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KOPSAVILKUMS 

Pamatinformācija 

Kopš brīža, kad pirms 10 gadiem stājās spēkā 2007.–2013. gada finanšu plāns, ES budžets ir būtiski 

mainījies. 2009. gadā stājās spēkā Lisabonā parakstītais Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD). 

Tas būtiski mainīja Eiropas Savienības iestāžu pilnvaras attiecībā uz savstarpējiem jautājumiem par 

pašu resursiem (budžeta ieņēmumi), daudzgadu finanšu shēmu (DFS), kas aizstāja finanšu plānus un 

paredz vidēja termiņa izdevumu programmas, kā arī gada budžetu, par kuru tiek panākta vienošanās, 

ņemot vērā iepriekšminētos aspektus. Globālā finanšu krīze 2008. gadā, kam sekoja krīze eurozonā, 

piespieda ieviest taupības pasākumus ES dalībvalstīs un radīja spiedienu arī uz pašu ES budžetu. 

Šis briefing dokuments sniedz kopsavilkumu par šīm norisēm. Pirmajā daļā ir sniegts pārskats par 

budžeta struktūru un izdevumiem. Tālāk otrajā daļā ir izskaidrotas izmaiņas, kas tika ieviestas ar LESD. 

Šī briefing dokumenta noslēgumā ir dots kopsavilkums par to, kā politiskais spiediens veikt taupības 

pasākumus un ekonomiskās stabilizācijas instrumentu izveide eurozonā ir ietekmējusi budžetu. 

 

1. BUDŽETA STRUKTŪRA UN IZDEVUMI 

Eiropas Savienības izdevumu pamatā ir trīs pīlāri: i) pašu resursi, ii) DFS un iii) gada budžets. 

1.1. PAŠU RESURSI UN KOREKCIJAS 

ES budžeta ieņēmumus jeb pašu resursus reglamentē LESD 311. pants, kurā paredzēts, ka lēmumus par 

ieņēmumiem vienprātīgi pieņem Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un ratifikācijas katrā 

dalībvalstī, kas parasti notiek valsts parlamentā. Pašreizējais lēmums par pašu resursiem tika pieņemts 

2014. gadā un stājās spēkā 2016. gadā ar atpakaļejošu datumu no 2014. gada 1. janvāra. Tajā paredzēts, 

ka resursi ir ne vairāk kā 1,2 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI), tomēr praksē tas ir aptuveni 1,0 % 

no NKI. Finansējums pirmkārt nāk no ES ārējiem tarifiem un piesaistīšanas likmes 0,3 % apmērā no 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) kopsummas katrā dalībvalstī. Neliela summa ienāk arī ar cukura 

nodevām. Praksē šie avoti veido ne vairāk kā 25 % no ES nepieciešamajiem līdzekļiem gadā (jeb 0,25 % 

no NKI), lai gan procentuālā attiecība katru gadu var būt citāda. Pārējo (jeb atlikušo) daļu veido 

pārvedums, kura pamatā ir katras dalībvalsts NKI un kura mērķis ir sasniegt pašreizējo maksājumu 

līmeni 0,95 % apmērā no NKI, kas noteikts 2014.–2020. gada DFS. 
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Piemēram, 2015. finanšu gadā no pašu resursiem iegūtā finansējuma summa bija 146 miljardi EUR, 

savukārt izdevumu (maksājumu) summa bija 145 miljardi EUR, kas nodrošināja nelielu pārpalikumu. 

Tomēr pastāv arī vairākas korekcijas jeb atlaides, kas samazina dažu pārtikušo dalībvalstu NKI vai PVN 

iemaksu: 

i) Apvienotās Karalistes atlaide ir 66 % no Apvienotās Karalistes neto ieguldījuma (Apvienotās 

Karalistes iemaksa mīnus ES izdevumu vērtība Apvienotajā Karalistē). Praksē tas ir mazāk, 

jo ārējo tarifu un cukura nodevu vērtības aprēķinā nav iekļautas, kā arī nav iekļauta to ES 

izdevumu procentuālā daļa, kuri tiek veikti ārpus ES un ir iekļauti budžeta 4. izdevumu 

kategorijā (Globālā Eiropa), kā arī visi ES nelauksaimnieciskie izdevumi, kas veikti 13 

dalībvalstīs, kuras ir pievienojušās ES kopš 2004. gada. Lielbritānijas korekciju finansē visas 

pārējās dalībvalstis proporcionāli to ieguldījumam ES PVN bāzē; 

ii) t. s. atlaide par atlaidi: tā ir atlaide 75 % apmērā, ko piemēro Vācijas, Nīderlandes, Austrijas 

un Zviedrijas iemaksām, kuras šīm valstīm būtu jāmaksā, lai segtu Apvienotās Karalistes 

korekciju; 

iii) fiksētas summas ikgadējas atlaides, kuras piemēro no 2014. līdz 2020. gadam Nīderlandei 

(695 miljoni EUR), Zviedrijai (185 miljoni EUR) un Dānijai (130 miljoni EUR); 

iv) piesaistīšanas likme PVN iemaksai, ko veic Vācija, Nīderlande un Zviedrija, ir uz pusi 

samazināta, proti, no 0,30 % līdz 0,15 %. Piesaistīšanas likme 0,30 % apmērā ir samazināta 

arī tām dalībvalstīm, kurās patēriņš pārsniedz 50 % no NKI. 

Tā kā pastāv četru dažādu veidu atlaides, visas dalībvalstis visbiežāk aplūko ES budžetu kā neto bilances 

aprēķinu, cenšoties palielināt izdevumu vai atlaižu apmēru salīdzinājumā ar iemaksu, lai kāds arī būtu 

tās apmērs. Ieteikumos, kas sniegti Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos ziņojumā (Monti et 

al, 2017), galvenā uzmanība tiek pievērsta neto bilances principam. Jauni pašu resursi, kas varētu 

samazināt NKI procentuālo pārvedumu apmēru un samazināt prasības pēc atlaidēm, var būt iespējami, 

ja tiek pierādīts, ka ES izdevumi sniedz pievienoto vērtību, radot palielinošu, pārrobežu vai ierobežojošu 

ietekmi vai piedāvājot apjomradītus ietaupījumus salīdzinājumā ar valsts izdevumiem. 

1.2. SAISTĪBAS UN MAKSĀJUMI 

ES izdevumi tiek iedalīti saistībās un maksājumos. Starpība starp saistībām un maksājumiem tiek dēvēta 

par neizpildītajām saistībām jeb RAL (reste à liquider). Saistības tiek noteiktas kā augšējā robeža, līdz 

kurai ES uzņemas saistības izdevumu programmās, proti, tie ir sava veida virtuāli līdzekļi. Daļa 

maksājumu tiek piešķirti projekta sākumā, parasti ļoti ātri, ja izdevumi ir lauksaimniecības vai 

administrācijas jomā, jo tur nav vajadzīgs līdzfinansējums. Pēc pabeigšanas atlikušo maksājumu bilanci 

piešķir, ja saņēmējs ir ievērojis nosacījumus. Daži maksājumi tiek veikti par saistībām, kas uzņemtas jau 

pirms vairākiem gadiem, un, ja saņēmējs saskaņoto programmu nav īstenojis pilnībā, bieži vien līdzekļi 

netiek izlietoti, tādējādi palielinās RAL. 
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1.3. DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA 

Ar DFS (LESD 312. pants) tiek paredzēta ES budžeta izdevumu daļa, taču tā pati par sevi nav budžets, 

bet gan ar to tiek noteikti izdevumu griesti jeb maksimālās summas izdevumiem, kas sadalīti pa 

izdevumu kategorijām atkarībā no politikas jomas: 1.a Konkurētspēja, 1.b Kohēzija, 2. Dabas resursi 

(galvenokārt lauksaimniecība), 3. Drošība un pilsonība, 4. Globālā Eiropa, 5. Administrācija. Katrā no šīm 

izdevumu kategorijām ir daudzgadu un ikgadējie maksimālie apjomi saistībām, kas noteiktas DFS. 

Maksājumu maksimālais apjoms attiecas tikai uz kopējiem izdevumiem, nevis uz katru izdevumu 

kategoriju. 

DFS ierosina Eiropas Komisija, un lēmumu par to vienprātīgi pieņem Padome pēc tam, kad Eiropas 

Parlaments ir devis savu piekrišanu. Tas Parlamentam dod iespēju faktiski kopā ar Komisiju izstrādāt 

priekšlikumu. Finanšu plāna un vēlāk DFS sadalījums septiņu gadu periodos (2007–2013 un 2014–

2020) ir parādīts zemāk 1. tabulā. 

1. tabula. 2007.–2013. gada finanšu plāns un 2014.–2020. gada DFS 

  
Finanšu plāns 

2007–2013 

Komisijas 
priekšlikums 
2014–2020 

Saskaņotie 
skaitļi 

2014–2020 

1.a Konkurētspēja   9% 15% 13% 

1.b Kohēzija  36% 33% 34% 

2. Dabas resursi  9% 10% 10% 

Lauksaimniecība  34% 28% 29% 

3. Drošība/tiesiskums  1% 2% 2% 

4. Globālā Eiropa  6% 7% 6% 

5. Administrācija  6% 6% 6% 

Saistības no NKI 1,05 % no NKI 1,05 % no NKI 1,00 % no NKI 

Maksājumi no NKI 1,00 % no NKI 1,00 % no NKI 0,95 % no NKI 

Maksājumu summa 972 mljrd. EUR 972 mljrd. EUR 908 mljrd. EUR 

NB: 2011. gada cenās 

Eiropas Komisija 2011. gadā saskaņā ar Padomes izstrādāto politiku ierosināja jaunu DFS, kuras apmērs 

bija līdzvērtīgs iepriekšējam finanšu plānam, paredzot saistības 1,05 % apmērā no NKI un maksājumus 

1,00 % apmērā. Tika ierosināts palielināt izdevumu saistības 1.a izdevumu kategorijā “Konkurētspēja” 

no 9 % 2007.–2013. gadā līdz 15 % laikposmam pēc 2013. gada. Komisija ierosināja samazināt 1.b 

izdevumu kategorijas “Kohēzija” saistības no 36 līdz 33 % un lauksaimniecības saistības 2. izdevumu 

kategorijā no 34 līdz 28 %. Padome galu galā panāca vienprātīgu vienošanos, paredzot par 5 % 
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samazināt kopējos izdevumus gan saistībām, gan maksājumiem. Saskaņā ar minēto vienošanos par 

konkurētspējai tika paredzēti 13 %, kas joprojām ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, 

taču mazāk par Komisijas ierosināto. Ņemot vērā to, ka jaunajā DFS bija mazāki maksimālie apjomi, 

finansējums kohēzijai un lauksaimniecības tiešajiem maksājumiem bija salīdzinoši labi nodrošināts un 

tika procentuāli mazāk samazināts, nekā Komisija to bija ierosinājusi.  

1.4. GADA BUDŽETS 

ES gada budžets tiek noteikts, ņemot vērā DFS maksimālos apjomus. Tajā tiek lemts par saistībām un 

maksājumiem katrai izdevumu kategorijai un katrai budžeta pozīcijai. Vienošanās par nākamā finanšu 

gada budžetu tiek panākta iepriekšējā finanšu gada novembrī vai decembrī, un tad var pieņemt 

budžeta grozījumus vai papildinājumus, lai attiecīgā finanšu gada laikā piešķirtu papildu saistības un 

maksājumus. Apstiprinātais budžets un budžeta grozījumi kopā veido katra gada galīgo budžetu. 

Zemsvītras piezīmē dotajā saitē ir sniegts pilns pārskats par skaitļiem, kas ietver saistības un 

maksājumus gan par saskaņoto budžetu, gan galīgo budžetu laikposmā no 2007. līdz 2016. gadam1. 

Skaitļi ir arī salīdzināti ar līmeņiem, par kuriem Padome un Parlaments nobalsoja pirms vienošanās, lai 

parādītu, vai kādai no iestādēm ir labāk izdevies nodrošināt savas preferences. 

Šie skaitļi liecina, ka 2011. finanšu gadā Eiropas Parlaments nevarēja nodrošināt savas preferences 

attiecībā uz saistībām un maksājumiem — ne apstiprinātajā budžetā, ne budžeta grozījumos. 

Turpmākajos gados tas guva lielākus panākumus attiecībā uz maksājumiem (bet tikai budžeta 

grozījumos, nevis sākotnēji apstiprinātajā budžetā) un saistībām. Tas liecina par to, ka Padome piekrita 

nodrošināt nepieciešamos līdzekļus, bet tikai nelielos apmēros ar mazāk redzamajiem budžeta 

grozījumiem. Padome 2013. gadā apmierināja Parlamenta prasības attiecībā uz maksājumiem, lai 

nodrošinātu Parlamenta piekrišanu jaunajai DFS, kas samazina ilgtermiņa izdevumus par 5 %. 

2014. gada budžetā izdevumi tika samazināti, ņemot vērā jauno DFS.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. AR LISABONAS LĪGUMU IEVIESTĀS IZMAIŅAS ATTIECĪBĀ UZ BUDŽETU 

Zemāk 2. tabulā ir atspoguļotas ar Lisabonas līgumu ieviestās izmaiņas attiecībā uz pilnvarām saistībā 

ar pašu resursiem, DFS un gada budžetu. 

2. tabula. Status Quo Ante salīdzinājumā ar Lisabonas līgumu 

Status Quo Ante Lisabonas līgums 

PAŠU RESURSI (EKL 269. pants) PAŠU RESURSI (LESD 311. pants) 

Komisija ierosina  
Ar EP apspriežas 
Padome pieņem vienprātīgu lēmumu 
Valstu parlamenti ratificē 

Ar EP apspriežas 
Padome pieņem vienprātīgu lēmumu 
Valstu parlamenti ratificē 

 Īstenošana: Padomes KBV un EP piekrišana 
FINANŠU PLĀNS 
(1988. gada nolīgums) 

DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA 
(LESD 312. pants) 

Komisija ierosina Komisija ierosina 

  
EP sniedz piekrišanu, pirms Padome pieņem 
lēmumu 

Padome pieņem vienprātīgu lēmumu Padome pieņem vienprātīgu lēmumu 

EP apstiprina vai noraida EP apstiprina vai noraida 

Valstu parlamenti ratificē Nav valsts līmeņa ratifikācijas 

REVERSIJAS PUNKTS REVERSIJAS PUNKTS 

Iepriekšējā gada līdzekļu pārcelšana Iepriekšējā gada līdzekļu pastāvīga pārcelšana 
Komisija, Padome ar KBV vai EP var bloķēt līdzekļu 
pārcelšanu, kas nozīmē, ka tiek panākts dubults 
reversijas punkts, tādējādi atgriežoties pie 
nestabilitātes pirms 1988. gada un tikai gada 
budžetiem.   
MAKSIMĀLĀ PALIELINĀJUMA LIKME 
(EKL 272. panta 9. punkts) 

MAKSIMĀLĀ PALIELINĀJUMA LIKME 
(EKL 272. panta 9. punkts tiek svītrots) 

Padome ar KBV var palielināt izdevumus, 
pārsniedzot maksimālo apjomu līdz maksimālajai 
likmei 

Izdevumu maksimālo apjomu Padome var palielināt 
tikai ar vienprātīgu lēmumu 

Ja Padomes palielinājums ir vismaz 50 % no 
maksimālās likmes, EP ar absolūtu balsu vairākumu 
to var palielināt līdz pilnai likmei.   
Padome ar KBV + EP 3/5 balsu vairākumu var 
palielināt izdevumus, pārsniedzot maksimālo likmi   
GADA BUDŽETS (EKL 272. pants) GADA BUDŽETS (LESD 314. pants) 

1. lasījums: Padomes KBV 1. lasījums: Padomes KBV 

EP vienkāršs balsu vairākums + Padomes bloķējošais 
mazākums, lai samazinātu obligātos izdevumus 

EP absolūts balsu vairākums + Padomes KBV, lai 
pieņemtu grozījumus 

EP vienkāršs balsu vairākums + Padomes KBV, lai 
palielinātu obligātos izdevumus 

Padomes bloķējošais mazākums, lai noraidītu 

EP absolūts balsu vairākums + Padomes KBV vai EP 
3/5 balsu vairākums, lai grozītu neobligātos 
izdevumus 

  

EP 2/3 balsu vairākums, lai noraidītu EP vienkāršs balsu vairākums, lai noraidītu 

REVERSIJAS PUNKTS (EKL 273. pants) REVERSIJAS PUNKTS (LESD 315. pants) 
Padome ar KBV nosaka provizoriskās 
divpadsmitdaļas attiecībā uz obligātajiem 
izdevumiem 

Padome ar KBV ierosina visas provizoriskās 
divpadsmitdaļas 
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Padome ar KBV ierosina provizoriskās 
divpadsmitdaļas attiecībā uz neobligātajiem 
izdevumiem  
EP ar 3/5 balsu vairākumu var palielināt vai 
samazināt provizoriskās divpadsmitdaļas attiecībā 
uz neobligātajiem izdevumiem 

EP ar absolūtu balsu vairākumu var iesaldēt tikai 
provizoriskās divpadsmitdaļas 

 

Avots: Benedetto (2013: 353) 
Izmantotie saīsinājumi: EKL = Līgums par Eiropas Kopienām; EP = Eiropas Parlaments; KBV = kvalificēts balsu vairākums; LESD 

= Līgums par Eiropas Savienības darbību. 

2.1. PAŠU RESURSI 

Pirms un pēc Lisabonas līguma pašu resursus varēja grozīt vai ieviest jaunus ar vienprātīgu Padomes 

vienošanos un ratifikāciju visās dalībvalstīs. Ar Eiropas Parlamentu joprojām ir jāapspriežas. 

Ar LESD 311. pantu tiesības iesniegt priekšlikumu no Komisijas tiek nodotas Padomei. Lai īstenotu 

jaunus pašu resursus, tagad ir vajadzīgs Padomes kvalificēts balsu vairākums un Eiropas Parlaments var 

izmantot savas tiesības piekrist vai noraidīt. Īstenošanas pilnvaras nav īpaši nozīmīgas. Tās attiecas tikai 

uz administratīviem jautājumiem un ļauj ātrāk īstenot jaunus pašu resursus (ja un pēc tam, kad tie ir 

saskaņoti). 

Lēmumi par atlaidēm jeb korekcijām ir daļa no lēmuma par pašu resursiem. 

2.2. DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA 

DFS aizstāj finanšu plānu un būs spēkā “vismaz piecus gadus” (LESD 312. panta 1. punkts). Tā tiek arī 

konstitucionalizēta un tāpēc ir mazāk elastīga nekā finanšu plāns, uz kuru attiecās iestāžu nolīgums. 

Par finanšu plānu vienojās Komisija, Padome ar vienprātīgu lēmumu, Eiropas Parlaments sniedza tam 

savu piekrišanu, un pēc tam to ratificēja visās dalībvalstīs. Gadījumā, ja iepriekšējā nolīguma termiņa 

beigās vienošanās par finanšu plānu netiktu panākta, izdevumu summas tiktu pārceltas, tomēr jebkura 

no trijām ES iestādēm varētu to apturēt un panākt atgriešanos tikai pie gada budžetiem, kas pastāvēja, 

pirms 1988. gadā tika panākta vienošanās par pirmo finanšu plānu.  

DFS ierosina Komisija, un Padome to pieņem vienprātīgi pēc tam, kad tā ir saņēmusi piekrišanu no 

Eiropas Parlamenta (LESD 312. panta 2. punkts). Tas varētu nozīmēt, ka Parlamentam ir tiesības kopīgi 

ar Komisiju ierosināt DFS. Nolīguma ratifikācija valstu līmenī vairs nav nepieciešama. Turklāt saskaņā ar 

passarelle klauzulu Eiropadome var nolemt, ka Padome lēmumu par DFS pieņem nevis vienprātīgi, bet 

ar kvalificētu balsu vairākumu. Ja, beidzoties iepriekšējās DFS darbībai, vienošanās par jaunu DFS nav 

panākta, attiecīgā pēdējā gada izdevumi tiek pārnesti, tāpat kā tas bija finanšu plāna gadījumā. Trīs ES 

iestādes zaudē tiesības izbeigt nolīgumu un atgriezties tikai pie gada budžetiem, kā tas bija pirms 

Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas rada spēcīgu status quo neobjektivitāti, jo nevienošanās nozīmē 

nepārtrauktību pat tad, ja leģislatīvo izdevumu programmu termiņš ir beidzies. 
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1. shēma. Maksimālā palielinājuma likme, iepriekšējā līguma 272. panta 9. punkts, kas kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā ir svītrots 
 
Komisija       Ja faktiskais palielinājums, ko   ... tad EP ar absolūtu balsu vairākumu (376 deputāti) 
aprēķina maksimālo   Padome ir pieņēmusi neobligātajiem  var palielināt neobligātos izdevumus par 
palielinājuma likmi,    izdevumiem, pārsniedz 50 % no maksimālās likmes, ... vēl 50 % no maksimālās likmes 
pamatojoties uz: 1) NKP tendencēm 
ES; 2) vidējo ikgadējo 
variāciju valstu 
budžetos; 3) inflācijas tendencēm 
 
 
vai 
 
 
Komisija      Padome apstiprina ar KBV   EP apstiprina ar 3/5 balsu vairākuma  
Padome 
EP: visi vienojas par palielinājumu, 
kas pārsniedz maksimālo likmi 
 
Avots: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. GADA BUDŽETS 

ES gada budžets tika un tiek noteikts finanšu plāna un DFS maksimālo apjomu robežās gan pirms, gan 

pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. 

Pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā izdevumi tika uzskatīti vai nu par obligātiem (lauksaimniecība 

un daži globālās politikas aspekti), jo tie bija saistīti ar līgumsaistībām, vai arī neobligātiem (lielākā daļa 

pārējā budžeta). Atkarībā no tā, vai izdevumi bija obligāti vai neobligāti, budžetam tika piemērotas 

atšķirīgas lēmumu pieņemšanas procedūras. Laika gaitā neobligātie izdevumi palielinājās no 

procentuāli ļoti nelielas budžeta daļas 20. gs. 70. gados līdz lielākajai daļai budžeta 21. gadsimta 

sākumā, un tādējādi palielinājās arī Eiropas Parlamenta ietekme, kurš varēja noteikt lēmumus attiecībā 

uz neobligāto izdevumu daļu. 

Pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlaments varēja izdarīt grozījumus, lai samazinātu vai 

novirzītu obligātos izdevumus, lēmumu pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu, ko varēja bloķēt tikai 

ar kvalificētu balsu vairākumu Padomē (Benedetto un Høyland 2007). Kopš Lisabonas līguma stāšanās 

spēkā Padome ierosināto budžetu pieņem vai groza ar kvalificētu balsu vairākumu (314. panta 

3. punkts). Eiropas Parlaments ar absolūtu balsu vairākumu (314. panta 4. punkts) var tikai grozīt 

budžetu vienā lasījumā, pretējā gadījumā budžets ir pieņemts.  

Saskaņā ar iepriekšējo procedūru Padome un Parlaments varēja noteikt lēmumus, kas būtu pretēji otras 

iestādes gribai, gan par obligātajiem, gan neobligātajiem izdevumiem. Parlamentam bija arī iespēja 

noraidīt visu budžetu ar divu trešdaļu balsu vairākumu. 

Jaunais 314. pants aizstāj to ar procedūru, kas paredz savstarpēju vienošanos par visu, un viena no 

pamatiespējām ir abpusēja noraidīšana Samierināšanas komitejā, kuras sastāvā ir dalībvalstu un 

Eiropas Parlamenta pārstāvji, ja neviena no pusēm nepiekrīt. Vienošanos Samierināšanas komitejā var 

bloķēt vai nu bloķējošs valstu mazākums Padomē, kas liedz panākt kvalificētu balsu vairākumu, vai 

Eiropas Parlamenta deputātu vienkāršs balsu vairākums. Ja nav vienošanās, grozījumus pieņemt ir 

grūtāk un visa budžeta noraidīšana ir ļoti ticama. Ņemot vērā šos noteikumus, budžeta status quo 

attiecībā uz izlietotajiem līdzekļiem, visticamāk, nemainīsies.  

Turklāt ir vēl kāds aspekts. Jaunās procedūras beigu posmi šķiet nereāli, bet tieši tāda arī ir to nozīme, 

samazinot Eiropas Parlamenta pilnvaras, kas var gribēt veikt reformu, un palielinot Padomē valdību 

bloķējošās minoritātes iespēju panākt sev izdevīgākus nosacījumus. Pēc sekmīga iznākuma 

Samierināšanas komitejā Parlamentam un Padomei ir iespēja apstiprināt vai noraidīt tekstu galīgajās 

sēdēs. Ja Padome tekstu apstiprina, Parlaments to tomēr var noraidīt ar absolūtu balsu vairākumu 

(314. panta 7. punkta c) apakšpunkts). Ja Padome tekstu noraida, bet Parlaments to apstiprina, kopīgais 

dokuments ne tikai tiktu pieņemts, bet EP iegūtu arī tiesības atjaunot visus tā sākotnējos grozījumus, 

par to nobalsojot ar trīs piektdaļu balsu vairākumu (314. panta 7. punkta d) apakšpunkts). “Kādā 

gadījumā Padome varētu savākt kvalificētu balsu vairākumu, lai noraidītu tekstu, par kuru kvalificēts 
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balsu vairākums ir tikko vienojies saskaņošanas procesā? Kāpēc lai gan Padome ar kvalificētu balsu 

vairākumu dotu priekšroku EP atjaunotajiem grozījumiem, kurus tā iepriekš ir noraidījusi, nevis 

saskaņošanas komitejas iznākumam, ko Padome ar kvalificētu balsu vairākumu jau ir pieņēmusi?” 

(Benedetto un Høyland 2007: 585-6). Padome nekad nenoraidītu dokumentu, par kuru tās delegācija ir 

provizoriski vienojusies Samierināšanas komitejā. Samierināšanas procesā dalībvalstis būs mazāk 

elastīgi sarunu dalībnieki nekā Parlamenta deputāti. Parlamenta delegācija var provizoriski vienoties ar 

Padomi, zinot, ka Parlamentam plenārsēdē joprojām būs tiesības minēto vienošanos noraidīt. Tomēr 

Parlamenta acīmredzami galējās pilnvaras atjaunot visus tā sākotnējos grozījumus, ja Padome maina 

savu nostāju, nekad netiks īstenotas, jo šis noteikums nozīmē, ka Padome samierināšanas procesā varēs 

panākt tikai tādu vienošanos, kas atbilst prasībām, kuras noteicis valdību kvalificēts balsu vairākums. 

Vai nu Padomes kvalificēts valdību balsu vairākums vai bloķējošs mazākums izmantos savas pilnvaras 

noraidīt budžetu, vienkārši nepanākot vienošanos samierināšanas procesā, un tieši tas arī notika 

2010. gada novembrī attiecībā uz 2011. gada budžetu (Benedetto 2013: 358-9). 

 

Kas notiek, ja līdz jaunā finanšu gada sākumam nav panākta vienošanās par gada budžetu, kā tas notika 

20. gs. 80. gados? Kamēr nav panākta vienošanās par gada budžetu, Padome un Parlaments var 

vienoties katru mēnesi tērēt ne vairāk kā vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gada summām (EKL 

273. pants un LESD 315. pants), ko dēvē par provizoriskajām divpadsmitdaļām. Saskaņā ar iepriekšējo 

līgumu Padome noteiktu summas katru mēnesi un Parlaments varētu palielināt vai samazināt 

neobligātās summas tikai daudzgadu budžeta paketes maksimālā apjoma ietvaros. Tas ļautu 

Parlamentam bloķēt budžetu, bet arī katru mēnesi nodrošināt finansējumu savām prioritātēm attiecībā 

uz neobligātajiem izdevumiem. Saskaņā ar Lisabonas līgumu šīs Parlamenta pilnvaras ir samazinātas, 

un tas var tikai bloķēt palielinājumus vai balsot par samazinājumiem, bet tagad tās tiek attiecinātas uz 

visām izdevumu jomām. Parlamentam ir lielākas pilnvaras samazināt izdevumus, bet tas zaudē 

jebkādas iespējas tos palielināt (Benedetto 2013: 360). 

Iepriekšējais EKL 272. panta 9. punkts atļāva pārsniegt neobligāto izdevumu maksimālo apjomu, ja EP 

ar trīs piektdaļu balsu vairākumu un Padome ar kvalificētu balsu vairākumu par to kopīgi vienotos. Ar 

Lisabonas līgumu kādreizējais 272. panta 9. punkts tika svītrots, kas nozīmē, ka maksimālo apjomu 

pārsniegšana ir iespējama tikai ar Padomes vienprātīgu piekrišanu. 

Rezultātā izdevumi ir mazāki, lai arī tie var nebūt tikuši samazināti. Parlaments, kas parasti dod 

priekšroku lielākiem izdevumiem, zaudē pilnvaras noteikt grozījumus par kādreizējiem neobligātajiem 

izdevumiem. Parlaments arī zaudē stimulu noraidīt budžetu, jo tā pilnvaras saistībā ar provizoriskajām 

divpadsmitdaļām (LESD 315. pants) attiecas tikai uz iesaldēšanu vai samazināšanu. Savukārt Padomei 

var būt stimuls bloķēt budžetu, jo jaunais 315. pants dod tai iespēju nodrošināt, ka izdevumi tiek 

iesaldēti. Iepriekš minētais arī parāda, ka jebkura dalībvalsts var bloķēt izdevumu palielinājumu, kas 

pārsniedz DFS maksimālos apjomus. 
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2.4. REVERSIJAS PUNKTI 

Reversijas punkta jēdziens ir līdzīgs status quo jēdzienam, bet sociālajās zinātnēs ar to saprot situāciju, 

kad gadījumā, ja lēmums netiek pieņemts, status quo netiek saglabāts. Gada budžets, kurš netiek 

automātiski pārcelts un uz kuru attiecas vienpusējas izmaiņas, ir labs reversijas punkta piemērs praksē. 

Iepriekš minēto diskusiju, kurā norādīts uz gada budžeta iznākumiem, kas ir elastīgāki un kas paredz 

lielāku iespēju, ka izdevumi būs mazāki, var ilustrēt ar abām turpmāk dotajām shēmām, kurās salīdzināti 

iespējamie ES gada budžeta iznākumi pirms un pēc Lisabonas līguma. Tā iestāde, kura atrodas vistālāk 

vai nu no status quo, vai no reversijas punkta, zaudēs. Reversijas punkts varētu būt status quo, ja 

iepriekšējo budžetu pārceļ tāpēc, ka nav panākta vienošanās par jauno budžetu. Ja Eiropas Parlaments 

attālinās no reversijas punkta, tas zaudēs cīņu par gada budžetu.  

Šie hipotētiskie iznākumi paredz, ka Eiropas Komisija, Parlaments un dalībvalstis, kas atbalsta izdevumu 

palielināšanu, vēlas, lai tiktu tērēts vairāk līdzekļu, Vācija, kas ir noteicošā dalībvalsts Padomes 

kvalificēta vairākuma balsojumā, vēlas mazāk izdevumu, un radikālākās dalībvalstis Noordwijk grupā 

(“Friends of Better Spending” jeb lietderīgāku izdevumu atbalstītāji) vēlas vēl mazāk izdevumu. Tā kā DFS 

maksimālie apjomi Parlamentam bija saistoši, tas varēja tikai noteikt neobligātus izdevumus tādā 

līmenī, kas ir zemāks par tā prioritāti, bet pārsniedz to, ko būtu vēlējusies Padome. Tas ir reversijas 

punkts neobligātajiem izdevumiem saskaņā ar iepriekšējo procedūru (2. shēma). Padome ar kvalificētu 

balsu vairākumu varēja noteikt obligātos izdevumus un palielināt neobligāto izdevumu maksimālos 

apjomus. Abi šie iznākumi var palielināt izdevumus salīdzinājumā ar status quo. 

2. shēma. Budžeta reversija punkta tuvums — kurš ir ieguvējs pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā? 
 

                        RP: OI 
            RP: maksimālais apjoms        RP: NI 
 
Mazāk           Vairāk 
izdevumu          izdevumu 
  Noordwijk SQ          KBV         Izdevumu    Komisija  
    grupa    izšķirošā veicēji       & EP   
       dalībvalsts 
 
Avots: Benedetto (2017) 
Izmantotie saīsinājumi: SQ: Status quo, RP: reversijas punkts, OI: obligātie izdevumi, NI: neobligātie izdevumi, KBV: kvalificēts 

balsu vairākums, EP: Eiropas Parlaments 

 
Saskaņā ar Lisabonas līgumu (3. shēma) reversijas punkta izmantošanas iespējamība palielinās, 

Padome tad ar kvalificētu balsu vairākumu nosaka izdevumus, un Parlamenta vienīgā iespēja ir iesaldēt 

izdevumus un tos nepalielināt, savukārt, lai palielinātu izdevumu maksimālos apjomus, Padomei ir 

jāpieņem vienprātīgs lēmums. Šie iznākumi novirza reversijas punktu visiem izdevumiem līdz ideālam 

punktam, proti, Padomes kvalificēta vairākuma balsojumā izšķirošajai dalībvalstij, kas nosaka, vai 

kvalificēta vairākuma balsojums būs sekmīgs vai tiks bloķēts. Savukārt Noordwijk grupas budžeta 
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skeptiķi iegūst veto iespēju attiecībā uz izdevumu maksimālā apjoma palielināšanu, kas nozīmē, ka 

maksimālā apjoma reversijas punkts ir status quo (Benedetto 2017). 

3. shēma. Budžeta reversija punkta tuvums — kurš ir ieguvējs pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā? 
                 

    RP: maksimālais apjoms          RP: izdevumi           
 
Mazāk           Vairāk 
izdevumu          izdevumu 
  Noordwijk SQ  KBV               Izdevumu    Komisija   
     grupa    izšķirošā  veicēji      & EP  
       dalībvalsts 
 
Avots: Benedetto (2017) 
Izmantotie saīsinājumi: SQ: Status quo, RP: reversijas punkts, KBV: kvalificēts balsu vairākums, EP: Eiropas Parlaments 

Lai gan saskaņā ar Lisabonas līguma noteikumiem ir lielāka iespēja izmantot reversijas punktu, nav 

droši zināms, ka tas notiks, jo Parlaments un Padome var vienoties. Gada procedūras laikā ticamais 

apdraudējums, ka varētu tikt pieņemts reversijas budžets, iespējams, dažām iestādēm varētu 

nodrošināt spēcīgākas pozīcijas nekā citām. No 2007. līdz 2010. finanšu gadam, kad lēmumi par 

budžetu tika pieņemti saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, vidējā atšķirība starp to, cik daudz 

maksājumu Padome un Parlaments pirmā lasījuma balsojumā atzina par vēlamiem, bija nedaudz vairāk 

par 6 %2. Kopš 2011. gada šī vidējā atšķirība ir samazinājusies līdz 3 %, un tas ir laikposms, kad par 

budžeta politiku valda lielākas nesaskaņas. Tas liecina, ka Eiropas Parlamenta deputāti balsojumos ir 

pielāgojušies jaunajai situācijai. 

3. EUROZONAS KRĪZE 

Eurozonas krīzes sākums sakrita ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Lai gan dažas ES interešu grupas 

atbalstīja budžeta palielinājumus kā fiskālo stimulu, citas izrādījās veiksmīgākas, nosakot izdevumu 

līmeņus saskaņā ar taupības praksi, kas bija spēkā attiecībā uz valstu budžetiem. Noordwijk grupas valstis 

jeb lietderīgāku izdevumu atbalstītāji atsaucās uz taupības pasākumiem krīzes laikā, aicinot pieņemt 

mazākus izdevumus, jo īpaši ES 2011. un 2012. gada budžetā, kā arī 2012. un 2013. gadā sarunās par 

2014.–2020. gada DFS, kurā izdevumi tika samazināti par 5 % salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Lai gan 

taupības pasākumi tiešām bija aktuāli, 2011. un 2012. gada budžets, kas bija ievērojami mazāks par to, ko 

Komisija un Eiropas Parlaments vēlējās, nebūtu bijis iespējams bez izmaiņām iepriekš minētajos 

Lisabonas līguma pantos. Jāatzīmē, ka attiecībā uz gada budžetu samazinājums notika tikai 2014. gada 

budžetā, ņemot vērā jauno samazināto DFS. 2011. un 2012. gadā budžets tika palielināts ļoti pieticīgi, 

savukārt 2013. gada galīgais budžets tika ievērojami palielināts, lai nodrošinātu Parlamenta piekrišanu 

jaunajai samazinātajai DFS. 2014. gada budžets, kas tika apstiprināts vienlaikus ar DFS un tās rezultātā bija 

mazāks, joprojām bija lielāks par to, ko Padome bija vēlējusies, kas atkal bija daļa no cenas, ko nācās 

maksāt, lai nodrošinātu Parlamenta piekrišanu DFS. 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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Spiediens uz valstu izdevumiem bija ļoti liels, un valstu politiķi, kuri domā īstermiņā, iespējams, 

salīdzinājumā ar konkurējošām valsts prioritātēm neredzēja ES budžetu kā ieguldījumu, kas rada 

pievienoto vērtību. Kā tas tika parādīts ziņojumā3, ko pieņēma Augsta līmeņa grupa pašu resursu 

jautājumos (Monti et al 2017), pašu resursu pārvedumi uz ES līmeni valsts pārskatos bieži vien tiek iekļauti 

kā izdevumi. Papildu spiediens uz NKI bāzi būtu jūtams arī tādēļ, ka valdīja recesija un NKI samazinājās 

valstu līmenī.   

Šajos gados finanšu ministru lielākās rūpes bija Eiropas finanšu stabilitātes mehānisma saistības 60 

miljardu EUR vērtībā, kas bija nedaudz mazāk nekā puse no gada budžeta vērtības un ko pilnībā garantēja 

no ES budžeta. Tas bija pirmais “glābšanas” fonds, par kuru vienojās 2010. gadā. Līdzekļi tika piesaistīti 

finanšu tirgos un līdz 2013. gadam izsniegti Portugālei un Īrijai kā aizdevumi. Saistību neizpildes gadījumā 

kreditoriem nauda būtu jāatmaksā no ES budžeta. Kopš 2013. gada nav izsniegti jauni aizdevumi, izņemot 

2015. gadā Grieķijai izsniegto viena mēneša aizdevumu, kas tika pilnībā atmaksāts. Fonds turpinās 

pastāvēt, līdz Portugāle un Īrija būs atmaksājušas visus līdzekļus. 

Finanšu ministri piekrīt ES budžetam, bet viņi uzņemas arī citas finanšu saistības. Valstu kases eurozonā 

līdz 2013. gadam, izmantojot Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu, ir garantējušas aizdevumus 440 

miljardu EUR apmērā grūtībās nonākušajām eurozonas dalībvalstīm. Kopš 2013. gada minēto 

instrumentu turpina izmantot, lai varētu attiecīgi termiņā iekasēt līdzekļu atmaksājumus. 2013. gadā 

iepriekšējo instrumentu aizstāja Eiropas Stabilizācijas mehānisms, un arī tas ir izveidots, lai palīdzētu 

grūtībās nonākušām eurozonas valstīm un finanšu iestādēm. Tas arī piesaista līdzekļus finanšu tirgos, bet 

līdz līmenim, kas pārsniedz 700 miljardus EUR, un arī šim instrumentam garantiju nodrošina eurozonas 

valstu kases. Tā kā NKI pārvedumus pašu resursu izveidei visbiežāk uzskata par valsts līmeņa izdevumiem, 

eurozonas valstu kasu pakļautība riskam attiecībā uz saistībām vai saistību neizpildi eurozonā joprojām 

netieši negatīvi ietekmē Padomes locekļu rīcību, pieņemot lēmumus par ES budžetu. 

 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Kopš brīža, kad pirms 10 gadiem stājās spēkā 2007.–2013. gada finanšu plāns, ES 
budžets ir būtiski mainījies. 2009. gadā stājās spēkā Lisabonā parakstītais Līgums 
par Eiropas Savienības darbību (LESD). Tas būtiski mainīja Eiropas Savienības 
iestāžu pilnvaras. Globālā finanšu krīze 2008. gadā, kam sekoja krīze eurozonā, 
piespieda ieviest taupības pasākumus ES dalībvalstīs un radīja spiedienu arī uz 
pašu ES budžetu. Šis brīfings sniedz kopsavilkumu par šīm norisēm. 
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