikas zonas / 
Norvēģijas dotācijas un Šveices iemaksu), kuru mērķis ir papildināt ES kohēzijas 
politiku. Šīs iemaksas var uzskatīt par ekvivalentu Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstu dalībai ES iekšējā tirgū. ES iestādes nav tieši iesaistītas šo līdzekļu 
pārvaldībā un uzraudzībā. 

VIII Mēs uzsveram šādus galvenos izaicinājumus, kas saistīti ar trešo valstu iemaksu 
pārvaldību: 

o jautājumu risināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES un ietekmi 
uz trešo valstu iemaksām; 

o līdzsvara panākšana starp procedūru konsekvences veicināšanu un iespēju 
iemaksu aprēķināšanā un pārvaldībā ņemt vērā programmu vai valstu īpašos 
apstākļus; 

o pārredzamības un pārskatatbildības veicināšana, detalizēti ziņojot par iemaksām 
ES un aģentūru budžetos; 

o attiecībā uz iemaksām, ko ārpus ES budžeta veic tieši dalībvalstīm, iekšējā tirgus 
priekšrocību izmantošana sarunās par iemaksu summām un efektīvas 
koordinēšanas nodrošināšana ar ES politikas virzieniem. 
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Ievads 
01 ES saņem aptuveni 1 % no saviem ieņēmumiem kā iemaksas no trešām valstīm. 
2019. gadā no 18 valstīm (Eiropas kaimiņvalstīm, kandidātvalstīm, potenciālajām 
kandidātvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstīm) tika 
saņemti 1,5 miljardi EUR. Šīs iemaksas ļauj trešām valstīm gūt labumu no tādām 
ES programmām kā “Apvārsnis 2020” vai “Erasmus+”, kā arī piedalīties dažu 
ES aģentūru darbībās. Plašākās ārpolitikas stratēģijas ietvaros ES trešām valstīm atver 
daudzas no savām iekšējām programmām un darbībām. Trešo valstu iesaiste 
ES programmās var arī sekmēt svarīgu sadarbību Eiropas Savienībai stratēģiskajās 
jomās (piemēram, kosmosa jomā vai pētniecībā un izstrādē). 

02 Turklāt EBTA valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice – tieši nodrošina 
līdzekļus vairākām ES dalībvalstīm – kopumā vidēji 0,5 miljardus EUR gadā. Šie līdzekļi 
paredzēti, lai palīdzētu mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības Eiropas Ekonomikas 
zonā (EEZ) un Eiropas Savienībā. Šīs iemaksas var uzskatīt par ekvivalentu dalībai 
ES iekšējā tirgū. 

03 Iemaksas parasti ir finanšu iemaksas, bet trešās valstis var veikt ieguldījumus arī 
natūrā. Šāda veida ieguldījums nav tik izplatīts, un parasti tas attiecas uz ekspertu 
norīkošanu darbam Komisijā vai ES aģentūrās. 

04 Process, kurā vienojas par trešo valstu iemaksu apmēru, aprēķinu un iekasēšanu, 
ir sarežģīts. Tā pamatā ir daži kopīgi principi, un to decentralizēti pārvalda galvenokārt 
Komisijas ģenerāldirektorāti (ĢD) un aģentūras. Turklāt atbildību par tieši piešķirto 
līdzekļu pārvaldību dalībvalstis dala ar EBTA valstīm, kuras nodrošina šos līdzekļus. 
1. attēlā ir parādītas dažādas trešo valstu finanšu iemaksas. 
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1. attēls. Apskats par trešo valstu finanšu iemaksām 2019. gadā 

 
1 ES decentralizētās aģentūras (sk. 21.–23. punktu). 
2 Pamatojoties uz kopējiem piešķīrumiem attiecīgajos finansēšanas periodos, summa aplēsta kā gada 

vidējā summa (sk. 02. punktu). 

Avots: ERP. 

05 Nosacījumi dalībai konkrētā ES programmā, tostarp finanšu iemaksas, ir noteikti 
starptautiskos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un katru trešo valsti. Pašlaik ir spēkā 
aptuveni 100 šādi nolīgumi, bet kopumā ES ir noslēgusi vairāk nekā 1000 nolīgumu ar 
vairāk nekā 100 trešām valstīm un vairākām starptautiskām organizācijām1. 

06 Sabiedrības interese par ES attiecībām ar trešām valstīm pēdējā laikā ir 
palielinājusies pēc tam, kad stājās spēkā tirdzniecības nolīgumi ar Kanādu un Japānu2, 
kā arī pēc Apvienotās Karalistes (AK) lēmuma izstāties no ES un diskusijas par ES un 
Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību formu, tostarp Apvienotās Karalistes dalību 
ES finansējuma programmās. 

                                                      
1 ES Publikāciju birojs: EUR-Lex – Starptautisko nolīgumu direktorijs. 

2 OV L 11, 14.1.2017., 23. lpp.; OV L 330, 27.12.2018., 3. lpp. 
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ES budžets

EEZ un 
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dotācijas

ES programmas 
un darbībasES aģentūru 

budžeti1
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Vairākas 
ES dalībvalstis
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valstis

EBTA valstis 
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EBTA 
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Pārvalda 
13 ģenerāldirektorāti 
un vairākas aģentūras

Pārvalda 
dalībvalstis un 

EBTA valstis

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
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07 Eiropas Revīzijas palātai (ERP) kā ES ārējās revīzijas iestādei ir unikāls skatījums uz 
ES politikas jomām, iniciatīvām un finansēm. Ar šo apskatu mēs vēlamies reaģēt uz 
sabiedrības interesi un sniegt visaptverošu ainu par trešo valstu iemaksām ES un tās 
dalībvalstīm, tostarp informāciju par to, kā iemaksas tiek noteiktas, pārvaldītas, 
paziņotas un revidētas. 
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Apskata tvērums un pieeja 
08 Apskats aptver trešo valstu finanšu iemaksas ES budžetā un ES aģentūru 
budžetos, kā līdzekļus, ko trešās valstis tieši piešķīrušas dažām dalībvalstīm un kas 
tādējādi tiek pārvaldīti ārpus ES budžeta. Tas aptver arī ieguldījumus natūrā, kas 
Eiropas Savienībai tiek veikti saskaņā ar Līgumu Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Ņemot 
vērā aģentūru piemērotās kārtības atšķirības, apskatā tiks aprakstīti šīm struktūrām 
veikto iemaksu aprēķina principi, bet nebūs iekļauta pārvaldība, ziņošana, iekšējā 
kontrole un revīzija. 

09 Visas šīs iemaksas izriet no starptautiskiem nolīgumiem (vai – izņēmuma 
gadījumos – no saprašanās memorandiem), kas noslēgti starp trešām valstīm un ES. 
Citu veidu debitoru parādi no trešām valstīm, kuri no šiem nolīgumiem neizriet 
(piemēram, neizmantotais projektu finansējums, nodevas, naudas sodi un sankcijas), 
neietilpst apskata tvērumā. 

10 Informācija par ES nolīgumiem ar trešām valstīm un ar tiem saistītajām iemaksām 
principā ir pieejama, taču tā ir sadrumstalota un nepilnīga. Ņemot vērā pašreizējo 
sabiedrības interesi (sk. 06. punktu), apskata mērķis ir šo informāciju izklāstīt vispusīgi, 
lai novērstu pašreizējos trūkumus un vienkopus sniegtu finanšu apskatu par iemaksām, 
kā arī aprakstu par galvenajiem noteikumiem un principiem, kas tās reglamentē. Šī ir 
pirmā reize, kad ERP padziļināti analizē šo jomu. 

11 Šajā finanšu apskatā analizētais periods ir no 2014. gada līdz 2019. gadam. 
Attiecībā uz iemaksu mehānismu analītisko aprakstu mēs esam izvērtējuši situāciju 
apskata gatavošanas laikā, ja vien nav norādīts citādi. 

12 Šis nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas balstīts uz publiski pieejamu 
informāciju, kura īpaši šajā nolūkā vākta līdz 2020. gada decembrim. Mēs vācām šo 
informāciju no Eiropas Komisijas, ES aģentūrām, Eiropas Ārējās darbības 
dienesta (EĀDD) un EBTA struktūrām. Apskata sagatavošanā tika izmantoti arī pētījumi, 
ziņojumi, raksti, akadēmiskas publikācijas un cita publiski pieejama informācija par šo 
tēmu. 
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13 Lai sniegtu plašāku ieskatu iemaksu mehānismu praktiskajā darbībā, esam 
atlasījuši vairākus piemērus: 

o Iemaksas ES programmās un darbībās: 

o “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”, kas veido lielākās programmu iemaksas, 

o EBTA valstu iemaksas, kas veido ievērojamas summas un ko pārvalda atšķirīgi 
mehānismi; 

o Iemaksas, ko veic tieši dalībvalstīm: 

o EEZ/Norvēģijas dotācijas un Šveices iemaksa, kas veido visas iemaksas ārpus 
ES budžeta. 
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Apskats par iemaksām 
Juridiskais pamats 

14 Nosakot attiecības ar trešo valsti, ES parasti izmanto augsta līmeņa starptautiskus 
nolīgumus, kuros formulē attiecību vispārējo satvaru. ES noslēdz šos nolīgumus 
saskaņā ar standarta procedūru, kas noteikta Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) (sk. I pielikumu). Šādi nolīgumi ir ļoti dažādi. Šajos augsta līmeņa 
starptautiskajos nolīgumos parasti nav noteiktas trešo valstu iemaksas. 

15 Papildus augsta līmeņa nolīgumiem ES bieži vien ar katru trešo valsti noslēdz 
atsevišķu pamatnolīgumu par vispārējiem principiem dalībai ES programmās. Pēc tam 
puses noslēdz atsevišķus nolīgumus par īpašām programmām, ko var pieņemt ar 
Komisijas lēmumu, izmantojot vienkāršotu procedūru, kas noteikta LESD3. Šajos 
atsevišķajos nolīgumos ir noteiktas finanšu iemaksas, ko katra valsts maksā Eiropas 
Savienībai, un citi īpaši dalības nosacījumi. 

16 2. attēlā trešās valstis sagrupētas, pamatojoties uz to, kāda veida augsta līmeņa 
nolīgumu tās noslēgušas ar ES. ES ir visciešākās attiecības ar EBTA valstīm, 
kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm dalībai ES, kā arī ar Eiropas 
kaimiņattiecību politikas (EKP) valstīm. Attēlā parādītas arī 18 trešās valstis, kas veic 
iemaksas ES programmās un darbībās. 

                                                      
3 LESD 218. panta 7. punkts. 
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2. attēls. ES attiecības ar trešām valstīm 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju (TRADE ĢD attiecībā uz augsta līmeņa 
nolīgumiem un BUDG ĢD attiecībā uz valstīm, kas veic iemaksas). 

Eiropas 
kaimiņattiecību 

politika

Partnerības un 
sadarbības 
nolīgumi

Brīvās 
tirdzniecības 

nolīgumi

Ekonomisko 
partnerattiecību 

nolīgumi

Asociācijas / sadarbības 
nolīgumi

Muitas 
savienība

Stabilizācijas un 
asociācijas nolīgumi 

EBTA

Eiropas 
Ekonomikas 

zonas nolīgums

Divpusējo 
nolīgumu 
kopums

ES
kandidātvalstis

Potenciālās ES
kandidātvalstis

Armēnija

Azerbaidžāna 

Irāka
Kazahstāna 

Krievija
Tadžikistāna

Gruzija 
Izraēla

Moldova
Tunisija
Ukraina

Alžīrija 
Ēģipte 

Jordānija 
Libāna 

Maroka
Palestīnas 

pašpārvalde

Čīle

Fēru Salas
Kanāda

Kolumbija
Ekvadora

Japāna

Singapūra
Dienvidkoreja

Vjetnama

Meksika
Peru

Karību jūras reģiona valstis 
(CARIFORUM) 

Centrālāfrikas Republika 
Austrumāfrika un Dienvidāfrika 

(ESA) 
Dienvidāfrikas Attīstības 

kopiena (SADC) 
Kotdivuāra 

Gana 
Klusā okeāna valstis 

Andora
Sanmarīno

Turcija
Islande

Lihtenšteina
Norvēģija

Šveice

Albānija 
Melnkalne

Ziemeļmaķedonija 
Serbija 

Bosnija un 
Hercegovina

Kosova*

Augsta līmeņa 
nolīgumi

Citas svarīgas 
attiecības

Valstis, kas veic iemaksas 
ES programmās un darbībās

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 
1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības 
deklarāciju.

Centrālamerika
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Finanšu apskats 

17 ES vispārējā budžetā veiktās iemaksas ir vislielākās. Šīs iemaksas pašlaik veic
18 trešās valstis, un tās ir sadalītas starp gandrīz 30 programmām un darbībām (pilnu 
apskatu sk. II pielikumā un III pielikumā). 

Iemaksas ES programmās un darbībās 

Iemaksas ES vispārējā budžetā 

18 3. attēlāir parādīta kopējā summa, ko trešās valstis 2014.–2019. gada periodā ir
iemaksājušas ES budžetā, un pieci lielākie kopsummas komponenti. Iemaksas, kas 
veiktas saistībā ar EEZ līgumu, tiek apkopotas visām programmām kopā (un kā tādas ir 
parādītas attēlā). Kopējais iemaksu palielinājums laikposmā no 2016. līdz 2017. gadam 
galvenokārt izrietēja no tā, ka Šveices dalība pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 
mainījās no daļējas uz pilnu (sīkāku informāciju sk. 77. punktā). 

3. attēls. Kopējās iemaksas ES budžetā 2014.–2019. gadā

Piezīme. Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ietilpst arī Šveices un Ukrainas iemaksas Euratom 
pētniecības un mācību programmā un Šveices iemaksa starptautiskā eksperimentālā kodoltermiskā 
reaktora (ITER) projekta darbībās. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas un Padomes datiem. 

ES Globālās navigācijas satelītu 
sistēma

Iekšējās drošības fonds

Erasmus+

EEZ iemaksas (dažādas 
programmas un darbības)

“Apvārsnis 2020”
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1 504

0
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19 Absolūtos skaitļos lielākās līdzekļu devējas ir Šveice, Norvēģija, Izraēla un Turcija, 
kuru kopējās iemaksas veido aptuveni 95 % no visām trešo valstu ikgadējām iemaksām. 
No šīm iemaksām 99 % iekasē pieci ģenerāldirektorāti: Pētniecības un inovācijas 
ģenerāldirektorāts (RTD), Budžeta ģenerāldirektorāts (BUDG), Izglītības, jaunatnes, 
sporta un kultūras ģenerāldirektorāts (EAC), Iekšējā tirgus, rūpniecības, 
uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts4 (GROW)5 un Migrācijas un iekšlietu 
ģenerāldirektorāts (HOME). 4. attēlā ir sniegta sīkāka informācija par to, kā iemaksas 
ES 2019. gada budžetā ir sadalītas starp trešām valstīm, konkrētām ES programmām un 
darbībām, ko pārvalda šie ģenerāldirektorāti (pilnu apskatu par 2014.–2019. gada 
periodu sk. II pielikumā). BUDG ĢD centralizēti iekasē EEZ iemaksas un pēc tam tās 
sadala starp ģenerāldirektorātiem, kas ir atbildīgi par attiecīgo programmu un darbību 
pārvaldību. 

                                                      
4 Mazie un vidējie uzņēmumi. 

5 Sākot ar 2020. gada 1. janvāri atbildība par ES kosmosa un aizsardzības darbībām ir pārcelta no 
GROW ĢD uz jauno DEFIS ĢD. 
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4. attēls. Apskats par galvenajām iemaksām ES budžetā 2019. gadā
sadalījumā pa valstīm, programmām un atbildīgajiem ĢD

Piezīme. Šis skaitlis attiecas uz iemaksām, kādas pieprasīja Komisija (tiesības). Summas, ko trešās valstis 
faktiski samaksāja 2019. gadā, var nedaudz atšķirties finanšu gadu nodalīšanas procedūru vai 
maksājumu kavējumu dēļ. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegtajiem datiem. 

Šveice

Norvēģija

Izraēla

Turcija

Serbija
Islande

Ziemeļmaķedonija
Ukraina

Bosnija un Hercegovina
Tunisija

Albānija

Fēru Salas
Melnkalne

Armēnija
Gruzija

Lihtenšteina
Moldova
Kosova*

“Apvārsnis 2020”

EEZ iemaksas

Erasmus+

Iekšējās drošības 
fonds (IDF)

ES Globālas navigācijas 
satelītu sistēmas (GNSS)

Uzņēmumu un MVU 
konkurētspējas 
programma (COSME)

Eiropas Solidaritātes 
korpuss

Radošā Eiropa

Vīzu informācijas sistēma (VIS) 
un Šengenas informācijas 
sistēma (SIS II)

Citas programmas

RTD

BUDG

EAC

GROW

HOME

859,9

395,8

160,8

39,6

33,9

miljoni EUR
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20 EEZ iemaksu sadalījums pa valstīm un programmām vai darbībām ir parādīts 
5. attēlā (sīkāku informāciju sk. III pielikumā). 

5. attēls. EEZ 2019. gada iemaksas sadalījumā pa valstīm un 
programmām vai darbībām 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dokumentiem. 

miljoni EUR

Norvēģija

“Apvārsnis 2020”

Islande

Lihtenšteina

Erasmus+

ES Globālas navigācijas 
satelītu sistēmas (GNSS)

Copernicus

Decentralizētās aģentūras

Radošā Eiropa

Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments
Nodarbinātība un sociālā 
inovācija (EaSI)

Civilās aizsardzības mehānisms

Administratīvie izdevumi

Veselības programma

Citas programmas un darbības

250,2

68,3

20,7

14,3

11,1

4,6

3,6

1,9

1,7

1,5

1,4

4,4

11,9 Iepriekšējo daudzgadu finanšu 
shēmu programmu pabeigšana
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Iemaksas ES aģentūrām 

21 Papildus Komisijai arī aģentūras pārvalda konkrētas ES programmas un darbības. 
Ir trīs veidu ES aģentūras: Komisijas izpildaģentūras, decentralizētās aģentūras un citas 
struktūras ar īpašām pilnvarām; no tām iemaksas no trešām valstīm saņem tikai 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts. 

22 Izpildaģentūras pilnībā finansē Komisija no ES budžeta, un tas nozīmē, ka 
jebkādas trešo valstu iemaksas jau ir iekļautas 4. attēlā sniegtajā apskatā par 
iemaksām vispārējā budžetā. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts saņem arī trešo 
valstu iemaksas no ES budžeta. 

23 Decentralizētās aģentūras saņem iemaksas no trešām valstīm vai nu ar 
ES vispārējā budžeta starpniecību, vai tieši savos budžetos. Šīs tiešās iemaksas 
2019. gadā sasniedza 37 miljonus EUR (sk. 6. attēlu). 
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6. attēls. Iemaksas, ko 2019. gadā tieši saņēma ES decentralizētās
aģentūras

Aģentūras: 
Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) 
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) 
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) 
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) 
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI, ESMA) 
Eiropas Banku iestāde (EBI) 
Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) 
Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 
(eu-LISA) 
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) 

Piezīme. Tā kā šīs iemaksas nav daļa no ES vispārējā budžeta, tās nav iekļautas 4. attēlā sniegtajā 
apskatā. Skaitļi ir balstīti uz 2019. gada tiesībām. Apskats neattiecas uz ieguldījumiem, kas aģentūrām 
veikti natūrā. 

Avots: ERP, pamatojoties uz aģentūru atbildēm uz ERP aptaujas anketas jautājumiem. 

0,1

miljoni EUR

0,1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,4 3,7 5,3 22,8

EBTA valstis
(Islande, Lihtenšteina, 

Norvēģija un Šveice) 

Turcija
0,3
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ES atbalsts iemaksu finansēšanai 

24 Eiropas paplašināšanās un kaimiņattiecību stratēģijās ir uzsvērts, cik svarīga ir 
trešo valstu dalība ES programmās un ES aģentūru darbībās6. Lai atbalstītu sadarbību 
ar trešām valstīm šajā jomā, ES var daļēji atlīdzināt to iemaksas no diviem ārējās 
darbības instrumentiem: Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA II) un Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta (EKI). Mērķis IPA saņēmēju dalībai ES programmās un 
aģentūrās ir sagatavot valstis pilnīgai dalībai ES. 

25 Trešai valstij vispirms ir pilnībā jāveic iemaksa un pēc tam jāpieprasa samaksātās 
summas daļēja atlīdzināšana. IPA II parasti nodrošina atmaksu līdz 90 % no valsts 
iemaksas pirmajā līdzdalības gadā, turpmākajos gados atmaksas daļa pakāpeniski 
samazinās. EKI parasti sniedz atbalstu līdz 50 % no iemaksām. 

26 Pirms IPA II atbalsta sniegšanas dalībai ES programmās Komisija novērtē valsts 
īpašo situāciju un nosaka intervences loģiku. Komisija izmanto vairākus rādītājus, lai 
novērtētu katrai valstij sniegtā atbalsta efektivitāti. Šie rādītāji dažādās valstīs var 
ievērojami atšķirties. Šo atšķirību iemesli nebija pieejami, un izmantoto rādītāju skaits 
nav saistīts ar atmaksājamajām summām (sk. piemēru 1. izcēlumā). 

                                                      
6 Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam “Par Eiropas kaimiņattiecību politikas 

nostiprināšanu” (COM(2006) 726 galīgā redakcija); Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas 
Parlamentam “Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2008.–2009. gadā” (COM(2008) 674 
galīgā redakcija). 
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1. izcēlums 

Rādītāji, ko izmanto, lai novērtētu Melnkalnes un Serbijas iemaksām 
piešķirto IPA II atbalstu 

Komisija piešķir aptuveni 1 miljonu EUR gadā, lai daļēji atlīdzinātu Melnkalnes 
iemaksas. Lai novērtētu valsts dalību ES programmās, tā izmanto šādus sešus 
rādītājus: 

o to programmu skaits, par kurām ir noslēgts nolīgums; 
o to struktūru skaits, kuras pilnībā gūst labumu no ES programmām un 

iniciatīvām; 
o savlaicīga iemaksu atlīdzināšana; 
o Melnkalnes līdzatbildības līmenis un apņemšanās piedalīties ES programmās, 

tostarp finansiāli; 
o informētības līmenis par ES programmām valstī; 
o iesaistes un informēšanas līmenis minoritāšu kopienās. 

Komisija sniedz atbalstu Serbijai aptuveni 16 miljonu EUR apmērā gadā. Tā ņem 
vērā šādus divus rādītājus: 

o to programmu skaits, par kurām ir noslēgts nolīgums; 
o Serbijas dalības rādītāji dažādās ES programmās. 

27 Plānošanas dokumentos par katru valsti Komisija sniedz datus par konkrētām 
valstīm, tostarp informāciju par iemaksām un atlīdzinātajām summām saskaņā ar 
IPA II. Nav visaptveroša apskata par visiem atlīdzināšanas maksājumiem, kas katru 
gadu veikti no abiem iepriekš minētajiem ES finansēšanas instrumentiem, pa valstīm 
un ES programmām vai darbībām. 

Iemaksas, ko veic tieši dalībvalstīm 

28 EBTA valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice) sniedz papildu līdzekļus 
projektiem un programmām, ko galvenokārt tieši īsteno dažas ES dalībvalstis, atsevišķi 
no ES budžeta un ar atšķirīgiem īstenošanas noteikumiem (sk. 78.–107. punktu). Šīs 
iemaksas, kas vidēji ir 0,5 miljardi EUR gadā, tiek veiktas tieši dalībvalstīm, 
pamatojoties uz nolīgumiem, kas noslēgti starp EBTA valstīm un ES, un ir paredzētas, 
lai papildinātu ES kohēzijas politiku, samazinot sociālās un ekonomiskās atšķirības. 
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Iemaksas ES programmās un darbībās 

Iemaksu noteikšana, pārvaldība, ziņošana un revīzija 

Pienākumu sadale 

29 Komisijai ir lielākā loma, pārvaldot iemaksas no ES puses. 7. attēlā ir aprakstīti to 
dažādo ES struktūru galvenie pienākumi, kuras strādā ar trešo valstu iemaksām. 

7. attēls. Pienākumu sadalījums saistībā ar trešo valstu iemaksām 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz informāciju no publiskiem avotiem un Komisijas un EĀDD sniegto 
informāciju. 

Iemaksu summu noteikšana 

30 Iemaksu noteikšanas sākumpunkts ir aprēķins, kurā summas, kas katru gadu 
piešķirtas attiecīgajai ES programmai vai darbībai, tiek reizinātas ar koeficientu, ko sauc 
par “proporcionalitātes koeficientu”. Attiecīgajai ES programmai vai darbībai piešķirtās 
summas nosaka, pamatojoties vai nu uz budžetā paredzētajām summām, vai 
faktiskajiem izdevumiem. 

Sarunas par 
nolīgumiem par dalību 

ES programmās un 
darbībās

Komisijas ĢD / 
ES aģentūras

atbild par 
ES programmām un 

darbībām

Iemaksu pārvaldība
(aprēķins, iekasēšana)

Komisijas ĢD / 
ES aģentūras

atbild par 
ES programmām un 

darbībām

BUDG ĢD 
par EEZ iemaksām

Komisija 
NEAR ĢD

daļēja iemaksu 
atlīdzināšana

Ziņošana par 
iemaksām

Komisija 
BUDG ĢD

ES vispārējais budžets
ES gada pārskati

ES aģentūras
aģentūru gada budžeti
aģentūru gada pārskati

Iemaksu 
iekšējā kontrole 

un revīzija

Komisija / 
ES aģentūras

ĢD, Iekšējās revīzijas 
dienests, aģentūras un 

to revidenti

Eiropas Birojs 
krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) 
krāpšanas izmeklētāji

Eiropas Revīzijas 
palāta (ERP)

ārējais revidents

Komisijas ģenerālsekretariāts

Visu to ES ārējās darbības aspektu koordinēšana, kurus pārvalda attiecīgie ģenerāldirektorāti

Eiropas Ārējās 
darbības dienests 

(EĀDD)
iesaistīts sarunās par 
nolīgumiem attiecībā 

uz lielāko daļu 
ģeogrāfisko apgabalu, 

izņemot 
Rietumbalkānu valstis 

un Turciju, – šajās 
sarunās ar EĀDD tikai 

apspriežas



22 

31 Proporcionalitātes koeficients ir noteikts nolīgumā starp trešo valsti un ES. Tā
mērķis ir atspoguļot trešās valsts ekonomikas relatīvo lielumu salīdzinājumā ar ES (vai 
visu programmā iesaistīto valstu) ekonomikas apmēru, pamatojoties uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP)7. 

32 Lai aprēķinātu proporcionalitātes koeficientu, parasti izmanto vienu no šādām
trim formulām: 

o A formula (saukta arī par “IKP formulu”):

Trešās valsts IKP
ES IKP

o B formula (saukta arī par “EEZ formulu”, kā izmantota EEZ līgumā):
Trešās valsts IKP

ES IKP + trešās valsts IKP
 

o C formula (izmanto tikai īpašos gadījumos):

Trešās valsts IKP
Visu to valstu IKP, kas piedalās programmā vai darbībā

 

33 Visplašāk tiek izmantotas A un B formulas. A formula ir standarta formula, ko
piemēro trešo valstu iemaksām. Tā kā B formulai ir lielāks saucējs nekā A formulai,tā ir 
izdevīgāka trešām valstīm un to piemēro valstīm, ar kurām ES ir ciešākas attiecības 
(parasti EEZ EBTA valstīm, kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm). 

34 C formulu izmanto retāk. To piemēro, lai aprēķinātu, piemēram, Šengenas
asociēto valstu8 (Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices) iemaksas tādu 
lielapjoma IT sistēmu darbībā, kas ir svarīgas Šengenas zonas netraucētai darbībai. Kā 
piemērus var minēt Šengenas Informācijas sistēmu (SIS) un Vīzu informācijas 
sistēmu (VIS). Formulas konkrētais saucējs atspoguļo to, ka visām iesaistītajām valstīm 
būtu jāsedz sava daļa no sistēmas darbības izmaksām. Atšķirībā no iemaksu aprēķina 
citās ES programmās, kurā izmanto budžetā paredzētās summas, SIS un VIS iemaksas 

7  Izmantojot Eurostat statistikas datus par IKP (tirgus cenās). Pieejamie IKP dati tiek publicēti Eurostat 
tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

8   Sk. Šengenas asociācijas nolīgumus: Norvēģija un Islande ir parakstījušas vienu un to pašu nolīgumu 
ar Padomi (OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.), savukārt Lihtenšteina pievienojās ES un Šveices 
nolīgumam, pamatojoties uz atsevišķu protokolu (OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp., un OV L 160, 
18.6.2011., 21. lpp.). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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aprēķina, pamatojoties uz to maksājumu summu, kas veikti katras IT sistēmas darbībai 
konkrētā gadā. 

35 Dažos gadījumos, īpaši attiecībā uz EBTA valstīm, iemaksu summas tieši izriet no 
aprēķina, kura pamatā ir viena no trim iepriekš aprakstītajām formulām. Tomēr citos 
gadījumos aprēķinātās summas drīzāk ir pamats sarunām. Komisija var vienoties ar 
trešo valsti par korekcijām, kas var būtiski mainīt ar formulām iegūtās teorētiskās 
summas. 

36 Piemēram, Komisija vienojās ar divām trešām valstīm par simbolisku summu 
1 EUR apmērā kā pirmo ieguldījumu programmā “Radošā Eiropa”, lai dotu tām laiku 
veidot spējas, kas ļautu gūt labumu no programmas. Citā gadījumā trešā valsts 
piedāvāja maksāt lielāku iemaksu nekā tā, kas izriet no B formulas piemērošanas, un 
tas atspoguļo šīs valsts sekmīgo dalību attiecīgajā ES programmā (sk. 3. izcēlumu). 

37 Šīm korekcijām nav standartizētu metožu vai procedūru, un Komisijas pieeja 
atšķiras atkarībā no programmas un attiecīgās trešās valsts. Lai noteiktu galīgās 
iemaksu summas, Komisija ņem vērā vairākus aspektus, piemēram, ieguvumus, ko 
trešajai valstij devusi dalība programmā, sarunu īpašo politisko un ekonomisko 
kontekstu un plašākus ES ārpolitikas mērķus. 

38 Lielāko daļu iemaksu, ko tieši veic decentralizētām ES aģentūrām, aprēķina, 
piemērojot vai nu A formulu, vai B formulu. Eiropas Banku iestādei, Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei to 
EBTA valstu iemaksas, kuras piedalās šo iestāžu darbībās, aprēķina, izmantojot citu 
formulu, kurā proporcionalitātes koeficients ir balstīts uz trešās valsts balsu svērumu 
salīdzinājumā ar ES dalībvalstu balsu svērumu. Katras valsts balsu svērums ir atkarīgs 
no tās iedzīvotāju skaita. 

39 Dažos gadījumos trešo valstu iemaksas nosaka, pamatojoties uz aģentūras 
darbības izmaksām tām darbībām, kurās trešā valsts piedalās. Tas attiecas, piemēram, 
uz Norvēģijas un Šveices iemaksām Eurofound veiktā konkrētā apsekojumā vai 
Norvēģijas iemaksām Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes budžetā saistībā ar 
konkrētu IT projektu. 
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Iemaksu pārvaldība 

40 Pēc tam, kad ir panākta vienošanās par summām, atbildīgie Komisijas
ģenerāldirektorāti prasa iemaksas katrai programmai. Tas parasti izpaužas kā viens 
uzaicinājums gadā veikt iemaksu katrai programmai un katrai trešai valstij. Pastāv arī 
izņēmumi, piemēram, attiecībā uz iemaksām pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, 
proti, ir divi uzaicinājumi gadā, un attiecībā uz EEZ iemaksām, ko iekasē, izmantojot 
vienu uzaicinājumu veikt iemaksas visām programmām. 

41 Visas ar programmu saistītās iemaksas no trešām valstīm var izmantot tikai šai
programmai. Tomēr programmas pēdējā gada neizmantotās iemaksas var pārnest uz 
nākamo programmu. 

42 Gadījumos, kad trešās valstis neveic maksājumu noteiktajā termiņā, Komisija ir
tiesīga iekasēt procentus par nokavētām summām, kā noteikts attiecīgajos nolīgumos. 
8. attēlā ir parādīta standarta procedūra, kuru Komisija ievēro, lai atgūtu summas, kas
tai pienākas9.

8. attēls. Nokavēto iemaksu iekasēšanas procedūra

Avots: ERP, pamatojoties uz C(2018) 5119 final un Komisijas grāmatvedības rokasgrāmatu. 

9 Komisijas 2018. gada 3. augusta lēmums par iekšējās procedūras noteikumiem attiecībā uz tādu 
debitoru parādu atgūšanu, kas izriet no tiešas pārvaldības, un naudas sodu, vienreizējo maksājumu 
un soda maksājumu atgūšanu saskaņā ar līgumiem, C(2018) 5119 final; Komisijas grāmatvedības 
rokasgrāmata. 

Termiņš

Uzaicinājumā veikt 
iemaksu ir norādīts 
termiņš, līdz kuram 
trešai valstij jāveic 

iemaksa

Atgādinājums

Atgādinājums norāda, ka 
parāda summai tiks 
pieskaitīti kavējuma 

procenti

Oficiāla paziņojuma vēstule

Vēstulē tiek prasīts veikt 
maksājumu 15 dienu laikā

Tiesvedība

Komisijas Juridiskais 
dienests var vērsties tiesā, 
lai piedzītu parāda summu

15 dienu laikā nav veikts maksājums, 
un Komisija nevar kompensēt summu 

ar summām, kas maksājamas 
parādniekam

21 dienas laikā nav veikts 
maksājums

21 dienas laikā nav veikts 
maksājums
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43 2019. gadā aptuveni ceturto daļu iemaksu veica pēc termiņa beigām ar vidēji 
51 dienas nokavēšanos. No šīm iemaksām aptuveni trešo daļu samaksāja ar vairāk 
nekā 21 dienas kavēšanos, proti, pēc Komisijas atgādinājuma, ka parāda summai tiks 
pieskaitīti procenti. Komisija par šīm iemaksām iekasēja kavējuma procentus 
110 180 EUR apmērā. 

Ziņošanas kārtība 

44 Nav īpašas ziņošanas kārtības attiecībā uz iekasētajām iemaksām. Katrs Komisijas 
ģenerāldirektorāts seko līdzi tā pārvaldītajām iemaksām, izmantojot iekšējo infopaneli 
vai citus līdzīgus rīkus, ko lieto, lai sagatavotu aprēķinus uzaicinājumiem veikt 
iemaksas. Daži ģenerāldirektorāti arī ziņo par trešo valstu dalību to pārvaldītajās 
ES programmās un darbībās. 

45 Komisija norāda trešo valstu iemaksu kopējo summu ES vispārējā budžetā un 
gada pārskatos. Papildu informācija, piemēram, katras EEZ EBTA valsts iemaksas un 
trešo valstu iemaksas sadalījumā pa programmām un grupām, ir atrodama saistītajos 
pielikumos un Komisijas darba dokumentos10. 

46 Komisija regulāri nepublicē detalizētu iemaksu apskatu, lai norādītu summas, kas 
saņemtas no katras trešās valsts par katru ES programmu vai darbību, kurā tā piedalās. 
Tomēr tā ir sniegusi šādu pārskatu par iemaksām ES budžetā, atbildot uz diviem 
jautājumiem, ko 2017. gadā iesniedza Eiropas Parlamenta deputāti11. 

Iekšējā kontrole un revīzija 

47 Iekšējās kontroles un revīzijas kārtība attiecībā uz trešo valstu iemaksām ir tā, ko 
piemēro visiem ES ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulu12. Līdz apskata 
sagatavošanai Komisijas Iekšējās revīzijas dienests nebija veicis nevienu īpašu revīziju 
šajā jautājumā. 

                                                      
10 Vispārējā budžeta pielikumi “Eiropas Ekonomikas zona”, “Kandidātvalstīm un attiecīgā gadījumā 

Rietumbalkānu potenciālajām kandidātēm un dažām partnervalstīm pieejamo budžeta pozīciju 
uzskaitījums”, V darba dokuments, kas pievienots budžeta projektam, un A pielikums gada 
pārskatiem “Ieņēmumi”. 

11 Jautājumi 1199/2017 un 7891/2017. 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (OV L 193, 30.7.2018., 1.–222. lpp.). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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48 ERP revidē šīs iemaksas saistībā ar ticamības deklarāciju par ES konsolidētajiem 
pārskatiem. Konstatējumus, kas izriet no šā darba, publicē ERP gada pārskatos. 
Piemēram, 2015. un 2016. gadā ERP konstatēja dažas nelielas kļūdas saistībā ar EEZ 
iemaksu aprēķinu13. 

Atlasīti piemēri iemaksām ES programmās: pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” un programmā “Erasmus+” 

49 Turpmākajos punktos mēs izklāstām īpašo kārtību, kas ieviesta attiecībā uz 
atlasītajiem iemaksu piemēriem. 

Iemaksas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 

50 2014.–2020. gada periodā “Apvārsnis 2020” bija ES pētniecības un inovācijas 
finansēšanas programma14, kuras budžets bija 77 miljardi EUR. 

51 Pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” principā varēja piedalīties trešās valstis, lai 
gan tām ne vienmēr bija tiesības saņemt ES finansējumu. Šajā ziņā pamatprogrammā 
“Apvārsnis 2020” izšķir asociētās un neasociētās valstis. 

o Asociēto valstu struktūrām piemēroja tādus pašus noteikumiem un nosacījumiem 
kā ES dalībvalstu struktūrām. Asociētajām valstīm bija jāveic finanšu iemaksas 
programmā, kā noteikts ar ES noslēgtajos īpašajos nolīgumos par dalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. 

o Neasociētās valstis varēja piedalīties gandrīz visās programmas daļās, bet parasti 
tās nesaņēma ES finansējumu15 un neveica iemaksas. Kopumā programmā 
piedalījās vairāk nekā 100 neasociēto valstu, un aktīvākais partneris bija Amerikas 
Savienotās Valstis. 

                                                      
13 Sk. 2015. gada pārskata 4.20. punktu un 2016. gada pārskata 4.19. punktu (OV C 375, 13.10.2016., 

136. lpp., un OV C 322, 28.9.2017., 142. lpp.). 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido 
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu 
Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104.–173. lpp.). 

15 Sīkāku informāciju skatīt: Eiropas Komisija, From Horizon 2020 to Horizon Europe, Monitoring flash 
no. 3 – International cooperation, February 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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52 Asociēšana programmā aprobežojās ar kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm, EKP valstīm un EBTA valstīm, kā arī valstīm, kas asociētas iepriekšējā, 
t. i., Septītajā pamatprogrammā. 2020. gadā programmā bija asociētas 16 trešās 
valstis. Sekmīgo finansējuma pieteikumu skaita ziņā visaktīvākās no tām bija Šveice, 
Norvēģija un Izraēla. 

Iemaksu summu noteikšana 

53 Komisija aprēķināja pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” iemaksas, pamatojoties 
uz A formulu vai B formulu proporcionalitātes koeficientam (sk. 32. punktu). 
B formulu piemēro EEZ EBTA valstīm, kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm. A formulu piemēro pārējām asociētajām valstīm. 

54 Proporcionalitātes koeficientu piemēroja summām, kas budžetā paredzētas 
programmai. Attiecībā uz kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā arī 
dažām EKP valstīm šādi iegūto summu koriģēja uz leju, izmantojot korekcijas 
koeficientus. Korekcijas koeficientus nepiemēroja asociētajām valstīm, kurām ir 
spēcīgas zinātniskās un tehnoloģiskās spējas, piemēram, EBTA valstīm un Izraēlai. 

55 Korekcijas koeficienti bija noteikti individuālos nolīgumos par dalību 
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. Komisija tos noteica, pamatojoties uz katras 
asociētās valsts līdzšinējo sniegumu un tās aplēsto spēju gūt labumu no programmas, 
ņemot vērā paplašināšanās politikas un EKP plašākos ES politikas mērķus. Nebija 
standartizētas metodes vai procedūras konkrēta korekcijas koeficienta aprēķināšanai 
katrai valstij. Tādējādi mehānisms ļāva Komisijai sarunās ar katru trešo valsti noteikt 
korekcijas koeficientus katrā atsevišķā gadījumā. 

56 Korekcijas koeficienti svārstījās no 0 līdz 1, un tie norādīja to daļu no summas, kas 
aprēķināta, pamatojoties uz proporcionalitātes koeficientu, kuru trešā valsts faktiski 
maksātu. Piemēram, ja korekcijas koeficients ir 0,15, tas nozīmē, ka attiecīgā trešā 
valsts maksās tikai 15 % no summas, kas aprēķināta, pamatojoties uz 
proporcionalitātes koeficientu. Jo zemāks ir korekcijas koeficients, jo mazāka būs arī 
galīgā iemaksas summa. 

57 Ukrainai un Tunisijai Komisija piešķīra ārkārtīgi zemus korekcijas koeficientus 0,05 
(iemaksa tikai 5 % apmērā no aprēķinātās summas), lai parādītu ES atbalstu valstīm 
konkrētajā laikā – pēc Krievijas īstenotās Krimas aneksijas un teroristu uzbrukumiem 
Tunisijā. 1. tabulā ir sniegts apskats par visiem proporcionalitātes koeficientiem un 
korekcijas koeficientiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” iemaksām (no 
2020. gada oktobra). 
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1. tabula. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” proporcionalitātes 
koeficienta formulas un korekcijas koeficienti 

Pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” asociētā 

valsts/teritorija 

Proporcionalitātes 
koeficients 

Korekcijas koeficients 

Albānija B formula 0,15 

Armēnija A formula 0,25 

Bosnija un Hercegovina B formula 0,15 

Šveice A formula Nepiemēro 

Fēru Salas A formula Nepiemēro 

Gruzija A formula 0,15 

Izraēla A formula Nepiemēro 

Islande B formula Nepiemēro 

Moldova A formula 0,25 

Melnkalne B formula 0,50 

Ziemeļmaķedonija B formula 0,50 -> 0,15 

Norvēģija B formula Nepiemēro 

Serbija B formula 0,50 

Tunisija A formula 0,05 

Turcija B formula 0,14 -> 0,00 

Ukraina A formula 0,05 

Piezīme. Korekcijas koeficients Ziemeļmaķedonijai no 2018. gada tika mainīts no 0,5 uz 0,15, un 
korekcijas koeficients Turcijai 2020. gadam tika mainīts no 0,14 uz 0 (sk. 2. izcēlumu). 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem. 

58 Nolīgumi par dalību pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” kopumā paredzēja 
korekcijas koeficientu un iemaksu summu vidusposma novērtēšanu programmas 
ceturtajā gadā. 2014.–2020. gada plānošanas perioda novērtēšanu Komisija veica 
2017. gadā. 

59 Šie novērtējumi nenozīmēja iemaksu summas automātisku pārskatīšanu, bet 
Komisija to apsvērtu, pamatojoties uz asociētās valsts skaidru pieprasījumu. Pēc 
2017. gada novērtēšanas divas valstis iesniedza šādus pieprasījumus, un Komisija 
nolēma tos pieņemt (sīkāku informāciju sk. 2. izcēlumā). 



 29 

 

2. izcēlums 

Korekcijas koeficientu pārskatīšana pēc vidusposma novērtēšanas 

Turcija 

Attiecībā uz Turciju novērtēšanā noskaidrojās, ka Turcijas pētnieki iesniedza 
salīdzinoši nelielu skaitu priekšlikumu finansējuma saņemšanai un ka šo 
priekšlikumu sekmīga iznākuma īpatsvars daudzās jomās bija zemāks par 
programmas vidējo rādītāju. Komisija aplēsa, ka Turcija visā programmas darbības 
laikā saņems aptuveni 240 miljonus EUR no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansējuma salīdzinājumā ar 436 miljoniem EUR, kas tajā laikā aplēsti kā Turcijas 
kopējās iemaksas programmā (aptuveni 28 % no šīm iemaksām tika atlīdzināti no 
IPA II). 

Pēc novērtēšanas Turcija pieprasīja, lai korekcijas koeficients 2020. gadam tiktu 
grozīts no 0,14 uz nulli, atceļot minētā gada finanšu iemaksu, un Komisija 
pieprasījumu pieņēma16. Ņemot vērā šo grozījumu, Turcija samaksāja 
359,5 miljonus EUR par savu dalību pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” 2014.–
2020. gadā. 

Ziemeļmaķedonija 

Līdzīgu iemeslu dēļ Komisija pieņēma Ziemeļmaķedonijas pieprasījumu attiecībā uz 
2018.–2020. gadu grozīt korekcijas koeficientu no 0,50 uz 0,15. Komisija aplēsa, ka 
Ziemeļmaķedonija visā programmas darbības laikā saņems finansējumu aptuveni 
8 miljonu EUR apmērā, bet veiks iemaksas aptuveni 22 miljonu EUR apmērā17. 
Daļu no šīm iemaksām sedza arī IPA II fondi (90 % 2014. gadā, bet īpatsvars 
pakāpeniski samazinājās līdz 40 % 2020. gadā). 

60 Attiecībā uz 2021.–2027. gada plānošanas periodu Komisija ierosināja veikt 
automātiskas korekcijas saistībā ar jebkādu nozīmīgu nelīdzsvarotību starp trešo valstu 
veiktajām iemaksām un saņemtajiem līdzekļiem. Tas novērsīs vajadzību grozīt 
nolīgumus par dalību programmā. 

                                                      
16  C(2019) 7623 final, 28.10.2019. 

17  C(2018) 3719 final, 13.6.2018. 
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Iemaksas programmā “Erasmus+” 

61 “Erasmus+” ir ES programma, kas piedāvā mobilitātes un sadarbības iespējas 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā; tās budžets 2014.–2020. gada 
periodam ir 14,7 miljardi EUR. 

62 Līdzīgi kā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” tajā nošķīra divas iesaistīto valstu 
grupas. 

o Programmas valstis: tās varēja piedalīties visās “Erasmus+” darbībās, un tās veica 
finanšu iemaksas programmā. Tās bija visas ES dalībvalstis un sešas trešās valstis: 
Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Serbija un Turcija. 

o Partnervalstis, tostarp ES kaimiņvalstis un visas pasaules valstis: tās varēja 
piedalīties tikai dažās programmas darbībās18, un to dalība bija atkarīga no 
īpašiem kritērijiem. Iemaksas veica četras partnervalstis: Albānija, Bosnija un 
Hercegovina, Kosova* un Melnkalne. 

Iemaksu summu noteikšana 

63 Iemaksas aprēķināja, pamatojoties uz B formulu (sk. 32. punktu). Tomēr attiecībā 
uz kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kuras varēja pilnībā vai daļēji 
piedalīties programmā, iemaksas, kas izrietēja no formulas piemērošanas, pielāgoja 
katrā gadījumā atsevišķi. 

64 Lai sniegtu sīkāku informāciju par to, kā tiek noteiktas iemaksu summas, mēs 
esam atlasījuši Turcijas un Melnkalnes piemērus (sk. 3. izcēlumu). Turcija bija 
programmas valsts un veica lielākās iemaksas no visām programmā iesaistītajām 
trešām valstīm, savukārt Melnkalne bija partnervalsts, kas piedalījās tikai dažās 
darbībās un veica vismazākās iemaksas. 

                                                      
18 Plašāka informācija ir pieejama: Eiropas Komisija, Erasmus+ programmas vadlīnijas, 2020. gada 

augusts, 8.–9. lpp. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_lv.pdf
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3. izcēlums 

Turcijas iemaksas programmā “Erasmus+” 

Kopš 2003. gada Turcija ir piedalījusies vairākās ES izglītības programmās. Kopš tā 
laika valsts finanšu iemaksas šajās programmās ir ievērojami palielinājušās, 2007.–
2013. gada plānošanas perioda beigās sasniedzot 134 miljonus EUR. Tas atbilst 
aptuveni 10,8 % no ES budžeta abām programmām, kurās Turcija piedalījās un 
kuras tagad ir daļa no programmas “Erasmus+”. Tādējādi Komisija ierosināja 
saglabāt tādu pašu attiecību (nevis uz IKP balstītu proporcionalitātes koeficientu), 
lai aprēķinātu valsts finanšu iemaksas programmā “Erasmus+” nākamajā 
plānošanas periodā (2014.–2020. gads). 

Tā kā “Erasmus+” budžets bija ievērojami lielāks nekā iepriekšējo programmu 
budžets, 10,8 % attiecības piemērošana būtu nozīmējusi finanšu iemaksas gandrīz 
1,6 miljardu EUR apmērā (10,8 % * 14,7 miljardi EUR). Pēc sarunām ar Turciju 
Komisija piekrita iemaksas samazināt līdz pusei no šīs summas (800 miljoni EUR). 
Tas ir 5,4 % no programmas kopējā budžeta, kas pārsniedz teorētisko 
proporcionalitātes koeficientu, ko iegūtu, piemērojot B formulu (4,51 %). Tādējādi 
Komisija uzskatīja iemaksu summu par apmierinošu. Turklāt Turcija ik gadu 
iemaksāja 9 miljonus EUR par programmas starptautisko dimensiju, no kuras 
finansē mobilitāti un sadarbību augstākās izglītības jomā ar partnervalstīm ārpus 
Eiropas. 

Sākotnējā nolīgumā nebija ietverta pārskatīšanas klauzula. Tomēr, ņemot vērā 
programmas panākumus, Turcija 2014. gadā pauda gatavību palielināt finanšu 
iemaksas. Tādēļ nolīgums tika grozīts un finanšu iemaksas atjauninātas līdz 
870 miljoniem EUR (126 miljoni EUR gadā, sākot no 2015. gada). 2018. gadā 
44 930 dalībnieki 1417 Turcijas projektos saņēma atbalstu no “Erasmus+” 
darbībām par kopējo dotāciju summu 84 miljoni EUR19. 

Melnkalnes iemaksas programmā “Erasmus+” 

Melnkalne ar tādiem pašiem nosacījumiem kā ES dalībvalstis piedalās tikai dažās 
darbībās: IT atbalsta platformās un atbalstā politikas reformai. 

Melnkalnes iemaksa tika noteikta 50 000 EUR apmērā, kas ir par aptuveni 40 % 
vairāk nekā summa, kura aprēķināta, pamatojoties uz B formulu. Komisija 
ierosināja šo lielāko summu, lai atspoguļotu faktu, ka izmaksas par dalību 
IT platformās nav proporcionālas valsts IKP. 

                                                      
19 Eiropas Komisija, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
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EBTA iemaksas ES budžetā 

65 Četras EBTA valstis veic iemaksas ES budžetā, pamatojoties uz divu dažādu veidu 
juridisko kārtību: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija veic ieguldījumu, pamatojoties uz 
EEZ līgumu, savukārt Šveice nepiedalās EEZ, un tai ir atsevišķi divpusēji nolīgumi ar ES. 

EEZ iemaksas (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) 

66 EEZ līgums nodrošina vienotu pamatu trīs EEZ EBTA valstu (Islandes, Lihtenšteinas 
un Norvēģijas) dalībai ES darbībās. Viena vai vairākas EEZ EBTA valstis 2014.–
2020. gada periodā piedalījās 15 ES programmās no 60, veicot ikgadējas iemaksas 
aptuveni 400 miljonu EUR apmērā. 

Iemaksu summu noteikšana 

67 EEZ EBTA valstis ar savām iemaksām sedz divu veidu ES izdevumus: 
pamatdarbības izdevumus (tiem izmanto EEZ EBTA iemaksu galveno daļu) un 
izdevumus ES publiskajai pārvaldei. 

Iemaksas pamatdarbības izdevumiem 

68 Pamatdarbības izdevumi attiecas uz summām, kas iztērētas konkrētām darbībām, 
kuras veido daļu no ES programmām un darbībām. EEZ EBTA gada finanšu iemaksu 
pamatdarbības izdevumos aprēķina, reizinot katras EEZ EBTA valsts proporcionalitātes 
koeficientu (B formula) ar attiecīgās ES budžeta pozīcijas summu. Maksājamo summu 
nosaka, pamatojoties uz līdzekļiem, kas ES budžetā rezervēti ES programmu projektu 
gada izdevumiem (maksājumu apropriācijas). Citas trešās valstis veic iemaksas, 
pamatojoties uz līdzekļiem, kas rezervēti visiem turpmākajiem izdevumiem, kuri saistīti 
ar attiecīgajā gadā apstiprinātiem jauniem projektiem (saistību apropriācijas), un kas 
parasti ir lielāki nekā maksājumu apropriācijas programmu īstenošanas pirmajos 
gados20. 

69 Tā kā maksājumu apropriācijas ir tikai iesākto projektu paredzamo izdevumu 
aplēse, katra gada faktiskie izdevumi var uzrādīt atšķirīgas maksājumu summas. 
Komisija katru gadu paziņo EEZ EBTA valstīm faktiskos izdevumus par N-2 gadu, kā 
rezultātā var tikt koriģētas par attiecīgo gadu veiktās iemaksas. 

                                                      
20 EBTA sekretariāts, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement, 

November 2002, 34.–36. lpp. 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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Iemaksas ES publiskajai pārvaldei 

70 Iemaksas ES publiskajai pārvaldei sedz algu, pensiju, ēku, aprīkojuma un 
IT izmaksas. Par tām vienojas ar EEZ EBTA valstīm, pamatojoties uz katras programmas 
un darbības budžetu. 

71 Aptuveni divas trešdaļas no ieguldījuma, ko EEZ EBTA valstis sniedz ES publiskās 
pārvaldes izdevumu segšanai, ir natūrā, proti, tas attiecas uz valstu ekspertu 
norīkošanu darbā Komisijā, un viena trešdaļa ir finanšu iemaksas. Ieguldījumu natūrā 
nosaka, pamatojoties uz Komisijas aplēsēm par katra norīkotā eksperta vidējām gada 
izmaksām neatkarīgi no faktiskajām algu izmaksām, kas EEZ EBTA valstīm radušās. Tas 
2020. gadā bija 125 000 EUR par katru ekspertu (izņemot Eurostat pagaidu 
darbiniekus, par kuriem ieguldījumu aprēķina, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām). 
2020. gadā EEZ nolīguma ietvaros tika norīkoti 26 valstu eksperti, galvenokārt no 
Norvēģijas. Tas ir ieguldījums natūrā 3,25 miljonu EUR apmērā. 

72 Finanšu iemaksu pamatā ir aplēstās pieskaitāmās izmaksas un papildu saistītās 
izmaksas par katra norīkotā eksperta darbību (par biroja telpām, ceļošanu, 
sanāksmēm, komitejām, konferencēm un publikācijām, kas tieši saistītas ar EEZ EBTA 
dalību konkrētā darbībā). Finanšu iemaksas par 2020. gadu ir aptuveni 1,6 miljoni EUR. 

Iemaksu pārvaldība 

73 Lai gan EĀDD ir vispārējā atbildība par ES attiecībām ar EBTA valstīm, Komisija 
(BUDG ĢD) ir atbildīga par budžeta jautājumu pārvaldību saistībā ar EEZ iemaksām: tā 
sagatavo ES budžeta EEZ pielikumu (kurā ir iekļautas attiecīgās EEZ apropriācijas) un 
izdot uzaicinājumu veikt iemaksas (sk. 9. attēlu). BUDG ĢD centralizēti pārvalda 
EEZ iemaksas tāpēc, ka tās attiecas uz vienu nolīgumu (EEZ līgumu). 
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9. attēls. EEZ EBTA valstu iemaksas ES budžetā – indikatīvs grafiks

Avots: ERP, pamatojoties uz EEZ līguma 32. protokolu un Komisijas iekšējām pamatnostādnēm. 

31. janvāris (vēlākais) 15. februāris (vēlākais) Aprīlis/maijs

Aprīlis/maijs Decembris/janvāris 1. jūlijs (vēlākais) Maijs

līdz 1. jūnijam (vēlākais) līdz 10. jūlijam (vēlākais) līdz 15. augustam (vēlākais) līdz 31. augustam (vēlākais)

Komisija EEZ EBTA valstīm 
nosūta informāciju par ES 
programmām/darbībām

EEZ EBTA valstis pauž interesi 
par ES darbībām, kas sākas 

N gadā

Komisija EEZ EBTA valstīm nosūta:
- informāciju par faktiskajiem izdevumiem no 

N-2 gada
- proporcionalitātes koeficientu N gadam 
- priekšlikumu par iemaksu ES publiskajai 

pārvaldei N gadam

Pieņemtais ES budžets ir 
publicēts, un ES un EEZ EBTA 
puses vēstuļu apmaiņas ceļā 

apstiprina iemaksu 
ES publiskās pārvaldes 

izmaksu segšanā

ES budžets N gadam ir 
pieņemts, un EBTA 

sekretariāts atjaunina EEZ 
EBTA iekšējo budžetu

EEZ EBTA puse var 
pieprasīt labojumus 

EEZ pielikumā 

Komisija ierosina 
Padomei un Eiropas 

Parlamentam ES budžeta 
projektu N gadam un 

nosūta EEZ EBTA attiecīgo 
EEZ pielikumu budžetam

EEZ EBTA puse paziņo 
Komisijai par iemaksas 

sadalījumu starp EEZ EBTA 
valstīm

EEZ Apvienotā komiteja 
pieņem lēmumus, ar ko 
nosaka EEZ EBTA valstu 

dalību ES darbībās N gadā

Komisija sagatavo 
uzaicinājumus EEZ 
EBTA valstīm veikt 

iemaksas, 
pamatojoties uz EEZ 

galīgo pielikumu

EEZ EBTA valstīm jāmaksā 
maksājamās summas

N-1 gads N gads
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Šveices iemaksas 

74 Atšķirībā no citām ES kaimiņvalstīm nav visaptveroša nolīguma, kas regulētu 
attiecības starp ES un Šveici. Tā vietā puses izmanto sistēmu, ko veido daudzi divpusēji 
nolīgumi, kas noslēgti attiecībā uz katru no konkrētajām sadarbības jomām. Pašlaik ir 
aptuveni 20 galvenie nolīgumi, ko papildina aptuveni 100 citi nolīgumi21. Lielākā daļa 
divpusējo nolīgumu ir apvienoti divās lielās paketēs – divpusējos nolīgumos I (1999. g.) 
un divpusējos nolīgumos II (2004. g.). 

75 Kopš 2008. gada Padome ir vairākkārt paziņojusi, ka pašreizējā divpusējo 
nolīgumu sistēma ir sevi izsmēlusi, jo tā ir sarežģīta un nepilnīga22. Pēc tam 2014. gada 
maijā tika sāktas sarunas ar Šveici par visaptverošu institucionālās sistēmas 
nolīgumu (ISN). ISN mērķis ir izveidot vienotu institucionālo sistēmu visiem esošajiem 
un turpmākajiem tirgus piekļuves nolīgumiem starp ES un Šveici. Šveices Federālā 
padome 2018. gada decembrī nolēma organizēt ISN teksta projekta sabiedrisko 
apspriešanu23 ar Šveices ieinteresētajām personām. Pēc apspriešanas Šveices puse 
lūdza papildu precizējumus, un sarakste starp abām pusēm turpinājās24. Saskaņā ar 
Šveices iestāžu sniegto informāciju Šveices Federālā padome 2020. gada novembrī 
formulēja savu nostāju attiecībā uz nepieciešamajiem precizējumiem, un starp abām 
pusēm ir atsāktas diskusijas. 

Iemaksu summu noteikšana 

76 Proporcionalitātes koeficienta aprēķināšanai izmanto visas trīs formulas (sk. 31.–
33. punktu), kā arī dažas citas formulas, kas ir pielāgotas konkrētām darbībām. 
Korekcijas koeficientus vai līdzīgas korekcijas nepiemēro. 2. tabulā ir norādītas 
programmas un darbības un 2019. gadā saņemto iemaksu summas. 

                                                      
21 Eiropas Komisija (TRADE ĢD) Countries and regions: Switzerland. 

22 Padomes secinājumi par ES attiecībām ar Šveices Konfederāciju, 2019. gada 19. februāra paziņojums 
presei 116/19, 8. punkts. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans les 
parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018. 

24 Letter from the Swiss Federal Council to the President of the European Commission, 7 June 2019; 
Letter from the President of the European Commission to the Swiss Federal Council, 11 June 2019, 
Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf


 36 

 

2. attēls. Šveices iemaksas ES budžetā 2019. gadā 

Programma / darbība Iemaksa 
(miljoni EUR) 

Proporcionalitātes 
koeficients 

“Apvārsnis 2020” (tostarp Euratom un ITER) 511,0 A formula un 
B formula 

ES Globālās navigācijas satelītu sistēma 27,1 A formula 

Iekšējās drošības fonds (IDF) 22,4 C formula 

Vīzu informācijas sistēma (VIS) 0,7 C formula 

Šengenas Informācijas sistēma (SIS) 0,5 C formula 

Šengenas administratīvās izmaksas 
(komitejas) 

0,02 C formula 

Šengenas administratīvās izmaksas 
(Šengenas sekretariāts) 

0,7 konkrēta 

Sadarbība statistikas jomā 4,8 konkrēta 

Eiropas Vides aģentūra 1,4 konkrēta 

CCN/CSI 0,1 konkrēta 

Kopā 568,7  
Piezīmes. B formulu izmanto tikai, lai aprēķinātu iemaksas daļā no Euratom pētniecības un mācību 
programmas un ITER projekta darbībās. CCN/CSI attiecas uz kopējo sakaru tīklu un kopējo sistēmu 
saskarni, ko izmanto muitas jomā. Attiecībā uz SIS, VIS un Eurodac Šveice veic papildu iemaksas tieši 
aģentūrai eu-LISA (sk. 6. attēlu). 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas un Padomes grāmatvedības datiem. 

77 Šveices lielākās iemaksas tiek veiktas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”. Šveice 
vēsturiski ir bijusi viena no pirmajām ES pētniecības programmu asociētajām valstīm, 
tomēr 2014.–2016. gadā tās asociācija pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” bija daļēja, 
un tas nozīmēja, ka Šveices struktūras bija tiesīgas saņemt ES finansējumu tikai mazākā 
skaitā programmas darbību. Lai segtu pieejamā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” 
finansējuma samazināšanos, Šveices valdība izveidoja alternatīvu valsts finansēšanas 
shēmu. Tajā pašā laikā daļējās asociācijas dēļ uz laiku samazinājās Šveices iemaksas ES. 
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Iemaksas, ko veic tieši dalībvalstīm 
78 Līdzekļiem, ko EBTA valstis iemaksā tieši ES dalībvalstīm ārpus ES budžeta, 
piemēro īpašus aprēķināšanas mehānismus un pārvaldības, ziņošanas, iekšējās 
kontroles un revīzijas kārtību, kas atšķiras no tās, kuru piemēro iemaksām ES vispārējā 
budžetā. Turpmāk tekstā ir raksturota šī kārtība. 

EEZ un Norvēģijas dotācijas dalībvalstīm 

79 EEZ EBTA valstis piešķir dotācijas ES dalībvalstīm, lai samazinātu sociālās un 
ekonomiskās atšķirības EEZ un stiprinātu attiecības ar saņēmējvalstīm. Šīs iemaksas var 
uzskatīt par ekvivalentu Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas dalībai ES iekšējā tirgū 
(sk. 84. punktu). Šo dotāciju pamats ir noteikts EEZ nolīgumā25 un nolīgumā starp 
Norvēģiju un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu. 

80 Līdzekļus pārvalda neatkarīgi, izmantojot divas finansēšanas shēmas. 
EEZ dotācijas kopīgi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (līdzekļu devējas valstis), 
savukārt Norvēģijas dotācijas finansē tikai Norvēģija. EEZ dotācijas tiek piešķirtas kopš 
1994. gada, un iemaksas būtiski palielinājās līdz ar ES paplašināšanos 2004. gadā, kad 
tika izveidotas Norvēģijas dotācijas kā papildu finansēšanas mehānisms. 

81 EEZ dotācijas sniedz atbalstu 15 ES dalībvalstīm (turpmāk “saņēmējvalstis”), kas ir 
arī ES Kohēzijas fonda līdzekļu saņēmējas26. Norvēģijas dotācijas nodrošina līdzekļus 
13 dalībvalstīm, kas pievienojušās ES kopš 2004. gada. Abu veidu dotāciju ietvaros 
līdzekļi ir paredzēti reģionālajai sadarbībai un jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Ar 
tiem var atbalstīt arī projektus, kuros piedalās citas ES dalībvalstis. 

82 Kopējās iemaksas no 2014. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. aprīlim ir 
2,8 miljardi EUR. Galvenās atbalsta jomas ir pētniecība un izglītība, nabadzības 
mazināšana un vides aizsardzība (sk. 10. attēlu). Dotācijas ir pieejamas nevalstiskajām 
organizācijām, pētniecības un akadēmiskajām iestādēm, kā arī publiskajam un 
privātajam sektoram. 

                                                      
25 EEZ finanšu mehānismi ir paredzēti EEZ līguma VIII daļā (115.–117. pants) kopā ar 38., 38.a, 38.b un 

38.c protokolu. 

26 Bulgārija, Čehija, Igaunija, Grieķija, Horvātija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Slovākija. 
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83 Līdz 2020. gada beigām bija 96 programmas un divi reģionālie fondi, par ko 
2014.–2021. gada finansēšanas periodam bija panākta oficiāla vienošanās starp 
līdzekļu devējām valstīm un saņēmējvalstīm. 2021. gadā bija paredzēts parakstīt vēl 
kādas astoņas programmas. 
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10. attēls. EEZ un Norvēģijas dotāciju piešķīrums 2014.–2021. gadā 
(miljoni EUR) 

 
Piezīme. Piešķīrums atbalsta jomām 2019. gada beigās vēl nebija pabeigts. 

Avots: ERP, pamatojoties uz informāciju no 2019. gada EEZ un Norvēģijas dotāciju statusa ziņojuma un 
EEZ līguma. 

Igaunija  | 68,0

Latvija  | 102,1

Lietuva  | 117,6

Polija  | 809,3

Rumānija  | 502,5

Bulgārija  | 210,1

Malta  | 8,0

103,4 | Horvātija
37,7 | Slovēnija

214,6 | Ungārija
113,1 | Slovākija

184,5 | Čehijas Republika

Lihtenšteina

Grieķija  | 116,7

Kipra  | 11,5

Portugāle  | 102,7

Norvēģija

Islande

3
līdzekļu 
devējas 
valstis

15
saņēmējvalstis

2,8
miljardi EUR 
finansējuma

96
programmas

591,7

Inovācija, pētniecība, izglītība un konkurētspēja 

ATBALSTA JOMAS 2019. GADĀ (miljoni EUR)

415,3

408,8

378,9

340,6

Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība, pamattiesības un pamatbrīvības 

Vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un mazoglekļa ekonomika 

Sociālā iekļaušana, jaunatnes nodarbinātība un nabadzības mazināšana 

Tieslietas un iekšlietas 
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Iemaksu summu noteikšana 

84 Iemaksu summas izrietēja no politiskas vienošanās starp ES un līdzekļu devējām
valstīm, un nebija īpašas metodoloģijas to aprēķināšanai. Komisija uzskata27, ka 
ES sarunu sākumpunkts bija tāds, ka EEZ EBTA valstis kā iekšējā tirgus dalībnieces gūtu 
labumu no paplašinātā iekšējā tirgus tikpat lielā mērā kā dalībvalstis. Tādēļ tām būtu 
arī jāpiedalās iekšējā tirgus ilgtspējīgā un taisnīgā attīstībā ar savu devumu sociālo un 
ekonomisko atšķirību mazināšanā ES/EEZ. 2016. gadā ES un līdzekļu devējas valstis 
vienojās par līdzekļu palielināšanu salīdzinājumā ar 2009.–2014. gada periodu, kad tika 
piešķirti 1,8 miljardi EUR. Summa, par ko bija panākta vienošanās periodam no 
2014. gada maija līdz 2021. gada aprīlim, bija 2,8 miljardi EUR (1,55 miljardi EUR 
EEZ dotācijām un 1,25 miljardi EUR Norvēģijas dotācijām). Šīs summas ir pieejamas 
saistībām vienādās ikgadējās iemaksās. Komisija noteica konkrētām valstīm paredzētos 
piešķīrumus, pamatojoties uz ES Kohēzijas fondam izmantoto sadales koeficientu28. 
EEZ dotācijām paredzēto iemaksu sadalījums starp trim līdzekļu devējām valstīm ir 
balstīts uz attiecību starp to IKP: Norvēģija nodrošina 95,8 %, Islande – 3 % un 
Lihtenšteina – 1,2 %. 

Iemaksu pārvaldība 

85 EEZ EBTA valstis ir atbildīgas par to, lai šo abu finanšu mehānismu īstenošanas
kārtība būtu pamatā vienāda. Tās pieņēma divus regulējumus attiecīgi par EEZ un 
Norvēģijas dotāciju īstenošanu29 un noslēdza arī saprašanās memorandu ar katru 
saņēmējvalsti30. 

86 Saprašanās memorandos ir izklāstīti pamatnoteikumi par attiecīgo piešķīrumu
konkrētām valstīm (tostarp piešķīruma sadalījumu pa programmām) un aprakstītas 
līdzekļu pārvaldības un kontroles struktūras. Katras saņēmējvalsts izraudzītie valsts 
kontaktpunkti ir vispārēji atbildīgi par saprašanās memorandu īstenošanu. 

27 Ieteikums Padomes lēmumam, ar ko atļauj sākt sarunas, lai, ņemot vērā ES paplašināšanos attiecībā 
uz Horvātiju, pielāgotu šādus nolīgumus: Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, Nolīgumu starp 
Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 
2009. gada līdz 2014. gadam, (..) (COM(2012) 255 final). 

28 Regula (ES) Nr. 1303/2013 (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.), VII pielikuma 5. punkts. 

29 Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014-2021; Regulation on the implementation 
of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 

30 Visi saprašanās memorandi, kas noslēgti saistībā ar pašreizējo finansēšanas periodu, ir pieejami EEZ 
dotāciju tīmekļa vietnē: https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/lv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/lv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/lv/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/lv/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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87 Atbildību par dotāciju pārvaldību dala EEZ EBTA valstis un saņēmējvalstis 
(sk. 11. attēlu). 

11. attēls. EEZ un Norvēģijas dotāciju pārvaldība 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz EEA and Norway Grants annual report 2015-2016. 

88 Finanšu mehānismu birojs (FMO), kas ir daļa no EBTA sekretariāta, ir atbildīgs par 
šo finanšu mehānismu pārvaldību un īstenošanu. Tas kalpo kā kontaktpunkts starp 
līdzekļu devējām valstīm un saņēmējvalstīm. Pārvaldības izmaksas no EEZ EBTA puses 
sedz finanšu iemaksa, par ko panākta vienošanās, ar fiksētu likmi 7,5 % apmērā no 
dotāciju kopsummas. 

89 Komisijai dotāciju īstenošanā ir konsultatīva loma. 2004.–2009. gada periodā 
Komisija pārbaudīja visus projektu priekšlikumus, savukārt 2009.–2014. gadā pārbaudi 
veica programmu līmenī. Pašreizējā finansēšanas periodā (2014.–2021. gads) Komisija 
(REGIO ĢD) stratēģiskā līmenī sniedz atsauksmes par saprašanās memorandu saturu. 
Piemēram, Komisija norādīja, ka piezīmēs, kas sniegtas par saprašanās memorandam, 
kurš noslēgts ar Slovēniju, tā apzināja veidus, kā palielināt konkrētu programmu 
sinerģiju un papildināmību ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. Komisija 
arī ieteica sazināties ar šo fondu valsts vadošajām iestādēm, lai izvairītos no 
pārklāšanās konkrētās finansēšanas jomās. 

Līdzekļu 
devēja(-as) 
valsts(-is)

Finanšu 
mehānisma 

birojs

Valsts 
koordinācijas 

punkts

Programmas 
īstenotājs

Projekta 
virzītājs

Vēstniecības

Līdzekļu 
devēja 

programmas 
partneris

Projekta 
partneris

līdzekļu devējām valstīm

saņēmējvalstīm

Struktūras no:

https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/EEA%20and%20Norway%20Grants%20annual%20report%202015-2016%20interactive%20version.pdf
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Ziņošanas kārtība 

90 Saņēmējvalstis ir galvenokārt atbildīgas par ziņošanu saistībā ar dotācijām. Šajā 
nolūkā paredzētā īpašā kārtība ir izklāstīta attiecīgajās regulās (sk. 85. punktu) un ietver 
dažādas ziņošanas prasības, piemēram, gada stratēģiskos īstenošanas ziņojumus, 
programmu ziņojumus un finanšu ziņojumus, tostarp informāciju par progresu virzībā 
uz rezultātu sasniegšanu. 

91 EEZ EBTA valstīm līdz 2020. gada beigām būtu jāveic vidusposma novērtēšana 
attiecībā uz pašreizējo finansēšanas periodu, lai pārdalītu visus līdzekļus, kas pieejami 
piešķīrumos atsevišķām attiecīgajām saņēmējvalstīm un par kuriem nav uzņemtas 
saistības31. Attiecībā uz 2009.–2014. gada finansēšanas periodu FMO aplēsa, ka 
aptuveni 15 % no budžeta piešķīruma saņēmējvalstis neiztērēs, kā rezultātā praktiski 
samazinātos EEZ/Norvēģijas dotācijas minētajā periodā. 

Iekšējā kontrole un revīzija 

92 Revīzijas iestādes katrā saņēmējvalstī sagatavo gada ziņojumus par pārvaldības un 
kontroles sistēmas efektivitāti un saistībā ar dotācijām radušos izdevumu likumību un 
pareizību. FMO ir sava revīzijas stratēģija, kas papildina pārliecību, ko tas saņem no 
valsts revīzijas iestādēm. FMO sagatavotais ziņojums32 par pārkāpumiem 2009.–
2014. gada periodā liecina, ka lielākā daļa no 1010 konstatētajiem pārkāpumiem bija 
saistīti ar kļūdām, savukārt 29 pārkāpumi attiecās uz krāpšanu. Projektu dotāciju 
samazinājums atklāto pārkāpumu dēļ līdz 2020. gada 30. septembrim sasniedza 
14,6 miljonus EUR. 

93 Turklāt EBTA Revidentu padome (attiecībā uz EEZ dotācijām) un Norvēģijas Valsts 
revīzijas birojs (attiecībā uz Norvēģijas dotācijām) var veikt īpašas pārbaudes vai 
ticamības apliecināšanas uzdevumus attiecībā uz EEZ un Norvēģijas dotācijām. 
ES iestādēm nav kontroles vai revīzijas tiesību attiecībā uz šīm dotācijām. 

                                                      
31 38.c protokola 8. pants un attiecīgais noteikums nolīgumā ar Norvēģiju. 

32 https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities 

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
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Šveices iemaksa dalībvalstīm 

94 Līdzīgi kā EEZ EBTA valstis Šveice veic finanšu iemaksu tieši ES dalībvalstīm, lai 
mazinātu ekonomiskās un sociālās atšķirības ES. Tās pamatā ir nesaistošs 2006. gada 
februāra ES un Šveices iestāžu saprašanās memorands33 un tā papildinājumi. Šveices 
iestādes norādīja, ka Šveice piešķir finansējumu autonomi, ievērojot tradīciju atbalstīt 
Centrāleiropas un Austrumeiropas pāreju uz demokrātiju34. Kā norādīja Eiropas 
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks, šī iemaksa ir leģitīms veids, kā valsts var piekļūt 
iekšējam tirgum35. 

95 No 2007. gada Šveice piešķīra 1,3 miljardus Šveices franku (jeb aptuveni 
1,2 miljardus EUR) kā pirmo iemaksu paplašinātajā ES (sk. 12. attēlu). Šīs iemaksas 
saņēmējas ir 13 ES dalībvalstis, kas pievienojās ES kopš 2004. gada. Līdzīgi kā EEZ un 
Norvēģijas dotācijas, šie līdzekļi netiek novirzīti ar ES budžeta starpniecību. Šveice tos 
pārvalda tieši sadarbībā ar saņēmējvalstīm. 

                                                      
33 Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētāja un Šveices Federālās padomes 2006. gada 27. februāra 

saprašanās memorands. 

34 https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-
erweiterungsbeitrag.html 

35 Parlamenta jautājumi, Answer given by High Representative/Vice-President Borrell on behalf of the 
European Commission, 17.6.2020. 

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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12. attēls. Šveices iemaksas piešķīrums no 2007. gada (miljoni EUR) 

 
Piezīme. Piešķīrumu sadalījums pa atbalsta jomām ir balstīts uz pabeigtiem projektiem. Summas EUR 
izteiksmē attēlā ir aptuvenas, jo piešķīrumi ir izteikti Šveices frankos. 

Avots: ERP, pamatojoties uz SDC – SECO: Switzerland’s contribution to the enlarged EU: Results of 
country programmes completed in the EU-12 countries, May 2020, 4. lpp. 
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96 Saprašanās memorands starp ES un Šveices iestādēm nosaka iemaksas un tās 
finanšu piešķīruma vispārīgos principus. Papildu īpašie nosacījumi ir izklāstīti 
pamatnolīgumos, kas noslēgti starp Šveici un katru saņēmējvalsti. 

97 Šveices Federālā padome 2018. gadā ierosināja Šveices parlamentam nākotnē 
turpināt šo sadarbību otrās iemaksas veidā, paredzot tādu pašu summu kā iepriekšējai. 
Eiropas Parlaments 2019. gadā atgādināja, ka Šveice gūst ievērojamu labumu no 
dalības vienotajā tirgū, un uzsvēra, ka Šveices turpmākā iemaksa ES kohēzijā būtu 
ievērojami jāpalielina36. ES Padome paziņoja, ka iemaksai jābūt samērīgai ar 
būtiskajiem ieguvumiem, ko Šveice gūst no dalības vienotajā tirgū37. Šveices 
parlaments 2019. gada decembrī apstiprināja priekšlikumu par otro iemaksu, bet 
nolēma to sasaistīt ar īpašu nosacījumu, kas galvenokārt attiecas uz Komisijas lēmuma 
atjaunošanu par Šveices biržu līdzvērtību regulētiem ES tirgiem38. 2020. gada decembrī 
joprojām turpinājās abu pušu diskusijas par saprašanās memorandu attiecībā uz otro 
iemaksu. 

Iemaksu summu noteikšana 

98 Šveices pirmās iemaksas kopējais piešķīrums izrietēja no politiskas vienošanās 
starp ES un Šveici, un nebija īpašas metodoloģijas tā aprēķināšanai. Piešķīrumi valstīm 
tika noteikti, izmantojot veidu, kas līdzīgs sadales koeficientam, ko izmantoja 
ES Kohēzijas fondam. 

                                                      
36 Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja 

vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās 
sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI)), 
P8_TA(2019)0241, 1. panta o) punkts. 

37 Padomes secinājumi par ES attiecībām ar Šveices Konfederāciju, 2019. gada 19. februāra paziņojums 
presei 116/19, 11. punkts. 

38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr 
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99 Kopumā 10 gadu laikā iemaksas izmaksāšana tika organizēta divos posmos: 
5 gadu saistību periods Šveicei un saņēmējvalstīm, lai vienotos par veicamajiem 
projektiem un to, kā tos īstenot, un līdz 10 gadus ilgs projektu īstenošanas periods, kas 
pārklājās. Šos divus posmus attiecīgi pielāgoja Rumānijai un Bulgārijai, kuras Eiropas 
Savienībai pievienojās 2007. gadā (īstenošana līdz 2019. gadam), un Horvātijai, kura ES 
pievienojās 2013. gadā (īstenošana līdz 2024. gadam)39. 

100 Līdz 2020. gada decembrim 92 % no līdzekļiem, kas piešķirti 12 dalībvalstīm (ES-
12), kurās īstenošana tika pabeigta 2017. un 2019. gadā, bija izlietoti, un projekti 
Horvātijā joprojām turpinās. 

Iemaksu pārvaldība 

101 Šveices iemaksu pārvalda Šveice sadarbībā ar saņēmējvalstīm, proti, Šveices 
iestādes apstiprina projektus un programmas, bet saņēmējvalstis ir atbildīgas par 
projektu apzināšanu, īstenošanu, iekšējo kontroli un revīziju. Abām pusēm jāveic 
koordinēšana, lai izvairītos no dublēšanās ar projektiem, ko finansē saskaņā ar 
ES kohēzijas politiku40. 

102 Komisijas (REGIO ĢD) uzdevums ir novērtēt ierosināto projektu un programmu 
saderību ar ES mērķiem, piemēram, kohēzijas politikas mērķiem41. Tā veica projektu un 
programmu vispārēju pārbaudi, pamatojoties uz Šveices iesniegto sarakstu. 

103 13. attēlā ir parādīta organizatoriskā struktūra, kas izveidota, lai pārvaldītu 
iemaksas īstenošanu un tās galvenos procesus. Lai segtu savas pārvaldības izmaksas, 
Šveice drīkst paturēt 5 % no tās kopējās iemaksas. 

                                                      
39 Plašāka informācija ir pieejama: SDC – SECO, Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015, Key 

points in brief, March 2016; Šveices Federālais revīzijas dienests (SFAO), Switzerland’s enlargement 
contribution – does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?, 
revīzijas ziņojums, 20.3.2015. 

40 Ar saņēmējvalstīm noslēgto pamatnolīgumu 6. pants. 

41 Saprašanās memorands, 5. pants. 
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13. attēls. Šveices iemaksas pārvaldība 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks 
with EU partner countries allow efficient implementation?, revīzijas ziņojums, 20.3.2015., 27. lpp. 
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Ziņošanas kārtība 

104 Par uzraudzību un pārraudzību atbild saņēmējvalstu iestādes, lai gan 
decentralizētie Šveices iemaksu biroji Šveices vārdā palīdz uzraudzīt īstenošanu uz 
vietas. 

105 Papildus valsts līmenī sagatavotajiem valstu ziņojumiem Šveice regulāri publicē 
gada ziņojumus par programmas līmenī sasniegtajiem rezultātiem. Desmit gadu 
īstenošanas perioda beigās 2017. gadā attiecībā uz ES-10, kā arī 2020. gadā attiecībā uz 
ES-12 valstīm Šveice publicēja ziņojumus par saņēmējvalstīs sasniegtajiem vispārējiem 
rezultātiem. 

Iekšējā kontrole un revīzija 

106 Šveice deleģēja lielāko daļu iekšējās kontroles un revīzijas pienākumu 
saņēmējvalstu iestādēm. Vēlākais katra projekta beigās bija jāveic finanšu revīzija42. 
Šveice saglabāja tiesības apmeklēt, uzraudzīt, pārskatīt, revidēt un novērtēt visas 
darbības un procedūras, kas saistītas ar iemaksas finansēto projektu īstenošanu43. 
Līdzīgi, kā tas ir ar EEZ un Norvēģijas dotācijām, ko maksā tieši dalībvalstīm, 
ES iestādēm nav kontroles vai revīzijas tiesību attiecībā uz šo iemaksu. 

107 Šveices ieguldījumu vairākkārt ir revidējis Šveices Federālais revīzijas 
dienests (SFAO), un revīzijas ir veikušas saņēmējvalstu augstākās revīzijas iestādes, kā 
arī ir bijušas kopīgas revīzijas44. Pēdējo gadu revīzijās tika konstatēts, ka līdzekļu 
izmantošana vairākkārt ir bijusi neefektīva. Daži apsvērumi bija, piemēram, šādi: 

o sarežģītā daudzlīmeņu organizatoriskā struktūra palielināja nepieciešamo laiku un 
darbinieku skaitu; 

o projektu atlases procedūras prasa ilgu laiku, un tas rada nenoteiktību un lielu 
administratīvo un finansiālo slogu. 

                                                      
42 Pamatnolīgumu II pielikums. 

43 Pamatnolīgumu 6. panta 5. punkts. 

44 Sk., piemēram, 
- SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner countries 

allow efficient implementation?, revīzijas ziņojums, 20.3.2015.; 
- SFAO / Čehijas Republikas ARI, Joint report: Funds earmarked for the implementation of the Swiss-

Czech Cooperation Programme (SCCP) to reduce economic and social disparities within the enlarged 
European Union, revīzijas ziņojums, 2015. gada aprīlis. 
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Noslēguma piezīmes un izaicinājumi 
108 Šajā iedaļā ir sniegtas noslēguma piezīmes par mūsu apskatu un izcelti daži ar 
trešo valstu iemaksu pārvaldību saistītie galvenie izaicinājumi, kurus mēs esam 
konstatējuši apskata sagatavošanas darba gaitā. Mēs tos apspriedām ar atbildīgajiem 
Komisijas dienestiem, un nepieciešamības gadījumā esam iekļāvuši atsauces uz šo 
iestāžu pausto viedokli. 

109 Trešo valstu iemaksas pašlaik veido aptuveni 1 % no ES budžeta ieņēmumiem. 
Trešo valstu iesaiste ES programmās var arī sekmēt svarīgu sadarbību Eiropas 
Savienībai stratēģiskajās jomās (piemēram, kosmosa jomā vai pētniecībā un izstrādē). 
Turklāt trešo valstu iemaksas dažām dalībvalstīm ir svarīgi tiešā finansējuma avoti, kuru 
mērķis ir papildināt ES kohēzijas politiku (sk. 01., 02. un 28. punktu). 

110 Lielākajā daļā formulu, ko lieto, lai aprēķinātu iemaksas ES programmās un 
darbībās, izmanto proporcionalitātes koeficientu, kura pamatā ir attiecība starp trešās 
valsts IKP un ES IKP (sk. 30.–39. punktu). Tādējādi, ja turpina piemērot pašreizējās 
formulas, Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES izraisīs proporcionalitātes 
koeficientu pieaugumu, jo ES IKP (formulas saucējs) bez Apvienotās Karalistes būs 
mazāks. Tajā pašā laikā Apvienotā Karaliste kā trešā valsts piedalīsies dažās 
turpmākajās ES programmās un darbībās un tādējādi veiks attiecīgas iemaksas. ES un 
Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā, ko provizoriski piemēro no 
2021. gada 1. janvāra, ir paredzēta Apvienotās Karalistes dalība vairākās 
ES programmās. Šo notikumu rezultātā kopumā palielināsies trešo valstu iemaksas. 

111 Veidojot satvaru trešo valstu turpmākai līdzdalībai ES programmās un darbībās, 
Komisija var saskarties ar jauniem turpmāk minētajiem izaicinājumiem, kas izriet no 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES. 

o Noteikumu un principu izstrāde iespējamai Apvienotās Karalistes turpmākai 
dalībai papildu ES programmās un darbībās. 

o Sarunu vadīšana par jauniem dalības nolīgumiem ar citām trešām valstīm, kuras 
var meklēt veidus, kā mazināt ietekmi, ko rada lielākas iemaksas, kas tām varētu 
būt jāmaksā pārskatīto proporcionalitātes koeficientu piemērošanas rezultātā 
(bez Apvienotās Karalistes IKP). Konkrēti kandidātvalstu un potenciālo 
kandidātvalstu gadījumā dalība ES programmās ir mācību instruments, kas tās 
sagatavo turpmākai dalībai, un tam var būt nepieciešama īpaša pieeja sarunās par 
to, kāds būs iemaksu līmenis, kuru šīs valstis maksās. 
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112 Trešo valstu iemaksas ES tiek pārvaldītas decentralizēti, un pārvaldība ir 
sadalīta starp Komisijas ģenerāldirektorātiem un aģentūrām, kas atbild par 
ES programmām un darbībām, kurām iemaksas ir piešķirtas. Vienīgais izņēmums ir EEZ 
EBTA valstu (Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas) iemaksas, kuras BUDG ĢD 
centralizēti pārvalda visām programmām (sk. 04. un 29. punktu). Minētais process ir 
sarežģīts un attiecas uz daudzām ES programmām un darbībām, kurās piedalās viena 
vai vairākas EEZ EBTA valstis; tajā izmato dažādas aprēķina metodes (attiecībā uz 
iemaksām pamatdarbības izdevumiem un ES publiskajai pārvaldei) un korekcijas, kas 
saistītas ar atšķirībām starp budžetā paredzētajiem un faktiskajiem izdevumiem 
(sk. 66.–73. punktu). 

113 Nav vienotas automātiskas formulas, ar ko noteikt iemaksas ES un aģentūru 
budžetos, vai standartizētu metožu to koriģēšanai. Par galīgo iemaksas summa 
lielākajā daļā gadījumu vienojas pēc sarunām ar trešo valsti, un tās pamatā ir daudzi 
faktori, tostarp politiskās intereses un valsts dalības novērtējums minētajā programmā 
vai darbībā. Tas rada daudzveidīgu sistēmu attiecībā uz kārtību, kādā nosaka 
iemaksas (sk. 32.–39. punktu). 

114 Lai gan decentralizēta pārvaldība ļauj piemērot pieskaņotāku pieeju atkarībā no 
ES programmas un iesaistītās trešās valsts, tās rezultātā Komisijai un ES aģentūrām ir 
arī grūtāk nodrošināt konsekvenci starp līdzīgiem gadījumiem un efektivitāti iemaksu 
aprēķināšanā un iekasēšanā. Izaicinājums ir rast pareizo līdzsvaru starp procedūru 
konsekvenci un efektivitāti attiecībā uz trešo valstu iemaksām, no vienas puses, un 
iespēju ņemt vērā programmu un valstu īpašos apstākļus, no otras puses. 

115 Attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu shēmu Komisija cenšas palielināt 
konsekvenci. Tādējādi tā ir vienojusies par horizontāliem norādījumiem attiecībā uz 
trešo valstu iemaksām Savienības programmās, aptverot dažus pamatparametrus. 
Komisija uzsvēra, ka jaunos norādījumus var piemērot tikai jauniem starptautiskiem 
nolīgumiem, un tāpēc tie neattieksies uz iemaksām saskaņā ar spēkā esošo EEZ līgumu 
vai nolīgumiem, kas saistīti ar Šengenas acquis. 

116 Komisija regulāri publicē vispārīgu informāciju par trešo valstu iemaksām 
ES budžetā, kā arī informāciju par konkrētām valstīm saistībā ar iemaksu atlīdzināšanu 
no IPA II. Tā sniedza detalizētu apskatu par iemaksām ES budžetā, kad 2017. gadā to 
lūdza Eiropas Parlamenta deputāti. Tomēr detalizēts sadalījums par katras trešās 
valsts iemaksām katrā ES programmā vai darbībā netiek sniegts regulāri, un nav 
apskata par visu ES finansiālo atbalstu, kas sniegts šo iemaksu atmaksāšanai 
(sk. 27. un 44.–46. punktu). 
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117 Ņemot vērā vajadzību veicināt pārredzamību un pārskatatbildību ieinteresētas 
sabiedrības un budžeta lēmējiestāžu labā, vajadzība regulāri sniegt detalizētu apskatu 
par trešo valstu iemaksām ES budžetā ir izaicinājums Komisijai. 

118 EBTA valstu iemaksas, ko tās sniedz tieši ES dalībvalstīm (Norvēģijas/EEZ 
dotācijas un Šveices iemaksas paplašinātajai ES), ir daļa no vispārējās vienošanās starp 
ES un EBTA valstīm par to, kā tiek pārvaldīta šo valstu piekļuve ES iekšējam tirgum. Šīs 
iemaksas var uzskatīt par ekvivalentu dalībai ES iekšējā tirgū. Lai gan pamatā esošajās 
sarunās zināmā mērā tiek apsvērti ieguvumi, ko EBTA valstis gūst no dalības iekšējā 
tirgū, kopējās iemaksu summas ir politiskas vienošanās rezultāts, un to aprēķināšanai 
nav īpašas metodoloģijas (sk. 79., 84., 94. un 98. punktu). Precīzāku datu iegūšana un 
izmantošana, lai novērtētu priekšrocības, ko EBTA valstis gūst no to dalības iekšējā 
tirgū, var būt sarežģīta, taču tā var noderēt sarunu virzīšanai. ES izaicinājums ir 
turpmākajās sarunās ar šīm valstīm uzsvērt iekšējā tirgus priekšrocības, kas saistītas 
ar finanšu iemaksām. 

119 Attiecībā uz to iemaksu īstenošanu, kuras veic tieši dalībvalstīm ārpus 
ES budžeta, pastāv divi atsevišķi tiesiskie regulējumi un pārvaldības, ziņošanas, iekšējās 
kontroles un revīzijas kārtības (Norvēģijas/EEZ dotācijas un Šveices iemaksa 
paplašinātajā ES). Šīs iemaksas ir paredzētas, lai papildinātu ES kohēzijas politiku, kuras 
pamatā ir atšķirīgs trešais noteikumu un procedūru kopums. Tādējādi dažās dalībvalstīs 
pastāv trīs dažādas pārvaldības kārtības, kas paredzētas līdzīgu politikas mērķu 
sasniegšanai (sk. 78.–107. punktu). 

120 Komisija veica pārbaudi stratēģiskā līmenī, lai novērtētu to darbību saderību ar 
ES mērķiem, kuras atbalstīs ar šīm iemaksām ārpus ES budžeta. Tomēr, neraugoties uz 
saikni ar kohēzijas politiku, ES iestādes nav tieši iesaistītas šo iemaksu pārraudzībā 
(sk. 89., 93., 102. un 106. punktu). 

121 Galvenais izaicinājums saistībā ar trīs pārvaldības kārtību sarežģīto 
līdzāspastāvēšanu ir nodrošināt efektīvu koordināciju, maksimāli palielināt 
papildināmību un ierobežot darbību dubultas finansēšanas risku. 
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Šo apskatu 2021. gada 23. martā Luksemburgā pieņēma V apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Tony Murphy. 

 Revīzijas palātas vārdā – 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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Pielikumi 

I pielikums. – Standarta juridiskā procedūra starptautisku 
nolīgumu pieņemšanai 

 
Avots: ERP, balstoties uz LESD 218. pantu. 

Informē

Konsultē

Eiropas 
Parlaments

PartnervalstsEiropas KomisijaPadome

Pilnvaro 
(ar sarunu pilnvaru 

starpniecību)

Risina sarunas Vienošanās 
par tekstu

Tulkojums visās 
oficiālajās valodās

Pieņem 
provizoriski

Oficiāls 
priekšlikums
pieņemšanai

Paraksta Eiropas 
Savienība un 
partnervalsts

Ja jaukts nolīgums,
ratificē dalībvalstis

Piekrīt Oficiāla 
pieņemšana

Teksta juridiska un
lingvistiska pārskatīšana
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II pielikums. – Apskats par trešo valstu iemaksām ES budžetā 2014.–2019. gadā (EUR) 

 

ĢD / 
iestāde

Programma / valsts Albānija Melnkalne Ziemeļmaķedonija Serbija Turcija
Bosnija un 

Hercegovina
Kosova* Šveice Islande Lihtenšteina Norvēģija

BUDG EEZ iemaksas 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD “Apvārsnis 2020” 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Erasmus+ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Radošā Eiropa 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Eiropas Solidaritātes korpuss 100 000 7 300 000
HOME Vīzu informācijas sistēma (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME Šengenas informācijas sistēma (SIS II ) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Iekšējās drošības fonds (IDF) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Padome 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME Eiropa pilsoņiem 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Nodaļa “Narkotikas” 12 000 12 000
GROW ES Globālās navigācijas satelītu sistēma 299 091 663
GROW COSME 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Sadarbība statistikas jomā 25 472 386
ENV Eiropas Vides aģentūra 18 762 000 7 769 542
TAXUD “Muita 2020” 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD “Fiscalis 2020” 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD CCN /CSI 578 053 592 553
TAXUD Sadarbība PVN jomā 40 000
EMPL Nodarbinātība un sociālā inovācija (EaSI ) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
ECHO Civilās aizsardzības mehānisms 82 236 199 428 778 752 750 000
JUST Programma “Tiesiskums” 111 908 27 085
JUST Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 227 570
JUST Pamattiesību aģentūra 386 250 228 000
SANTE Veselības programma 500 860 164 829
DIGIT Programma ISA2 10 373

Kopā pa valstīm 10 517 435 9 628 831 53 448 792 93 892 097 1 251 946 183 13 298 395 457 592 2 196 864 781 87 043 582 11 326 752 2 181 762 249

Kandidātvalstis Potenciālās kandidātvalstis Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (EBTA)

Šengenas administratīvās izmaksas
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Piezīmes. Tabulas pamatā ir tiesības attiecībā uz konkrētiem gadiem. Šveices iemaksa pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ietver arī iemaksas Euratom pētniecības un 
mācību programmā un ITER projekta darbībās. Ukrainas iemaksa pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ietver arī iemaksu Euratom pētniecības un mācību programmā. 
Attiecībā uz SIS, VIS un Eurodac papildu iemaksas no Šengenas asociētajām valstīm tieši iekasē aģentūra eu-LISA (sk. arī 6. attēlu). 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas un Padomes grāmatvedības datiem. 

Citas
ĢD / 
iestāde

Programma / valsts Armēnija Gruzija Izraēla Moldova Tunisija Ukraina Fēru Salas Kopā pa programmām

BUDG EEZ iemaksas 2 201 913 936
RTD “Apvārsnis 2020” 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC Erasmus+ 842 805 000
EAC Radošā Eiropa 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Eiropas Solidaritātes korpuss 7 400 000
HOME Vīzu informācijas sistēma (VIS) 4 206 737
HOME Šengenas informācijas sistēma (SIS II ) 3 727 309
HOME Eurodac 47 557
HOME Iekšējās drošības fonds (IDF) 168 824 983
HOME 189 351
Padome 7 169 945
HOME Eiropa pilsoņiem 700 000
HOME Nodaļa “Narkotikas” 24 000
GROW ES Globālās navigācijas satelītu sistēma 299 091 663
GROW COSME 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
ESTAT Sadarbība statistikas jomā 25 472 386
ENV Eiropas Vides aģentūra 26 531 542
TAXUD “Muita 2020” 4 335 000
TAXUD “Fiscalis 2020” 1 830 000
TAXUD CCN /CSI 1 170 606
TAXUD Sadarbība PVN jomā 40 000
EMPL Nodarbinātība un sociālā inovācija (EaSI ) 3 800 000
ECHO Civilās aizsardzības mehānisms 1 810 416
JUST Programma “Tiesiskums” 138 993
JUST Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 227 570
JUST Pamattiesību aģentūra 614 250
SANTE Veselības programma 94 648 760 337
DIGIT Programma ISA2 10 373

Kopā pa valstīm 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Eiropas kaimiņattiecību politika

Šengenas administratīvās izmaksas
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III pielikums. – Detalizēts EEZ iemaksu sadalījums 2019. gadā (EUR) 

 
Piezīmes. “Erasmus+” ietver iemaksas ES ārējās finansēšanas instrumentos (EKI, IPA II u. c.), kas attiecīgi paredzēti šai programmai. 
EISI paredzētā summa ietver “EISI – Transports” iemaksu Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai (INEA) 18 637 EUR apmērā. 
Summa, kas paredzēta Eiropas Solidaritātes korpusam, ietver iemaksu šai darbībai no LIFE vides un klimata politikas apakšprogrammas (2100 EUR). 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas dokumentiem (ES budžeta EEZ pielikums). Budžeta pozīciju piešķiršana programmām un darbībām balstās uz Komisijas izmantotajiem 
programmu kodiem. 

  

Programma / EEZ valsts Islande Lihtenšteina Norvēģija Kopā pa programmām
“Apvārsnis 2020” 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Erasmus+ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
ES Globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Decentralizētās aģentūras 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
Radošā Eiropa 263 311 4 372 453 4 635 764
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Nodarbinātība un sociālā inovācija (EaSI) 161 984 1 759 936 1 921 920
Citas darbības un programmas 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Civilās aizsardzības mehānisms 99 814 1 610 982 1 710 796
Administratīvie izdevumi 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Veselības programma 81 178 1 348 012 1 429 190
COSME 307 329 307 329
Darbības, ko finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām 44 247 11 694 734 189 790 130
Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības 649 600 649 600
Patērētāju tiesību aizsardzības programma 31 914 529 956 561 870
Eiropas Solidaritātes korpuss 169 471 169 471
Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 81 938 12 772 94 710
Iepriekšējo daudzgadu finanšu shēmu programmu pabeigšana 666 471 176 139 11 058 650 11 901 259
Kopā pa valstīm 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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IV pielikums. – Glosārijs: ES programmas un darbības, kurās trešās valstis veikušas iemaksas 

Programmas Apraksts Atbildīgais ĢD 
2014.–2020. gada 

budžets 
(miljardi EUR) 

“Apvārsnis 2020” 

ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020” ir vienots stratēģiskais satvars Savienības 
finansējumam izcilai pētniecībai un inovācijai. RTD 77,0 

Euratom pētniecības un mācību 
programma  

Euratom pētniecības un mācību programma papildina pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, un tās mērķis 
ir īstenot kodolpētniecību un mācības, uzsvaru liekot uz to, lai pastāvīgi uzlabotu kodoldrošību, 
kodoldrošumu un pretradiācijas aizsardzību. 

RTD 2,1 

Starptautiskais eksperimentālais 
kodoltermiskais reaktors (ITER) 

ITER ir liels starptautisks projekts, kura mērķis ir būvēt pasaulē lielāko magnētisko kodolsintēzes iekārtu, 
lai pierādītu kodolsintēzes iespējamību, pamatojoties uz to pašu principu, kas dod enerģiju Saulei un 
zvaigznēm. ES ir viens no galvenajiem partneriem. 

RTD/ENER 2,7 

Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments (EISI) 

EISI ir ES finansēšanas instruments mērķtiecīgiem ieguldījumiem infrastruktūrā Eiropas līmenī. Tas atbalsta 
Eiropas tīklu transporta, enerģētikas un digitālo pakalpojumu jomā attīstību. MOVE 30,4 

“Erasmus+”  

“Erasmus+” ir ES programma, ar kuru atbalsta izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā. Tā 
piedāvā mobilitātes un sadarbības iespējas šajās jomās. EAC 14,7 

“Radošā Eiropa”  “Radošā Eiropa” ir ES pamatprogramma, ar kuru atbalsta kultūru un audiovizuālo nozari. EAC 1,5 

Eiropas Solidaritātes korpuss  

Eiropas Solidaritātes korpuss jauniešiem rada iespējas savā valstī vai ārvalstīs veikt brīvprātīgo darbu vai 
strādāt projektos, kas sniedz labumu kopienām un cilvēkiem visā Eiropā. EAC 0,4 

ES Globālas navigācijas satelītu 
sistēmas (GNSS) 
Galileo un EGNOS 

Galileo ir Eiropas Savienības GNSS, kas sniedz precīzu informāciju par atrašanās vietu un laiku. Galileo ir 
civilā kontrolē esoša programma, un tās datus var izmantot plašam lietojumu klāstam. GROW 

6,3 
Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) ir ES reģionālā satelītu papildinājuma 
sistēma, ko izmanto, lai uzlabotu GNSS, piemēram, Galileo, veiktspēju. GROW 

Copernicus 

Copernicus ir ES Zemes novērošanas programma, kas aplūko mūsu planētu un vidi. Tā piedāvā 
informācijas pakalpojumus, kuru pamatā ir Zemes satelītnovērošana un ar kosmosu nesaistīti dati. GROW 3,8 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_en
https://www.copernicus.eu/
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Programmas Apraksts Atbildīgais ĢD 
2014.–2020. gada 

budžets 
(miljardi EUR) 

Uzņēmumu un MVU 
konkurētspējas programma 
(COSME) 

COSME ir mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas programma. Tās mērķis ir atvieglot piekļuvi 
finansējumam un atbalstīt internacionalizāciju, konkurētspēju un uzņēmējdarbības kultūru. GROW 2,3 

Iekšējās drošības fonds (IDF)  

IDF tika izveidots, lai veicinātu iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu, sadarbību tiesībaizsardzības jomā 
un Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldību. HOME 3,8 

“Eiropa pilsoņiem”  

Programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir veicināt pilsoņu izpratni par ES, tās vēsturi un daudzveidību un 
veicināt pilsoņu demokrātisku līdzdalību ES līmenī. HOME / JUST 0,2 

Sadarbība statistikas jomā  

Sadarbība statistikas jomā nodrošina saskaņotas un salīdzināmas statistikas informācijas sagatavošanu un 
izplatīšanu visās savstarpējo interešu jomās. ESTAT 0,5 

“Muita 2020” 

“Muita 2020” ir ES sadarbības programma, kas ļauj valsts muitas pārvaldēm izveidot informāciju un 
zinātību un apmainīties ar to. Tā ļauj kopīgi izstrādāt un ekspluatēt Eiropas IT sistēmas. TAXUD 0,5 

“Fiscalis 2020” 

“Fiscalis 2020” ir ES sadarbības programma, kas ļauj valsts nodokļu pārvaldēm izveidot informāciju un 
zinātību un apmainīties ar to. Tā ļauj kopīgi izstrādāt un ekspluatēt Eiropas IT sistēmas. TAXUD 0,2 

Nodarbinātība un sociālā 
inovācija (EaSI) 

EaSI programma veicina augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, garantējot atbilstīgu 
sociālo aizsardzību, izskaužot sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī uzlabojot darba apstākļus. EMPL 0,9 

Civilās aizsardzības mehānisms  

ES Civilās aizsardzības mehānisma vispārējais mērķis ir stiprināt sadarbību civilās aizsardzības jomā, lai 
uzlabotu katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un reaģēšanu uz tām. ECHO 0,6 

Patērētāju tiesību aizsardzības 
programma  

Patērētāju tiesību aizsardzības programma ir finansēšanas programma, kas izveidota, lai atbalstītu 
izaugsmi un konkurētspēju ES. Programmas vispārīgais mērķis ir nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni. 

JUST 0,2 

Programma “Tiesības, vienlīdzība 
un pilsonība” 

Programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” veicina tādas jomas turpmāku attīstību, kurā tiek veicināta, 
aizsargāta un efektīvi īstenota līdztiesība un personas tiesības. JUST 0,4 

Programma “Tiesiskums” un 
nodaļa “Narkotikas” 

Programma “Tiesiskums” ir ieviesta, lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti tiek pilnībā un konsekventi 
piemēroti. Tā veicina tiesisko sadarbību gan civillietās, gan krimināllietās. Programma atbalsta arī ES rīcību 
narkotiku apkarošanas jomā. 

JUST/HOME 0,4 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=lv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=lv
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
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Programmas Apraksts Atbildīgais ĢD 
2014.–2020. gada 

budžets 
(miljardi EUR) 

Veselības programma  

ES Veselības programma apraksta stratēģiju, kuras mērķis ir nodrošināt labu veselību un veselības aprūpi. 
Tā ir finansēšanas instruments, ar ko atbalstīt sadarbību starp ES valstīm un stiprināt un attīstītu 
ES darbības veselības aizsardzības jomā. 

SANTE 0,4 

Programma ISA²  

Programma ISA² atbalsta tādu digitālo risinājumu izstrādi, kas ļauj publiskās pārvaldes iestādēm, 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem gūt labumu no sadarbspējīgiem pārrobežu un starpnozaru sabiedriskajiem 
pakalpojumiem. 

DIGIT 0,1 

 

https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Citas darbības Apraksts Atbildīgais ĢD / 
iestāde 

Šengenas informācijas sistēma 
(SIS II) 

Šengenas Informācijas sistēma ir Eiropā visplašāk izmantotā un lielākā drošības un robežu pārvaldības 
informācijas apmaiņas sistēma. Tā nodrošina informācijas apmaiņu starp valstu robežkontroles, policijas, 
muitas un migrācijas iestādēm, nodrošinot personu brīvu pārvietošanos ES drošā vidē. 

eu-LISA/HOME 

Vīzu informācijas sistēma (VIS) 

VIS ļauj Šengenas valstīm apmainīties ar vīzu datiem. Sistēma apstrādā datus un lēmumus saistībā ar 
īstermiņa vīzu pieteikumiem, lai apmeklētu vai tranzītā šķērsotu Šengenas zonu. eu-LISA/HOME 

Eurodac 

Eurodac ir Eiropas patvēruma meklētāju daktiloskopijas datubāze, kas palīdz apstrādāt Eiropas patvēruma 
pieteikumus. Tā ir centralizēta datubāze, kas vāc un apstrādā digitalizētus pirkstu nospiedumus. eu-LISA/HOME 

Šengenas administratīvās izmaksas Šengenas administratīvās izmaksas aptver izmaksas, kas saistītas ar Šengenas sekretariātu, kuru pārvalda 
Padome, un to komiteju darbību, kas palīdz Komisijai īstenot, piemērot un izstrādāt Šengenas acquis. HOME/Padome 

CCN/CSI Kopējais sakaru tīkls un kopējā sistēmu saskarne (CCN/CSI) ir saziņas līdzeklis starp TAXUD ĢD IT sistēmām 
un attiecīgo iesaistīto valstu pārvaldes IT sistēmām. TAXUD 

Sadarbība pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN) jomā Darbības PVN jomā attiecas uz administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu. TAXUD 

Darbības, ko finansē saskaņā ar 
Komisijas prerogatīvām Uzdevumi, kas izriet no Komisijas institucionālā līmeņa prerogatīvām vai tiek veikti saskaņā ar izmēģinājuma 

projektiem un sagatavošanas darbībām, kā paredzēts Finanšu regulas 58. panta 2. punktā. Šīm darbībām 
budžetā paredzētos līdzekļus var īstenot bez pamatakta ar noteikumu, ka darbības ir ES kompetencē. 

visos 
ģenerāldirektorātos Izmēģinājuma projekti un 

sagatavošanas darbības 

Piezīme. Budžeta skaitļi ir norādīti vēsturiskā vērtībā, pamatojoties uz katras programmas izveides regulām. 

Avots: ERP, pamatojoties uz: 
o Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 

884. lpp.), 16. pants. 
o katras programmas/darbības izveides regulām. 
o Eiropas Komisija: Programmu darbības rezultātu apskats, ES budžets 2014.–2020. gadam, Eiropas Savienība, 2019. gads; 
o tīmekļa vietni Europa. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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V pielikums. – Papildu literatūra 

Šajā pielikumā ir sniegta papildu literatūras izlase, kas attiecas uz šā apskata tematiem. 
Mērķis nav sniegt izsmeļošu literatūras sarakstu, bet drīzāk ieteikt ieinteresētiem 
lasītājiem turpmākus pētniecības virzienus. 

Grāmatas, pētījumi, raksti, informatīvie apskati 
ES ārpolitika 

FALKNER, R. – ANHEIER, H. (eds.), ‘Europe and the world: Rethinking Europe’s external 
relations in an age of global turmoil’, International Politics, 54(4), July 2017. 

KEUKELEIRE, S. – DELREUX, T., The Foreign Policy of the European Union, 2nd ed. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 

ES budžets 

BECKER, S. – BAUER, M. – DE FEO, A. (eds.), The New Politics of the European Union 
Budget, Baden-Baden: Nomos, 2017. 

DEGRON, R., The New European Budgetary Order, Brussels: Bruylant, 2018. 

MATHIS, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, European Parliament, 
Policy Department for Budgetary Affairs, PE 603.795, September 2017. 

MATHIS, A., “Other Revenue” In The European Union Budget, European Parliament, 
Policy Department for Budgetary Affairs, PE 603.810, November 2017. 

Trešo valstu iemaksas 

ALMÅS, H. et al. (EFTA Secretariat), ‘Guide to EU Programmes - New and Updated 
Edition 2010’, EFTA Bulletin, Issue 1, December 2010. 

BRUEGEL Belgium, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within 
the ITRE Domain in Relation to Brexit, Study for the ITRE Committee, European 
Parliament, DG for Internal Policies, Policy Department for Economic and Scientific 
Policy, PE 602.057, 2017. 

DAMEN, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EU-
approximation and independence, European Parliament, Policy Department for 
External Relations, PE 639.315, February 2020. 

ARNESEN, F. et al., Agreement on the European Economic Area: A Commentary, 
Nomos/Hart, 2018. 

GRØNNINGSÆTER, T. – LEIFSSON, A. – BONDESEN, P. (EFTA Secretariat), ‘Activities 
and Financial Contributions under the EEA Agreement’ EFTA Bulletin, Issue 2, 
November 2002. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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MILLER, V., EU Agencies and post-Brexit options, The House of Commons Library, 
Briefing Paper Number 7957, 28 April 2017. 

MILLER, V. – WEBB, D. - DE MARS, S., UK-EU relations after Brexit: an Association 
Agreement?, The House of Commons Library, Briefing Paper Number 8645, 13 August 
2019. 

O. JOHNSEN, T. – RIEKER, P., ‘The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?’, 
Journal of European Integration, 37(4), December 2014, pp. 417-432. 

RIES, C. P. et al. (RAND Europe), After Brexit: Alternate forms of Brexit and their 
implications for the United Kingdom, the European Union and the United States, Santa 
Monica and Cambridge: RAND Corporation, 2017. 

SCHUMANN ASSOCIATES Brussels, Third countries’ participation within Creative 
Europe, Horizon Europe and Erasmus post-2020, British Council, September 2019. 

SCHUMAN ASSOCIATES Brussels, The impact of the EU Referendum on the UK’s ability 
to access EU funds, British Council, December 2016. 

Starptautisku nolīgumu datubāzes 
Eiropas Komisija (TRADE): Sarunas un nolīgumi. 

Eiropas Ārējās darbības dienests: Nolīgumu biroja datubāzē. 

ES Publikāciju birojs: EUR-Lex – Starptautisko nolīgumu direktorijs. 

Citas tīmekļa vietnes 
Eiropas Komisija: Gada pārskati (https://ec.europa.eu/info/publications/annual-
accounts_en). 

Eiropas Komisija: ES budžets (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en). 

Eiropas Komisija: Eiropas Kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas 
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en). 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (EBTA): Eiropas Ekonomikas zona (EEZ) / 
Attiecības ar ES (https://www.efta.int/eea). 

Šveices Konfederācijas Federālā padome: Šveices iemaksa paplašinātajai EU 
(https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html). 

Šveices Konfederācijas Federālā padome: Šveices Eiropas politika 
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html). 

Finanšu mehānisma birojs: EEZ dotācijas un Norvēģijas dotācijas 
(https://eeagrants.org/). 
  

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7957/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://www.efta.int/eea
https://www.efta.int/eea
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html
https://eeagrants.org/
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Glosārijs 
EEZ EBTA valstis: trīs EBTA valstis, kas piedalās EEZ līgumā (Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija). 

EEZ līgums: līgums, kas noslēgts starp ES, tās dalībvalstīm un trim EBTA valstīm (Islandi, 
Lihtenšteinu un Norvēģiju) ar mērķi izveidot dinamisku un viendabīgu Eiropas 
Ekonomikas zonu, kuras pamatā ir kopīgi noteikumi un līdztiesīgi konkurences apstākļi. 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (EBTA): starpvaldību organizācija, kas izveidota, 
lai veicinātu brīvu tirdzniecību un ekonomisko integrāciju tās dalībvalstu labā. Pašlaik 
tajā četras valstis-locekles: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. 

Eiropas Ekonomikas zona (EEZ): ES dalībvalstis un Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI): galvenais kanāls, ar kura starpniecību 
ES sniedz finansiālu atbalstu saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku. 

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP): ES politika stabilitātes, drošības un labklājības 
stiprināšanai dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs, kas nav ES kandidātvalstis. 

Iekšzemes kopprodukts (IKP): valsts labklājības standarta rādītājs, kas balstīts uz 
attiecīgajā valstī saražoto preču un pakalpojumu kopējo vērtību (parasti viena gada 
laikā). 

Korekcijas koeficients: elements, ko Komisija izmanto, aprēķinot trešo valstu iemaksas 
ES budžetā, pamatojoties uz katra gadījuma novērtējumu. 

Paplašināšanās politika: politika, kas attiecas uz ES attiecībām ar valstīm, kuras ir 
ES kandidātvalstis vai potenciālās kandidātvalstis. 

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA): kanāls, ar kura starpniecību 
ES sniedz finansiālu un tehnisku atbalstu reformām valstīs, kas ir ES kandidātvalstis vai 
potenciālās kandidātvalstis. 

Proporcionalitātes koeficients: attiecība, ko izmanto, aprēķinot trešo valstu iemaksas 
ES budžetā. 

Saprašanās memorands (SM): vienošanās divu vai vairāku pušu starpā, lai sadarbotos 
konkrētā jautājumā, neuzņemoties juridiskas saistības. 

Trešo valstu iemaksas: trešo valstu finanšu iemaksas vai ieguldījums natūrā 
ES vispārējā budžetā, ES aģentūru budžetos un dalībvalstīm.  
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Saīsinājumi 

ANO DPR: ANO Drošības padomes rezolūcija 

BUDG ĢD: Budžeta ģenerāldirektorāts 

EAC ĢD: Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts 

EĀDD: Eiropas Ārējās darbības dienests 

EBTA: Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija 

EEZ: Eiropas Ekonomikas zona 

EKI: Eiropas Kaimiņattiecību instruments 

EKP: Eiropas kaimiņattiecību politika 

FMO: Finanšu mehānisma birojs 

GROW ĢD: Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts 

ĢD: ģenerāldirektorāts 

HOME ĢD: Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts 

IFA: iestāžu pamatnolīgums 

IKP: iekšzemes kopprodukts 

IPA: Pirmspievienošanās palīdzības instruments 

ITER: Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors 

LESD: Līgums par Eiropas Savienības darbību 

RTD ĢD: Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts 

SDC: Šveices Attīstības un sadarbības aģentūra 

SECO: Ekonomikas lietu valsts sekretariāts 

SFAO: Šveices Federālais revīzijas birojs 

SIS: Šengenas Informācijas sistēma 

SM: saprašanās memorands 

ST: Starptautiskā Tiesa 

VIS: Vīzu informācijas sistēma 
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ERP darbinieku grupa 
Šo apskatu pieņēma V apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Tony Murphy un kura revidē 
ES finansēšanu un pārvaldību. Darbuzdevumu vadīja ERP loceklis François-Roger 
Cazala, un viņam palīdzēja locekļa biroja vadītājs Dirk Pauwels, locekļa biroja atašejs 
Stéphanie Girard, atbildīgais vadītājs Alberto Gasperoni, darbuzdevuma vadītāja Diana 
Voinea, darbuzdevuma vadītājas vietniece Jitka Benešová, revidenti José Parente un 
Jesús Nieto Muñoz; lingvistisko atbalstu sniedzaRichard Moore, un grafiskā dizainere 
bija Alexandra Mazilu. 
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AUTORTIESĪBAS 

© Eiropas Savienība, 2021. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku īsteno ar Eiropas Revīzijas 
palātas Lēmumu Nr. 6-2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu.  

Ja vien nav norādīts citādi (piem., individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, kurš 
pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir 
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas izmaiņas. Atkalizmantošana 
nedrīkst sagrozīt dokumentu sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par 
atkalizmantošanas sekām.  

Jums ir jānoskaidro papildu tiesības, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas 
privātpersonas, piem., ERP darbinieku fotoattēlos, vai ja tas ietver trešās personas 
darbu. Ja atļauja ir saņemta, tā atceļ un aizstāj iepriekš minēto vispārējo atļauju un 
skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem. 

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums var būt jāprasa atļauja 
tieši autortiesību īpašniekiem. 
8. attēls: Ikonas izveidojis Pixel perfect no https://flaticon.com. 

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, 
patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti 
ERP atkalizmantošanas politikā un jums nav licencēti. 

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā 
europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes 
nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku. 

Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana  

Eiropas Revīzijas palātas logotipu nedrīkst izmantot bez Eiropas Revīzijas palātas 
iepriekšējas piekrišanas. 

 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
https://flaticon.com/


Šajā apskatā aplūkotas trešo valstu finanšu 
iemaksas Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm. 
Iemaksas ES ļauj trešām valstīm piedalīties ES 
programmās un darbībās. Šīs iemaksas ir sadalītas 
gandrīz 30 programmām. Turklāt Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis iemaksā 
līdzekļus tieši vairākām ES dalībvalstīm kā daļu 
no tās vispārējās kārtības starp EBTA valstīm un 
ES, kas reglamentē šo valstu piekļuvi ES iekšējam 
tirgum.
Mēs uzsveram dažus galvenos izaicinājumus, no 
kuriem viens ir saistīts ar Apvienotās Karalistes 
izstāšanos no ES un tā ietekmi uz trešo valstu 
iemaksām. Cits izaicinājums Eiropas Savienībai 
būs turpmākajās sarunās ar EBTA valstīm uzsvērt 
iekšējā tirgus priekšrocības, kas saistītas ar 
finanšu iemaksām. 

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1

Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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