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DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA

Līdz šim ir bijušas piecas daudzgadu finanšu shēmas (DFS). Ar Lisabonas līgumu DFS
no iestāžu nolīguma tika pārveidota par juridiski saistošu aktu. DFS, ko nosaka vismaz uz
pieciem gadiem, ir jānodrošina, ka Savienības izdevumi tiek veikti godprātīgi un pašu resursu
robežās, un tā paredz noteikumus, kas jāievēro Savienības gada budžetā, tādējādi liekot
pamatu finanšu disciplīnai.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienības darbību 312. pants;

— Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2014, ar ko nosaka
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[1];

— Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums par
budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2].

PRIEKŠVĒSTURE

Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados aizvien lielākā resursu un vajadzību neatbilstība radīja
konflikta gaisotni iestāžu attiecībās. Pirmā daudzgadu finanšu plāna koncepcija tika izstrādāta,
mēģinot ar labākas plānošanas palīdzību mazināt konfliktu un uzlabot budžeta disciplīnu un
budžeta izpildi. Pirmo iestāžu nolīgumu noslēdza 1988. gadā. Tas ietvēra 1988.–1992. gada
finanšu plānu, kas pazīstams arī kā tiesību aktu kopums Delors I, kura mērķis bija nodrošināt
nepieciešamos resursus Vienotā Eiropas akta budžeta izpildei. Jauns iestāžu nolīgums līdz ar
1993.–1999. gada finanšu plānu – Delors II tiesību aktu kopumu – tika noslēgts 1993. gada
29. oktobrī, un tas ļāva dubultot struktūrfondus un palielināt pašu resursu (1.5.1.) maksimālo
apjomu. Trešo iestāžu nolīgumu par 2000.–2006. gada finanšu plānu, dēvētu arī par “Darba
kārtību 2000”, parakstīja 1999. gada 6. maijā, un viens no šā plāna svarīgākajiem uzdevumiem
bija paplašināšanās finansēšanai nepieciešamo līdzekļu nodrošināšana (6.3.1.). Ceturtais iestāžu
nolīgums, kas attiecās uz laikposmu no 2007. gada līdz 2013. gadam, tika noslēgts 2006. gada
17. maijā.
Ar Lisabonas līgumu daudzgadu finanšu shēma no iestāžu nolīguma tika pārveidota par juridiski
saistošu aktu. Papildus tam, ka Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD) paredz, ka
DFS “nosaka saistību apropriāciju gada maksimālo apjomu katrai izdevumu kategorijai un
gada maksimālo apjomu maksājumu apropriācijām”, tas nosaka, ka DFS arī “paredz visus citus
noteikumus, kas nepieciešami ikgadējās budžeta procedūras sekmīgai norisei”. DFS regulu
papildina iestāžu nolīgums, kas aptver budžeta disciplīnas, sadarbības budžeta jautājumos un
pareizas finanšu pārvaldības jomas. Piektā un pašreizējā DFS, kas attiecas uz laikposmu no
2014. gada līdz 2020. gadam, tika pieņemta 2013. gada 2. decembrī. Pašreizējā DFS bija pirmā,

[1]OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
[2]OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_6.3.1.pdf
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ko pieņēma, balstoties uz Lisabonas līguma jaunajiem noteikumiem, kuri paredz, ka Padomei,
rīkojoties saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, ir pēc Parlamenta piekrišanas saņemšanas
vienprātīgi jāpieņem DFS regula.

DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA 2014.–2020. GADAM

Komisija savā 2012. gada 6. jūlija grozītajā priekšlikumā ierosināja palielināt 2014.–2020. gada
saistību apropriāciju maksimālo apjomu līdz EUR 1033 miljardiem (1,08 % no ES nacionālā
kopienākuma (NKI)) un maksājumu apropriāciju maksimālo apjomu līdz EUR 988 miljardiem
(1,03 % no ES NKI). Ņemot vērā pašreizējos ekonomikas apstākļus, Komisijas, Parlamenta
un Padomes priekšsēdētāji 2013. gada 27. jūnijā panāca politisku vienošanos par DFS tiesību
aktu kopumu, kurā saistību apropriāciju kopējais maksimālais apjoms tika samazināts līdz
EUR 960 miljardiem (1,00 % no ES NKI) un maksājumu apropriāciju kopējais maksimālais
apjoms – līdz EUR 908 miljardiem (0,95 % no ES NKI). Parlaments 2013. gada 3. jūlija
rezolūcijā par politisko vienošanos attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
atgādināja, ka DFS regulas un jaunā iestāžu nolīguma pieņemšana ir saistīta ar budžeta
grozījumu pieņemšanu, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu papildu maksājumu apropriācijas
2013. finanšu gadam, un politisku vienošanos par attiecīgo daudzgadu programmu juridiskajiem
pamatiem, kā arī augsta līmeņa darba grupas izveidi pašu resursu jautājumos.
Pēc šo nosacījumu izpildes Parlaments 2013. gada 19. novembrī deva piekrišanu regulas
projektam, un Padome 2013. gada 2. decembrī pieņēma DFS regulu (Padomes Regula
Nr. 1311/2013) 2014.–2020. gadam. Padomes Regula Nr. 1311/2013 2015. gada 21. aprīlī tika
grozīta ar Padomes Regulu Nr. 2015/623, ar kuru 2014. gadā neizmantotās saistību apropriācijas
(vairāk nekā EUR 21 miljards pašreizējās cenās) pārvietoja uz nākamo gadu (2015., 2016. un
2017. gads) 1.b izdevumu apakškategoriju, 2. izdevumu kategoriju un 3. izdevumu kategoriju.
DFS regulas 6. panta 1. punkts paredz, ka Komisija katru gadu pirms budžeta procedūras n+1
gadam veic daudzgadu finanšu shēmas tehnisko korekciju atbilstoši ES nacionālā kopienākuma
(NKI) un cenu izmaiņām un paziņo iznākumu Parlamentam un Padomei.
2016. gada 30. jūnijā Komisija pieņēma DFS tehnisku korekciju attiecībā uz 2017. gadu saskaņā
ar ES NKI izmaiņām un kohēzijas politikas finansējuma korekcijām. Šīs tehniskās korekcijas
rezultātā saistību apropriāciju kopējais apjoms (EUR 155 631 miljons) sasniedz 1,04 % no ES
NKI un maksājumu apropriāciju kopējais apjoms (EUR 142 906 miljoni) – 0,95 % no ES NKI.
ES 28 NKI 2017. gadam ir noteikts EUR 14 989 356 miljonu apmērā pašreizējās cenās.

Daudzgadu finanšu shēma (ES 28), kas koriģēta attiecībā
uz 2017. gadu (EUR miljonos un pašreizējās cenās)

SAISTĪBU
APROPRIĀCIJAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kopā
2014–
2020

1. Gudra un iekļaujoša
izaugsme 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas
resursi 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

tajā skaitā: ar tirgu saistīti
izdevumi un tiešie maksājumi 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Drošība un pilsonība 1737 2456 2546 2578 2656 2801 2951 17 725
4. Globālā Eiropa 8335 8749 9143 9432 9825 10 268 10 510 66 262
5. Administrācija 8721 9076 9483 9918 10 346 10 786 11 254 69 584
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tajā skaitā: iestāžu
administratīvie izdevumi 7056 7351 7379 8007 8360 8700 9071 56 224

6. Kompensācijas 29 0 0 0 0 0 0 29
SAISTĪBU
APROPRIĀCIJAS KOPĀ 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

% no NKI 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 %
MAKSĀJUMU
APROPRIĀCIJAS KOPĀ 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

% no NKI 1,01 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 % 0,97% 0,96 % 0,98 %
Pieejamā rezerve 0,22 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 0,26 % 0,26 % 0,27 % 0,25 %
Pašu resursu maksimālais
apjoms, % no NKI 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

A. DFS 2014.–2020. gadam
Parlaments 2010. gada jūlijā izveidoja Īpašo komiteju ilgtspējīgas Eiropas Savienības politisko
uzdevumu un budžeta resursu plānošanai laikposmam pēc 2013. gada (SURE), kuras uzdevums
bija sagatavot ziņojumu par nākamo DFS, pirms Komisija ir iesniegusi savus priekšlikumus.
Pamatojoties uz SURE komitejas ziņojumu, Parlaments 2011. gada 8. jūnijā pieņēma rezolūciju
par ieguldījumu nākotnē – jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai
un iekļaujošai Eiropai.
Parlaments 2013. gada 3. jūlija rezolūcijā politiski apstiprināja vienošanos par 2014.–2020. gada
DFS (pirms DFS tiesību aktu kopuma juridiskas apstiprināšanas 2013. gada 19. novembrī),
ko Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāji panāca pēc intensīvām sarunām, kurās
Parlaments nodrošināja:
— elastīgumu saistībās un maksājumos attiecībā uz izdevumu kategorijām un gadiem nolūkā

pilnībā izmantot 2014.–2020. gadam paredzētās summas;

— obligātas pārskatīšanas klauzulu, kas ļauj DFS darbības laikā no jauna izvērtēt budžeta
vajadzības un, ja nepieciešams, tās koriģēt, ļaujot jaunievēlētajam Eiropas Parlamentam
pildīt savus uzdevumus, kā arī apņemšanos pārskatīt turpmāko DFS darbības ilgumu;
skaidru vienošanos par ES patiesas pašu resursu sistēmas ilgtspējīgu izveidi un izveides
grafiku;

— lielāku elastīgumu, lai novērstu jauniešu bezdarbu un pastiprinātu pētniecību, nesamazinot
citām programmām piešķirto līdzekļu apjomu[3];

— lielāku elastīgumu, lai ar Solidaritātes fondu nodrošinātu palīdzību lielu katastrofu
gadījumā;

— līdzekļu norobežošanu liela mēroga projektiem – ITER, Galileo un Copernicus – nolūkā
aizsargāt citas programmas izmaksu pārsniegšanas gadījumā;

— budžeta vienotību un pārredzamību, nodrošinot iedzīvotājiem pilnīgu informāciju par
visiem izdevumiem un ieņēmumiem, ko radījuši ES iedzīvotāju vai to vārdā pieņemti
lēmumi, un pienācīgu Parlamenta veiktu kontroli.

[3]EUR 2543 miljoni (2011. gada cenās), kas intensīvāk jāizmanto sākumposmā (t. i., lielākā daļa 2014.
un 2015. gadā) šādām programmām: “Jaunatnes nodarbinātība” – EUR 2143 miljoni, “Apvārsnis 2020” –
EUR 200 miljoni, Erasmus – EUR 150 miljoni un COSME – EUR 50 miljoni.
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B. DFS 2014.–2020. gadam vidusposma novērtēšana/pārskatīšana
Vidusposma pārskatīšana bija viens no Parlamenta priekšnoteikumiem, lai pieņemtu DFS
2014.–2020. gadam. 2016. gada 14. septembrī Komisija publicēja paziņojumu par DFS 2014.–
2020. gadam vidusposma novērtēšanu, pievienojot tiesību akta priekšlikumu DFS pārskatīšanai
(priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam), mudinot Parlamentu un Padomi to
ātri pieņemt. Parlamenta Budžeta (BUDG) komiteja bija atbildīga par pamata sagatavošanu
Parlamenta sarunu pilnvarām saistībā ar DFS pārskatīšanu, un tā sāka sagatavošanas darbus
labu laiku iepriekš. 2016. gada 29. jūnijā komiteja publiskoja ziņojumu, kurā bija izvērtēti DFS
darbības pirmie gadi, izklāstīts, ko tā sagaida no Komisijas veiktās pārskatīšanas, un norādīti
galvenie elementi daudzgadu finanšu shēmai pēc 2020. gada. Pamatojoties uz šo ziņojumu,
Parlaments 2016. gada 6. jūlijā pieņēma rezolūciju, kurā ir iekļautas Parlamenta prasības
attiecībā uz pašreizējo DFS, kā arī apsvērumi saistībā ar nākamo DFS. 2016. gada 26. oktobrī
Parlaments ar ievērojamu balsu vairākumu pieņēma rezolūciju par Komisijas priekšlikumu, tajā
paužot atzinību par Komisijas ierosinātajām DFS izmaiņām.
Visbeidzot, pēc sarunām ar Padomi un 2017. gada 7. martā panāktās vienošanās par DFS 2014.–
2020. gadam pārskatīšanu Parlaments 2017. gada 5. aprīlī pieņēma rezolūciju[4] par DFS regulas
grozīšanu. Galvenais vienošanās elements ir papildu finansējums EUR 6 miljardu apmērā
(15 % – pārdalīti līdzekļi, 85 % – nepiešķirtie resursi), kas jāapstiprina saskaņā ar ikgadējo
budžeta procedūru un ko varēs izmantot pasākumiem saistībā ar migrāciju (EUR 3,9 miljardus)
un izaugsmei un nodarbinātībai (EUR 2,1 miljardu, no kura EUR 1,2 miljardi tiks piešķirti
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai). Elastības instrumenta un rezerves palīdzībai ārkārtas
gadījumos līdzekļu papildināšana ļaus vienkāršāk pārvirzīt vairāk līdzekļu starp budžeta
kategorijām un gadiem, lai Savienība varētu reaģēt uz neparedzētiem notikumiem un jaunām
prioritātēm.
LESD 312. pantā izklāstītā īpašā likumdošanas procedūra DFS pieņemšanai, kura attiecas arī
uz vidusposma pārskatīšanu, prasa gan vienprātību Padomē, gan Parlamenta piekrišanu (kas
jāsniedz ar tā locekļu balsu vairākumu). Pārskatītā DFS vēl ir oficiāli jāpieņem Padomē ar
vienprātīgu balsojumu.
Vera Milićević
05/2017

[4]Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar kuru groza
Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (14942/2016 –
C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) (Īpašā likumdošanas procedūra – piekrišana).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//LV
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