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Šī dokumenta mērķis ir sniegt jaunievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem un it 
īpaši Budžeta komitejas locekļiem 6. sasaukuma laikā notikušo ikgadējo budžeta 
procedūru aprakstu un izcelt atsevišķus politiskus sasniegumus. 
 
Daži tehniskie termini ir rakstīti slīprakstā un ir izskaidroti šim dokumentam 
pievienotajā glosārijā. 
 
Šis dokuments tapis Budžeta komitejas Sekretariāta un Budžeta jautājumu politikas 
departamenta sadarbības rezultātā. 
 
Dokumentam ir četras šādas daļas: 

 1. daļa. Galvenie sasniegumi — EP darbības izšķirošā nozīme; 
 2. daļa. Budžeta sagatavošanas mehānismi ikgadējās un daudzgadu 

procedūrās; 
 3. daļa. Ikgadējās budžeta procedūras laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam; 
 4. daļa. Pielikumi — detalizēti skaitļi un terminu glosārijs. 

 
Sīkāku informāciju un pamatinformāciju par 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu 
shēmu un ikgadējām budžeta procedūrām 6. sasaukuma laikā sk. atsevišķā pētījumā 
par 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu un 2005.–2009. gada budžeta 
procedūrām, ko veicis Budžeta jautājumu politikas departaments. 
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Ikgadējo budžeta procedūru kopsavilkumos budžeta grozījumi nav minēti, bet tie ir 
iekļauti pievienotajās tabulās. Šajā tabulā ir norādīts katrā finanšu gadā pieņemto 
budžeta grozījumu skaits. 
 

Finanšu gads 2005 2006 2007 2008 
Budžeta grozījumu skaits 8 6 7 10 
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DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA (DFS) 
 

Kopš 1988. gada ikgadējā budžeta procedūra notiek daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, kuru pieņem saskaņā ar Iestāžu nolīgumu. 

Pašreiz spēkā esošo Iestāžu nolīgumu pieņēma 2006. gada 17. maijā. Šā 
nolīguma mērķis ir nostiprināt budžeta disciplīnu, uzlabot ikgadējās budžeta 
procedūras norisi un iestāžu sadarbību budžeta jautājumos, kā arī nodrošināt ES 
līdzekļu pareizu finanšu pārvaldību. 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1. IESTĀŽU NOLĪGUMS UN DFS: SOLIS PRETĪ GLUDĀKAI IKGADĒJĀS 
BUDŽETA PROCEDŪRAS NORISEI 

Pagājušā gadsimta 80. gadus bieži dēvē par ES budžeta krīzes gadiem. Tā kā 
starp abām budžeta lēmējiestādēm valdīja atklāts konflikts, 1980., 1985., 1986. un 
1988. gada budžetu pieņēma ar novēlošanos un tika izmantota „provizorisko 
divpadsmitdaļu” sistēma. 

Tādēļ tika nolemts strukturēt ES izdevumus, izmantojot vidēja termiņa (pieci līdz 
septiņi gadi) plānošanas instrumentu, pieņemt noteikumus dialoga veicināšanai un 
beidzot tikt pāri šīm grūtībām. 

Budžeta apropriācijas joprojām tiek apstiprinātas un izpildītas katru gadu. Tomēr 
iestāžu nolīgumi kļuva par pamatu iestāžu attiecībām budžeta jomā, un kopš to 
ieviešanas ir nodrošinājuši gada budžeta savlaicīgu pieņemšanu. Tie veicināja arī 
daudzgadu finanšu programmu izstrādi. 

Ja spēkā stāsies Lisabonas līgums, DFS vairs nepieņems, izmantojot uz noteiktu 
laiku noslēgtus iestāžu nolīgumus. Tā kļūs par primāro tiesību aktu (Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 312. pants). 

1.2. FINANŠU SHĒMAS 

Divas pirmās finanšu shēmu darbības laikā tika palielināts pašu resursu 
maksimālais apjoms, savukārt trešās un ceturtās (pašreizējās) finanšu shēmas 
darbības laikā tas nav noticis. 

Katra finanšu shēma ir atspoguļojusi stratēģiskās pamatnostādnes un svarīgākās 
politiskās izvēles: 

1988.–1992. gads (Delors I pakete): tā bija paredzēta, lai pārtrauktu budžeta krīzi 
un nodrošinātu Eiropas Vienotā akta īstenošanai nepieciešamos līdzekļus; 

1993.–1999. gads (Delors II pakete): tā ļāva divkāršot struktūrfondu līdzekļus; 

2000.–2006. gads (Programma 2000): Kopienas budžets tika stabilizēts un tika 
veikti ietaupījumi, lai finansētu paplašināšanos; 

2007.–2013. gads: mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienībai pietiekamu līdzekļu 
apjomu, ievērojot budžeta disciplīnu un pamatojoties uz Kopienas pievienotās 
vērtības izvērtējumu. 



2. PAŠREIZĒJAIS IESTĀŽU NOLĪGUMS UN DFS (2007.–2013. GADS) 

2.1. SARUNAS DIVU GADU GARUMĀ 

No brīža, kad Komisija 2004. gada sākumā iesniedza paziņojumu, līdz iestāžu 
nolīguma pieņemšanai 2006. gada 17. maijā dalībvalstu sarunām bija 
nepieciešami gandrīz divi gadi, lai Eiropadomē varētu panākt vienošanos 
(2005. gada decembrī). 

2.2. EIROPAS PARLAMENTS IZVEIDOJA ĪPAŠAS IEKŠĒJAS 
STRUKTŪRAS SARUNU SAGATAVOŠANAI 

EP nolēma izveidot pagaidu komiteju, kura 2005. gada maijā iesniedza plaša 
spektra visaptverošu ziņojumu (R.  Böge ziņojums). Tajā bija definēta EP nostāja 
sarunās, un 2005. gada jūnijā to pieņēma ar lielu balsu vairākumu. Tā bija pirmā 
reize, kad EP savu nostāju sarunās pieņēma pirms Padomes secinājumiem. Tā 
ietvēra gan kvantitatīvus (ar kopējo finansējumu EUR 975 miljardi saistībās), gan 
kvalitatīvus elementus, piemēram, finanšu sistēmas reformu, budžeta izpildes 
uzlabošanu un elastības instrumenta atjaunināšanu. EP saskaņotā un vienotā 
nostāja tika izstrādāta ciešā sadarbībā ar specializētajām komitejām. 

Iepriekš minētās pagaidu komitejas izveide veicināja izpratni par EP kā Padomei 
līdzvērtīgu partneri. 

Pēc 2005. gada decembrī Padomē panāktās vienošanās (EUR 847 miljardi — kas 
krietni mazāk, nekā paredzēts EP nostājā jūnijā) 2006. gada sākumā notika četri 
trialogi. Visu trīs iestāžu vienošanās tika panākta 2006. gada 4. aprīlī un parakstīta 
2006. gada 17. maijā. 

3. EP SASNIEGTIE REZULTĀTI UN TURPMĀKIE PASĀKUMI 

3.1. EP SASNIEGUMI 

ES izdevumi 2007.–2013. gada DFS bija paredzēti EUR 864,3 miljardu apmērā visā 
periodā. Lai gan sarunās netika atrisināti jautājumi par vairākiem deficītiem, 
vienošanās bija vienīgais iespējamais kompromiss, ko Parlaments varēja panākt 
šajās sarunās. 

Par EP sasniegumiem uzskatāms tas, ko izdevās panākt saistībā ar EP nostājas trīs 
galvenajiem elementiem: 

– politisko prioritāšu un finansiālo vajadzību saskaņošana (EUR 4 miljardu 
palielinājums ES politisko uzdevumu risināšanai; to instrumentu finansēšana, kuri 
nav ietverti finanšu shēmā, piemēram, ES solidaritātes fonds, Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonds un rezerve neparedzētiem izdevumiem); 

– budžeta struktūras uzlabošana, pieļaujot lielāku elastību (elastības instruments, 
termiņa vidusposma pārskatīšana); 

– ES līdzekļu izlietojuma kvalitātes uzlabošana un Eiropas Parlamenta 
prerogatīvu saglabāšana (Finanšu regulas pārskatīšana, ES budžeta pareizas 
finanšu pārvaldības noteikumi, it īpaši dalībvalstu gada kopsavilkumi, EP tiesību 
veicināšana informācijas par KĀDP jomā, Parlamenta līdzdalība termiņa vidusposma 
pārskatīšanā). 



Kā jau bija norādīts EP nostājā sarunās par pašreizējo finanšu shēmu, finansējums 
izrādījās nepietiekams jau pirmajā tās darbības gadā. 2007. gadā gatavojot 
2008. gada budžetu, dalībvalstis vienojās ievērot Parlamenta noteikto kursu, proti, 
piešķirt papildu Kopienas finansējumu programmai „Galileo” un ETI, vēlāk arī 
pārtikas mehānismam un ES iemaksām Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā. 
Šīs finansiālās vajadzības (attiecīgi EUR 3,7 miljardi, EUR 1 miljards un 
EUR 5 miljardi) tika segtas, izmantojot Iestāžu nolīgumā paredzētos instrumentus. 

3.2. TURPMĀKIE PASĀKUMI: TERMIŅA VIDUSPOSMA PĀRSKATĪŠANA 

Iestāžu nolīgumam pievienotajā trešajā deklarācijā Komisija tika aicināta veikt 
finanšu shēmas visaptverošu pārskatīšanu, ietverot visus ES izdevumu aspektus 
(tostarp kopējo lauksaimniecības politiku) un resursus (tostarp Apvienotās Karalistes 
atlaidi), un 2008.–2009. gadā sniegt ziņojumu. Šī pārskatīšana jāpapildina ar Iestāžu 
nolīguma darbības novērtējumu. 

EP 2009. gada 25. martā pieņēma rezolūciju, kurā definēja savu nostāju pirms 
Komisijas priekšlikumu saņemšanas. 

EP uzstāja, ka jaunas prioritātes jāfinansē, neapdraudot līdzekļus, kas paredzēti 
pašreizējām programmām, it īpaši 1.a, 3. un 4. izdevumu kategorijā. Tās ietver 
pētniecību un jauninājumus, jaunus problemātiskus jautājumus, piemēram, attiecībā 
uz energoapgādes drošību, klimata pārmaiņām, pilsonību, brīvību, drošību un 
tiesiskumu, kā arī KĀDP. Parlaments arī aicināja labāk īstenot atsevišķus vispārīgus 
principus, piemēram, koncentrēšanos uz tām politikas jomām, kas sniedz ES 
pievienoto vērtību, pozitīvo un negatīvo prioritāšu noteikšana, nevis maksimālo 
apjomu ierobežošana, lielāka elastība u. c. 

 

EP 2009. GADA 25. MARTA REZOLŪCIJĀ ATTIECĪBĀ UZ TERMIŅA 
VIDUSPOSMA PĀRSKATĪŠANU TIKA IEROSINĀTI TRĪS POSMI: 

1) īstenojot ikgadējās budžeta procedūras, atrisināt jautājumu par līdzekļu 
trūkumu un pārpalikumu, tostarp iespējamās vajadzības, kuras izraisīs Lisabonas 
līgumā noteiktās ES jaunās kompetences; 

2) veikt sagatavošanas darbus spēkā esošās DFS iespējamai pielāgošanai un 
darbības termiņa pagarināšanai līdz 2015.–2016. gadam, lai nodrošinātu 
netraucētu pāreju uz piecu gadu termiņa DFS sistēmu, kas nosaka katram 
Parlamenta un katram Komisijas sastāvam to attiecīgajā pilnvaru laikā politisku 
atbildību par katru DFS, kā arī nodrošināt pašreizējo programmu iespējamos 
pielāgojumus un darbības termiņa pagarināšanu atbilstoši DFS darbības termiņam; 

3) sākt gatavot nākamo DFS, kas stātos spēkā 2016.–2017. gadā (2014. gadā 
ievēlētā Parlamenta uzdevums). 
 



PAŠU RESURSI 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 269. pants paredz: „Neskarot citus 
ieņēmumus, budžetu pilnībā finansē no pašas resursiem.” 

1.3. PAŠU RESURSU PAKĀPENISKA DAŽĀDOŠANA 

Kopienas darbību sākotnēji finansēja no dalībvalstu iemaksām. Kopš 1970. gada 
21. aprīļa lēmuma Kopienas budžetu finansē no pašu resursiem, kas ir Kopienas 
rīcībā bez īpaša dalībvalstu iestāžu lēmuma. 1970. gada lēmumā bija paredzēti t. s. 
tradicionālie pašu resursi (muitas nodevas, kā arī lauksaimniecības, cukura un 
izoglikozes nodevas), kā arī uz PVN balstīts pašu resurss budžeta līdzsvarošanai. 
Ceturtais resurss, kas balstās NKP, tika ieviests 1988. gadā. 

Pakāpeniski NKI iemaksas ir kļuvušas par lielāko līdzekļu avotu ES budžetā un 
pašlaik veido 70 % no kopējiem ieņēmumiem, savukārt PVN iemaksas atbilst 
aptuveni 15 % un atlikumu nosedz pārējie tradicionālie pašu resursi. 

Citi ieņēmumi, kas atbilst aptuveni 1 % no budžeta, ietver ES personāla algas 
nodokļus, ārpuskopienas valstu iemaksas atsevišķās ES programmās un naudas 
sodus uzņēmumiem, kuri pārkāpj konkurences vai citus noteikumus. 

1.4. SISTĒMA, KO PAPILDINA KOREKCIJAS MEHĀNISMI 

Pēc Fontenblo notikušās Eiropadomes 1985. gada 7. maijā tika ieviesta t. s. 
Apvienotās Karalistes (AK) atlaide. AK atlaide ir kompensācijas mehānisms, ar kura 
palīdzību AK saņem atpakaļ divas trešdaļas no starpības starp tās PVN iemaksu 
daļu un attiecīgajā gadā tai atvēlēto Kopienas izdevumu daļu. Lai nemainītu kopējo 
pieejamo pašu resursu apjomu, AK atlaidi finansē, iekasējot papildu līdzekļus no 
dalībvalstīm un ņemot vērā 75 % atlaidi Vācijai (ieviesta 1985. gadā), Nīderlandei, 
Austrijai un Zviedrijai (vienošanās panākta 1999. gadā Berlīnes Eiropadomē). Līdz ar 
to sākotnējai atlaidei klāt nāk atlaides no atlaides. 

1.5. DAĻĒJAS IZMAIŅAS, KO PIEŅĒMA 2005. GADA DECEMBRA 
EIROPADOMĒ 

2005. gada decembra Eiropadomē tika aicināts izdarīt jaunas korekcijas pašu 
resursu sistēmā, samazinot AK atlaidi un vienlaikus paredzot atsevišķām 
dalībvalstīm papildu kompensāciju par AK atlaides izmaksām. Tika panākta 
vienošanās par šādām korekcijām: 

•  PVN pieprasījuma likmes saskaņošana visām dalībvalstīm, izņemot Vāciju, 
Nīderlandi, Zviedriju un Austriju, kurām jāparedz zemāka likme 2007.–
2013. gadā; 

•  Nīderlandes un Zviedrijas ikgadējo bruto iemaksu Kopienas pašu resursos 
samazinājums par attiecīgi EUR 605 miljoniem un EUR 150 miljoniem laika 
posmā no 2007. līdz 2013. gadam; 

•  AK atlaides aprēķināšanas korekcija, to ierobežojot EUR 10,5 miljardu apmērā 
laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam, pakāpeniski samazinot kopējos 



piešķirtos izdevumus, izņemot KLP dalībvalstīs, kuras pievienojušās pēc 
2004. gada 30. aprīļa. 

Turklāt nolīgumā par 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu tika iekļauta 
pārskatīšanas klauzula. Padome aicināja Komisiju veikt visaptverošu pārskatīšanu, 
ietverot visus izdevumu un ieņēmumu aspektus, tostarp kopējo lauksaimniecības 
politiku un AK atlaidi, un 2008.–2009. gadā sagatavot ziņojumu. 

2. EIROPAS PARLAMENTA VEIKUMS 

2.1. EP KRITIKA ATTIECĪBĀ UZ PAŠU RESURSU SISTĒMU 

Eiropas Parlaments 2007. gada 29. marta rezolūcijā par pašu resursu nākotni 
uzsvēra, ka pašreizējā pašu resursu sistēma, kura galvenokārt balstīta uz dalībvalstu 
iemaksām, ir nedemokrātiska. Pašu resursu sistēma ir kļuvusi sarežģīta un Eiropas 
pilsoņiem nesaprotama. Šī sistēma neveicina Eiropas integrācijas labā sniegtā 
ieguldījuma atpazīstamību un ir izraisījusi aizvien smagākas diskusijas par 
dalībvalstu iemaksu apmēru. EP arī uzsvēra, ka atsevišķas tālejošas ES iniciatīvas, 
piemēram, Galileo vai Eiropas komunikāciju tīkli, ir cietušas no finansējuma trūkuma. 
Turklāt tas, ka 85 % pašu resursu drīzāk veido iemaksas nevis īsti pašu resursi, 
saasināja debates par „taisnīgu ieguvumu”, kurās dalībvalstis rēķināja savu neto 
budžeta bilanci. 

Eiropas Parlaments vairākās rezolūcijās ir uzsvēris ieņēmumu trūkumu (piemēram, 
nekad nav ticis sasniegts Edinburgā 1992. gadā noteiktais pašu resursu maksimālais 
apjoms — 1,24 % no NKI1; Kopienas budžets ir audzis lēnāk nekā dalībvalstu 
budžeti). Eiropas Parlaments ir arī paziņojis, ka atbalsta pašu resursu sistēmas 
reformu. Ir iesniegti priekšlikumi, lai nodrošinātu ES budžeta autonomiju un 
ieņēmumu iekasēšanas veidus padarītu demokrātiskākus un ES pilsoņiem labāk 
pamanāmus. 

2.2. 2007. GADA 29. MARTA REZOLŪCIJĀ APSTIPRINĀTĀ DIVPAKĀPJU 
PIEEJA 

2007. gada 29. marta rezolūcijā par Eiropas Savienības pašu resursu nākotni ir 
minētas vairākas pamatnostādnes saistībā ar pārskatīšanu, kas Komisijai jāveic 
2008.–2009. gadā. Tā arī skaidri dara zināmu valstu vai valdību vadītājiem šo valstu 
parlamentu viedokli, jo rezolūcija pamatojas patstāvīgajā ziņojumā, ko sagatavojis 
Alain Lamassoure, kurš kontaktējies ar ES dalībvalstu parlamentiem, lai panāktu 
vienošanos par saskaņotu pieeju attiecībā uz ES pašu resursu nākotni. 

Pēc tam, kad ir minēti pašreizējās finansēšanas sistēmas trūkumi, rezolūcijā tiek 
ieteikta pakāpeniska pieeja, ko varētu īstenot divos posmos. 

• Pirmajā posmā būtu jāuzlabo pašreizējā dalībvalstu iemaksu sistēma. 
Dalībvalstu vienlīdzība un solidaritāte būtu jāapvieno ar izklāsta vienkāršību, lai 
tas būtu saprotams un pārredzams gan vēlētajiem pārstāvjiem, gan pilsoņiem. 

• Reformas otrajā posmā tiktu izveidota īsta pašu resursu sistēma, lai iedzīvinātu 
Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu burtu un garu. Šīs jaunās sistēmas 
pamatā būtu vairāki principi, piemēram, pilnīga dalībvalstu fiskālās neatkarības 

                                                 
1 Kopš 2002. gada jēdziens „nacionālais kopprodukts” (NKP) ir aizstāts ar jēdzienu 
„nacionālais kopienākums” (NKI). Saskaņā ar jauno statistikas metodi maksimālais apjoms 
1,27 % apmērā no NKP atbilst 1,24 % no NKI. 



principa ievērošana un fiskālā neitralitāte. Netiktu palielināti ne kopējie valsts 
izdevumi, ne pilsoņu nodokļu slogs. Turklāt ES budžeta apjoms nemainītos un 
jaunās sistēmas ieviešana notiktu pakāpeniski. 

Ir izskatītas vairākas turpmāku risinājumu iespējas. Kontaktējoties ar dalībvalstu 
parlamentiem, daudzkārt izskanējis viedoklis, ka, lai gan vēl nav pienācis laiks 
jaunam ES nodoklim, šo risinājumu nevajadzētu izslēgt. Rezolūcijā uzsvērts, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi izpētīt jaunas pašu resursu sistēmas izveidi, kas balstītos uz 
dalībvalstīs jau iekasētu nodokli, paredzot šā nodokļa daļas vai visa apjoma tiešu 
iekļaušanu ES budžetā īsta pašu resursa veidā, tādējādi veidojot tiešu saikni starp 
Eiropas Savienību un ES nodokļu maksātājiem. Viedokļu apmaiņās ar dalībvalstu 
parlamentiem un Komisijas ziņojumos par pašu resursu sistēmas reformu šim 
nolūkam tika apsvērti vairāki iespējamie nodokļi, tostarp PVN, transporta degvielas 
akcīzes nodoklis un citi enerģijas nodokļi, tabakas un alkohola akcīzes nodoklis un 
ekoloģijas nodokļi. 

3. NOTEIKUMI, KAS STĀJAS SPĒKĀ PĒC LISABONAS LĪGUMA 
RATIFIKĀCIJAS 

Lisabonas līgums paver iespējas šajā jomā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(konsolidētā versija) 311. pants aizstāj Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
279. pantu). 

Tajā saglabāts noteikums par to, ka budžetu pilnībā finansē no pašu resursiem, un 
noteikts, ka Padome vienprātīgi un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu pieņem 
lēmumu par Savienības pašas resursu sistēmu, tostarp paredzot iespēju noteikt 
jaunas pašu resursu kategorijas vai likvidēt esošu kategoriju. Šāds lēmums būtu 
jāratificē dalībvalstīm. Tas nosaka arī to, ka ES nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi, lai 
tā varētu sasniegt savus mērķus un īstenot savu politiku. 

Attiecībā uz izmaiņām pašu resursu īstenošanas noteikumos — ja agrāk Padomei 
bija tikai jāapspriežas ar Parlamentu, jaunajā Līgumā noteikts, ka Padome var 
rīkoties tikai pēc tam, kad saņēmusi Parlamenta piekrišanu. 

Tādējādi, lai gan EP 2009. gada 18. marta rezolūcijā par Lisabonas līguma 
finansiālajiem aspektiem pausta nožēla par to, ka dalībvalstis nav izmantojušas 
iespēju ieviest īstu pašu resursu sistēmu un nekas nav panākts attiecībā uz EP 
iesaistīšanu pieejamo pašu resursu apjoma un veida noteikšanas procesā, šajā 
rezolūcijā tomēr atzinīgi vērtēts solis uz priekšu saistībā ar lēmuma par pašu 
resursiem īstenošanas noteikumiem. 
 



BUDŽETA UN LIKUMDOŠANAS CIEŠĀKA SAISTĪBA 
 
Likumdošana un budžets ir cieši saistīti. EP ir svarīga loma, jo tas kā budžeta 
lēmējiestāde un likumdevēja iestāde pilda dubultu uzdevumu. Specializētās 
komitejas, kas strādā likumdošanas jomā, ved sarunas ar Komisiju un Padomi par 
Kopienas iniciatīvu tiesiskajiem aspektiem (piemēram, politikas saturu, programmām, 
darbībām u. c.), savukārt Budžeta komiteja vienojas ar Padomi par katras ES 
programmas budžeta jautājumiem un katras iniciatīvas finansējumu. Nav iespējams 
pieņemt nevienu programmu vai iniciatīvu, kurai ir ietekme uz budžetu, ja budžeta 
lēmējinstitūcija nav apstiprinājusi tās budžetu. 

1. BUDŽETA KOMITEJAS UN EP SPECIALIZĒTO KOMITEJU ATTIECĪBAS 

1.1. ATZINUMI 

Budžeta komiteja papildus savai visredzamākajai darbības jomai — ikgadējai 
budžeta procedūrai — pastāvīgi piedalās visu specializēto komiteju likumdošanas 
procedūrās. Budžeta komiteja pieņem specializētajām komitejām paredzētus 
atzinumus gan attiecībā uz normatīvajiem, gan nenormatīvajiem pasākumiem. 
Attiecībā uz likumdošanas priekšlikumiem, kuri ietekmē budžetu, Budžeta komitejas 
sniegto atzinumu mērķis ir pārbaudīt attiecīgā likumdošanas priekšlikuma finansiālo 
atbilstību daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategoriju maksimālajiem apjomiem. 
Turklāt ikgadējās budžeta procedūras gadījumā komitejas atzinumu mērķis ir 
pārbaudīt, vai tiek ievērots ES programmu finansējuma apjoms, kas noteikts 
likumdošanas procedūrā, ar kuru strādā specializētās komitejas. Reglamentā ir arī 
paredzēta komiteju iesaistīšanas procedūra (50. pants) tiem gadījumiem, kad 
attiecīgais jautājums „gandrīz vienlīdz ietilpst divu vai vairāku komiteju kompetencē”. 
Saistībā ar nenormatīviem pasākumiem (patstāvīgajiem ziņojumiem) Budžeta 
komiteja sniedz atzinumus par politisku rezolūciju projektiem dažādās politikas 
jomās, lai cita starpā uzsvērtu šo politikas jomu finansiālos aspektus un pareizas 
budžeta pārvaldības pamatprincipus. 

1.2. KOMITEJAS LOMA NEPAREDZĒTOS GADĪJUMOS, SADARBOJOTIES 
AR CITĀM KOMITEJĀM 

1.2.1. Solidaritātes fonds un Globalizācijas fonds 

Budžeta komitejas kompetencē ir vest sarunas ar otru budžeta lēmējiestādi par 
neparedzētu izdevumu finansēšanu. 

Tā tas notiek Solidaritātes fonda izmantošanas gadījumā, kad kādu dalībvalsti ir 
piemeklējusi valsts mēroga katastrofa. Budžeta komiteja vada šo procedūru, bet 
Reģionālās attīstības komiteja sniedz atzinumu šajā jautājumā. Tāpat notiek arī 
gadījumos, kad izmanto Globalizācijas fondu, lai palīdzētu uzņēmumiem, kuri cieš no 
ekonomiskās situācijas pasaulē. Arī šādos gadījumos Budžeta komiteja ir atbildīgā 
komiteja, bet Nodarbinātības komiteja sniedz atzinumu. 

 

1.2.2. Programma „Galileo” un Eiropas ekonomikas atveseļošanas 
plāns: divi pozitīvi piemēri veiksmīgai sadarbībai starp Budžeta 



komiteju un specializēto Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju (ITRE) 

  
Papildus iepriekš minētajai divu Eiropas fondu izmantošanai nesenā pagātnē ir divi 
konkrēti gadījumi, kad Budžeta komiteja sadarbībā ar specializēto komiteju tikusi 
aicināta piedalīties sarunās par neparedzētiem izdevumiem. 

Pirmais gadījums attiecas uz „Galileo”, kas šīs programmas finansēšanā iesaistītie 
privātie uzņēmumi 2008. gada septembrī atsauca savu dalību. ITRE komiteja, kas 
atbildīga par priekšlikumu regulai par Eiropas satelītnavigācijas programmu 
(„EGNOS” un „Galileo”) tālāku īstenošanu, nevarēja pieņemt Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu, jo trūka atbilstoša finansējuma. 

2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums paredz iespēju grozīt DFS, lai reaģētu uz 
neplānotām situācijām. Komisija 19. septembra lēmumā paredzēja pārskatīt DFS, lai 
nodrošinātu nepieciešamo papildu finansējumu EUR 2,4 miljardu apmērā 
programmas „Galileo” izvēršanas un ekspluatācijas posmiem. 

2008. gada budžeta procedūras laikā Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā atzinīgi 
vērtēja Komisijas priekšlikumu par DFS pārskatīšanu. Budžeta projekta 
saskaņošanas sanāksmē 2007. gada 23. novembrī EP uzstāja, ka ir nepieciešama 
DFS pārskatīšana. 

Pēc ilgām debatēm Padome sāka piekāpties Parlamenta prasībām, kas atbilda 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma noteikumiem. Starp Budžeta komiteju un 
Padomi tika panākta vispārēja vienošanās par DFS pārskatīšanu līdz 
EUR 1,6 miljardu apmēram, iekļaujot papildus EUR 200 miljonus, kas iegūti, 
pārskatot Kopienas 1.a izdevumu kategorijas programmas, EUR 400 miljonus, kas 
iegūti, mainot prioritātes Euratom 7. pētniecības pamatprogrammā, un 
EUR 200 miljonus no elastības instrumenta. Šī vienošanās ir saskaņā ar EP 
negrozāmo prioritāti, proti, nesamazināt finansējumu daudzgadu programmām. 

Budžeta komiteja pieņēma priekšlikumu lēmumam par izmaiņām DFS. Par 
likumdošanas priekšlikumu atbildīgā ITRE komiteja tad varēja pieņemt likumdošanas 
priekšlikumu par „Galileo” un iesniegt ziņojumu izskatīšanai plenārsēdē. 

Otrs gadījums attiecās uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, ko Komisija 
ierosināja 2009. gada janvārī, lai atbalstītu ES ekonomiku saistībā ar finanšu un 
ekonomikas krīzi visā pasaulē. Budžeta komiteja ar Padomi apsprieda Komisijas 
priekšlikuma finansiālos aspektus, proti, no kurienes ņemt EUR 5 miljardus, no kā 
daļu novirzītu enerģētikas jomai, daļu — platjoslas interneta nodrošināšanai lauku 
rajonos un to darbību nostiprināšanai, kuras saistītas ar KLP „veselības pārbaudē” 
definētajiem „jaunajiem uzdevumiem”. 

Vienošanās ar Padomi, kuru panāca 2009. gada 2. aprīlī, paredzēja divposmu pieeju: 

o  1. posms:  EUR 2,6 miljardi 

1.a izdevumu kategorijas maksimālais apjoms 2009. gadā tika palielināts par 
EUR 2 miljardiem, samazinot 2. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par tādu 
pašu summu; papildu EUR 600 miljoni 2009. gada budžetā tika piešķirti lauku 
attīstībai. 



o 2. posms:  EUR 2,4 miljardi 

Atlikušos EUR 2,4 miljardus jānodrošina ar kompensācijas palīdzību 2010. un 
2011. gada budžeta saskaņošanas sanāksmēs, izmantojot visus budžeta tiesiskajā 
regulējumā paredzētos līdzekļus un neskarot to programmu finansējumu, uz kurām 
attiecas koplēmuma procedūra un ikgadējā budžeta procedūra. 

Arī šajā gadījumā sarunu rezultāts EP bija pieņemams, jo tika ievērots princips 
nesamazināt DFS daudzgadu programmu finansējuma apjomu. 

Budžeta komiteja tādējādi apstiprināja DFS grozījumus, ievērojot ar Padomi panākto 
vienošanos. Pēc tam ITRE komiteja varēja apstiprināt likumdošanas priekšlikumu un 
iesniegt to plenārsēdē pieņemšanai galīgajā variantā. 



FINANŠU REGULA 

 

Tūlīt pēc Līguma Finanšu regula ir nākamais svarīgākais atsauces punkts attiecībā 
uz principiem un procedūrām, kas nosaka Eiropas Savienības budžeta izstrādi un 
izpildi, kā arī Eiropas Kopienu finanšu kontroli. Īstenošanas noteikumos iekļauti 
detalizētāki tehniski noteikumi, kas nepieciešami Finanšu regulas īstenošanai. 

Lai arī Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (EK līguma) 279. pantā ar Parlamentu 
paredzēta tikai apspriešanās par priekšlikumu, Eiropas Parlamentam bija liela 
nozīme šajā procedūrā. 

Parlamenta 6. sasaukuma laikā spēkā bija divas Finanšu regulas versijas: 
2002. gada un 2006. gada versija2. 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA — FINANŠU REGULAS 2002. GADA 
PĀRSKATĪŠANAS GALVENIE ASPEKTI 

1.1. Finanšu regulas pārskatīšana 2002. gadā bija pirmā padziļinātā 
pārskatīšana kopš 1977. gada 

Kopš 1977. gada decembra spēkā esošās Finanšu regulas grozīšana bija viens no 
galvenajiem elementiem administratīvajā un finanšu reformā3, kuras īstenošana 
bija pirmais 1999. gada septembrī apstiprinātajai R. Prodi vadītajai Komisijai 
uzticētais uzdevums. Pārskatīšanā galvenā uzmanība tika pievērsta ES līdzekļu 
pareizas pārvaldības nodrošināšanai, jo to apjoms bija ievērojami pieaudzis. 

1.2. Divi svarīgākie grozījumi tika pieņemti 2002. gada 25. jūnijā 

o Finanšu kontroles reforma un ģenerāldirektorātu atbildības 
palielināšana 

1977. gada Finanšu regulā bija paredzēta iepriekšējas kontroles sistēma, ko veica 
centralizēts finanšu kontrolieris katrā iestādē. Līdz ar Finanšu regulas 
pārskatīšanu 2002. gadā vairāk atbildības tika uzticēts kredītrīkotājiem 
ģenerāldirektorātos. Decentralizēta sistēma ar ex ante un a posteriori kontrolēm 
ļauj kredītrīkotājam veikt izdevumus, neprasot iepriekšēju apstiprinājumu finanšu 
kontrolierim, taču pēc tam šiem izdevumiem piemēro dažādas kontroles, tostarp tās, 
kas saistītas ar iekšējo revīziju. Tiek palielināta finanšu jomas darbinieku atbildība 
un katram ģenerāldirektorātam ir jāsagatavo gada darbības pārskats un jāsniedz 
ticamības deklarācija. 

o Grāmatvedības reforma 

Otrs svarīgākais punkts Finanšu regulas 2002. gada versijā bija pāreja no naudas 
plūsmas grāmatvedības uz mūsdienīgu uzkrājumu grāmatvedību, kas ļauj 
grāmatvedības operācijas un pārskaitījumus iegrāmatot to veikšanas brīdī, nevis tad, 
kad naudas summas tiek saņemtas vai izmaksātas. 

                                                 
2 Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, kura grozīta ar Padomes 2006. gada 
13. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006. 
3 Baltā grāmata par Komisijas reformu. COM(2000) 10, galīgā redakcija, 18.1.2000. 



2. FINANŠU REGULAS PĀRSKATĪŠANA 2006. GADĀ UN EP NOZĪMĪGĀKIE 
SASNIEGUMI 

2.1. GRAFIKS UN PROCEDŪRA 

Finanšu regulu pārskata ik pēc trim gadiem vai tad, kad tas ir nepieciešams. Komisija 
pirmo priekšlikumu iesniedza 2005. gadā, un tam sekoja divus gadus ilgas sarunas 
ar Padomi un Parlamentu, līdz bija iespējams panākt vienošanos. 

Attiecībā uz 2002. gada pārskatīšanu EP uzskatīja — lai arī saskaņā ar EK līguma 
279. pantu ar Parlamentu tikai apspriežas par priekšlikumu, Finanšu regulu, kam ir 
tālejoša ietekme uz budžetu, nevar vienpusēji pieņemt tikai viena no budžeta 
lēmējiestādēm. Saskaņā ar 1975. gada 4. marta kopīgo deklarāciju notika 
vienošanās par saskaņošanas procedūru un EP ieguva līdzvērtīga partnera 
statusu. 

2006. gada 13. decembrī pieņemtajā Finanšu regulā ir grozīti vairāk nekā puse tās 
Finanšu regulas pantu, kuru pieņēma 2002. gada 25. jūnijā. 

2.2. FINANŠU REGULAS 2006. GADA PĀRSKATĪŠANAS MĒRĶIS 

2006. gada pārskatīšanas mērķis bija vienkāršot finanšu procedūras, kā arī uzlabot 
ES izdevumu efektivitāti un pārredzamību. Jau no pašiem Finanšu regulas un tās 
īstenošanas noteikumu piemērošanas pirmsākumiem ES līdzekļu saņēmēji un 
Finanšu regulas lietotāji ir sūdzējušies par pārmērīgu sarežģītību. Tādēļ bija 
jāizstrādā labāka Finanšu regula nākamajai ES finansēto programmu paaudzei 
(2007.–2013. gads), piemēram, struktūrfondiem vai pētniecības un attīstības 
pamatprogrammai. 

2.3. EP AKTĪVI LĪDZDARBOJĀS FINANŠU REGULAS PĀRSKATĪŠANĀ 

EP sniedza lielu atbalstu un deva savu ieguldījumu jaunajā Finanšu regulas 
pārskatīšanā. Tas aktīvi rīkojās, lai panāktu vienkāršošanu. EP aicināja nodrošināt 
lielāku pārredzamību un atbilstošu līdzsvaru starp lietotājiem saprotamām 
procedūrām, ES finansiālo interešu un galu galā nodokļu maksātāju interešu 
aizsardzību un administratīvo izmaksu proporcionalitātes principu. 

Kā EP Budžeta (BUDG) un Budžeta kontroles (CONT) komitejas referents 
norādīja atzinumā, kuru CONT komiteja sniedza BUDG komitejai, 2002. gadā 
pieņemtā Finanšu regula ietvēra sarežģītus procedūras noteikumus, kas izraisīja 
norišu birokratizēšanu, ieilgušas procedūras un mēģinājumus izvairīties no 
atbildības, iesaistot pēc iespējas vairāk dažāda kompetences līmeņa personas un 
ieviešot pēc iespējas vairāk procedūras stadiju. Turklāt pieteikumu iesniedzēji 
dotāciju saņemšanai un pretendenti līgumu noslēgšanai saskārās ar sarežģītām un 
dārgām pieteikumu iesniegšanas procedūrām. 

2.4. EP SASNIEGUMI FINANŠU REGULAS 2006. GADA PĀRSKATĪŠANĀ 

Lai gan Padome sākotnēji iebilda, EP izdevās regulā iestrādāt proporcionalitātes 
principu. 

Šo principu ieviesa konkursu un dotāciju sistēmā, lai paātrinātu procedūras un 
samazinātu administratīvo slogu. EP panāca piekāpšanos, proti, ka prasībām 
attiecībā uz procedūru un dokumentāciju jābūt proporcionālām piešķiramajai 
summai vai attiecīgajām izmaksām un riskiem. No šādas pieejas visvairāk iegūst 



mazākas struktūras, piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi, skolas un universitātes, 
kas parasti saņem nelielas dotācijas un līgumus par nelielām summām. 

Proporcionalitātes princips attiecas arī uz administratīvām darbībām, proti, 
pārbaužu skaitam un sarežģītībai jābūt samērojamiem ar attiecīgajām summām un 
riskiem. 

EP arī ierosināja grozījumus (tos pieņēma), kuru mērķis bija ņemt vērā 
proporcionalitātes principu attiecībā uz kredītrīkotāju atbildību, norādot, ka viņu 
atbildības apmērs galvenokārt jānosaka pēc pārkāpuma apmēra. Neuzmanības 
konstatācijas gadījumos kredītrīkotāja atbildība tika noteikta 12 mēnešalgu apmērā, 
savukārt apzinātu pārkāpumu gadījumos ir pilnībā jākompensē radušies zaudējumi. 

Pārredzamības jomā daži vispretrunīgākie jautājumi bija saistīti ar datubāzi, kurā 
iekļauj no publiskā iepirkuma procedūras izslēgtās personas, un ar 
informācijas publiskošanu par lauksaimniecības subsīdiju saņēmējiem. Šis 
pārredzamības līmenis tika sasniegts, pateicoties Parlamenta izdarītajam 
spiedienam. 

Vēl viens pretrunīgs jautājums bija saistīts ar Eiropas politisko partiju iespējām 
ilgtermiņā plānot savas finanses un izņēmuma noteikuma ieviešanu, kas paredz 
iespēju pārnest uz nākamo gadu daļu no līdzekļu pārpalikuma. Tas tika pieņemts 
2007. gadā. 

EP arī izdevās saglabāt savas prerogatīvas attiecībā uz apropriāciju 
pārvietojumiem starp nodaļām finanšu gada laikā, kā arī tiesības uz informāciju. 



AĢENTŪRAS 

Pašreiz izšķir divu veidu ES aģentūras. 

Decentralizētās aģentūras (kuras dēvē arī par regulatīvajām vai tradicionālajām 
aģentūrām) ir juridiskas personas, kuras izveidojis ES likumdevējs un kuru uzdevums 
ir konkrētas ES politikas īstenošana. Tām ir juridiskais statuss, kā arī tās ir 
administratīvi un finansiāli neatkarīgas. Lielāko daļu aģentūru daļēji vai pilnībā 
finansē ar dotāciju no ES budžeta, un uz tām attiecas Finanšu regula. 

Decentralizētās aģentūras var veikt visdažādākos pasākumus: tās palīdz reglamentēt 
konkrētu jomu, dažkārt pieņemot atsevišķus juridiski saistošus lēmumus, tās sniedz 
tehnisku un zinātnisku atbalstu ES iestādēm vai dalībvalstīm, dažkārt inspekcijas 
ziņojumu veidā, tās veicina valstu struktūrvienību sadarbību, dažkārt veicot 
operatīvos pasākumus savā darbības jomā, kā arī sniedz pakalpojumus informācijas 
un sadarbības tīklu veidošanas jomā. 

Pašreiz darbojas 26 decentralizētās aģentūras (viena no tām ir likvidācijas posmā), 
ieskaitot tās, kas saistītas ar pirmo un trešo pīlāru. Vēl trīs šobrīd tiek veidotas. 
Vienlaikus ar otro pīlāru ir saistītas vēl trīs aģentūras, bet tās pilnībā uzskatāmas par 
starpvaldību iestādēm (arī finansiāli). Decentralizētajām aģentūrām paredzētais 
finansējums no ES budžeta 2009. gadā sasniedza vairāk nekā EUR 580,3 miljonus. 
To darbinieku skaits (visas kategorijas) pārsniedza 5000 amata vietas, no kurām 
4211 bija pagaidu darbinieku amata vietas. 

Izpildaģentūras ir izveidotas ar Komisijas lēmumu, lai tās Komisijas uzdevumā un 
pārraudzībā pilnībā vai daļēji īstenotu kādu Kopienas programmu vai projektu. 
Komisija tās pilnībā kontrolē un ir atbildīga par tām. Šo aģentūru administratīvās 
izmaksas (galvenokārt darbinieku izmaksas) sedz no ES budžeta III iedaļas 
(Komisija), un tās neietilpst daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijā 
(administrācija). Budžeta izpratnē EP ar tām rīkojas kā ar daļu no Komisijas budžeta. 

Šobrīd darbojas sešas izpildaģentūras. Šo aģentūru darbības nodrošināšanai 
2009. gadā no ES budžeta tika piešķirti EUR 139,7 miljoni. 2009. gadā tajās strādāja 
368 pagaidu darbinieki un 941 līgumdarbinieks (un 30 norīkotie nacionālie eksperti). 

EP NOZĪMES PALIELINĀŠANA SAISTĪBĀ AR DECENTRALIZĒTAJĀM 
AĢENTŪRĀM 

EP ir liela nozīme saistībā ar decentralizētajām aģentūrām. Pirmās aģentūras 
izveidoja ar Padomes un Parlamenta pieņemtu tiesību aktu. Tolaik vienīgais budžeta 
instruments šo aģentūru uzraudzībai bija gada budžets, saistībā ar kuru tika balsots 
par aģentūrai paredzēto dotāciju (parasti tā ietilpa neobligātajos izdevumos, kas 
nozīmē, ka EP piederēja galīgais vārds), un budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūra, kurā atsevišķs apstiprinājums tiek sniegts katrai aģentūrai, kas sava gada 
budžeta izpildei saņem ES dotāciju. Parlaments izmantoja šo instrumentu, lai 
palielinātu kontroles iespējas attiecībā uz aģentūru finanšu pārvaldību, proti, EP ne 
tikai apstiprina aģentūrai paredzēto subsīdiju, bet arī tās amatu sarakstu, kas nosaka 
darbinieku sastāvu. EP arī izdevās uzlikt aģentūrām par pienākumu iesniegt gada 
darba programmas, stratēģiskos daudzgadu plānus, personāla politikas daudzgadu 
plānus, regulārus darbības izvērtējumus u. c. 

Pēdējā sasaukuma laikā EP panāca, ka Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību tika iestrādāts princips, ka, plānojot jaunas aģentūras 



izveidi, abām budžeta lēmējiestādēm savlaicīgi jāvienojas par tās finansējumu4. Ar šī 
nolīguma palīdzību ES centās garantēt nepieciešamā finansējuma pieejamību, lai 
jaunās aģentūras varētu pienācīgi darboties, kā arī novērst jaunu aģentūru 
finansēšanu, veicot pārplānošanu vai izmantojot rezerves, uzskatot, ka jaunām 
aģentūrām vajag „jaunus” līdzekļus. Tas tika uzskatīts par īpaši svarīgu laikā, kad 
tika paziņots par daudzu jaunu decentralizēto aģentūru veidošanu, līdzekļi bija 
ierobežoti un pieredze rādīja, ka aģentūru izveidi biežāk nosaka dalībvalstu 
vēlēšanās iegūt savā teritorijā prestižu ES aģentūru, nevis pievienotā vērtība, ko šīs 
aģentūras varētu sniegt ES pārvaldībā. 

Paplašinoties EP tiesībām koplēmuma jomā, kļuva skaidrs, ka aģentūras jāveido ar 
tiesību aktu, ko EP un Padome pieņem koplēmuma procedūrā, tādējādi nodrošinot 
EP iespējas ietekmēt aģentūru struktūru un darbības veidu. 

Ikgadējās budžeta procedūras ietvaros 2005. gadā EP no elastības instrumenta 
piešķīra decentralizētajām aģentūrām papildu finansējumu EUR 40 miljonu apmērā 
ar mērķi saglabāt un nostiprināt Parlamenta prioritātes un nodrošināt aģentūrām 
nepieciešamo finansējumu, lai tās varētu pildīt savus uzdevumus. Tomēr aģentūru 
skaita palielināšanās un to pieaugošā ietekme uz budžetu, it īpaši 3. izdevumu 
kategorijā, izraisīja Parlamenta bažas, un tas uzsvēra savu politisko vēlmi pastiprināt 
kontroli pār aģentūrām gan politiskā, gan budžeta līmenī. 

Parlaments, Padome un Komisija 2007. gada budžeta procedūrā pieņēma kopīgu 
deklarāciju par plānotajām trijām jaunajām aģentūrām. Šajā deklarācijā tika oficiāli 
pausta EP nostāja par decentralizēto aģentūru izveidi (informācija par ietekmi uz 
budžetu, kā paredzēts jaunā Iestāžu nolīguma 47. punktā). Parlaments atjaunoja 
2007. gada PBP paredzētās apropriācijas, bet daļu no tām iekļāva rezervē, gaidot 
paziņojumu par aģentūru izvērtējumu. 

2008. gada budžeta procedūrā kā vienu no galvenajiem jautājumiem apsprieda ES 
aģentūru finansēšanu un uzraudzību. Pēc otrā lasījuma saskaņošanas sanāksmes 
tika pieņemtas kopīgas deklarācijas, kuru mērķis bija uzlabot ES aģentūru izveides, 
attīstības un finansēšanas pārraudzību. Tās ietvēra šādus jautājumus: 

o piešķirtie ieņēmumi, īpaši saistībā ar decentralizētajām aģentūrām, 

o  ES aģentūru izveide, izvērtēšana un finansēšana. 

Atbilstoši Parlamenta vēlmēm decentralizēto aģentūru finansēšanai paredzēto 
budžeta pozīciju palielinājums bija vairāk nekā 20 %, savukārt aģentūras 
„FRONTEX” budžets tika palielināts divas reizes. 

2009. gada budžetā aģentūru piešķirtie ieņēmumi un iepriekšējo gadu pārpalikumi 
tika ņemti vērā, iesniedzot priekšlikumus par ES subsīdiju katrai aģentūrai. 

Visbeidzot, attiecībā uz aģentūru turpmāko attīstību kopīgā deklarācijā tika prasīts 
iespējami drīz izveidot iestāžu darba grupu, un šī grupa beidzot tika izveidota 
2008. gada decembrī. Ņemot vērā pašreizējās situācijas rūpīgu izvērtējumu, šī 
iestāžu darba grupa, kurā EP ir pieci pārstāvji, centīsies izstrādāt vienotu pieeju 

                                                 
4 „47. Izstrādājot priekšlikumu par ikvienas jaunas aģentūras izveidi, Komisija izvērtēs 
iespaidu uz attiecīgo budžeta izdevumu pozīciju. 
 Pamatojoties uz minēto informāciju un neskarot likumdošanas procedūras, kas reglamentē 
aģentūras izveidi, abas lēmējinstitūcijas iestādes apņemas budžeta sadarbības gaitā panākt 
savlaicīgu vienošanos par attiecīgās aģentūras finansēšanu.”  
 



tādos jautājumos kā aģentūru loma un vieta citu iestāžu starpā, aģentūru veidošana, 
struktūra un darbība, kā arī to finansēšana, budžets, pārvaldība un uzraudzība. 
Komisija ar EP atbalstu ir jau agrāk iesniegusi priekšlikumu iestāžu nolīgumam par 
šiem jautājumiem, taču pēc noraidījuma Padomē tas tika atsaukts. Pašlaik notiek 
darbs tehniskā līmenī, kā arī vienlaikus tiek veikts ārējs novērtējums par to, kā 
darbojas visa aģentūru sistēma kopumā. Līdz gada beigām tiek plānots pabeigt gan 
novērtējumu, gan tehnisko darbu, lai darba grupa varētu ķerties pie uzdevuma 
veikšanas un līdz 2010. gada beigām iesniegt secinājumus. 



 

IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTI UN SAGATAVOŠANAS DARBĪBAS 
 

Šajā sadaļā sniegtas izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību definīcijas un 
aprakstīti noteikumi, kas reglamentē to izmantošanu, kā arī raksturota izmēģinājuma 
projektu un sagatavošanas darbību īstenošana kopš 2000. gada un to ietekme uz 
likumdošanas programmu.  

1. IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTU UN SAGATAVOŠANAS DARBĪBU DEFINĪCIJAS 
UN TO IZMANTOŠANU REGLAMENTĒJOŠIE NOTEIKUMI 

 
Pirms budžetā iekļauto apropriāciju izmantošanas Kopienu vai Eiropas Savienības 
darbībām ir jābūt pieņemtam pamataktam. Tomēr Finanšu regulas5 49. pants ļauj 
bez pamatakta izmantot šādas apropriācijas ar nosacījumu, ka finansējamās 
darbības ir Kopienu vai Eiropas Savienības kompetencē: 

a) apropriācijas eksperimentālām izmēģinājuma programmām, kas paredzētas, lai 
pārbaudītu kādas darbības īstenošanas iespējamību un lietderību. Atbilstīgās 
saistību apropriācijas budžetā var iekļaut ne vairāk kā diviem secīgiem finanšu 
gadiem; 

b) apropriācijas sagatavošanas darbībām EK līguma, Euratom līguma un ES 
līguma VI sadaļas piemērošanas jomās, kuras paredzētas, lai sagatavotu 
priekšlikumus nolūkā pieņemt turpmākas darbības. Attiecībā uz sagatavošanas 
darbībām jāievēro saskaņota pieeja, un tās var būt dažāda veida. Atbilstīgās saistību 
apropriācijas budžetā var iekļaut ne vairāk kā trim secīgiem finanšu gadiem. 
Likumdošanas procedūra ir jāpabeidz līdz trešā finanšu gada beigām. Likumdošanas 
procedūras gaitā, nosakot saistību apropriācijas, jāievēro atbilstība attiecīgās 
sagatavošanas darbības īpašajām iezīmēm, kas saistītas ar plānotajiem 
pasākumiem, izvirzītajiem mērķiem un personām, kuras gūs labumu no šīs darbības. 
Tādēļ izlietotie līdzekļi apjoma ziņā nedrīkst būt vienādi ar tiem līdzekļiem, kas 
paredzēti pašas galīgās darbības finansēšanai. 

Izmēģinājuma projektiem (turpmāk — IP) un sagatavošanas darbībām (turpmāk — 
SD) piešķiramo apropriāciju vispārējie ierobežojumi ir izklāstīti Iestāžu nolīgumā par 
budžeta disciplīnu6. Laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ikgadējo apropriāciju 
maksimālā summa izmēģinājuma projektiem ir EUR 40 miljoni, jaunām 
sagatavošanas darbībām — EUR 50 miljoni un visām sagatavošanas darbībām 
kopā — EUR 100 miljoni. 

                                                 
5 Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro 
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248., 16.09.2002., 1. lpp.) 
6 Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, kas ietver finanšu plānu 2007.–2013. gadam (OV C 139, 
14.06.2006.) 



2. IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTU UN SAGATAVOŠANAS DARBĪBU 
ĪSTENOŠANA 

Pēc Budžeta komitejas pasūtījuma veiktais pētījums par IP un SD un to izmantošanu 
kopš 2000. gada7 rāda, ka IP un SD pieejamā finansējuma izmantošana attiecīgā 
laikposma sākumā bijusi lēna, bet pēc tam ievērojami uzlabojusies. Maksimālā 
summa attiecībā uz visām SD kopā tika pilnībā ievērota visā laikposmā, turpretī 
attiecībā uz jaunām SD tika pārsniegta 2008. gadā un attiecībā uz IP  tika pārsniegta 
2006. un 2007. gadā.  

Lai gan lielākā daļa IP, kas bija jāpabeidz laikposmā no 2000. līdz 2008. gadam, tika 
turpināti, tos pārveidojot par SD, iekļaujot esošajā juridiskajā pamatā vai pieņemot 
jaunu juridisko pamatu, 40 % IP netika īstenoti. No SD netika īstenoti tikai 16 %, 
pārējās SD tika turpinātas vai nu tāpēc, ka to aptvertās darbības jau bija tika veiktas 
citur, iekļaujot tās jau esošajā juridiskajā pamatā vai pieņemot jaunu juridisko 
pamatu. 

Iepriekšējā finanšu plānā lielākā daļa IP un SD paredzēto līdzekļu tika izlietota 
darbībām iekšējā tirgus politikas jomā, bet pašreizējā finanšu shēmā līdz šim lielākā 
daļa līdzekļu ir tikusi izlietota darbībām uzņēmējdarbības jomā.  Vislielākais IP un SD 
paredzēto līdzekļu īpatsvars budžetā bija 2001. gadā iekšpolitikas jomā (1,1 %) un 
2007. gadā pilsonības, brīvības, drošības un tieslietu jomā (1,5 %).  

3. IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTU UN SAGATAVOŠANAS DARBĪBU IETEKME 

Izmēģinājuma projektus (IP) un sagatavošanas darbības (SD) var ierosināt visas trīs 
iestādes. Tomēr līdz šim lielāko daļa jauno iniciatīvu ir ierosinājis Eiropas 
Parlaments. Tā kā daudzu šādu ierosinājumu rezultātā ir ticis pieņemts jauns 
juridiskais pamats vai grozīts spēkā esošais nolūkā iekļaut ierosinātās darbības, ir 
skaidrs, ka IP un SD Eiropas Parlamentam sniedz nozīmīgu iespēju uzņemties 
iniciatīvu un ietekmēt likumdošanas programmu. Līdz šim Eiropas Parlamenta 
ierosinātajiem IP un SD ir bijušas juridiskas sekas daudzās darbības jomās, it īpaši 
brīvības, tieslietu un drošības, uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālo lietu, 
lauksaimniecības, informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu, izglītības un 
kultūras, veselības un patērētāju aizsardzības un ārlietu jomā.  
 
 

                                                 
7 Factual Study on the Follow-Up of Pilot Projects and Preparatory Actions (Faktu pētījums par 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanu), 7.4.2009., pieejams [angļu valodā] šādā 
lapā: http://www.europarl.europa.eu/studies. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DAĻA 
 

BUDŽETA MEHĀNISMI IKGADĒJĀS UN DAUDZGADU 
PROCEDŪRĀS 

 

 
 
 
 
 
 
Sīkāku informāciju un pamatinformāciju par 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu 
shēmu un 6. sasaukuma budžeta procedūrām sk. arī Budžeta komitejas pasūtītā 
atsevišķā pētījumā, ko Budžeta jautājumu politikas departaments veica attiecībā uz 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu un 2005.–2009. gada budžeta procedūrām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAS IR DAUDZGADU SHĒMA? 
 

Ikgadējā budžeta procedūra notiek daudzgadu finanšu shēmas ietvaros, kuru pieņem 
saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību. 

IESTĀŽU NOLĪGUMI SAISTĪBĀ AR BUDŽETA PROCEDŪRU 
 
Lai novērstu nopietnu konfliktu risku ikgadējās budžeta procedūras laikā, kopš 
1988. gada reformas budžeta procedūra notiek saskaņā ar daudzgadu finanšu 
shēmu, ko nosaka, pieņemot iestāžu nolīgumus. 

Lai gan saskaņā ar pašreiz spēkā esošo (Nicas) Līgumu iestāžu nolīgumiem nav 
juridiska pamata, tie ir kļuvuši par pamatu iestāžu attiecībām budžeta jomā. Kopš šo 
nolīgumu ieviešanas tie ir nodrošinājuši gada budžeta savlaicīgu pieņemšanu. 
Jaunākais iestāžu nolīgums tika pieņemts 2006. gada 14. maijā. Tā mērķis ir 
nostiprināt budžeta disciplīnu, uzlabot ikgadējās budžeta procedūras norisi un 
iestāžu sadarbību budžeta jautājumos un nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību.  
Iestāžu nolīgums sastāv no trim daļām: 
– I daļa – daudzgadu finanšu shēma (izskaidrota turpmāk tekstā); 
– II daļa – pasākumi iestāžu sadarbības uzlabošanai budžeta procedūras laikā; 
– III daļa – ES līdzekļu pareiza finanšu pārvaldība. 
 
Piezīme: ja tiks pieņemts Lisabonas līgums, daudzgadu finanšu shēmu pielāgos, 
izmantojot īpašu likumdošanas procedūru, un tā kļūs juridiski saistoša (312. pants 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību, konsolidētā versija). 

 

2007.–2013. GADA DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA (DFS)  
 

a) Maksimālie apjomi, izdevumu kategorijas un tehniskā pielāgošana 

• Ir noteikti vairāki maksimālie apjomi. 
Lēmumā par pašu resursiem to vispārējais maksimālais apjoms noteikts 1,24 % 
apmērā no nacionālā kopienākuma. Šis apjoms nosaka Kopienas ikgadējo izdevumu 
maksimālo summu maksājumu un saistību apropriācijās. 
Saskaņā ar lēmumā par pašu resursiem noteiktajiem maksimālajiem apjomiem 
finanšu shēmā nosaka ierobežojumus saistību apropriācijām paredzēto izdevumu 
palielinājumam pa kategorijām (sk. turpmāk tekstā) un maksājumu apropriācijām 
paredzētajiem kopējiem izdevumiem katrā no attiecīgā laikposma gadiem. 

• Finanšu plāna tehniskā pielāgošana 
Komisija katru gadu iesniedz priekšlikumu par finanšu shēmas tehnisko pielāgošanu 
attiecībā uz nākamo gadu. Tas nepieciešams it īpaši tāpēc, ka finanšu shēmā 
summas ir izteiktas nemainīgās cenās un tās katru gadu ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā 
inflāciju.  

• ES izdevumi tiek iedalīti 6 kategorijās: 
1. izdevumu kategorija.  Ilgtspējīga 
izaugsme 

1.a apakškategorija.  Konkurētspēja 
izaugsmei un nodarbinātībai 
1.b apakškategorija.  Kohēzija izaugsmei 



un nodarbinātībai 
2. izdevumu kategorija. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana 
3. izdevumu kategorija.  Pilsonība, 
brīvība, drošība un tiesiskums 

3.a apakškategorija.  Brīvība, drošība un 
tiesiskums 
3.b apakškategorija.  Pilsonība 

4. izdevumu kategorija. ES nozīme pasaules līmenī 
5. izdevumu kategorija.  Administrācija 
6. izdevumu kategorija.  Kompensācijas 

Finanšu shēmas ieviešana atviegloja ikgadējās sarunas par budžeta sagatavošanu 
un rosināja izstrādāt daudzgadu finanšu plānošanas instrumentus (ES daudzgadu 
programmas). 

Turpmāk tekstā grafiskā veidā ir attēlots pārskats par gada budžetu salīdzinājumā ar 
finanšu shēmas/ DFS ikgadējiem maksimālajiem apjomiem laikposmā no 2005. līdz 
2009. gadam. 
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b) Elastību veicinoši instrumenti 
 
Šādu instrumentu izmantošana ļauj budžetā iekļaut jaunas saistību apropriācijas, 
nepieciešamības gadījumā pārsniedzot finanšu shēmā noteiktos maksimālos 
apjomus. 

 Vēl viens veids, kā rīkoties neparedzētu apstākļu gadījumā, ir finanšu shēmas 
pārskatīšana ar nosacījumu, ka netiek pārsniegts pašu resursu maksimālais apjoms. 
Lēmumu par pārskatīšanu pēc Komisijas priekšlikuma kopīgi pieņem abas budžeta 
lēmējiestādes saskaņā ar EK līgumā (279. panta 9. punktā) paredzētajiem 
balsošanas noteikumiem (tomēr, ja pārskatīšanas rezultātā iegūst summu, kas 
pārsniedz 0,03 % no NKI, Padomes lēmumam jābūt pieņemtam vienbalsīgi). Iestāžu 
nolīgums daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanas procedūrai paredz šādus 
nosacījumus:  

– pārskatīšanas priekšlikums ir jāiesniedz un jāpieņem, pirms ir sākta budžeta 
procedūra attiecīgajam gadam (vai attiecīgā laikposma pirmajam gadam); 



– lai nodrošinātu budžeta disciplīnu, pirms katras pārskatīšanas attiecīgajai 
iestādei ir jāizskata to apropriāciju apmērs, kuras paredzēts pārdalīt vai nu 
atbilstīgajā izdevumu kategorijā, vai arī līdzsvarojot apropriācijas starp dažādām 
finanšu shēmas izdevumu kategorijām; 

– obligāto izdevumu pārskatīšanas rezultātā nedrīkst samazināties 
neobligātajiem izdevumiem pieejamā summa; 

– veicot jebkuru pārskatīšanu, jāsaglabā atbilstīga attiecība starp saistību un 
maksājumu apropriācijām. 

 Elastības instruments aptver skaidri identificētus izdevumus, kurus nav 
iespējams finansēt, nepārsniedzot konkrētā finanšu gadā pieejamos maksimālos 
apjomus. Tā maksimālais ikgadējais apjoms pašreizējās cenās ir EUR 200 miljoni. 
N gadā neizmantoto minētās summas daļu var pārnest uz nākamo gadu līdz pat 
N+2 gadam, kas ir jaunums salīdzinājumā ar iepriekšējiem finanšu plāniem. 

 Solidaritātes fonds nodrošina ātri pieejamu finansējumu lielu katastrofu 
gadījumā dalībvalstu vai kandidātvalstu teritorijā. Tā maksimālais ikgadējais 
apjoms nedrīkst pārsniegt EUR 1 miljardu pašreizējās cenās. 

 Ārkārtas palīdzības rezerve nodrošina ātri pieejamu finansējumu 
ārpuskopienas valstu specifiskām palīdzības prasībām pēc notikumiem, kurus nebija 
iespējams ieplānot budžeta sagatavošanas laikā. Pirmām kārtām tā attiecas uz 
humānās palīdzības sniegšanas operācijām, bet var tikt izmantota arī civilās krīzes 
pārvaldības un aizsardzības mērķiem. Pēc 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
pieņemšanas ārkārtas palīdzības rezerve tika izslēgta no DFS. Šīs rezerves ikgadējā 
summa ir noteikta EUR 221 miljona apmērā pašreizējās cenās. 

 Globalizācijas pielāgošanas fondu izveidoja 2005. gada decembrī. Tas var 
nodrošināt papildu palīdzību strādājošajiem, kurus skārušas būtisku ekonomisko vai 
strukturālo izmaiņu sekas; tas nedrīkst pārsniegt EUR 500 miljonus gadā 
pašreizējās cenās. 

 
Pārskatu par minēto finanšu instrumentu izmantošanu no 2007. gada līdz 2009. gada 
vidum sk. turpmāk dotajā tabulā. 
 

BUDŽET
S MĒRĶIS INSTRUMENTS SUMMA 

(milj. EUR) 
Palestīna ārkārtas rezerve8 49

Grieķija, Ungārija, Vācija, Francija ES Solidaritātes fonds 1972007 

Francija, Vācija, Somija ES Globalizācijas 
pielāgošanas fonds 19

„Galileo”, KĀDP elastība 270

„Galileo”, ETI DFS pārskatīšana (2008.–
2013. g.) 1 600

Itālija, Malta, Portugāle, Spānija, 
Lietuva 

ES Globalizācijas 
pielāgošanas fonds 49

Apvienotā Karaliste, Grieķija, 
Slovēnija, Francija, Kipra ES Solidaritātes fonds 281

2008 

pārtikas mehānisms ārkārtas rezerve (tostarp 
papildināšana) 262

                                                 
8 Sākot no 2007. gada (2007.–2013. gada Iestāžu nolīgums), ārkārtas rezervi pieskaitīs DFS 
maksimālajai summai. 



BUDŽET
S MĒRĶIS INSTRUMENTS SUMMA 

(milj. EUR) 
ārkārtas rezerve  79

elastība 420pārtikas mehānisms 
pārdale (2008.–2010. 
gadam) 240

Rumānija ES Solidaritātes fonds 12

2009 

Spānija ES Globalizācijas 
pielāgošanas fonds 3

DFS pārskatīšana 2 600Ekonomikas atveseļošanas plāns 
(1. solis)      -   tai skaitā :  EUR  

2 000 milj. kompensēšana 
2009/201
0/2011 

Ekonomikas atveseļošanas plāns 
(2. solis) Vēl jāizlemj. 2 400

 
 



DAUDZGADU SHĒMA SKAITĻOS (PĒC 2009. GADA PĀRSKATĪŠANAS) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587
1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554

3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.

 



IKGADĒJĀ BUDŽETA PROCEDŪRA 

IKGADĒJĀ BUDŽETA PROCEDŪRĀ TIEK IEVĒROTS PRAKTISKS GRAFIKS. 

Dažādie budžeta procedūras posmi ir noteikti Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā 
(272. pantā). Tajā ir noteiktas abu budžeta lēmējiestāžu (Parlamenta un 
Padomes) un Komisijas pilnvaras šajā procedūrā. 
EK līguma 272. pants nosaka oficiālu grafiku katram no šīs procedūras 
posmiem. Tomēr, lai īstenotu divkāršo mērķi — nodrošināt to, lai budžeta projekts 
tiktu pienācīgi izskatīts, un pēc iespējas lietderīgāk izmantot budžeta lēmējinstitūcijas 
rīcībā esošo laiku —, kopš 1988. gada minētajā grafikā ir ieviesta zināma elastība. 
Praksē Padomei un Parlamentam katrā no budžeta procedūras posmiem atvēlētais 
laiks ir ilgāks. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu, tika ieviesti arī vairāki 
trialogi un citi pasākumi. Šis praktiskais grafiks tiek izmantots kopš 1977. finanšu 
gada. 

BUDŽETA PROCEDŪRAS POSMI 

a) Budžeta procedūra sākas ar Komisijas iesniegtajiem 
dokumentiem: ikgadējo politikas stratēģiju un provizorisko 
budžeta projektu. 

Ikviena budžeta procedūra sākas ar to, ka Komisija sagatavo provizorisko 
budžeta projektu (PBP) — process, kuru EP var tieši ietekmēt, piemēram, pieņemot 
rezolūcijas par Komisijas likumdošanas un darba programmu vai par Komisijas 
ikgadējo politikas stratēģiju (IPS). 

• Posms Komisijā 

Šis agrīnais posms notiek Komisijā un ietver orientējošas debates, ikgadējo 
politikas stratēģiju, uzklausīšanas, paziņojumu par dažādo institūciju tāmēm un 
visbeidzot provizoriskā budžeta projekta (PBP) iesniegšanu budžeta 
lēmējinstitūcijai. 

Ikgadējo politikas stratēģiju (IPS) pieņem februārī, un tajā izklāsta Komisijas 
politiskās prioritātes nākamajam gadam. Tajā nosaka arī iniciatīvas, kuras Komisija 
uzskata par nepieciešamām, lai īstenotu šīs prioritātes, un to īstenošanai 
nepieciešamo budžeta shēmu. Šis lēmums pēc tam tiek izmantots provizoriskā 
budžeta projekta sagatavošanas procesa vadīšanai un Komisijas nākamā gada 
darbību plānošanai (t. i., ar to tiek sākts ikgadējais plānošanas un programmu 
izstrādes cikls). 
Šos sagatavošanas posmus Komisija pabeidz pilnīgi autonomi. 

Vienīgais dokuments, ko šajā posmā paredz Līgums, ir provizoriskais budžeta 
projekts (PBP). Parasti to publicē N-1 gada maijā un jūnija vidū visās ES oficiālajās 
valodās nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.  

• Posms Parlamentā 

Martā/aprīlī Parlaments pieņem rezolūciju par Komisijas IPS, kurā tas izklāsta 
savas prioritātes nākamajam gadam un aicina Komisiju tās ņemt vērā, 
sagatavojot provizorisko budžeta projektu (PBP).  
Rezolūciju var pieņemt arī pēc PBP iesniegšanas. Parlaments tajā izklāsta 
sākotnējo vērtējumu attiecībā uz Komisijas priekšlikumu un savas agrīnā posma 
politiskās prioritātes nākamajam gadam. 



• Posms Padomē 

Šajā budžeta procedūras posmā arī Padome izklāsta savas prioritātes, parasti 
rezolūcijas veidā, kuru tā pieņem pēc tam, kad Komisija ir iesniegusi IPS, bet pirms 
PBP iesniegšanas. 

• Trialogs 

Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu Parlamenta, Padomes un Komisijas pārstāvju 
trialogam ir jānotiek pēc attiecīgās finanšu shēmas tehniskās pielāgošanas (sk. 
iepriekš) un pirms provizoriskā budžeta projekta sagatavošanas Komisijā, lai 
apspriestu iespējamās prioritātes nākamajam finanšu gadam. 

b) Pirmais lasījums EP notiek pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi 
budžeta projektu (BP). 

N+1 gada PBP tiek apspriests un rūpīgi pārbaudīts N gada jūnijā un jūlijā pirms 
pirmā lasījuma Padomē. Pēc budžeta projekta (BP) pieņemšanas jūlija beigās 
Padome to nosūta Parlamentam.  
Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu, pirms Padome pieņem budžeta projektu, tiek rīkota 
t. s. saskaņošanas sanāksme. Šī saskaņošana notiek divos posmos. Pirmais — 
sagatavošanās — posms ir trialogs, lai noskaidrotu, vai iespējams panākt 
iepriekšēju vienošanos par atsevišķiem budžeta aspektiem. Otrais posms ir pati 
oficiālā saskaņošanas sanāksme. Lai šajā saskaņošanā iegūtu reālu visa 
Parlamenta pilnvarojumu, Budžeta komiteja pēc trialoga parasti iesniedz rezolūciju 
izskatīšanai plenārsēdē, kurā tā izklāsta galvenos ar Padomi apspriežamos 
jautājumus un Parlamenta delegācijas iespējamās pamatnostājas. 
Pirmais lasījums Parlamentā notiek N gada septembrī un oktobrī. Šajā posmā 
budžeta projektu izskata Budžeta komiteja un specializētās komitejas. Budžeta 
komiteja pēc tam rūpīgi izskata specializēto komiteju grozījumus un sniedz par tiem 
atzinumu. Grozījumus, par kuriem saņemts negatīvs Budžeta komitejas atzinums, 
var iesniegt atkārtoti, un to pieņemšanai plenārsēdē ir nepieciešams kvalificēts balsu 
vairākums. Budžeta komiteja ir atbildīga par katru no lasījumiem līdz to pieņemšanai 
plenārsēdē. Pirms grozījumu pieņemšanas pirmajā lasījumā, tiek rīkots trešais 
trialogs un saskaņošanas sanāksme, lai panāktu vienošanos par neatrisinātiem 
jautājumiem. 
Pirmajā lasījumā abas iestādes ņem vērā paskaidrojošus dokumentus, piemēram, 
PBP pievienotos darbības un finanšu pārskatus. Šo dokumentu mērķis ir sīkāk 
aprakstīt un analizēt budžeta priekšlikumus, it īpaši novērtējot dažādo darbību 
izpildes rādītājus. 

c) Otrais lasījums Padomē un Parlamentā  
Padomes otrā lasījuma procedūra, kas notiek N gada novembrī, ir ļoti līdzīga 
Padomes pirmajam lasījumam, proti, budžeta projektu labo, pamatojoties uz 
ierosinātajiem un Padomes apstiprinātajiem grozījumiem. Parasti Padome atjauno 
savas pirmā lasījuma summas. Pirms Padome pieņem otro lasījumu, tiek rīkots 
ceturtais trialogs. Visbeidzot N gada decembrī Parlaments otrajā lasījumā pieņem 
vispārējo budžetu. Jāatzīmē, ka Parlaments var noraidīt budžetu kopumā.  
Kad budžets ir pieņemts, Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti pielāgo savu 
darba programmu, ko sauc par gada pārvaldības plānu (GPP), N+1 gadam saskaņā 
ar izmaiņām salīdzinājumā ar PBP. GPP pamatojas uz koncepciju „uz darbības 
jomām balstīta pārvaldība” (sk. glosāriju). Ja budžets netiek pieņemts, tiek 
izmantota „provizorisko divpadsmitdaļu” sistēma (EK līguma 273. pants), kas katrā 



no budžeta izdevumu sadaļām ļauj izmantot ne vairāk kā vienu divpadsmito daļu no 
iepriekšējā finanšu gada apropriācijām. 

Īsumā par trialogiem un saskaņošanas sanāksmēm 

Trialogi un saskaņošanas sanāksmes ir budžeta procedūras pamatpasākumi, kuru 
mērķis ir atvieglot vienošanos. 

Trialogi un saskaņošanas sanāksmes nav noteikti Līgumā. Tos rīko attiecīgās trīs 
iestādes katrā no svarīgākājiem budžeta procedūras posmiem un ikreiz, kad ir 
nepieciešams apspriest specifiskus punktus (sk. turpmāk). 
Tos rīko, lai atvieglotu vispārējo vienošanos par budžetu, ņemot vērā EP un 
Padomes svarīgākās prioritātes.   

BUDŽETA IZPILDES GAITĀ VAR NOBALSOT PAR BUDŽETA GROZĪJUMIEM 

Nenovēršamos, ārkārtas un neparedzamos apstākļos Komisija provizoriska budžeta 
grozījumu projekta veidā var N gadā ierosināt grozījumus pieņemtajā budžetā. 
Budžeta grozījumus izmanto arī, lai kārtējā (N) gada budžetā iekļautu iepriekšējā 
(N-1) gada atlikumu. Budžeta grozījumiem piemēro tādus pašus procedūras 
noteikumus kā vispārējam budžetam. 
 

ĪSS PĀRSKATS PAR IKGADĒJO GRAFIKU 
 

 
 

LISABONAS LĪGUMA IETEKME 

Ja Lisabonas līgums stāsies spēkā, tas radīs būtiskas izmaiņas ikgadējā budžeta 
sagatavošanas grafikā un procedūrā. 



Viena no būtiskākajām izmaiņām būs tā, ka netiks nošķirti obligātie un neobligātie 
izdevumi, līdz ar to  abu budžeta lēmējiestāžu — EP un Padomes — nozīme būs 
vienāda attiecībā uz visu budžetu. Budžeta procedūra kā tāda kļūs par „īpašu” 
koplēmuma procedūru, kurā EP un Padomei būs jāvienojas par budžetu kopumā. 

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem budžeta projektu (BP) sagatavos Komisija, kas 
iegūst iniciatīvas tiesības attiecībā uz budžeta procedūru9.  Katrā no budžeta 
lēmējiestādēm būs tikai viens lasījums, pašreizējo otro lasījumu aizstājot ar 
saskaņošanas procedūru.  

Komisija BP līdz 1. septembrim nosūtīs EP un Padomei. 

Padomei līdz 1. oktobrim būs jāpieņem nostāja par BP. 

Pēc tam EP nākamo 42 dienu laikā būs jāpieņem sava nostāja: 

 - ja EP apstiprinās Padomes nostāju bez izmaiņām vai nepieņems savu 
nostāju, budžets tiks uzskatīts par pieņemtu; 

 - ja EP (ar tā deputātu balsu vairākumu) pieņems grozījumus, tā 
priekšsēdētājs, vienojoties ar Padomes priekšsēdētāju, „nekavējoties” sasauks 
Saskaņošanas komitejas sanāksmi10.  

Saskaņošanas komitejai, ko veido „Padomes locekļi vai viņu pārstāvji un tikpat daudz 
EP pārstāvju”, tiek dota 21 diena, lai panāktu vienošanos11.  

Ja Saskaņošanas komiteja šīs 21 dienas laikā nepanāk vienošanos, uzskata, ka 
budžets nav pieņemts, un ir jāsāk jauna budžeta procedūra, Komisijai iesniedzot 
jaunu budžeta projektu. 

Ja Saskaņošanas komiteja panāk vienošanos par kompromisa tekstu, EP un 
Padomes rīcībā ir 14 dienas, lai par to sniegtu atzinumu; budžetu uzskata par 
apstiprinātu, ja neviena no abām iestādēm — Padome ar kvalificētu balsu vairākumu 
un Parlaments ar tā deputātu vairākumu — to nav noraidījusi12.  

Ja to noraida abas iestādes, Komisijai ir jāiesniedz jauns budžeta projekts.  

Tas pats attiecas uz gadījumu, ja EP to noraida (ar deputātu balsu absolūtu 
vairākumu), bet Padome ne (vai nu to apstiprinot, vai nepieņemot lēmumu).  

No otras puses, ja EP to apstiprina (ar vienkāršu balsu vairākumu), bet Padome 
noraida, EP ir iespēja 14 dienu laikā pēc Padome noraidījuma no jauna apstiprināt 
grozījumus, ko tas pieņēma pirmajā lasījumā, ar nosacījumu, ka Parlaments tos 
apstiprina ar deputātu balsu vairākumu un trijām piektdaļām nodoto balsu. Šādā 
gadījumā uzskata, ka budžets ir pieņemts ar EP apstiprinātajiem grozījumiem. Ja 

                                                 
9 Līdz ar to Komisija varēs grozīt savu budžeta projektu. Tomēr LESD 250. panta 2. punkts ierobežo šo 
iespēju, nosakot, ka to var izmantot līdz Saskaņošanas komitejas sasaukšanai. 
10 Ja vien 10 dienu laikā kopš budžeta projekta iesniegšanas Padome neinformē EP, ka tā ir 
apstiprinājusi visus tā grozījumus. Šādā gadījumā Saskaņošanas komiteja netiek sasaukta, jo budžetu 
uzskata par pieņemtu ar grozījumiem.  
11 Komisija piedalās Saskaņošanas komitejas sēdēs un saskaņā ar Lisabonas līgumu uzņemas „visas 
nepieciešamās iniciatīvas, lai tuvinātu Eiropas Parlamenta un Padomes nostāju”.  
12 Citiem vārdiem sakot: ja abas iestādes to apstiprina, ja neviena no tām nepieņem lēmumu vai ja viena 
no tām to pieņem, bet otra ne. 



Eiropas Parlamentam neizdodas apstiprināt visus grozījumus, par attiecīgajām 
budžeta pozīcijām saglabā Saskaņošanas komitejas tekstu.  

Secinājums: Parlamenta loma jaunajā budžeta procedūrā palielinās — tam piederēs 
galavārds attiecībā uz visu budžetu; nevienu budžetu nevar pieņemt bez EP 
piekrišanas, tomēr EP var apstiprināt budžetu pretēji Padomes vēlmēm vai tad, ja tā 
nesniedz atzinumu13.  

Tomēr šai procedūrai būs nepieciešama iestāžu sadarbības dialoga un iestāžu 
iekšējā dialoga mehānismu pastiprināšana budžeta procedūras sagatavošanas 
procesā. Lai atceltu otro lasījumu un nostiprinātu grafiku katram no procedūras 
posmiem, būs nepieciešama visu iestāžu teicama sagatavotība politiskā, tehniskā un 
stratēģiskā līmenī, jo būs mazāk iespēju veikt korekcijas. 

Principā vajadzētu saglabāt vai pat īstenot pirms laika pragmatisko grafiku, par kuru 
vienojas iestādes. Lai garantētu jaunās procedūras veiksmīgu īstenošanu, par 
vairākiem jautājumiem attiecībā uz saskaņošanas posma organizēšanu, informācijas 
plūsmu starp iestādēm u.t.t. un it īpaši EP un Padomes delegāciju izveidi, 
priekšsēdētāja amatu un saskaņošanas komitejas darbības ilgumu būtu jāvienojas 
iepriekš iestāžu līmenī.  
 

Budžeta procedūras dažādos iznākumus var apkopot šādi: 

EP apstiprina + Padome apstiprina = budžets ir pieņemts 

EP apstiprina + Padome nesniedz atzinumu = budžets ir pieņemts 

EP apstiprina + Padome noraida = budžets ir pieņemts saskaņā ar EP 
grozījumiem vai kopīgo tekstu 

EP nesniedz atzinumu + Padome apstiprina = budžets ir pieņemts 

EP nesniedz atzinumu + Padome nesniedz 
atzinumu = budžets ir pieņemts 

EP nesniedz atzinumu + Padome noraida = budžets ir noraidīts 

EP noraida + Padome apstiprina = budžets ir noraidīts 

EP noraida + Padome nesniedz atzinumu = budžets ir noraidīts 

EP noraida + Padome noraida = budžets ir noraidīts 

 
 
 

                                                 
13 Tomēr tā ir tīri teorētiska iespējamība, jo šķiet maz iespējams, ka Padome noraidītu tekstu, ko tās 
delegācija, kas sastāv no visu dalībvalstu pārstāvjiem, apspriedusi un pieņēmusi. 
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2005. GADA BUDŽETA PROCEDŪRA 
Referenti:   Salvador Garriga Polledo (III iedaļa – Komisija) 

Anne E. Jensen (pārējās iedaļas – pārējās iestādes) 
 

2005. gads bija pirmais Eiropas Savienības pilnais gads 25 dalībvalstu sastāvā. Gan 
jaunievēlētais Parlaments, gan jaunieceltā Komisija sāka darbu 2005. gada budžeta 
procedūras laikā. Tas bija arī otrais gads, kad tika īstenota koncepcija „budžeta 
līdzekļu sadale pēc darbības jomām”, un pirmais gads, kad visi priekšlikumi un 
lēmumi pamatojās uz minētās koncepcijas klasifikāciju. 
Neraugoties uz to, ka pieejamā rezerve bija mazāka nekā Komisijas sākotnēji 
plānotā, it īpaši finanšu plāna 3. izdevumu kategorijā „Iekšpolitika”, 4. izdevumu 
kategorijā „Ārējās darbības” un 5. izdevumu kategorijā „Administrācija”, 2005. gada 
procedūra izrādījās vieglāka nekā 2004. gada procedūra. To atviegloja finanšu plāna 
ikgadējā tehniskā pielāgošana pēc cenu un nacionālā kopienākuma (NKI) 
novērtēšanas. 
Pieņemtais budžets sasniedza EUR 116 554 miljonus saistību apropriācijās (1,10 % 
no ES-25 NKI) un EUR 106 300 miljonus maksājumu apropriācijās (1,00 % no ES-25 
NKI). Saistību apropriācijas palielinājās par 6,2 % un maksājumu apropriācijas — par 
4,4 %. 
Diskusijas galvenās tēmas bija parastie strīdus jautājumi, t. i., 4. izdevumu 
kategorija „Ārējās darbības” un 5. izdevumu kategorija "Administrācija", elastības 
instrumenta izmantošana un maksājumu apjoms. Attiecībā uz pēdējo no minētajiem 
EP nostāja pirmajā lasījumā bija tāda, ka ir jāatjauno PBP un atsevišķās jomās 
jāpalielina maksājumi virs PBP paredzētajām apropriācijām, lai samazinātu 
nesamaksāto saistību apjomu. Turklāt diezgan neparasti ir tas, ka budžeta 
lēmējinstitūcija saskaņošanas sanāksmē jau bija atbalstījusi ikgadējās 
lauksaimniecības izdevumu grozījumu vēstules saturu, izņemot Parlamenta vēlāk 
ierosināto izmēģinājuma projektu (pētījums par ES zvejniecības nolīgumiem). 
Salīdzinot ar 2004. gada budžetu, būtiskais maksājumu apropriāciju 
palielinājums (par EUR 9,7 miljardiem) galvenokārt izskaidrojams ar jauno 
dalībvalstu pilnīgo integrāciju, 2003. gada reformas ietekmi uz kopējo 
lauksaimniecības politiku (palielinot lauksaimniecības izdevumus par aptuveni 10 %) 
un struktūrfondu labāku īstenošanu salīdzinājumā ar prognozēm. 

Parlaments panāca garantijas par pietiekamu apropriāciju nodrošināšanu 
lauksaimniecības un strukturālo darbību izdevumu segšanai, EP, Padomei un 
Komisijai kopīgi vienojoties ātri iesniegt un pieņemt jebkādus budžeta grozījumus 
gadījumā, ja palielinātos dalībvalstu līdzekļu apgūšanas spēja. Tika panākts arī 
Ziemeļīrijas Miera programmas "Peace II” īstenošanas pagarinājums līdz 2005. un 
2006. gadam. 
Abas budžeta lēmējiestādes vienojās par īpašo informāciju, kas Komisijai jāsniedz 
EP saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP). 
Ārējo darbību jomā īpaša uzmanība cita starpā tika veltīta atbalstam miera un 
demokrātijas nostiprināšanai. Otro gadu pēc kārtas saskaņā ar EP vēlmi šajā 
izdevumu kategorijā tika iekļauts būtisks atbalsts Irākai. Šim mērķim tika atvēlēti 
EUR 200 miljoni. 
Parlaments panāca arī pietiekamu līdzekļu piešķiršanu jaunajai kaimiņattiecību 
politikai. Saistību apropriācijas pirmsiestāšanās palīdzībai tika noteiktas 



EUR 2,1 miljarda apmērā, pirmoreiz to paredzot arī Horvātijai. Kipras turku kopienas 
ekonomiskajai attīstībai paredzēja finansējumu EUR 120 miljonu apmērā. 
Solidaritātes fonda līdzekļi tika izmantoti EUR 98,55 miljonu apmērā (Slovākijai, 
Baltijas valstīm un Zviedrijai). Elastības instrumenta līdzekļi tika izmantoti 
EUR 185 miljonu apmērā: programmai „Peace II” (EUR 45 miljoni), decentralizētajām 
aģentūrām (EUR 40 miljoni) un Irākas atjaunošanai (EUR 100 miljoni).  Arī ārkārtas 
rezervi 2005. gadā izmantoja trīs reizes — divas reizes saistībā ar 2004. gada 
cunami Indijas okeāna piekrastē (EUR 170 miljoni) un vienu reizi saistībā ar 
zemestrīci Kašmirā (EUR 40 miljoni). 
Iepriekš minētā decentralizētajām aģentūrām piešķirtā papildu finansējuma 
(EUR 40 miljoni no elastības instrumenta līdzekļiem) mērķis bija Parlamenta 
prioritāšu saglabāšana un nostiprināšana un nepieciešamā finansējuma 
nodrošināšana aģentūrām, lai tās varētu pildīt savus uzdevumus. Tomēr aģentūru 
skaita palielināšanās un to pieaugošā ietekme uz budžetu, it īpaši 3. izdevumu 
kategorijā, izraisīja Parlamenta bažas, un tas uzsvēra savu politisko gribu pastiprināt 
kontroli pār aģentūrām gan politiskā, gan budžeta līmenī.  
 
PARLAMENTA BUDŽETS 
Parlamenta 2005. gada budžetu ietekmēja paplašināšanās process, t. i., 
nepieciešamība pēc jauniem resursiem un amata vietām, lai apmierinātu to valstu 
vajadzības, kuras ES pievienojās 2004. gadā. Tikai šajā gadā vien tika radītas 
180 jaunas amata vietas. Budžeta komiteja piekrita arī atbalstīt Prezidija lēmumu par 
jauno D4/D5 ēku (tagad pārsauktas attiecīgi par Willy Brandt un József Antall ēkām) 
iegādes līgumiem. 



 

2006. GADA BUDŽETA PROCEDŪRA 
Referenti:   Giovanni Pittella (III iedaļa – Komisija) 

Valdis Dombrovskis (pārējās iedaļas — pārējās iestādes) 
 

2006. gads bija pēdējais t. s. „Darba kārtības 2000” plānošanas laikposma gads. 
2006. gada budžeta procedūras specifiska iezīme bija neizdošanās panākt 
vienošanos saskaņošanas sanāksmē pirms otrā lasījuma Padomē. Vienošanos 
panāca tikai vienu nedēļu vēlāk ārkārtas trialoga laikā. 
2006. gada budžetā saistību apropriācijas bija EUR 121 191 miljoni un maksājumu 
apropriācijas — EUR 111 970 miljoni (attiecīgi 1,09 % un 1,01 % no ES-25 NKI un 
attiecīgi par EUR 2 504 miljoniem un EUR 7 323 miljoniem mazāk nekā finanšu 
plānā noteiktie maksimālie apjomi). 

Svarīgākie strīdus jautājumi bija maksājumu apjoms, dažu programmu, par kurām 
lēmumu pieņem koplēmuma procedūrā, kopējais finansējums, jaunu ierēdņu 
pieņemšana darbā pēc 2004. gada paplašināšanās, elastības instrumenta 
izmantošana (sk. turpmāk) un KĀDP budžets. 

Parlaments uzstāja uz to, ka jaunām politiskajām prioritātēm piešķir jaunus 
līdzekļus, lai saglabātu esošām programmām paredzēto finansējumu. Parlamenta 
politiskās prioritātes atspoguļoja tā vēlmi, lai labāk tiktu īstenotas Lisabonas un 
Gēteborgas stratēģijas, sekmēta ES informācijas politika, sagatavots Eiropas 
Jaunatnes pakts un nostiprinātas ES ārējās darbības. 
Parlaments pirmajā lasījumā kā sarunu tematu pieņēma nostāju pārsniegt finanšu 
plāna maksimālos apjomus 2., 3. un 4. izdevumu kategorijā un nedaudz samazināt 
KĀDP paredzētās apropriācijas. Šādi rīkojoties, Parlaments skaidri atteicās pakļaut 
riskam savas prioritātes un kritizēja Padomes nekonsekvenci, samazinot izdevumus 
4. izdevumu kategorijā, izņemot KĀDP paredzētos, par kuriem saņemtā informācija 
joprojām tika uzskatīta par neapmierinošu. 
Pēc 2004. gada paplašināšanās sešām programmām, par kurām lēmumu pieņem 
koplēmuma procedūrā, tika piešķirti papildu līdzekļi, nepārsniedzot 3. izdevumu 
kategorijas maksimālo apjomu, salīdzinājumā ar tām sākotnēji ar kopīgu lēmumu 
piešķirto finansējumu. Tādējādi Parlaments panāca EUR 100 miljonu papildu 
finansējuma piešķiršanu programmām, kas saistītas ar Lisabonas stratēģiju, 
tostarp programmai „Jaunatne un izglītība”.  
Parlaments panāca vienošanos kompensēt EUR 655 miljonu palielinājumu 
1.b izdevumu kategorijā „Lauku attīstība”, par tādu pašu summu samazinot 
izdevumus 1.a kategorijā, lai īstenotu ar KLP reformu saistītos modulācijas 
pasākumus. 

4. izdevumu kategorijā KĀDP budžets tika palielināts līdz EUR 102,6 miljoniem, un 
Parlaments panāca kopīgas deklarācijas (EP un Padome) pieņemšanu, kura 
pastiprināja tā informēšanu par KĀDP jautājumiem, apstiprinot 2002. gada 
novembra kopīgo deklarāciju (ar ko izveido apvienotās sanāksmes) un paaugstinot 
Padomes pārstāvību līdz vēstnieku līmenim. 

Tā kā bija pieejama no iepriekšējiem gadiem pārnestā summa, tika panākta kopīga 
vienošanās izmantot elastības instrumentu EUR 275 miljonu apmērā, pārsniedzot 
tā ikgadējo maksimālo apjomu — EUR 200 miljonus. Tika finansētas četras 
4. izdevumu kategorijas darbības: trīs Parlamenta prioritātes (cunami, Cukura 
protokola reformas sekas un Irākas atjaunošana) un KĀDP. 



2006. gada budžeta procedūras laikā īpašus strīdus izraisīja maksājumu apjoms. 
Salīdzinājumā ar Parlamenta un Padomes tradicionālajiem viedokļiem14 nostājas 
sarunās patiešām bija nepiekāpīgākas, jo 2006. gada budžetam bija jābūt par 
atskaites punktu gan sarunām par 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu, 
gan sarunām par ikgadējo budžetu laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam gadījumā, 
ja netiktu panākta vienošanās par nākamo finanšu shēmu. 
Ārkārtas rezervi izmantoja divreiz, lai finansētu palīdzību Dārfūrai, Rietumkrastam, 
Gazas joslai, palestīniešiem un Libānai kopumā par EUR 180 miljoniem. 
Solidaritātes fondu izmantoja vienreiz, lai segtu izdevumus saistībā ar plūdiem 
Austrijā, Bulgārijā un Rumānijā kopumā par EUR 106 miljoniem. 
Likumdošanas jomā 2005. gadā tika pārskatīti Finanšu regulas īstenošanas 
noteikumi, lai ņemtu vērā jauno direktīvu par publisko iepirkumu (sk. iepriekšējo 
iedaļu par EP svarīgākajiem sasniegumiem likumdošanas jomā). 

 

PARLAMENTA BUDŽETS 
Attiecībā uz Parlamenta budžetu 2006. gadā turpinājās darbinieku pieņemšana no 
jaunajām dalībvalstīm, lai sasniegtu noteikto līmeni, un šajā sakarībā tika pieņemti 
attiecīgi budžeta noteikumi. Tajā pašā laikā, pamatojoties uz vajadzību novērtējumu, 
budžetā tika iekļautas apropriācijas nākamajai paplašināšanās kārtai (Bulgārija un 
Rumānija). Budžeta komiteja pieprasīja, lai visas iestādes analizētu progresu, kas 
sasniegts attiecībā uz darbinieku pieņemšanu no jaunajām dalībvalstīm. Parlaments 
arī nolēma turpināt savu ēku iegādes (nevis īrēšanas) politiku un aicināja panākt 
augstāku līmeni attiecībā uz personāla pārcelšanu citā amatā. 

 

                                                 
14 Padome vēlas samazināt maksājumus, lai tos saskaņotu ar paredzamajām īstenošanas vajadzībām, 
bet Parlaments vēlas piešķirt atbilstošu finansējumu politiskām prioritātēm un izlietot nesamaksātās 
saistības. 



 

2007. GADA BUDŽETA PROCEDŪRA 
Referenti:   James Elles (III iedaļa — Komisija) 

Louis Grech (pārējās iedaļas — pārējās iestādes) 
 

Ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma un 2007.–2013. gada 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) apspriešanai un pieņemšanai veltīto laiku, 
budžeta procedūras norise kavējās un dažas procedūras daļas tika īstenotas 
vienkāršotā kārtībā. Tāpat kā 2005. gadā, arī šoreiz pirms Padomes otrā lasījuma 
papildus saskaņošanas sanāksmei 2006. gada decembrī tika rīkots arī trialogs, jo 
bija grūtības panākt vienošanos otrajā lasījumā. 

2007. gada budžetā saistību apriopriācijas veidoja EUR 126 551 miljonus un 
maksājumu apropriācijas — EUR 115 497 miljonus (attiecīgi 1,08 % un 0,99 % no 
ES NKI, t.i., par EUR 1850 miljoniem un EUR 8369 miljoniem mazāk nekā 
daudzgadu finanšu shēmā noteiktie maksimālie apjomi). 

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad galvenā uzmanība tika pievērsta elastības 
instrumenta izmantošanai un pieļaujamo maksimālo apjomu ievērošanai, šoreiz 
sarunās galvenokārt tika spriests par izmaksu lietderību (tēriņu efektivitātes un 
lietderīguma sekmēšanu), Finanšu regulas pārskatīšanu, ierēdņu no jaunajām 
dalībvalstīm pieņemšanu darbā un Padomes ierosināto darbavietu skaita 
samazināšanu (saistībā ar Padomes deklarācijas projektu par „ražīguma 
programmu”). Liela vērība sarunās joprojām tika veltīta maksājumu līmenim un 
KĀDP. 
Padomes skatījumā 2007. gada budžeta procedūra bija sarežģīta, jo vairākos 
jautājumos tai bija grūtības panākt kvalificētu vairākumu, it īpaši attiecībā uz Somijas 
prezidentūras atbalstīto „ražīguma palielināšanas” koncepciju, un šajā jautājumā tai 
neizdevās panākt vienošanos par Padomes deklarāciju. Parlaments iebilda pret 
Padomes priekšlikumu samazināt darbavietu skaitu un paredzēja rezervi personāla 
atalgojumam, lai saņemtu solījumu veikt neatkarīgu padziļinātu izpēti, kas ļautu 
novērtēt Komisijas personāla vajadzības vidējā termiņā un darbinieku skaitu, kas 
nepieciešams administratīvo un atbalsta funkciju nodrošināšanai. 
Turklāt Parlaments nostādīja Padomi stratēģiski neizdevīgā stāvoklī, jo nolēma 
neierosināt elastības instrumenta kā papildu finansēšanas līdzekļa izmantošanu un 
uzstāja, ka jāpārskata Finanšu regula, norādot, ka tas ir obligāts nosacījums, lai 
panāktu jebkādu vienošanos par 2007. gada budžetu. Tādējādi bija iespējams 
vienoties par Finanšu regulas pārskatīšanu un pārvarēt dažu dalībvalstu 
nevēlēšanos ieviest jaunus noteikumus par ES fondu pareizu finanšu pārvaldību, 
īpaši par iekšējo kontroli. 
Ikgadējā budžeta procedūrā tika ieviests pastāvīgs izmaksu lietderības princips 
(sk. iepriekš), kas bija paredzēts EP un Komisijas kopīgajā deklarācijā. 

Jāuzsver arī citi aspekti, kas Eiropas Parlamenta skatījumā bija pozitīvi. Atjaunojot 
provizoriskajā budžeta projektā (PBP) paredzēto līdzekļu apjomu KĀDP budžetam, 
EP vienlaikus nodrošināja, ka KĀDP nomenklatūrā netiek veiktas nekādas izmaiņas, 
kā arī ieguva jaunas tiesības uz informāciju, piemēram, piedalīties informatīvās 
sanāksmēs par Eiropas Parlamentam svarīgiem jautājumiem vai saņemt rakstisku 
informāciju attiecībā uz ES īpašo pārstāvju iecelšanu. 
Parlaments, Padome un Komisija pieņēma kopīgu deklarāciju par trijām 2007. gada 
budžetā paredzētām jaunām aģentūrām. Šajā deklarācijā tika oficiāli pausta EP 



nostāja par decentralizēto aģentūru izveidi (informācija par ietekmi uz budžetu, kā 
paredzēts jaunā Iestāžu nolīguma 47. punktā). 
Tika izveidots Globalizācijas pielāgošanās fonds, paredzot, ka tā maksimālais 
saistību apjoms gadā var veidot EUR 500 miljonus, un šā fonda līdzekļi tika izmantoti 
divas reizes — Francijai, Vācijai un Somijai (EUR 18,6 miljoni). 

Ārkārtas rezerve 2007. gadā tika izmantota vienu reizi EUR 49,1 miljona apmērā 
krīzes situācijas risināšanai Gazā un Rietumkrastā. Solidaritātes fonds 2007. gadā 
tika izmantots divas reizes — lai novērstu plūdu radītās sekas Grieķijā 
(EUR 9,3 miljoni) un Ungārijā (EUR 15,1 miljons) un lai palīdzētu Vācijai (spēcīgas 
vētras, EUR 166,9 miljoni) un Francijai (viesuļvētra, EUR 5,3 miljoni). 
Neparastais budžetā iekļauto rezervju skaits un līmenis (sākotnēji saistības 
veidoja EUR 4400 miljonus, pēc otrā lasījuma — EUR 3500 miljonus) galvenokārt 
bija saistīts gan ar aptuveni 30 pamatdokumentu novēlotu pieņemšanu15, kas 
norisinājās pēc tam, kad dalībvalstis bija ar kavēšanos vienojušās par kopīgu 
priekšlikumu jaunajai DFS, gan ar budžeta lēmējinstitūcijas bažām par tās 
prerogatīvām pēc brīvprātīgās modulācijas principa ieviešanas lauksaimniecībai 
paredzētajos izdevumos (t.i., tiešā atbalsta pasākumiem (KLP „pirmais pīlārs”) 
paredzēto līdzekļu brīvprātīga novirzīšana lauku attīstības pasākumiem (KLP „otrais 
pīlārs”)). 

Runājot par tiesību aktiem, 2006. gadā tika veikta apjomīga Finanšu regulas un tās 
īstenošanas noteikumu pārskatīšana. Pretrunīgākie jautājumi bija saistīti ar 
datubāzi, kurā iekļauj no publiskā iepirkuma procedūras izslēgtās personas, ar 
lauksaimniecības subsīdiju gala saņēmēju pārredzamību (šajā sakarībā informācijas 
atklāšanu Komisija nodrošināja ar konkrētām nozarēm paredzētām īstenošanas 
regulām) un ar Eiropas politisko partiju finansēšanu. Šajā jautājumā Parlamentam 
izdevās uzlabot Eiropas politisko partiju iespējas ilgtermiņā plānot savas finanses, jo, 
ieviešot izņēmumu noteikumam, kas paredz, ka finansējuma saņēmējs nedrīkst gūt 
peļņu, tika radīta iespēja pārnest uz nākamo gadu daļu no līdzekļu pārpalikuma.  
 
PARLAMENTA BUDŽETS 
Attiecībā uz Parlamenta budžetu Budžeta komiteja pauda nožēlu par to, ka, pēc tās 
domām, nebija veltīta pietiekama uzmanība izdevumiem, kas saistīti ar Parlamenta 
darba norisi trijās atrašanās vietās. TIka pieņemta rezolūcija, kurā lēsts, ka minētās 
izmaksas veido 16 % no vispārējā budžeta, t.i., aptuveni EUR 200 miljonus. 
Vislielākais budžeta līdzekļu palielinājums attiecās uz komunikācijas politiku — 
apropriācijas tika novirzītas Apmeklētāju centram, mūsdienīgam audiovizuālajam 
aprīkojumam un jaunās tīmekļa vietnes projektam. Tika pieņemts arī lēmums piešķirt 
papildu apropriācijas ar paplašināšanos saistītiem izdevumiem, Bulgārijai un 
Rumānijai pievienojoties Eiropas Savienībai. 

                                                 
15 Tā sauktā „Prodi pakete” par tādiem jautājumiem kā migrācija, jaunatne, pētniecība utt. 



 

2008. GADA BUDŽETA PROCEDŪRA 
Referenti:   Kyösti Virrankoski (III iedaļa — Komisija) 

Ville Itälä (pārējās iedaļas — pārējās iestādes) 
 

2008. gada budžeta procedūra liecināja par to, ka, neraugoties uz Padomes 
tradicionālajām iebildēm, jau pirmajā gadā pēc daudzgadu finanšu shēmas stāšanās 
spēkā šī shēma bija jāpārskata, lai saskaņotu to ar tādām ES prioritātēm kā „Galileo” 
un Eiropas Tehnoloģiju institūts (ETI). 

2008. gada budžetā saistību apriopriācijas veidoja EUR 129 150 miljonus un 
maksājumu apropriācijas — EUR 120 347 miljonus (attiecīgi 1,03 % un 0,96 % no 
ES NKI, t.i., par EUR 3693 miljoniem un EUR 9650 miljoniem mazāk nekā 
daudzgadu finanšu shēmā noteiktie maksimālie apjomi). 

Parlamenta un Padomes galvenās diskusijas 2008. gada budžeta procedūrā 
norisinājās par „Galileo” finansējumu, personāla jautājumiem un darbā pieņemšanu 
(līdzīgi kā iepriekšējā gadā), 4. izdevumu kategoriju, ES aģentūru finansējumu un 
uzraudzību un dažādo Iestāžu nolīgumā minēto finansēšanas instrumentu 
izmantojumu. 

Būtiskākās domstarpības bija saistītas ar „Galileo” un ETI, kuru dēļ EP aicināja 
pārskatīt daudzgadu finanšu shēmu. EP vēlējās nodrošināt „Galileo” un ETI 
finansējumu no ES budžeta līdzekļiem, neskarot Lisabonas programmas daudzgadu 
programmām nepieciešamos finanšu līdzekļus. Laikposmam līdz 2013. gadam 
„Galileo” un EIT tika garantēti EUR 3,7 miljardi. Tika izmantoti dažādi finansēšanas 
instrumenti, proti, tika pārskatīta 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēma 
(1,6 miljardi), izmantots elastības instruments (200 miljoni) un rezerves (300 miljoni), 
veikti līdzekļu pārvietojumi (200 miljoni), kā arī pārskatītas prioritātes (400 miljoni). 
Parlamentam izdevās gūt finansējumu pieaugošajām vajadzībām 4. izdevumu 
kategorijā. Arī šajā gadījumā vienīgais iespējamais risinājums bija elastības 
instrumenta izmantošana, un tas liecina par hronisku līdzekļu nepietiekamību 
4. izdevumu kategorijā. Tā kā KĀDP nepieciešamais finansējums (tostarp 
finansējums ES policijas misijām Kosovā) bija nodrošināts, EP panāca Komisijas 
apņemšanos trīs reizes gadā īstenot regulāru politisko dialogu ar EP par ES ārējo 
darbību demokrātisku kontroli un saskaņotību. EP arī vērsa uzmanību uz 
Komisijas trūkumiem attiecībā uz šīs jomas programmu izstrādes vajadzībām. 
Parlaments ierosināja būtiski palielināt finansējumu, kas izmantojams, lai palīdzētu 
Palestīnai (piemēram, palīdzība mazāk aizsargātām ģimenēm un atbalsts 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem) un Kosovai (piemēram, pārejas procesa un 
institūciju veidošanas atbalsts). Kosovai paredzēto saistību apjoms, neņemot vērā 
KĀDP finansējumu, bija EUR 265 miljoni, un Palestīnai paredzēto saistību apjoms — 
EUR 300 miljoni, t.i., aptuveni divas reizes vairāk nekā Komisijas sākotnējā PBP 
priekšlikumā. Noteiktu līdzekļu daudzumu EP iekļāva rezervē, paredzot to Irākai un 
gaidot papildu informāciju par līdzekļu izmantojumu. 
Budžeta procedūras sarunās liela uzmanība tika pievērsta arī ES aģentūrām. Pēc 
otrā lasījuma saskaņošanas sanāksmes tika pieņemtas kopīgas deklarācijas, kuru 
mērķis bija uzlabot ES aģentūru izveides, attīstības un finansēšanas pārraudzību. 
Atbilstoši Parlamenta vēlmēm decentralizēto aģentūru finansēšanai paredzēto 
budžeta pozīciju palielinājums bija vairāk nekā 20 %, savukārt aģentūras 
„FRONTEX” budžets tika palielināts divas reizes. 



5. izdevumu kategorija „Administratīvie izdevumi” tika palielināta par 4,4 % — 
galvenokārt ES paplašināšanās radīto vajadzību dēļ. T.s. padziļinātās pārbaudes 
ziņojums par Komisijas cilvēkresursiem, kuru veikt Parlaments bija pieprasījis 
2006. gadā, tika iesniegts 2007. gada aprīlī. 
Jāatzīmē, ka 2008. gada budžetā pirmo reizi bija vērojams, ka ar izaugsmi un 
nodarbinātību saistītie izdevumi (1. izdevumu kategorija — 44,9 % no 2008. gada 
budžeta) pārsniedz ar lauksaimniecību saistītos izdevumus (2. izdevumu 
kategorija — 42,6 % no 2008. gada budžeta), un tas notika gadu agrāk, nekā bija 
paredzēts daudzgadu finanšu shēmā, un pat pirms „Galileo” papildu finansējuma 
iekļaušanas 1.a izdevumu apakškategorijā. Salīdzinot ar 2007. gadu, apropriāciju 
apjoms 2. izdevumu kategorijā bija samazinājies un izdevumi novirzīti lauku apvidu 
attīstībai, savukārt apropriāciju apjoms 1. izdevumu kategorijā bija ievērojami 
palielinājies. Budžeta procedūras laikā tika aplūkots arī jautājums par dalībvalstu 
gada kopsavilkumiem dalītās pārvaldības kontekstā.  
Parlamenta devīze bija izveidot uz rezultātiem orientētu budžetu. Abas budžeta 
lēmējiestādes apsprieda un analizēja ABB/AMB koncepcijas ieviešanu. Parlaments 
un Komisija sāka pētījumu izstrādi, un 2009. gada martā tika pieņemts EP 
patstāvīgais ziņojums. 

Elastības instrumentu 2008. gadā izmantoja 1.a izdevumu apakškategorijas 
(„Galileo”) un KĀDP vajadzībām, kopumā izlietojot EUR 270 miljonus. Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļi tika izmantoti EUR 49 miljonu apmērā, 
lai palīdzētu piecām valstīm — Itālijai, Maltai, Portugālei, Spānijai un Lietuvai. 
Savukārt Solidaritātes fonda līdzekļus EUR 281 miljona apmērā piešķīra 
Apvienotajai Karalistei, Grieķijai, Slovēnijai, Francijai un Kiprai. 
 

PARLAMENTA BUDŽETS 
Attiecībā uz Parlamenta budžetu tika panākta vienošanās un rīkota balsošana par 
izmēģinājuma projektu, kas deputātiem sniegtu iespēju saņemt individuālus mutiskās 
tulkošanas pakalpojumus. EP budžets atspoguļoja Parlamenta vēlmi ievērot vides 
standartus (EMAS sertifikācija) un aicināja administrāciju paātrināt šo procesu (tagad 
tas ir pabeigts). Budžeta noteikumi tika izstrādāti, gaidot, līdz tiks pieņemts Eiropas 
politisko fondu finansēšanas juridiskais pamats. Tika izveidoti divi jauni 
ģenerāldirektorāti un panākta vienošanās par budžeta apropriācijām, lai uzlabotu 
deputātiem sniegtos pakalpojumus. 



 

2009. GADA BUDŽETA PROCEDŪRA 
Referenti:   Jutta Haug (III iedaļa — Komisija) 

Janusz Lewandowski (pārējās iedaļas — pārējās iestādes) 
 

2009. gada budžeta procedūra bija pēdējā budžeta procedūra, ko pieņēma EP 
sestais sasaukums.  2009. gada budžetā saistību apriopriācijas veidoja 
EUR 133 846 miljonus un maksājumu apropriācijas — EUR 116 096 miljonus 
(attiecīgi 1,03 % un 0,89 % no ES NKI, t.i., par EUR 3187 miljoniem un 
EUR 8084 miljoniem mazāk nekā daudzgadu finanšu shēmā noteiktie maksimālie 
apjomi). 
Starp sarunās aplūkotajiem galvenajiem jautājumiem bija tādi temati, par kuriem 
Parlamentam vienmēr bijis svarīgi paust savu viedokli, piemēram, zems rezervju 
līmenis 4. izdevumu kategorijā un kohēzijas politikas budžeta izpilde. Bija radušās arī 
jaunas finansiālās vajadzības, piemēram, nepieciešamība pēc finansējuma pārtikas 
mehānismam un Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānam, lai cīnītos pret 
ekonomisko lejupslīdi. EP uzsvēra, ka pienācīgi resursi nepieciešami arī tādām 
Parlamenta prioritātēm kā klimata pārmaiņas, konkurētspēja izaugsmei un 
nodarbinātībai un kopējā imigrācijas politika. 
Parlaments asi kritizēja provizoriskā budžeta projekta zemo maksājumu līmeni 
NKI procentuālās daļas izteiksmē. Maksājumu līmenis 2009. gada PBP, salīdzinot ar 
Parlamenta 2007. gada decembrī pieņemto 2008. gada budžetu, bija samazinājies 
par 3 % — līdz šim tā vēl nekad nebija noticis. Samazinājumi galvenokārt attiecās 
uz kohēzijas politiku un arī uz pilsonībai un ārējām darbībām paredzētajām 
izdevumu kategorijām. Pēc tam, kad Padome bija veikusi samazinājumus, 
Parlaments palielināja maksājumu līmeni visās kategorijās, pārsniedzot PBP līmeni, 
un lielākā daļa ierosināto papildu maksājumu attiecās uz 1. un 3. izdevumu 
kategoriju. 
Rezultātā maksājumu apropriāciju apjoms 2009. gada budžetā nedaudz pārsniedza 
2008. gada galīgo budžetu (t.i., ņemot vērā arī 2008. gadā pieņemtos budžeta 
grozījumus). Viens no EP izvirzītajiem nosacījumiem, lai panāktu vienošanos par 
budžetu, bija paātrināt un vienkāršot struktūrfondu un kohēzijas fonda līdzekļu 
izmantošanu. Šī iniciatīva tika oficiāli izklāstīta kopīgā deklarācijā par kohēzijas 
politikas īstenošanu, pieprasot pienācīgus turpmākos pasākumus politiskā un 
tehniskā līmenī. Parlaments un Padome arī aicināja Komisiju ātri novērtēt pārvaldes 
un kontroles sistēmu kritiskākos aspektus, lai būtu iespējams sākt starpposma 
maksājumus. Līdzās jau minētajam Eiropas Parlaments pieņēma vienpusēju 
deklarāciju, kurā pauda bažas par zemo budžeta izpildes un kohēzijas politikas 
maksājumu līmeni, kas ES liedz pievērsties grūtību risināšanai, jo īpaši ekonomiskās 
krīzes apstākļos.  
Attiecībā uz ES finansiālo ieguldījumu Eiropas atveseļošanas plānā — šis 
finansējums veidoja aptuveni EUR 30 miljardus — EP atbalstīja DFS pārskatīšanu, 
lai radītu papildu stimulu ekonomikai EUR 5 miljardu apmērā (šo summu ņemot no 
neizlietotajiem līdzekļiem). Šo finansējumu novirzīja ar enerģētiku saistītiem 
projektiem 1. izdevumu kategorijā. 2. izdevumu kategorijā tas tika paredzēts 
platjoslas interneta nodrošināšanai lauku apvidos un to darbību nostiprināšanai, 
kuras saistītas ar KLP „veselības pārbaudē” definētajiem „jaunajiem uzdevumiem”. 
Vienošanās par šiem jautājumiem tika panākta 2009. gada aprīļa trialogā. 
Saistībā ar 4. izdevumu kategoriju Komisija atzina, ka ES spēja reaģēt uz 
neparedzētām krīzes situācijām ir samērā ierobežota, un, atbildot uz Parlamenta 



pieprasījumu, apņēmās veikt vispārēju novērtējumu par situāciju 4. izdevumu 
kategorijā. Novērtējuma ziņojums gaidāms 2009. gada septembrī.  
EP panāca vienošanos par finansējumu pārtikas mehānismam, kurš ir paredzēts, 
lai strauji reaģētu uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs. Tika 
nolemts pārtikas mehānismu finansēt nevis no 2. izdevumu kategorijas, bet gan no 
4. izdevumu kategorijas. Triju gadu laikposmam (2008–2010) paredzētā summa 
bija EUR 1 miljards, un, lai nekaitētu jau notiekošajām darbībām un pastāvošajām 
prioritātēm, tika nolemts šo summu finansēt no ārkārtas palīdzības rezerves, kuras 
maksimālais apjoms 2008. gadam tika palielināts, veicot Iestāžu nolīguma 
pielāgojumus, kā arī izmantot elastības instrumentu un pārdalīt stabilitātes 
instrumenta neieplānoto finansējumu. Kopīgā deklarācijā par pārtikas mehānismu 
Komisijai tika lūgts nodrošināt saskaņotību un papildināmību ar Eiropas Attīstības 
fonda (EAF) darbību. 
Attiecībā uz aģentūrām kopīgā deklarācijā tika prasīts iespējami drīz izveidot 
iestāžu darba grupu, un šī grupa tika izveidota 2008. gada decembrī. 

Parlaments nolēma palielināt atsevišķu ES darbību redzamību, šajā nolūkā 
izveidojot īpašas budžeta pozīcijas šādās jomās: klimata pārmaiņas, Mazās 
uzņēmējdarbības akts, Gruzija, ES Baltijas jūras stratēģija, zvejas flotu pielāgošanās 
degvielas cenu pieaugumam. 

Turklāt Komisijas dienestiem jau laikus tika darītas zināmas Parlamenta ieceres 
attiecībā uz izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, lai šajos 
jautājumos nodrošinātu savlaicīgu un netraucētu lēmumu pieņemšanas procesu. 

 

PARLAMENTA BUDŽETS 
Runājot par Eiropas Parlamenta budžetu, jāatzīmē, ka 2009. gadā tika izdarīti vairāki 
budžeta pielāgojumi, kas bija saistīti ar svarīgām reglamentējošo noteikumu 
izmaiņām, proti, Deputātu nolikuma stāšanos spēkā, jaunu deputātu palīgu 
nodarbināšanas kārtību, kā arī to apropriāciju atcelšanu, kuras sākotnēji bija 
paredzētas atsevišķu Lisabonas līguma noteikumu īstenošanai.  Tika izstrādāti arī 
noteikumi saistībā ar 2009. gada vēlēšanām, īpaši attiecībā uz komunikācijas 
pasākumiem. Tika ierosināts izmēģinājuma projekts ciešākas sadarbības 
nodrošināšanai starp Budžeta komiteju un Parlamenta Prezidiju. Turklāt kā pamats 
diskusijām pirmo reizi tika izmantots Budžeta komitejas pieprasītais vispusīgais 
(„analītiskais”) pārskats par cilvēkresursu sadali. 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PIELIKUMS 
 

IKGADĒJO BUDŽETU DATI 
 

 
 
 



2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB. 

 



 
2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 
2007-2013 Financial Frameworks, the Headings 
have been modified between 2006 and 2007. This is 
why only the total is presented for 2006 final 
budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 

 



     
MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims 
at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by 
the Commission to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 



 
2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 

 



 
2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying 
the actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. PIELIKUMS 
 

GLOSĀRIJS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABB (BUDŽETA LĪDZEKĻU SADALE PA DARBĪBAS JOMĀM) / ABM (UZ 
DARBĪBAS JOMĀM BALSTĪTA PĀRVALDĪBA) 

Koncepcijas „budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām” (ABB) galvenais mērķis ir ieviest uz 
rezultātiem orientētas budžeta plānošanas principus un izveidot skaidru sistēmu Komisijas politikas 
prioritāšu un mērķu realizēšanai.  
ABB ir integrēta budžeta un finanšu pārvaldība, kuras pamatā ir ar Komisijas politikas prioritātēm un 
mērķiem cieši saistītas darbības. Līdzekļu piešķiršana un pārvaldība notiek saskaņā ar iepriekš 
noteiktām politiskajām prioritātēm. Darbību kopējais skaits ir aptuveni 270, un tās ir sadalītas 31 politikas 
jomā. 
Savukārt uz darbības jomām balstītas pārvaldības (ABM) mērķis — saskaņā ar Komisijas teikto — ir 
„lēmumus par politiskajām prioritātēm pieņemt vienlaikus ar lēmumiem par atbilstošajiem resursiem, un 
šādi rīkoties visos organizācijas līmeņos. Tādējādi ir iespējams paredzēt resursus politiskajām 
prioritātēm, savukārt lēmumus par politiskajām prioritātēm iespējams pieņemt, pilnībā zinot attiecīgās 
resursu vajadzības.” ABM ietilpst gan stratēģiskā plānošana un budžeta izstrāde, gan operatīvā 
plānošana un pārvaldība, gan uzraudzība, pārskatu sagatavošana, izvērtēšana un iekšējā revīzija. 
Instruments, kas nepieciešams minēto elementu saskaņotai un sistemātiskai apvienošanai, ir 
stratēģiskās plānošanas un programmu izstrādes cikls (SPP). 
 

AĢENTŪRAS 

ES aģentūras ir struktūras ar juridiskās personas statusu, kurām, ievērojot stingrus nosacījumus, var 
deleģēt budžeta izpildes pilnvaras. Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde aģentūrām piemēro atsevišķu 
budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Izšķir divu veidu aģentūras — izpildaģentūras un 
decentralizētās aģentūras. 
Izpildaģentūras ir juridiskas personas, uz kurām attiecas Kopienas tiesību akti, tās ir izveidotas ar 
Komisijas lēmumu un tām Komisijas uzdevumā un pārraudzībā var deleģēt pilnvaras pilnībā vai daļēji 
īstenot kādu Kopienas programmu vai projektu saskaņā ar Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu 
(EK) Nr. 58/2003. 
Atšķirībā no izpildaģentūrām decentralizētās (jeb regulatīvās, jeb tradicionālās) aģentūras darbojas nevis 
tiešā Komisijas kontrolē, bet gan dalībvalstu kontrolē, ko īsteno aģentūras valde. Kopienas 
decentralizētajām aģentūrām ir neatkarīgas juridiskas personas statuss. Šīs aģentūras izveido ar 
sekundāru tiesību aktu, un to uzdevums ir īstenot attiecīgajā Kopienas aktā noteiktas specifiskas 
tehniskas, zinātniskas vai pārvaldes funkcijas. Pašlaik tradicionālo aģentūru skaits ir aptuveni 20. 
 

GADA KOPSAVILKUMI 

Gada kopsavilkumi attiecas uz kohēzijas politiku (struktūrfondiem un kohēzijas fondu) un 
lauksaimniecības politiku. Kaut gan EK līguma 274. pantā ir noteikts, ka par budžeta izpildi ir atbildīga 
Eiropas Komisija, tomēr aptuveni 80 % kopējo izdevumu (lauksaimniecības atbalsts un strukturālā 
palīdzība) pārvalda dalībvalstu varasiestādes (t.s. dalītā pārvaldība). Lai uzlabotu dalībvalstu pārvaldības 
un kontroles sistēmas, kā arī dalībvalstu pārskatatbildību, tām ir uzlikts juridisks pienākums (ar Iestāžu 
nolīgumu un Finanšu regulu) atbilstīgā valsts līmenī sagatavot ikgadēju kopsavilkumu par pieejamajām 
revīzijām un deklarācijām. Pirmo reizi gada kopsavilkumi (par 2007. gadu) bija jāiesniedz līdz 2008. gada 
15. februārim. Turpretī Eiropas Parlamenta atbalstītās dalībvalstu pārvaldības deklarācijas joprojām ir 
brīvprātīga iniciatīva, ko īsteno tikai dažas dalībvalstis. 
 

KOPĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKAS (KLP) REFORMA 

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika sākta 1962. gadā, un tās sākotnējais mērķis bija nodrošināt 
apgādi ar pārtiku, īstenojot cenu atbalsta politiku un paredzot neierobežotu iepirkšanas garantiju.  
Taču KLP rezultātā sāka veidoties arvien vairāk pārprodukcijas, tādēļ, sākot ar 1988. gadu, tika veiktas 
vairākas reformas. Par nozīmīgu pavērsienu kļuva 1992. gada reforma, kura paredzēja aizstāt cenu 
atbalsta sistēmu ar kompensējošiem ienākumu atbalsta pasākumiem. 
Ar 2003. gada reformu tika ieviesti jauni principi, piemēram: 



– atbalsta pasākumu nesaistīšana ar ražošanas apjomu (daļu atbalsta paredzot kā fiksētu vienoto 
maksājumu); 
– savstarpējā atbilstība, proti, vienotā maksājuma saņemšana ir atkarīga no virknes kritēriju, kas saistīti 
ar vidi, sabiedrības veselību, dzīvnieku labturību; 
– modulācija, proti, iespēja novirzīt līdzekļus no KLP pirmā pīlāra pasākumiem (tirgus politika un atbalsts) 
uz otrā pīlāra pasākumiem (lauku attīstība); 
– finanšu disciplīnas mehānisms (maksimālo summu noteikšana tirgus atbalsta un tiešā atbalsta 
izdevumiem laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam). 
2008. gada 20. novembrī ES dalībvalstu lauksaimniecības ministri panāca politisku vienošanos par KLP 
„veselības pārbaudi”. Līdzās virknei citu pasākumu šī vienošanās paredz likvidēt atmatas pasākumus 
lauksaimniecības zemei, pakāpeniski palielināt piena kvotas un 2015. gadā tās atcelt, padarīt tirgus 
intervenci par patiesu drošības līdzekli un palielināt modulāciju. 
 

KĀDP —  KOPĒJĀ ĀRPOLITIKA UN DROŠĪBAS POLITIKA 

Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) tika izveidota kā Eiropas Savienības otrais pīlārs, un to 
reglamentē Māstrihtā 1992. gadā parakstītā Līguma par Eiropas Savienību (ES) V sadaļa. 1999. gadā, 
stājoties spēkā Amsterdamas līgumam, KĀDP tika ieviesta virkne būtisku izmaiņu, un kopš šā laika 
KĀDP ir plaši attīstījusies. Tika panākta vienošanās saistībā ar vispārējo KĀDP sākt īstenot Eiropas 
drošības un aizsardzības politiku (EDAP). 2001. gada 14.–15. decembra Lākenes sanāksmē 
Eiropadome pieņēma deklarāciju par Eiropas drošības un aizsardzības politikas darbības spēju, oficiāli 
atzīstot, ka, sākot no šā brīža, Eiropas Savienība var īstenot atsevišķas krīzes pārvaldības operācijas. 
Amsterdamas līguma 21. pantā ir noteikts, ka prezidentvalstij ir jāapspriežas ar Parlamentu par KĀDP 
galvenajiem aspektiem un prioritātēm. Eiropas Parlaments var uzdot Padomei jautājumus vai sniegt tai 
ieteikumus. 
1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumā bija paredzēts, ka dalībvalstīm katru gadu jāsagatavo Padomes 
dokuments, kurā izklāstīti KĀDP galvenie aspekti un prioritātes un raksturota finansiālā ietekme uz 
Eiropas Kopienu vispārējo budžetu. Parlaments Padomei sniedz tiešu atbildi, izstrādājot ikgadēju 
ziņojumu un rezolūciju par KĀDP. Šajā politiskajā dialogā ietilpst arī apvienotas konsultatīvās 
sanāksmes, kas tiek rīkotas vismaz piecas reizes gadā, kā minēts 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīguma 43. punktā. 
Turklāt Iestāžu nolīguma 42. punktā attiecībā uz KĀDP budžeta sadaļu minētas šādas KĀDP darbības: 
– krīzes pārvaldības operācijas, konfliktu novēršana, atrisināšana un stabilizācija, miera un drošības 
procesu uzraudzība un īstenošana; 
– ieroču neizplatīšana un atbruņošanās; 
– ārkārtas pasākumi; 
– sagatavošanās pasākumi un turpmākie pasākumi; 
– ES īpašie pārstāvji. 
Minētajā punktā ir paredzēts arī KĀDP maksimālais finansējums (laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam — EUR 1740 miljoni), nosakot, ka ārkārtas pasākumiem izmantojamā summa nevar 
pārsniegt 20 % no šim laikposmam paredzētā finansējuma. 
 

JAUNĀ KAIMIŅATTIECĪBU POLITIKA (EKP) 

Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) mērķis ir izveidot īpašas attiecības ar Austrumeiropas, Vidusjūras 
dienvidu reģiona un Dienvidkaukāza kaimiņvalstīm, kuru pievienošanās Eiropas Savienībai vēl nav 
paredzama. 
Balstoties uz jau pastāvošajām attiecībām ar kaimiņvalstīm, EKP tiecas veicināt demokrātiju, brīvību, 
labklājību, drošību un stabilitāti. Šīs politikas īstenošanā tiek izmantoti divpusēji rīcības plāni, partnerības 
un sadarbības nolīgumi un Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumi. 
Kaimiņvalstīm ir iespējams saņemt finansiālu un tehnisku palīdzību, kuru galvenokārt nodrošina Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instruments (ENPI) 2007.–2013. gadam (šis instruments aizstāj 
programmas TACIS un MEDA, kas darbojās no 2000. līdz 2006. gadam, taču būtiska nozīme joprojām 
tiek piešķirta dalījumam starp ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm). 



Izstrādājot rīcības plānus, apspriešanās ar Parlamentu nenotiek nevienā no izstrādes posmiem. Tomēr 
Parlamenta plašās likumdevēja, budžeta un kontroles pilnvaras tam tik un tā nodrošina zināmu ietekmi 
šajā jomā. 
 
 
 

EIROPAS JAUNATNES PAKTS 

Eiropas Jaunatnes pakts ir politisks instruments, ko Eiropadome pieņēma 2005. gada martā kā daļu no 
pārskatītās Lisabonas stratēģijas, kuras mērķis ir padarīt Eiropu par pasaulē konkurētspējīgāko uz 
zināšanām balstīto ekonomiku.  
Jaunatnes pakts paredz vienotāku un saskaņotāku pieeju jautājumiem, kas saistīti ar jauniešiem, un tā 
mērķis ir veicināt visu jauniešu izglītošanos, nodarbinātību un iesaistīšanos sabiedrībā. Jaunatnes pakta 
pieņemšana bija pirmā reize, kad jaunatnes politikai tika pievērsta tik liela vērība Eiropas Savienības 
līmenī. 
 

„GALILEO” UN ETI (EIROPAS TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS) 

„Galileo” ir Eiropas satelītu navigācijas sistēma, ar kuru būs iespējams sevišķi precīzi noteikt globālo 
atrašanās vietu un kuru kontrolēs civilās struktūras. „Galileo” piedāvās autonomus navigācijas un 
atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, taču vienlaikus šī sistēma būs savietojama ar abām 
pārējām globālajām satelītu navigācijas sistēmām GPS un GLONASS. Kad sistēmas „Galileo” izveide 
būs pabeigta, to veidos 30 satelīti un ar tiem saistītā virszemes infrastruktūra. 
Projekts tika sākts 2000. gadā un bija iedalīts trijos posmos, paredzot, ka pirmo posmu finansēs ar 
publiskajiem līdzekļiem, savukārt otrā un trešā posma (izvēršana un darbība) finansējumu segs privāts 
konsorcijs. Projekts gandrīz piedzīvoja neveiksmi, jo 2007. gada sākumā notikušās sarunas ar privāto 
sektoru par koncesijas līgumu bija nesekmīgas. 
Lai nodrošinātu projekta turpmāko pastāvēšanu, Eiropas Parlaments un Padome 2007. gada novembrī 
nolēma, ka izvēršanas posma finansējumu EUR 3,4 miljardu apmērā (trūkstošā summa veidoja 
EUR 2,4 miljardus) pilnībā segs ar ES līdzekļiem. Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmai „Galileo” 
jāsāk darboties 2013. gadā. Panāktais kompromiss paredz, ka lēmums par publiskā un privātā sektora 
partnerību, lai nodrošinātu sistēmas darbību pēc 2013. gada, tiks pieņemts vēlāk.  
ETI misija ir veicināt izaugsmi un lietderīgi izmantot gan ES, gan citu valstu augstākās izglītības, 
pētniecības un uzņēmējdarbības aprindu inovācijas spējas un veiktspēju, veidojot cieši integrētas 
zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK). 
Kopumā programmai „Galileo” un Eiropas Tehnoloģiju institūtam daudzgadu finanšu shēmā līdz 
2013. gadam ir paredzēti EUR 3,7 miljardi. Arī Eiropas Tehnoloģiju institūtu pilnībā finansēs Kopiena. 
 

LISABONAS UN GĒTEBORGAS STRATĒĢIJAS 

Lisabonas stratēģiju Eiropadome pieņēma 2000. gada martā. Šīs stratēģijas mērķis ir līdz 2010. gadam 
padarīt Eiropas Savienību par pasaules konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zināšanām balstīto 
ekonomiku, kas spēj nodrošināt noturīgu ekonomikas izaugsmi, radīt vairāk un labākas darba vietas un 
panākt ciešāku sociālo saliedētību. 2001. gada jūnijā Gēteborgas samitā tika izvirzīts vēl viens 
mērķis — ilgtspējīga vide. 
Tādējādi Lisabonas stratēģija balstās uz trim pīlāriem: 
– ekonomikas pīlārs, kura mērķis ir sagatavot pāreju uz konkurētspējīgu, uz zināšanām balstītu 
ekonomiku; 
– sociālais pīlārs, kura mērķis ir modernizēt Eiropas sociālo modeli, veicot ieguldījumus cilvēkresursos 
un cīnoties pret sociālo atstumtību; 
– vides pīlārs, kuru stratēģijai pievienoja Gēteborgas Eiropadomes sanāksmē. 
Ir izstrādāts mērķu saraksts. Tā kā stratēģija gandrīz pilnā mērā ietilpst dalībvalstu kompetencē, tika 
izveidota atklātā koordinācijas metode (OMC) un ieviesti dalībvalstu rīcības plāni. 
2005. gadā norisinājās termiņa vidusposma pārskatīšana, kas liecināja, ka rezultāti tikai daļēji 
uzskatāmi par sekmīgiem. Lisabonas stratēģija tika atjaunota, koncentrējoties uz to, lai panāktu 



spēcīgāku, noturīgu izaugsmi un radītu vairāk un labākas darbavietas, un stratēģijas koordinācijas 
process tika vienkāršots, paredzot integrētas izaugsmes un nodarbinātības pamatnostādnes. 
 

2007.–2013. GADA DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA (DFS) 

 Sk. 2. daļu — Finanšu plāna tehniskā pielāgošana, izdevumu kategorijas un elastību veicinoši 
instrumenti, piemēram, elastības instruments, Solidaritātes fonds, ārkārtas rezerve   
 
 
 

ZIEMEĻĪRIJAS MIERA PROGRAMMA „PEACE II” 

Programma PEACE II tika izveidota, lai stiprinātu miera procesu Ziemeļīrijā, novirzot tam līdzekļus 
atbilstīgi struktūrfondu (2000.–2006. gada plānošanas periods) 1. mērķim, kas paredz veicināt attīstību 
un strukturālo pielāgošanu atpalikušos reģionos, proti, tādos reģionos, kur vidējais NKI uz vienu 
iedzīvotāju nesasniedz 75 % no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. 

Līdzīgi iepriekšējai programmai PEACE I (1995–1999), šīs programmas mērķis ir veicināt miera un 
stabilitātes nodrošināšanu sabiedrībā un sekmēt izlīgumu reģionā. 
 

IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTI UN SAGATAVOŠANAS DARBĪBAS 

Izmēģinājuma projektu/programmu un sagatavošanas darbību definīcijas ir sniegtas Finanšu regulas 
49. panta 6. punktā:  
– izmēģinājuma programmas ir eksperimentāli pasākumi, kas paredzēti, lai pārbaudītu kādas darbības 
īstenošanas iespējamību un lietderību. Atbilstīgas saistību apropriācijas budžetā var iekļaut ne vairāk kā 
diviem secīgiem finanšu gadiem;  
– sagatavošanas darbības Līgumu piemērošanas jomās ir paredzētas, lai sagatavotu priekšlikumus 
nolūkā pieņemt turpmākas darbības. Atbilstīgās saistību apropriācijas budžetā var iekļaut ne vairāk kā 
trijiem secīgiem finanšu gadiem. 
Tāpat provizoriskajam budžeta projektam ir jāpievieno jau notiekošo projektu/darbību rezultātu 
novērtējums un jānorāda paredzētie turpmākie uzdevumi. 
Iestāžu nolīgumā ir noteikts, ka Komisija, nākot klajā ar provizorisko budžeta projektu, ņem vērā 
„iespējas sākt jaunu politiku, izmantojot izmēģinājuma projektus un/vai jaunas sagatavošanās darbības”. 
Nolīgumā noteikts, ka viena budžeta gada laikā izmēģinājuma projektiem var izmantot ne vairāk kā 
EUR 40 miljonus, jaunām sagatavošanas darbībām paredzēti EUR 50 miljoni, bet visām darbībām 
piešķirto līdzekļu kopsumma var sasniegt EUR 100 miljonus. 
 

NESAMAKSĀTO SAISTĪBU (RAL) APJOMS 

„RAL” ir akronīms apzīmējumam franču valodā „Reste à liquider”, un ar to apzīmē budžeta saistības, 
kuras vēl nav izmantotas (tās vēl ir jāizlieto). Tehniskā skatījumā tās ir apropriācijas, kuras ir iekļautas 
saistībās, bet vēl nav samaksātas. Šādas saistības galvenokārt veidojas tādēļ, ka pastāv apropriācijas, 
kas paredzētas daudzgadu intervenču iekļaušanai budžetā. Izšķir normām atbilstošas un normām 
neatbilstošas nesamaksātās saistības. 
 

IZMAKSU LIETDERĪBA 

Jēdzienu „izmaksu lietderība” (value for money) var definēt kā attiecību starp, piemēram, kāda ražojuma 
vai valsts intervences vērtību un šim ražojumam vai intervencei izlietoto līdzekļu daudzumu. 
Eiropas Parlamentā izmaksu lietderības principu ieviesa kā novatorisku elementu 2007. gada budžeta 
procedūrā, lai uzlabotu ES programmu novērtēšanu un budžeta izpildes kontroli saskaņā ar Parlamenta 
prioritātēm un institucionālajām prerogatīvām. Toreiz ar Komisiju tika panākta vienošanās nākt klajā ar 
kopīgu paziņojumu par pareizu budžeta izpildi, un šajā paziņojumā tika akcentēts budžeta izpildes 
vispārīgais mērķis, proti, panākt lietderīgāku līdzekļu izmantojumu ES iedzīvotāju interesēs un risināt ES 
uzdevumus, pēc iespējas labāk veicot līdzekļu sadali. Ar šo principu ir saistīta arī uz darbības jomām 



balstīta pārvaldība (ABM) (sk. iepriekš), kuras mērķis ir sniegt integrētu skatījumu uz sasniegumiem un 
izmaksām dažādajās politikas jomās, ņemot vērā gan darbībai, gan administrācijai paredzētos resursus. 
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