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I. Budžeta komitejas jautājumi 
 

Nr. Jautājums 

 

1 
1. 

 
Budžeta “galaktika” 

Kāds ir Jūsu skatījums uz ES budžeta turpmāko attīstību, ņemot vērā to, ka arvien vairāk tiek izmantotas garantijas, finanšu 
instrumenti, trasta fondi un mehānismi? Kā Jūs nodrošināsiet, ka šie instrumenti neapdraud pieņemto politiku un sniedz 
papildināmību? Kādus pasākumus Jūs veiksiet, lai aizsargātu budžeta vienotību un pārredzamību un budžeta iestāžu prerogatīvas? 
 
Pašreizējos ekonomikas apstākļus raksturo lēna ekonomikas izaugsme, ienākumus nenesošu aizdevumu augsts līmenis atsevišķu 
dalībvalstu banku nozarē un dažu publisko finanšu iestāžu un privāto ieguldītāju nevēlēšanās sniegt aizdevumus reālajai ekonomikai un jo 
īpaši MVU, kuru ieguldījumi tiek uzskatīti par augsta riska ieguldījumiem. Tas notiek, neraugoties uz ilgu periodu ar ļoti zemām procentu 
likmēm. Šajā ziņā pastāv iespējas veikt sava veida valsts intervenci, kas stimulētu gan ieguldījumu projektu pieprasījuma pusi, gan 
piedāvājuma pusi. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka publiskā un privātā sektora partnerības var būt ļoti efektīvas ieguldījumu veicināšanai. To 
esmu jau pieredzējis, pildot enerģētikas komisāra un digitālās ekonomikas komisāra pienākumus.   
 
Uz finanšu instrumentiem es raugos diezgan pozitīvi, jo tie novērš trūkumus tirgū un papildina citus budžeta līdzekļus. Finanšu instrumenti 
un garantijas nodrošina sviras efektu un piesaista citus privātos un publiskos līdzekļus, kas ir noderīgi ierobežotu budžeta resursu apstākļos. 
Turklāt tie nodrošina papildvērtību un var palīdzēt finansēt projektus, ko privātais sektors citādāk nefinansētu. Svarīgi ir tas, ka ES finanšu 
instrumentu izmantošana ir vērsta uz reālā tirgus trūkumiem un vajadzībām, nevis tie vienkārši aizstās citus, jau pieejamus finansējuma 
avotus.  
 
Dažās jomās dotācijas, iespējams, joprojām būs vispiemērotākais finansējuma avots. Tomēr daudzās citās jomās finanšu instrumentu un 
garantiju apvienošana vai izmantošana var izrādīties ļoti efektīva. Sadarbība ar Eiropas Investīciju bankas grupu, valsts attīstību 
veicinošajām bankām un profesionāliem fondu vadītājiem ir labs veids, kā nodrošināt šādu papildvērtību. Eiropas Stratēģisko investīciju 
fonds (ESIF) ir ļoti labs piemērs tam, kā efektīvi var izmantot ES budžetu: ar ierobežotiem budžeta resursiem ESIF jau ir piesaistījis 
ieguldījumus ES ekonomikā, MVU un infrastruktūras jomā EUR 164 miljardu apmērā.  
 
Dažreiz raisās diskusijas par dotāciju lietderību salīdzinājumā ar finanšu instrumentiem. Nedomāsim par to dogmatiski! Manuprāt, svarīgi 
ir efektīvi izmantot visus mūsu resursus un nodrošināt, ka ES budžets sniedz konkrētus rezultātus iedzīvotājiem.  
 
Es raudzīšos, lai tiek saglabāta budžeta vienotība un pārredzamība un budžeta iestāžu prerogatīvas. Finanšu instrumenti neapšaubāmi ir 
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sarežģītāki nekā dotācijas, un tos īsteno ārpus budžeta, izmantojot fiduciāros kontus vai garantiju fondus. Taču tie visi tiek uzrādīti 
Savienības bilancē, pamatojoties uz revidētiem finanšu pārskatiem, turklāt tos uzrauga Eiropas Revīzijas palāta, un uz tiem attiecas budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūra.  
 
Garantijas, finanšu instrumenti, trasta fondi un mehānismi tiek izmantoti, nodrošinot pilnīgu pārredzamību un pārskatatbildību attiecībā 
pret Eiropas Parlamentu un Padomi. Tie ir noteikti tekstos, ko pieņem, izmantojot likumdošanas procedūru, tādējādi pilnībā iesaistot 
Eiropas Parlamentu un Padomi; sīki izstrādātus ziņojumus par īstenošanu sagatavo Komisija un/vai mūsu institucionālie partneri 
starptautiskā līmenī (finanšu instrumentu gadījumā katru gadu budžeta lēmējinstitūcijai tiek iesniegti trīs ziņojumi ar detalizētām finanšu 
vērtībām, tostarp kā pielikumi budžeta projektam); ir ieplānoti vidusposma pārskati (kas dažos gadījumos jau tiek īstenoti), lai Eiropas 
Parlaments un Padome gūtu ieskatu par īstenošanu attiecībā uz politisko un finansiālo ietekmi un varētu paust leģislatīvo nostāju par šo 
instrumentu turpmāku izstrādi un izmantošanu. 
 
Esmu cieši apņēmies nodrošināt, ka tiek atvieglota ziņošana par šiem instrumentiem un tiek apmierinātas saņēmēju vajadzības, lai 
nodrošinātu informētu budžeta lēmumu pieņemšanu un labāku demokrātisko kontroli. 
 
Finanšu regulas pārskatīšana ir nozīmīgs solis uz priekšu šajā virzienā, jo tajā ir ierosināta efektīvāka ziņošana par finanšu instrumentiem 
un pirmo reizi budžeta garantijas un finansiālā palīdzība tiek iekļautas Finanšu regulas satvarā. Es ceru cieši sadarboties ar Budžeta 
komiteju un Budžeta kontroles komiteju, lai nodrošinātu, ka tiek novērstas visas budžeta lēmējinstitūcijas bažas par šiem instrumentiem. 
 
Attiecībā uz trasta fondiem Komisija pēdējā saskaņošanas sanāksmē par 2017. gada budžetu apņēmās regulāri informēt budžeta 
lēmējinstitūciju par plānoto un īstenoto trasta fondu finansēšanu un darbībām, tostarp par dalībvalstu iemaksām. Tāpēc es plānoju jau 2017. 
gadā kopā ar 2018. gada budžeta projektu iesniegt darba dokumentu, lai kliedētu paustās bažas un ierosinātu pasākumus pienācīgai Eiropas 
Parlamenta iesaistei.  
 
Visbeidzot, es vēlos uzsvērt, ka finanšu instrumenti ir tikai rīks, ko var izmantot ES politikas jomās. Tie neapdraud saskaņoto politiku un 
tie nebūtu jāuztver kā drauds kādai politikas jomai.   
Šo instrumentu izmantošana turpmākajos gados būs atkarīga no sagaidāmo rezultātu līmeņa, ES budžeta un politikas jomu vērienīguma un 
no tā, vai tie ir piemēroti šīm politikas jomām.  
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2. 

 
Izpildes aizkavēšanās/maksājumu prognozes  

Tā kā 2014.–2020. gada plānošanas perioda programmu izpilde ir būtiski aizkavējusies, 2016. un 2017. gada maksājumu vajadzības ir 
ierobežotas. Tas ir satraucoši attiecībā uz pašām programmām un arī rada risku, ka daudzgadu finanšu shēmas (DFS) perioda beigās 
var atkal sakrāties neizpildīti maksājumi. Kādus pasākumus Jūs veiksiet, lai cīnītos pret šo nepietiekamas izpildes tendenci? Kā Jūs 
plānojat novērst neizpildītu maksājumu uzkrāšanos DFS perioda beigās? Pēc atkārtotiem pieprasījumiem Komisija saistībā ar DFS 
vidusposma novērtēšanu beidzot ir sniegusi maksājumu prognozes laikposmam līdz 2020. gadam. Vai Jūs apņematies katru gadu 
aktualizēt šīs maksājumu prognozes, lai budžeta iestādēm tiktu nodrošināta pietiekama informācija, kas tām ļautu pieņemt pareizus 
lēmumus? 

Maksājumu apropriāciju līmenis 2014. gada budžetā, ko nodrošināja ar DFS maksimālajām robežām un ar elastības instrumentiem, bija 
acīmredzami nepietiekams, lai segtu lielās uzkrātās maksājumu vajadzības, kas izriet no saistībām, kuras radušās līdz tam. Tā rezultātā 
2014. gada beigās izveidojās ļoti būtiski neizpildīto maksājumu pieprasījumu uzkrājumi, jo īpaši attiecībā uz kohēzijas politikas 
programmām (EUR 24,7 miljardi). Šādi “pārmērīgi” uzkrājumi 2015. gadā tika ievērojami samazināti (EUR 8,2 miljardi), un tie tika 
pilnībā novērsti 2016. gadā.  

Uzkrājumu apguvi un papildu apropriāciju sadali budžeta 3. un 4. pozīcijā, lai risinātu jaunās vajadzības migrācijas un drošības jomā, 
veicināja lēnāka nekā plānots jaunās paaudzes programmu, ko finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI), sākšana. Šī 
lēnā sākuma rezultātā šo fondu maksājumu līmenis 2016. un 2017. gadā bija zemāks nekā plānots, kas radīja ievērojamas rezerves 
maksājumu maksimālā apjoma ietvaros 2016. un 2017. gadā.  

Komisija veic visus iespējamos pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot ESI fondus, piemēram, cieši uzraugot divus galvenos 
elementus, kas varētu ietekmēt īstenošanu: vadošo iestāžu un sertifikācijas iestāžu izraudzīšanos un ex ante nosacījumu izpildi. Kavējumu 
jautājums tiek risināts augstā politiskā līmenī, proti, attiecīgajām dalībvalstīm adresējot par ESI fondiem atbildīgo komisāru un 
priekšsēdētāja vietnieka Katainena vēstules. Šķiet, ka atbildīgo iestāžu izraudzīšanās process dalībvalstīs kļūst raitāks, un ar dalībvalstīm ir 
panākta vienošanās par rīcības plāniem ex ante nosacījumu izpildei. Turklāt saistībā ar Finanšu regulas un Omnibus regulas 
novērtēšanu/pārskatīšanu Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem vēl vairāk vienkāršot ESI fondu konkrētus aspektus un paātrināt 
īstenošanu uz vietas.  

Tāpēc attiecībā uz šīs DFS pēdējiem gadiem paredzams, ka visas programmas sasniegs optimālo tempu un ka tiks atkārtots 2011.-
2013. gadā pieredzētais izdevumu palielinājums gan attiecībā uz dalīti, gan tieši pārvaldītām programmām. Attiecībā uz 1.b pozīciju pirms 
2014. gada uzsāktās programmas būtu jāslēdz 2018. un 2019. gadā un jaunajām programmām vajadzētu būt pilnībā īstenojamām. Līdz ar to 
maksājumu prognoze liecina, ka maksājumu apmērs 2018.-2020. gadā pārsniegs gada maksimālo apjomu.  

Tiek sagaidīts, ka risks vēlreiz izveidot ievērojamus pārmērīgus uzkrājumus tiks būtiski samazināts ar jauno instrumentu, kas ļauj izmantot 
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neizlietotās maksājumu apropriācijas no iepriekšējiem gadiem, izmantojot maksājumu vispārējo rezervi.  Pamatojoties uz pašreizējo 
novērtējumu, DFS perioda beigās nav paredzēti neizpildīto maksājumu pārmērīgi uzkrājumi.   

Tomēr attiecībā uz visām prognozēm pastāv nenoteiktība, tāpēc lietderīgāk būtu izveidot drošības rezervi. Šādu rezervi nodrošinātu divi 
papildu pasākumi: 1) paātrināt kompensāciju par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2014. gadā mobilizētajiem maksājumiem no 
2018.–2020. gada līdz 2017. gadam un 2) palielināt maksājumu vispārējās rezerves maksimālās robežas, lai 2019.–2020. gadā šo 
robežvērtību varētu paaugstināt vēl vairāk. Abi šie pasākumi ir daļa no plašas vienošanās, ko panāca Padomē attiecībā uz DFS vidusposma 
novērtēšanu/pārskatīšanu, un es ceru, ka drīzumā tiks panākta galīgā vienošanās par to. 

Komisija regulāri atjauninās savas prognozes gan īstermiņam, izmantojot ziņojumu “Budžeta izpildes aktīva pārraudzība un prognozes”, 
gan vidējam termiņam un ilgtermiņam. Es apņemos informēt Eiropas Parlamentu un Padomi par spēkā esošo maksimālo robežu ilgtspējas 
novērtējumu un ierosināt attiecīgus pasākumus, ja tādi būs nepieciešami.  

 
 

 
3. 

 
Daudzgadu finanšu shēmas pēc 2020. gada gatavošana 

Saskaņā ar DFS regulas 25. pantu Komisijai līdz 2018. gada 1. janvārim ir jāiesniedz priekšlikums par jaunu daudzgadu finanšu 
shēmu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, vai Jūs varētu sniegt detalizētu informāciju par to, kad paredzēts iesniegt Komisijas leģislatīvā akta  
priekšlikumu par nākamo daudzgadu finanšu shēmu? Vai esat nodomājis iesaistīties patiesā un dziļā politiskā dialogā  
ar Parlamentu par šī priekšlikuma saturu un kā plānojat īstenot šo dialogu?  
 
Pašlaik spēkā esošās DFS pirmā daļa ir skaidri parādījusi ES budžeta ierobežojumus un to, ka DFS tās pašreizējā veidā nav piemērota 
nepieredzētu problēmu risināšanai. 
 
• Kādus secinājumus, Jūsuprāt, var izdarīt par pašreizējo periodu, lai attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada varētu veikt visaptverošu 

reformu? Kādi ir Jūsu priekšlikumi dinamiskākam, efektīvākam un pārredzamākam ES budžetam?  
 
Saistībā ar pašreizējās DFS novērtēšanu Parlaments jau ir izklāstījis vairākas galvenās prioritātes, piemēram, DFS darbības ilguma 
pielāgošana, vispārēja pašu resursu reforma, lielāks uzsvars uz budžeta vienotību un nepieciešamība pēc lielākas elastības. 

• Kādus konkrētus priekšlikumus Jūs šajā saistībā sniegtu? 

Saskaņā ar Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulas 25. pantu Komisijai līdz 2018. gada 1. janvārim ir jāiesniedz priekšlikums par jaunu 
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daudzgadu finanšu shēmu. Komisijai vēl ir jāpieņem lēmums par piemērotāko priekšlikumu grafiku, bet es apņemos iesaistīties patiesā un 
dziļā politiskā dialogā ar Parlamentu.  
 
Šajā posmā visi priekšlikumi vēl nav pabeigti, bet jau var izdarīt dažus secinājumus. Vienošanās par pašreizējo DFS tika panākta 2013. 
gadā, ņemot vērā ekonomikas krīzi un tās ietekmi uz publiskajām finansēm. Kopš tā laika Eiropas Savienība ir saskārusies ar vēl 
nepieredzēta mēroga migrācijas un drošības problēmām, kas ir izsmēlušas ES budžeta iespējas un likušas pilnībā izmantot pašreizējo 
elastīgumu. Tāpēc es piekrītu, ka nākamajā DFS būtu jānosaka lielāka elastība un pielāgošanās spējas. 
 
DFS turpinās nodrošināt stabilu finansēšanas sistēmu attiecībā uz programmām, kas palīdz sasniegt ES stratēģiskos ilgtermiņa mērķus. 
Būtiski būs arī rast pareizo līdzsvaru starp vidēja termiņa paredzamību un elastību, lai reaģētu uz neparedzētiem apstākļiem. Pašreizējā 
DFS aptuveni 80 % no ES budžeta tiek piešķirti iepriekš, kas ne vienmēr ļauj nodrošināt budžeta ziņā ātru reakciju uz mainīgajām 
vajadzībām. Tāpēc es meklēšu veidus, kā vēl vairāk palielināt budžeta elastību, piemēram, izveidojot rezerves, kuras var ātri izmantot 
Savienības galveno programmu ietvaros.  
Turklāt mums ir jāraugās uz ES budžetu kā veidu, kā pastiprināt dalībvalstu veikto pasākumu ietekmi, kā arī veidu, lai piesaistītu privātos 
ieguldījumus un novērstu tirgus nepilnības. Daži elementi jau tika minēti Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumā par vidusposma 
novērtēšanu/pārskatīšanu. 

Mudinot dalībvalstis izstrādāt stratēģiskos plānus, kas ietver ES finansējumu, mēs veicinām pozitīvu mijiedarbību, kuras ietvaros valstu 
iestādes labāk virza savu finansējumu un rada pozitīvu ES budžeta ārējo ietekmi. Protams, vienkāršošana un lielāka standartizācija varētu 
palīdzēt vēl vairāk. Tāpat mēs varam darīt vairāk, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm tajās jomās, kur ir ievērojami apjomradīti 
ietaupījumi un/vai ārējā ietekme. Tas būs sevišķi svarīgi, lai risinātu jaunas problēmas, piemēram, migrācijas, drošības un aizsardzības 
jomā, iespējams, izmantojot jaunus instrumentus un apvienojot līdzekļu avotus dažādos līmeņos. 

Tāpat arī ES budžetam, lai arī tā apjoms ir salīdzinošo neliels, var būt svarīga loma kā sviras efekta instrumentam, proti, pat nelielai naudas 
summai var būt nozīmīga ietekme, ja tā ir saistīta ar apstākļiem, kuru rezultātā notiek izmaiņas valsts politikas veidošanā. Jo īpaši, ar 
finanšu instrumentiem, tostarp ar jaunajiem ESIF veida mehānismiem, var izmantot privātās iniciatīvas un veicināt uz tirgu balstītus 
risinājumus, kas papildina risinājumus, kuru pamatā ir dotācijas. Manuprāt, šiem jaunajiem instrumentiem varētu būt lielāka nozīme, jo 
īpaši attiecībā uz infrastruktūras ieguldījumiem enerģētikas, transporta un telekomunikāciju jomā un saistībā ar kohēzijas politiku. Tomēr ir 
jānosaka skaidri kritēriji gadījumiem, kad darbības finansē ar dotācijām un kad ar finanšu instrumentiem.   

Runājot vispārīgāk, mums ir jādara vairāk, lai mūsu iedzīvotājus pārliecinātu par dalības ES vērtību. Parlamentam šajā saistībā ir skaidri 
noteikta loma. Budžets ir jāpietuvina mūsu iedzīvotajiem, turklāt viņiem un mums pašiem sev ir jāuzdod jautājums: kā mēs varam izmantot 
ES līdzekļus pēc iespējas efektīvāk, lai gūtu maksimālu labumu no katra pieejamā euro? Es stingri atbalstu principus, kuri ir pamatā 
iniciatīvai “Uz rezultātiem vērsts ES budžets”. Tie joprojām ir spēkā un nodrošinās svarīgas vadlīnijas priekšlikumiem par nākamo DFS. 
Turklāt es izskatīšu novērtējumu par pašreizējiem mehānismiem un programmām, koncentrējoties uz Eiropas pievienoto vērtību, sniegumu 
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un orientāciju uz rezultātiem, īstenojot galvenās ES politikas prioritātes, budžeta sviras efekta un ietekmes palielināšanu, kā arī 
vienkāršošanu, vienlaikus nodrošinot pareizu finanšu pārvaldību.  
 
2013. gada Iestāžu nolīgumā par 2014.-2020. gada DFS Komisija paziņoja, ka tā “plāno ierosināt, lai no 2021. gada Eiropas Attīstības 
fonds (EAF) tiktu iekļauts budžetā”. Es rūpīgi analizēšu turpmāko virzību šajā jautājumā, ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus un 
apsvērumus (sk. arī atbildi uz Budžeta kontroles komitejas 17. jautājumu). 

Arvien vairāk tiek sagaidīts, ka ES uzņemsies lielāku atbildību par ES drošību un aizsardzību. Šajā kontekstā es sīki pārbaudīšu ar 
aizsardzību saistītās pētniecības jomā veiktās sagatavošanas darbības rezultātus un iespējas, kas pastāv šajā jomā saistībā ar nākamo DFS.  

Nākamās DFS priekšlikumu izstrāde būs arī piemērots brīdis, lai izskatītu jautājumu par nākamās DFS darbības ilgumu un to, kā tas tiek 
saskaņots ar iestāžu politiskajiem cikliem. Es rūpīgi izvērtēšu iespējas, kā prasības un laiku, kas vajadzīgs, lai sagatavotu un īstenotu ES 
fondus, jo īpaši dalītas pārvaldības jomā, saskaņot ar DFS darbības laiku. 

Domāju, ka nākamā perioda DFS reformā ir jāiekļauj arī izdevumu un finansējuma puses saskaņota reforma. Es rūpīgi izskatīšu ieteikumus, 
ko sniegusi Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos un kas dos nozīmīgu ieguldījumu, lai sagatavotu priekšlikumus nākamajai DFS 
(sk. arī atbildi uz Budžeta komitejas 4. jautājumu) 

Visā šo priekšlikumu izstrādes laikā es iesaistīšos plašā apspriešanās procesā un uzmanīgi ieklausīšos Parlamenta paustajos viedokļos. Es 
ceru uz sekmīgu sadarbību ar komiteju, pamatojoties uz uzticēšanos un abpusēju cieņu. Es turpināšu manu priekšgājēju iesākto sadarbību ar 
Eiropas Parlamentu attiecībā uz pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas vidusposma novērtēšanu/pārskatīšanu  un nākamās daudzgadu 
finanšu shēmas sagatavošanu.  

 

 
4. 

 
Pašu resursi 

Eiropas Parlaments piešķir lielu nozīmi ES budžeta pašu resursu sistēmas reformai. Kādus turpmākus pasākumus Jūs plānojat veikt 
attiecībā uz idejām un ieteikumiem, kas iekļauti galīgajā ziņojumā, ko sniedza Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos? Kādi, 
Jūsuprāt, varētu būt labākie varianti jauniem pašu resursiem un kādi varētu būt to atlases kritēriji? Kad Jūs iesniegsiet priekšlikumu 
par jaunu pašu resursu sistēmu? 

Kādi būs turpmākie pasākumi pēc Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos ziņojuma?  
 
Es pilnībā atbalstu ideju par to, ka ES budžeta finansēšanai paredzētajai pašu resursu sistēmai ir potenciāli lielāka loma, lai atbalstītu mūsu 
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politikas mērķus un palīdzētu samazināt spriedzi starp dalībvalstīm un iestādēm ES finanšu jautājumā. Vērojot sarunas par pašu resursiem, 
DFS vai pat ikgadējo budžetu, varētu rasties priekšstats, ka ES budžets ir pastāvīgu konfliktu iemesls, kur vienas dalībvalsts ieguvumi 
vienmēr nozīmē izmaksas citām dalībvalstīm un otrādi. Tāpēc es ar nepacietību gaidu Monti ziņojuma publicēšanu un ceru, ka tas ietvers 
jaunas un praktiskas idejas, kā mainīt apgrūtinošo “nulles rezultāta” domāšanas veidu.  
 
Komisija ļoti rūpīgi izvērtēs Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos ziņojumu un tās ieteikumus, tiklīdz tas būs publicēts. Grupas 
pienesumam nav oficiāla juridiska statusa, bet, kā jūs zināt, tās locekļu vidū ir bijuši trīs sabiedrībā zināmi komisāri. Lai gan šie komisāri 
bija izraudzīti, lai rīkotos savā vārdā, tie aktīvi piedalījās grupas darbā.  
 
Kādi ir labākie varianti? Kādi varētu būt to atlases kritēriji? 
 
Augsta līmeņa grupas pirmajā novērtējumā jau tika piedāvāts ticams kritēriju katalogs, uz kuru pamata izvērtēt pašu resursu dzīvotspēju. 
Nav nemaz tik grūti vienoties par teorētiski noteiktām vai pat saprātīgām prasībām. Īstais izaicinājums būs sasniegt fāzi, kurā dalībvalstis 
patiešām vēlas pieņemt lēmumus, pamatojoties uz citiem kritērijiem, nevis: “kāds ir labākais neto rezultāts manam ikgadējam budžetam”. 
 
Tāpēc es centīšos nodrošināt, ka ekonomikas apsvērumi, piemēram, nozaru efektivitāte, papildu ieguvumi politikas mērķu sasniegšanas 
nozīmē vai ES fiskālās struktūras vispārējā saskaņotība arī turpmāk būs diskusiju prioritāte. Es ceru, ka Monti ziņojums sniegs inovatīvu 
impulsu arī šajā virzienā. Turklāt es ceru, ka varēšu paļauties uz jūsu ciešu sadarbību 2017. gadā, lai sagatavotu pamatu šādām racionālām 
un politiski motivētām debatēm.  
 
 
Šie jautājumi tika apspriesti arī starpparlamentārajā konferencē, kas šeit notika pagājušā gada septembrī. Un tas bija lielisks veids, kā 
iesaistīt valstu parlamentus debatēs jau agrīnā posmā. Cik man zināms, diskusijas turpināsies arī nākamajā Eiropas pusgada nedēļā, kā arī 
vairākos valstu parlamentos un budžeta un Eiropas lietu komitejās. Tas ļaus kāpināt tempu attiecībā uz reformām, kas ir svarīgas ES 
iedzīvotājiem, lai viņiem ļautu izprastu, ko ES dara viņu labā labāk.  
 
Laika grafiks? 
 
Vispirms Komisija padziļināti analizēs Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos ziņojumu, kā tas paredzēts 2013. gada novembra 
kopīgajā deklarācijā par pašu resursiem. Atšķirībā no DFS regulas attiecībā uz priekšlikumu jaunajam lēmumam par pašu resursiem (LPR) 
nav noteikts juridiski saistošs termiņš. Un spēkā esošajam lēmumam nav noteikts darbības beigu termiņš. Protams, parasti LPR attiecas uz 
tādu pašu laikposmu kā DFS. Un tā kā ieņēmumu daļa ir svarīgs elements vispārējā finanšu paketē nākamajam finanšu plānošanas 
periodam, turpmākie ieņēmumu priekšlikumi ir jāiesniedz pietiekami savlaicīgi, lai tos varētu apspriest saistībā ar nākamo DFS. Tādējādi 
sarunu dalībniekiem būtu visi nepieciešamie elementi, lai panāktu sekmīgu rezultātu.  
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5. 

 
ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus/EIB finanšu darbības 

Eiropas Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 19/2016 par ES budžeta izpildi, izmantojot finanšu instrumentus, un gūto pieredzi 
2007.–2013. gada plānošanas periodā ir norādīts, ka finanšu instrumentiem, ko pārvalda EIB grupa, ir īpaši zems izmaksas līmenis (43 
% salīdzinājumā ar 60 % izmaksas līmeni instrumentiem, ko pārvaldīja citi fondu pārvaldnieki). Kā Jūs to skaidrotu? 
 
Šajā ziņojumā ir arī norādīts, ka 2007.–2013. gada plānošanas periodā finanšu instrumentu izmantošana ES budžeta izpildē izmaksāja 
vairāk nekā plānots. Kā, Jūsuprāt, EIB varētu uzlabot ES budžeta izpildes izmaksu lietderību, ja tiek izmantoti finanšu instrumenti? 
Vai Jūs varētu vispārīgi raksturot savu personīgo skatījumu uz EIB kā vienīgās līgumos iekļautās bankas īpašo lomu? 
 

Savās atbildēs uz Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 19/2016 Komisija ir sniegusi vispārīgu informāciju, kurā izskaidrots finanšu 
instrumentu, ko pārvalda EIB grupa, zemais izmaksas līmenis. Attiecībā uz ieguldījumiem MVU līdz attiecināmības perioda beigām ir 
sagaidāms būtisks palielinājums. Attiecībā uz ieguldījumiem pilsētu attīstības fondos projektu infrastruktūras elements nozīmē sarežģītāku 
atļauju piešķiršanas procesu, valsts atbalstu un darbu avansa maksājumus. 
 
Attiecībā uz turpmākiem uzlabojumiem ir vērts atgādināt, ka uz sniegumu balstītas maksas princips jau ir noteikts Finanšu regulā. Šis 
princips tiek piemērots Finanšu un administratīvajā pamatnolīgumā (FAFA), ko parakstījusi Komisija un EIB un kas ir pamats visiem 
deleģēšanas nolīgumiem, kuri parakstīti ar EIB pašreizējā 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Programmu vidusposma novērtējumiem, 
ko paredzēts veikt 2017. gadā, būtu jāsniedz vērtējums par īstenošanas veidu izmaksu lietderību. Es lūgšu, lai mani dienesti īpašu uzmanību 
pievērš šai informācijai un ņem to vērā, izstrādājot jaunās paaudzes programmas nākamās daudzgadu finanšu shēmas ietvaros. 
 
Vispārīgi runājot, es uzskatu, ka EIB ir nozīmīgs partneris ES budžeta izpildē, jo tā nodrošina inovatīvus finanšu instrumentus un budžeta 
garantijas. Tās saskaņotība ar ES politiku, tās finanšu stabilitāte un speciālās zināšanas, kā arī tās plašais aptvērums visās dalībvalstīs 
padara to par unikālu finanšu iestādi. Esmu skaidri iecerējis cieši sadarboties ar EIB, izstrādājot novatoriskus veidus, kā optimizēt ES 
budžetu. Esmu jau to darījis, pildot digitālās ekonomikas komisāra pienākumus, kuru ietvaros, piemēram, tika  izveidots Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta platjoslas fonds. Vienlaikus es nodrošināšu, ka tiek pienācīgi novērstas visas Eiropas Parlamenta 
bažas par EIB pārskatabildību un ziņošanu, jo esmu pārliecināts, ka tas ir arī pašas EIB mērķis. Protams, EIB grupa ir arī ES stratēģiskā 
partnere Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) ietvaros un tai ir pilnīga pārskatatbildība šajā kontekstā. 
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6. 

 
Vienkāršošana  

Pašreizējā DFS periodā dalībvalstis saskaras ar lielām grūtībām ES finansējuma izlietošanā, un tas liek Komisijai ierosināt Finanšu 
regulas un vairāku citu regulu pārskatīšanu. Viens no galvenajiem mērķiem ir vienkāršošana. Finansējuma saņēmējiem ir ārkārtīgi 
grūti izlietot šo finansējumu, un tā ir viena no galvenajām problēmām, ar ko ES saskaras attiecībā uz budžeta efektivitāti, ticamību un 
reputāciju. Šī problēma nav atrisināma pašreizējā DFS perioda ietvaros, tā ir viena no galvenajām problēmām, kas būs jārisina arī 
nākamajā DFS periodā. Kādus konkrētus priekšlikumus Jūs šajā saistībā sniegtu? 
 

Mans nodoms ir pabeigt iesākto vienkāršošanas procesu un pēc iespējas turpināt to nākamajā DFS periodā. Eiropas Komisija attiecībā uz 
ES programmu dalībniekiem ir veikusi vienkāršošanas pasākumus, kurus ir vērts atgādināt.  
 
 
Leģislatīvi pasākumi 2012. gadā 
 
2012. gadā tika panākts progress ceļā uz saskaņotākiem un vienkāršākiem finanšu noteikumiem. Komisija iesniedza priekšlikumus par 
programmām, uz kurām attiecas 2014.-2020. gada DFS, kas ļāva: 
 

• samazināt programmu un instrumentu skaitu, 
• sagrupēt tos vienā satvarā ar kopīgiem noteikumiem, 
• vienkāršot procedūras galīgajiem saņēmējiem pieteikumu iesniegšanai un izmaksu deklarēšanai, 
• veicināt inovatīvu finanšu instrumentu izmantošanu, 
• izmantot ES trasta fondus un  
• uzlabot pārbaužu izmaksu efektivitāti. 

 
Nozaru pamataktu pieņemšanu pastāvīgi uzraudzīja Budžeta ģenerāldirektorāts, izmantojot Vienkāršošanas progresa ziņojumu, kurā tika 
uzsvērti daži galvenie sasniegumi. Tomēr vairumā gadījumu vienkāršošanas instrumenti tika ieviesti kā iespējas (nevis obligāti pasākumi), 
ko varētu izmantot Komisijas dienesti (tiešā vai netiešā pārvaldībā) vai dalībvalstis (dalītā pārvaldībā). 
 
Finanšu regulas /nozaru juridisko pamatu pārskatīšana (“Omnibus”) 2016. gadā 
 
Kopš 2014. gada gūtā pieredze un darbs, ko veica  Augsta līmeņa neatkarīgu ekspertu grupa Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
saņēmējiem paredzētās vienkāršošanas uzraudzībai, norādīja uz turpmākās vienkāršošanas darbības jomu. Sabiedriskā apspriešana par 
Finanšu regulas pārskatīšanu atklāja ieinteresēto personu skaidru cerību šajā jomā. Pamatojoties uz to, Komisija 2016. gada septembrī nāca 
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klajā ar priekšlikumu (COM(2016) 605). 
 
Šis pašreizējais priekšlikums par Finanšu regulas pārskatīšanu ir uzskatāms par DFS vidusposma pārskatīšanas “kvalitatīvo” daļu, kuras 
mērķis ir vienkāršāki un elastīgāki finanšu noteikumi. Tas ir viens no galvenajiem elementiem Komisijas iniciatīvā “Uz rezultātiem vērsts 
ES budžets” un atceļ Komisijas izstrādātos Finanšu regulas piemērošanas noteikumus. Šo abu tekstu vietā vajadzētu būt tikai vienam: 
Finanšu regulai. Tas ļaus ievērojami samazināt ES finanšu noteikumus, proti, par 25 % salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem.  
Finanšu regulas un 15 nozaru aktu izmaiņas iekļaujot vienā aktā, Komisija cenšas panākt saskaņotas un ātras sarunas/pieņemšanu no 
likumdevēja puses, lai politisko vienošanos varētu pieņemt līdz 2017. gada vidum un lai tā stātos spēkā 1.1.2018. ar mērķi ietekmēt 
pašreizējās DFS trīs pēdējos gadus. 
 
2016. gada priekšlikumā iekļauti Finanšu regulas vienkāršojumi attiecībā uz dotāciju saņēmējiem, kontroles slāņiem, līdzekļu apvienojumu 
un finanšu instrumentu izmantošanu. Dažādu ES līdzekļu apvienojums ir labs veids, kā labāk izmantot budžetu un nodrošināt, ka mēs 
maksimāli izmantojam iespējamās sinerģijas. 
 
 
Priekšlikums pārskatīt Finanšu regulu ietver arī attiecīgas izmaiņas nozaru finanšu noteikumos, kas izklāstīti 15 tiesību aktos par 
daudzgadu programmām (“Omnibus”). Pašreizējie priekšlikumi mainīt noteikumus attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem koncentrējas uz vienkāršākiem un elastīgākiem noteikumiem. Tajos ir ņemti vērā ieteikumi, ko sniegusi Augsta līmeņa grupa ESI 
fondu vienkāršošanas jautājumos. Šeit sniegts īss pārskats par vienkāršošanas priekšlikumiem: 
 
1. Administratīvā sloga mazināšana atbalsta saņēmējiem 
Vienkāršoto izmaksu iespēju vieglāka izmantošana 

• Augšējo robežu atcelšana attiecībā uz vienreizējiem maksājumiem 
• Vienkāršoto izmaksu iespēju obligāta izmantošana ERAF un ESF, ja publiskais atbalsts nepārsniedz EUR 100 000 darbībām, kas 

netiek īstenotas vienīgi ar publiskā iepirkuma starpniecību 
• Vienotās likmes izmantošanas paplašināšana  
• Budžeta projektu kā papildu metodoloģijas izmantošana, lai noteiktu vienkāršotās izmaksas gadījumos, kad publiskais atbalsts 

nepārsniedz EUR 100 000, Kopīgo noteikumu regulas 67. panta 5. punkts  
• Prasību precizēšana pārvaldības pārbaudēm, kad tiek izmantotas vienkāršoto izmaksu iespējas 
• Finansēšanas iespēja, pamatojoties uz tādu nosacījumu izpildi, kas saistīti ar īstenošanas gaitu 
• Iespēja Komisijai pieņemt deleģētos aktus vienkāršoto izmaksu iespēju un saistītu metožu noteikšanai, Kopīgo noteikumu regulas 

67. panta 5. punkts  
 
Kopīgie rīcības plāni 
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• Zemākas prasības attiecībā uz vienam kopīgam rīcības plānam piešķirtajiem minimālajiem publiskajiem izdevumiem (EUR 5 
miljoni, nevis EUR 10 miljoni) un publisko atbalstu DP (5 %, nevis 20 %) 

• Minimālās prasības netiek noteiktas pirmajam rīcības plānam, kas iesniegts saskaņā ar mērķi “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” un “Eiropas teritoriālā sadarbība 

• Atvieglotas satura prasības 
• Nav nepieciešams Kopīgā rīcības plāna koordinācijas komiteju atšķirt no programmas uzraudzības komitejas 

 
 
2. Lielāka sinerģija  
Eiropas strukturālo un investīciju fondu un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda apvienojums, skaidri noteikumi, kas ļauj proporcionāli 
sadalīt izdevumus no ESI fonda, ja tas tiek apvienots ar citiem ES instrumentiem. 
 
 
3. Finanšu instrumentu efektīvāka izmantošana (Kopīgo noteikumu regula (KNR) - grozījumi) 
Priekšlikumā ir paredzēta tieša piešķiršana valstij piederošām bankām vai iestādēm, kas darbojas saskaņā ar publiskajām pilnvarām, lai 
panāktu ekonomikas attīstību, un dažas citas izmaiņas, kuru mērķis ir vienkāršot vai precizēt ar finanšu instrumentiem saistītus noteikumus 
(revīzijas, finanšu korekcijas, negatīvi procenti). 
Ar Komisijas priekšlikumu tiek paplašinātas un pastiprinātas iespējas kombinēt  dažāda veida ES finansējumu, jo īpaši ESIF, ar ES finanšu 
instrumentiem, ko tieši vai netieši pārvalda Komisija Savienības budžeta ietvaros, un Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, ko 
pārvalda dalībvalstis.  
 
 
4. Vienkāršāka un efektīvāka ES administrācija 

• Juridiskās noteiktības par elektronisko dokumentu izmantošanu nodrošināšana (saistībā ar “e-kohēziju”). 

• Papildu iespēja noteikt iespējamos darbības neto ienākumus, pamatojoties uz vienoto likmi, kas noteikta dalībvalsts līmenī, attiecībā 
uz darbībām, kas rada ieņēmumus. Turklāt tagad ir ierosināts, lai papildu iespēja samazināt līdzfinansējuma likmi ar mērķi risināt 
ieņēmumu radīšanas jautājumu, būtu pieejama visā plānošanas periodā, ne tikai programmas pieņemšanas brīdī. 

• Lai mudinātu dalībvalstis izmantot neatkarīgu ekspertu vērtējumu par galvenajiem projektiem, ir ierosināts atļaut izdevumu 
deklarācijas iesniegt Komisijai jau agrākā posmā. 

• Atsauces uz maza mēroga projektiem svītrošana saistībā ar iespēju finansēt kultūras un ilgtspējīga tūrisma infrastruktūru. 
Tā kā pastāv plaša vienprātība ar Eiropas Parlamentu un Padomi, ka finanšu noteikumu vienkāršošana ir nepieciešama, ir unikāla iespēja 
pieņemt vērienīgo Komisijas priekšlikumu. 
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Iekšējā racionalizācija Komisijas dienestu līmenī 
Stratēģijas “Uz rezultātiem vērsts budžets” ietvaros Komisijas dienesti arī pastāvīgi apzina un īsteno pasākumus, kas var saņēmējiem 
nodrošināt vienkāršojumus: 

• labākā prakse izmaksu lietderības kontroles jomā;  
• elementi, kas var radīt sarežģījumus darba vidē;  
• iekšējo procedūru turpmāka vienkāršošana. 

 
 
ES finansēšanas pieeja nākamajai DFS — turpmāka vienkāršošana nākamās paaudzes programmās 
2016. gada vienkāršošanas priekšlikumi attiecībā uz Finanšu regulu un nozaru noteikumiem, kā aprakstīts iepriekš, ir tehniski un neraisa 
politiskas debates par pamata finansējuma pieeju nākamajai DFS.  
Ir iespējams ieviest vēl lielākus vienkāršojumus nākamās DFS juridisko pamatu sagatavošanā, proti, nodrošinot dažādām programmām 
piemērojamo noteikumu turpmāku saskaņošanu.  
Skaidrs, ka ES finansējuma turpmākai vienkāršošanai vajadzēs būt nākamās DFS leģislatīvo priekšlikumu būtiskai daļai. Tomēr vēl ir 
pāragri iedziļināties detaļās, jo ir rūpīgi jāizpēta ieinteresēto personu, dalībvalstu, Reģionu komitejas, Revīzijas palātas u. c. sniegtā 
informācija, kā arī īstenotie pētījumi. 
 
Šajā posmā svarīgi šķiet attiecībā uz nākamajiem ES līdzekļiem veikt šādus pasākumus. 
 

• Turpināt attīstīt pieeju “Uz rezultātiem vērsts budžets” un meklēt labākos mehānismus ES atbalsta sniegšanai saņēmējiem. 
Piemēram, vai mēs varam sasniegt vairāk, izmantojot uz rezultātiem balstītus maksājumus? Vai pašreizējā pienākumu sadale starp 
dažādiem ES fondiem ir vislabākais izpildes veids, ņemot vērā jaunas problēmas? 

• Vēl vairāk centralizēt finanšu noteikumus, ko piemēro dalītajai pārvaldībai (galvenokārt  Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem). 

• Nodrošināt vienotas revīzijas pieeju. 

• Paātrināt izdevumu struktūru sertificēšanu. 

• Nodrošināt vienotu noteikumu kopumu attiecībā uz konkrēta veida ES atbalstu, piemēram, finanšu instrumentiem, lai izvairītos no 
noteikumu dublēšanās. 

• Palielināt standartizāciju izmaksu un projektu veidu ziņā. 
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• Attiecībā uz strukturālajiem un investīciju fondiem rast veidus, kā veicināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu.  
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II. Budžeta kontroles komitejas jautājumi 
 

Nr. Jautājums 

 Komisijas saistību turpmākā izpilde 

1 
1. 

 
2014. gada 2. oktobra atklātajā sēdē, kurā piedalījās Eiropas Parlamenta Budžeta komiteja, Budžeta kontroles komiteja un 
Juridiskā komiteja, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāte Kristalīna Georgijeva pozitīvi reaģēja uz dažām 
Budžeta kontroles komitejas paustajām bažām un jautājumiem, jo īpaši šādās jomās: ES finansējuma izmantošanas pilnīga 
pārredzamība, nepieciešamība palielināt dalībvalstu pienākumus ES budžeta izpildē, OLAF darbības rezultātu uzlabošana 
un sekmīgu attiecību nodrošināšana ar tā Uzraudzības komiteju, cīņa pret krāpšanu, korupciju un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un atbalsts dalībvalstu centieniem cīņā pret organizēto noziedzību, ES publisko ieguldījumu Eiropas pievienotā 
vērtība, ES aģentūru efektivitāte, ES finansiālās darbības rezultātu labāka novērtēšana un ziņošana par tiem, tostarp 
turpmāki pasākumi, finanšu noteikumu ievērošanas sekmīga kontrole un politisko mērķu īstenošanas uzraudzība, valstu 
deklarāciju izmantošana, pārmērīgu izdevumu samazināšana, Eiropas ieguldījumu kaitīgā ietekme attiecībā uz pārcelšanu, 
pārkāpumu izskatīšanas laika saīsināšana — korektīvo pasākumu uzlabošana un īstenošana, Komisijas un Eurostat veiktās 
dalībvalstu nacionālā kopienākuma datu pārbaudes uzlabošana un tradicionālo pašu resursu aizsardzība pret krāpšanu — 
jo īpaši attiecībā uz neoficiālo/ēnu ekonomiku. Kādā mērā Etingera kungs plāno pildīt šīs saistības, ko uzņēmās viņa 
priekšgājēja? 

Es nodrošināšu pilnīgu kontinuitāti attiecībā uz pieprasījumiem, kurus iepriekšējos gados formulējusi budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 
un kurus Komisija pieņēmusi.  
 
Komisija kopš 2014. gada jau vairākas reizes ir atskaitījusies Budžeta kontroles komitejai par virzību un par pasākumiem, kas veikti nolūkā 
kliedēt Eiropas Parlamenta bažas. 
 
Atskaites par virzību bija iekļautas Komisijas ikgadējos ziņojumos Eiropas Parlamentam un Padomei par turpmāko rīcību attiecībā uz 
budžeta izpildes apstiprināšanu (skatīt ziņojumu COM(2016)674 final par turpmāko rīcību attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu 
2014. finanšu gadā). Komisija jau ir veikusi konkrētus pasākumus attiecībā uz lielāko daļu no pieprasījumiem, kurus Eiropas Parlaments 
formulēja 2014. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, proti, jaunus pasākumus attiecībā uz 88 pieprasījumiem un turpinājusi 
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pasākumus attiecībā uz 227 pieprasījumiem.  
 
Tas darīts arī uzklausīšanās budžeta izpildes apstiprināšanas ietvaros un citās viedokļu apmaiņās ar Eiropas Parlamentu, ar atbildēm uz 
rakstiskajiem jautājumiem un citiem priekšsēdētāja vietnieces Georgijevas kundzes un citu komisāru paziņojumiem viņu attiecīgajās 
atbildības jomās vai nu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā, vai ad hoc.  
 
Pateicoties labajai sadarbībai ar Budžeta kontroles komiteju, Komisija pēdējos gados ir sasniegusi būtiskus rezultātus, no kuriem šeit 
minēšu dažus. 
 

- Pārredzamības jomā Komisija šogad spēra ievērojamu soli uz priekšu, jūlijā publicējot tā dēvēto integrēto finanšu pārskatu paketi. 
Tajā sniegta būtiska informācija par snieguma un atbilstības problēmām. 

- Attiecībā uz sniegumu un līdzekļu izmantojuma lietderību šajā paketē ir iekļauts budžeta pārvaldības un izpildes gada ziņojums 
(PIGZ), kurā sniegta informācija par 2014.–2020. gada DFS programmu īstenošanu un jaunākie pieejamie dati par 2007.–
2013. gada DFS programmu rezultātiem. Komisija turpinās darbu pie tā, lai uzlabotu snieguma kvalitāti. 

- Attiecībā uz atbilstību jāatzīmē, ka papildus tam, ka jau devīto gadu pēc kārtas par ES pārskatiem sniegts labvēlīgs atzinums, 
Revīzijas palātas gada ziņojumā norādītais kļūdu līmenis ir samazinājies no 4,4 % 2014. gadā līdz 3,8 % 2015. gadā, kas ir pozitīva 
ziņa visām ieinteresētajām personām un liecina par to, ka Komisijas un dalībvalstu darbs pie kļūdu līmeņa samazināšanas nes 
augļus. 

- Attiecībā uz OLAF darbu jāatzīmē, ka šajā birojā kopš 2012. gada veikta vērienīga reorganizācija nolūkā pastiprināt biroja 
neatkarīgās izmeklēšanas rezultātus un nodrošināt resursu maksimālu izmantošanu aktīvai krāpšanas apkarošanai. OLAF 
izmeklēšanas darbību rādītāji pēdējos gados ir ievērojami uzlabojušies – birojs lietas izskata ātrāk, kā arī uzsāk un noslēdz vairāk 
izmeklēšanu nekā jebkad agrāk. 

- Komisija jau ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu efektīvas attiecības starp OLAF un Uzraudzības komiteju, konkrēti, tā 
2016. gadā ierosināja grozīt Regulu Nr. 883/2013, lai nodrošinātu Uzraudzības komitejas sekretariāta neatkarību.  

- Komisijas stratēģijā krimināltiesību sistēmas stiprināšanai un krāpšanas apkarošanai svarīgas prioritātes joprojām ir Eiropas 
Prokuratūras (EPPO) izveide, kā arī direktīvas projekta pieņemšana par krāpšanas krimināltiesisko apkarošanu (PIF direktīva). 

 
Šeit sniegtais pasākumu saraksts nav izsmeļošs. Raugoties vispārīgāk, preventīvā ziņā būtisks iniciatīvas “Uz rezultātiem vērsts ES 
budžets” elements ir ES finansējuma apguves vienkāršošana. 2014.–2020. gada plānošanas perioda tiesību akti paver daudzas iespējas 
vienkāršošanai un administratīvā sloga samazināšanai. Komisija turklāt aktīvi izmanto pieeju, ka vajadzības gadījumā maksājumi tiek 
pārtraukti vai apturēti. 
 
Korektīvo pasākumu ziņā jāatzīmē, ka 2015. gadā finanšu korekciju un atgūto līdzekļu kopsumma bija gandrīz EUR 3,9 miljardi, kas atbilst 
2,7 % no veiktajiem maksājumiem. Komisija turklāt 2015. finanšu gada beigās pirmoreiz sniedza prognozi par riskam pakļautajām 
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summām programmu slēgšanas brīdī, t. i., konsolidēto aplēsi par kļūdu skartajām summām programmu beigšanās brīdī pēc visu korektīvo 
pasākumu īstenošanas. Šī pieeja izriet no tā, ka kontroles cikls aptver vairākus gadus – projektu finansēšana un īstenošana ilgst vairāk nekā 
vienu gadu. Dažādās politikas jomās riskam pakļautās summas slēgšanas brīdī 2015. gadā bija 0,8–1,3 %. 
 
Es, tāpat kā pārējie komisāri, pilnībā apņemos turpināt šo labo sadarbību un īstenot pasākumus, par kuriem vienošanās panākta iepriekšējā 
gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā.  

 

 
2. 

 
Priekšsēdētāja vietniece Kristalīna Georgijeva savu pilnvaru sākumā uzsāka darbu pie iniciatīvas “Uz rezultātiem vērsts ES 
budžets” (Budget Focused on Results — BFOR). Eiropas Parlaments, jo īpaši Budžeta kontroles komiteja, stingri atbalstīja 
viņas centienus un cer virzīties uz tādu ES budžeta izlietojumu, kas ir vairāk balstīts uz darbības rezultātiem. Vai, Jūsuprāt, 
ir nepieciešams lielāks uzsvars uz darbības rezultātiem un vai Jūs kā par ES budžetu atbildīgais komisārs turpināsiet 
priekšsēdētāja vietnieces Kristalīnas Georgijevas centienus veikt konkrētus pasākumus, lai virzītos uz tādu budžeta 
plānošanu, kuras pamatā ir darbības rezultāti? 
 
Es visnotaļ atbalstu iniciatīvu “Uz rezultātiem vērsts ES budžets” (BFOR). Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk tiek uzdots jautājums par to, 
kādu labumu dod dalība Savienībā. ES budžeta pozitīvā ietekme uz cilvēkiem un kopienām ir pavisam konkrēts veids, kā parādīt, kādu 
labumu dod mūsu iestādes. Gan tas, ka publiskie resursi ir ierobežoti, gan arvien biežākās un lielāka mēroga ārkārtas situācijas 
nenovēršami nosaka to, ka sniegumam jākļūst labākam. Pēdējo pāris gadu laikā “Uz rezultātiem vērsts ES budžets” ietvaros esam 
izmantojuši iespējas, ko piedāvā ES budžeta snieguma satvars, kas ieviests pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā nolūkā stiprināt sniegumu, 
vienlaikus turpinot nodrošināt atbilstību.  
 
Uz sniegumu vērstas budžeta plānošanas jomā pakāpeniski tiek gūti ievērojami panākumi. Salīdzinājums ar starptautisko praksi liecina, ka 
ES budžeta snieguma sistēma ir augstu attīstīta un saskan ar starptautisko paraugpraksi – tā ir modelēta tā, lai regulāri informētu budžeta 
lēmējinstitūciju par sniegumu un rezultātiem. Turklāt gadījumos, kad tas ir lietderīgi, tā ietver uz sniegumu vērstas budžeta plānošanas 
tiešus elementus, piemēram, snieguma rezervi attiecībā uz kohēzijas fondiem. Lai uzlabotu Parlamentam sniegto informāciju par sniegumu, 
šogad tika racionalizēta un vienkāršota ziņošana par sniegumu. 2016. gadā pirmoreiz publicētajā integrēto finanšu pārskatu paketē bija 
ietverts ES budžeta pārvaldības un izpildes gada ziņojums. Tas ne tikai nodrošina lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, bet arī labāku 
informāciju par rezultātiem, kas sasniegti ar ES budžeta palīdzību.  
 
Vienlīdz svarīga BFOR programmā ir atbilstība, un tā, pateicoties efektīvām kontrolēm, ir uzlabojusies. Rezultātā jaunākajā Eiropas 
Revīzijas palātas gada ziņojumā norādīts zemāks lēstais kļūdu līmenis. Komisija šo informāciju papildina ar aplēsi par riskam pakļautajām 
summām programmu slēgšanas brīdī, proti, kontroļu efektivitāti visā programmu dzīves ciklā.  
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Trešais aspekts saistās ar pastāvīgo darbu pie vienkāršošanas. Vienkāršāki noteikumi palielina gan kontroļu, gan programmu efektivitāti. 
Daudzgadu finanšu shēmas pārskats, ko Komisija iesniedza 2016. gadā, bija sagatavots, balstoties uz BFOR principiem, tāpat kā 
2017. gada budžeta priekšlikums, kurā visās budžeta izdevumu kategorijās bija ņemts vērā programmu sniegums.  
 
Visbeidzot, uz sniegumu balstīts ES budžets nozīmē pārskatatbildību ne tikai attiecībā pret budžeta lēmējinstitūciju, bet arī ieinteresētajām 
personām vispār un – pats galvenais – Eiropas nodokļu maksātājiem. BFOR nodrošināja, ka informācija par sniegumu ir vērsta uz 
ieinteresētajām personām. Tāpēc es plānoju turpināt rīkot ikgadējas BFOR konferences. Pildot savas pašreizējās funkcijas kā digitālās 
ekonomikas un sabiedrības komisārs, esmu pieredzējis, cik nozīmīgas ir ieinteresēto personu kopīgas tikšanās un kā tās var pastiprināt ES 
iestāžu veikumu. Manā skatījumā BFOR konferences ir padziļinājušas politisko dialogu par ES budžeta sniegumu un ir bijušas nozīmīgs 
elements uzlabojumu ieviešanā un daudzgadu finanšu shēmas pārskata sagatavošanā. Ekspertu tikšanās jautājumos par budžeta plānošanu 
snieguma perspektīvā, kuras tika organizētas kopā ar Eiropas iestāžu pārstāvjiem, BFOR ir devušas vērtīgu ekspertu analīžu pienesumu, un 
tādējādi ir pastiprinājušas kopīgo zināšanu bāzi par paraugpraksi snieguma jomā un sekmējušas disciplīnu, pārskatatbildību un uzticības 
veidošanos. Visbeidzot, pateicoties lietotnei EU Results, sabiedrībai ir viegli pieejama informācija par rezultātiem, kas gūti ar ES budžeta 
palīdzību, proti, informācija par daudziem projektiem, kuri īstenoti visā Savienībā. 
 
Es apņemos turpināt BFOR darbu pie budžeta plānošanas snieguma perspektīvā, veicot konkrētus pasākumus ar mērķi mazināt esošā 
snieguma satvara sarežģītību un optimizēt snieguma informācijas izmantošanu. Pieredze, kas gūta pēdējos divos BFOR iniciatīvas 
īstenošanas gados, lieti noderēs jaunās daudzgadu finanšu shēmas sagatavošanā, tostarp plānojot uz sniegumu vērstu budžetu nākamā 
posma programmām. Šajā kontekstā galvenā ievirze joprojām būs koncentrēšanās uz to, kādās jomās mēs tērējam līdzekļus, kādi 
ieguldījumi tiek veikti no ES budžeta un kā tiek novērtēts sniegums, kā arī to, kā mēs nodrošinām komunikāciju par sasniegtajiem 
rezultātiem.  

 
 

 
3. 

 
Dalībvalstu paziņoto datu ticamība 
 
Eiropas Revīzijas palāta vairākos gada ziņojumos ir norādījusi, ka būtu iespējams uzlabot to datu precizitāti, kurus dalībvalstis sūta 
Komisijai dalītās pārvaldības ietvaros. Vai Jūs uzskatāt, ka Komisija varētu aktīvāk iesaistīties šīs situācijas uzlabošanā? Kā Jūs kā par 
budžetu atbildīgais komisārs risināsiet šo problēmu? 

Dati, kurus dalībvalstis paziņo Komisijai dalītās pārvaldības ietvaros, izriet no valsts līmenī veikto kontroļu un revīziju rezultātiem. 
Paziņotie dati ietver informāciju par visām atklātajām kļūdām. Turklāt neatkarīgās revīzijas iestādes un sertifikācijas struktūras ziņo arī par 
pārvaldības un kontroles sistēmu nepilnībām. Komisija atbilstoši savām uzraudzības funkcijām pastāvīgi sadarbojas ar dalībvalstīm nolūkā 
palīdzēt tām uzlabot kontroles sistēmu efektivitāti. To iespējams veikt arī ar rīcības plāniem, kurus Komisijas dienesti cieši uzrauga. Ja 
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problēmas netiek novērstas saknē ar šo preventīvo mehānismu palīdzību, tās var novērst ar korektīvajiem pasākumiem, kurus Komisija veic 
ES budžeta aizsardzībai (maksājumu pārtraukšana vai apturēšana, finanšu korekcijas). 
 
Komisija dalībvalstīm turpinās sniegt norādes, konsultācijas un atbalstu, lai tās varētu uzlabot un nostiprināt savas sistēmas, tostarp lai 
dalītās pārvaldības ietvaros varētu uzlabot revīzijas iestāžu un sertifikācijas struktūru veikto validēšanu datiem, kas tiek paziņoti Komisijai. 
 
 
Visi šie jautājumi ir tikuši risināti arī budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā ar attiecīgajiem komisāriem, kuri, esmu pārliecināts, ir 
snieguši visus nepieciešamos skaidrojumus. 
 
Es nodrošināšu, ka Budžeta ģenerāldirektorāts turpinās pārējiem ģenerāldirektorātiem sniegt norādes par to, kā gada darbības pārskatos 
uzticami un konsekventi atspoguļot dalībvalstu sniegtos datus un vajadzības gadījumā veikt nepieciešamās korekcijas.  

 
 
 

4. 

 
Kohēzijas politikas finanšu pārvaldības uzlabošana 
 
Komisāram, kas kontrolē kohēzijas politikas izdevumus, nevajadzētu nodarboties tikai ar pārkāpumu konstatēšanu un sankciju 
piemērošanu. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto, lai vāktu informāciju par pārkāpumu iemesliem un faktus par labas prakses piemēriem. 
Kādus risinājumus Jūs iesakāt — jo īpaši ar krāpšanu nesaistītu pārkāpumu gadījumā —, lai kontrolētu un izmantotu kohēzijas 
politikas līdzekļus? 

Es piekrītu, ka Komisijai ES budžets būtu jāaizsargā ne tikai ar korektīviem pasākumiem, bet arī ar preventīvām darbībām. 
  
Kohēzijas politikas jomā Komisija jau ir veikusi šādus preventīvus pasākumus nolūkā novērst kļūdu rašanos.  
 
Tā dalībvalstīm ir nodrošinājusi sīkas norādes, paraugprakses apmaiņu, kursus un seminārus, kā arī tādus jaunus rīkus kā kontroles saraksti, 
kas sistemātiski tiek nosūtīti valstu revīzijas iestādēm, un datorizēts datizraces rīks (Arachne), kas palīdz novērst un atklāt krāpšanas riskus, 
jo īpaši korupciju publiskā iepirkuma jomā.  
 
Īpaša vērība ir veltīta publiskajam iepirkumam un atbilstībai valsts atbalsta noteikumiem, attiecībā uz ko ir pieņemti rīcības plāni, ar kuriem 
attiecīgie ģenerāldirektorāti tiek iesaistīti kļūdu cēloņu novēršanā. Komisija turklāt aktīvi veicina vienkāršoto izmaksu iespēju izmantošanu, 
kam ir daudz mazāks kļūdu risks. 
 
Komisijas dienesti ir īstenojuši mērķtiecīgus pasākumus nolūkā palīdzēt dalībvalstīm uzlabot administratīvās spējas. Jau īstenoto vai 
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īstenošanā esošo pasākumu vidū ir jo īpaši šādi:  
 

- speciālo zināšanu apmaiņa starp vienādranga iestādēm, kuras pārvalda programmas (“TAIEX REGIO PEER 2 PEER”); 
 

- pārvaldības, sertifikācijas un revīzijas iestādēm paredzēta stratēģiska mācību programma par jauno regulu īstenošanu; 
 

- kompetenču satvars ERAF un Kohēzijas fonda efektīvai pārvaldībai un īstenošanai; 
 

- specializēti darbsemināri šajā ziņā svarīgākajās dalībvalstīs par efektīvu un samērīgu krāpšanas/korupcijas apkarošanas pasākumu 
īstenošanu ar mērķi palielināt informētību par riskiem un apzināšanos, ka ir iespējams veikt preventīvus pasākumus; 

 
- integritātes paktu izmēģinājuma projekti sadarbībā ar Transparency International. 

 
Komisijas un dalībvalstu kopīgais darbs dod rezultātus. Eiropas Revīzijas palāta savā 2015. gada ziņojumā norādīja, ka tās kopš 2009. gada 
veiktā revīzija liecina, ka kļūdu līmenis 2007.–2013. gada plānošanas periodā bija ievērojami zemāks nekā 2000.–2006. gada plānošanas 
periodā.  
2014.–2020. gada plānošanas periodā tiks turpināts darbs pie kļūdu līmeņa samazināšanas jau no paša sākuma līdz ar jauna un uzlabota 
pārliecības iegūšanas modeļa ieviešanu, ar ko dalībvalstīm tiek radīti spēcīgāki stimuli novērst un labot kļūdas. Piemēram, Komisijai ir 
jāpiemēro neto finanšu korekcijas gadījumos, kad valsts iestādes nav atklājušas būtiskus pārvaldības un kontroles sistēmas trūkumus. 
Komisija turpinās sniegt atbalstu dalībvalstīm šo jauno sistēmu ieviešanā un turpinās atbalstīt tādus vienkāršošanas pasākumus kā 
vienkāršotās izmaksu iespējas. 
 
 

  
Etingera kunga nesenie izteikumi 
 

 
5. 

 
2016. gada 26. oktobrī komisārs Etingers Hamburgā teica runu, kurā viņš pauda tiešas vai netiešas diskriminējošas piezīmes par 
ķīniešiem, sievietēm un LGBTI personām. Komisāra portfelī ir iekļauti cilvēkresursu jautājumi. Vai komisārs varētu paskaidrot, kā viņš 
veicinās daudzveidību cilvēkresursu jomā, jo īpaši attiecībā uz etniskajām minoritātēm, sievietēm un LGBTI personām, un atgūs 
uzticību šajā ziņā? 
 
Es no tiesas nožēloju, ka manā runā lietotie vārdi ir aizskāruši cilvēkus. Tas tā nebija domāts. Esmu nelokāmi pārliecināts, ka daudzveidībā 
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ir spēks un ka tā ir viena no Eiropas projekta pamatvērtībām. Savā politiskajā karjerā un jo īpaši Eiropas iestādēs esmu pieredzējis, ka 
daudzveidība un respekts pret cilvēkiem, kas ir citādi, bagātina mūsu perspektīvu.  

Publiskās pārvaldes iestādēm visur Eiropā jācenšas vairāk iet kopsolī ar cilvēkiem, kuriem tās kalpo, un jāatspoguļo daudzveidīgā un 
kompleksā sabiedrība, kurā dzīvojam. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Komisija nedrīkstētu būt nekāds izņēmums. Līdz ar sabiedrības 
pastāvīgo attīstību jāattīstās arī tam, kā mēs strādājam Komisijā. Es par prioritāti uzskatu to, lai mūsu cilvēkresursi būtu daudzveidīgi un 
elastīgi un lai mēs maksimāli liktu lietā mūsu talantus un atraisītu ikviena darbinieku potenciālu.  

Komisija kopš 1988. gada ir pieņēmusi rīcības programmas ar mērķi nodrošināt iespēju vienlīdzību, sākotnēji galvenokārt pievēršoties abu 
dzimumu pārstāvībai. Šajā ziņā Eiropas Komisija ir guvusi ievērojamus panākumus. Pašlaik mūsu darbinieku vidū ir daudz vairāk sieviešu 
– aptuveni 55 % no darbinieku kopskaita. 

Taču mana nostāja ir tāda, ka Komisijai kā tiesību aktu iniciatorei un Līgumu uzraudzītājai ir īpašs pienākums nodrošināt iespēju 
vienlīdzību Eiropas iedzīvotājiem, un esmu gandarīts, ka Parlaments pievērš uzmanību šiem jautājumiem. Mans nolūks ir nodrošināt, ka 
Komisija daudzveidības un iekļautības ziņā ir viena no pirmrindniecēm.  

Es plānoju tuvākajos mēnešos nākt klajā ar Paziņojumu par daudzveidību un iekļautību, kurā būs uzskaitīti galvenie pasākumi, kurus 
Eiropas Komisija plāno īstenot līdz 2019. gadam, lai veicinātu sava personāla daudzveidību un iekļautību. Es gādāšu ne tikai par to, lai šā 
paziņojuma sagatavošana tiktu visā drīzumā pabeigta, bet arī par to, lai ierosinātie pasākumi pēc to stāšanās spēkā tiktu pilnībā īstenoti. 

Vienkārši izsakoties, daudzveidīga un iekļaujoša darba vide mūsu personālam nozīmē labākus rezultātus Komisijai. Spriest par pretendentu 
vai darbinieku, balstoties nevis uz talantiem un prasmēm, bet dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi 
utt., ir ne tikai pretrunā Civildienesta noteikumiem, bet turklāt ir absolūti neracionāli. Tāpēc daudzveidības veicināšana un iekļaujošas vides 
veidošana ir būtiski līdzekļi, kā piesaistīt labākos darbiniekus un nodrošināt labākos pakalpojumus. Turklāt neaizmirsīsim, kas ir mūsu 
galvenās ieinteresētās personas. Tie ir Eiropas iedzīvotāji, kurus mēs pārstāvam un kuru uzticēšanos mums jācenšas saglabāt. Ja 
atspoguļosim Eiropas daudzveidību un strādāsim, pilnībā realizējot savu potenciālu, iedzīvotāji novērtēs mūsu darbu un mēs savukārt 
varēsim labāk izprast cilvēku vajadzības un apmierināt tās. 

Es vēlos ne tikai vienkārši panākt atbilstību, bet apņemos padarīt daudzveidības un iekļautības vērtības par Komisijas darba kultūras 
neatņemamu sastāvdaļu. Mums būtu jātiecas uz tādu darba kultūru, kurā nevienam nerodas sajūta, ka būtu jāslēpj kāda savas identitātes 
daļa, baidoties no diskriminācijas. Ļoti svarīgi ir veicināt informētību par daudzveidību un iekļautību. Taču tikpat svarīgi ir nodrošināt 
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tiesisko aizsardzību, un es atbalstīšu sistemātisku rīcību diskriminācijas, nevienlīdzības vai neiecietības lietās.  

Mana prioritāte būs arī sasniegt priekšsēdētāja pilnvaru perioda sākumā izvirzīto mērķi līdz 2019. gadam panākt, ka vadošos amatos 40 % 
ir sievietes. Šajā ziņā mums jau ir labas sekmes, īpaši attiecībā uz sieviešu īpatsvaru augstākajā vadībā. Taču es apzinos, ka līdz 40 % 
mērķa sasniegšanai vēl ir daudz darāmā. Es plānoju cieši sekot līdzi virzībai uz šo 40 % mērķi un nodrošināt, ka visi Komisijas dienesti 
reāli dod savu artavu šā mērķa sasniegšanā. Es arī uzskatu, ka ir vajadzīgi pasākumi, kas sekmētu sieviešu talantu maksimālu izmantošanu 
un palielinātu uz augstākā un vidējā līmeņa vadības amatiem pretendējošo sieviešu skaitu. Šo pasākumu vidū būs, piemērām, mācību kursi, 
mentorēšanas shēmas un elastīga darba režīma shēmas. 

 
 

6. 
 
Diskriminācijas novēršana un līdztiesība ir svarīgas Eiropas vērtības, kas veido ES pamatu. Eiropas Komisijai ir jāievēro un 
jāaizsargā šīs vērtības, lai nodrošinātu ES vispārējo uzticamību un leģitimitāti, kam jāizpaužas visā tās darbā, kā arī 
iekšējās pārvaldības un cilvēkresursu politikā. Eiropas Komisijā ir svarīgi aizsargāt neaizsargātas iedzīvotāju grupas pret 
naidu, diskrimināciju un vardarbību.  
 
Kā Komisija to plāno turpmāk nodrošināt, izmantojot izturēšanās kodeksu, un kādi instrumenti ir pieejami Komisijai, lai 
piemērotu sankcijas komisāriem vai darbiniekiem, kuri pauž rasistiskus vai naidu kurinošus, tostarp homofobiskus un 
transfobiskus, izteikumus? Kā Komisija plāno nodrošināt to, lai komisāri un Komisijas darbinieki ievērotu Eiropas vērtības, 
piemēram, tās, kas noteiktas Pamattiesību hartā? 
 
Vai Komisija, ieceļot par cilvēkresursiem atbildīgo komisāru, skaidri apņemsies pieņemt tādu Komisijas iekšējo personāla 
politiku, kas pilnīgi nodrošina nediskrimināciju visu to iemeslu dēļ, kuri ir noteikti ES līgumos un judikatūrā, un veicināt 
daudzveidību, tādējādi izveidojot patiesi iekļaujošu darbavietu visiem, tostarp LGBTI personām? 
 
Kā Komisija plāno reformēt savu iekšējo personāla politiku, lai visiem, tostarp LGBTI personām, nodrošinātu pilnīgi 
iekļaujošu darbavietu? 
 
Es pilnīgi piekrītu uzskatam, ka diskriminācijas novēršana un līdztiesība ir svarīgas Eiropas vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatā. 
Komisijai jau ir tiesiskais regulējums, kas aizsargā šīs vērtības, taču es plānoju iet vēl tālāk. Visi komisāri ir apņēmušies ievērot Eiropas 
vērtības. Uzņemoties savu amatu, komisāri Eiropas Savienības Tiesā svinīgi zvēr ievērot ES līgumus un Pamattiesību hartu, pildīt savus 
pienākumus pilnīgi neatkarīgi un Savienības vispārējās interesēs un ievērot savus pienākumus gan pilnvaru laikā, gan pēc tā. Priekšsēdētājs 
Junkers ir vairākkārt atgādinājis, ka visa komisāru kolēģija ir nelokāmi apņēmusies ievērot Hartu un tās noteiktās pamattiesības visās ES 
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politikas jomās, par kurām atbild Komisija. 

Attiecībā uz iespējamām sankcijām saistībā ar komisāru pienākumu pildīšanu ir vērts atzīmēt, ka jau esošais tiesiskais regulējums dod 
iespēju risināt visu veidu situācijas: 

- LES 17. panta 6. punkts, kā arī Komisāru izturēšanās kodeksa 2.1. iedaļa paredz, ka Komisijas loceklis atkāpjas no amata, ja to 
pieprasa priekšsēdētājs. Bez tam, ja EP prasa Komisijas priekšsēdētājam izteikt neuzticību atsevišķam Komisijas loceklim, priekšsēdētājam 
saskaņā ar pamatnolīgumu ir vai nu jāpieprasa šā komisāra demisija, vai attiecīgi jāpaskaidro savs atteikums; 

- LESD 245. un 247. pants paredz, ka nopietna pārkāpuma gadījumā Tiesa pēc Padomes vai Komisijas lūguma var lemt, ka attiecīgo 
komisāru atlaiž vai arī viņam atņem tiesības uz pensiju vai citām priekšrocībām;  

- Komisija var publiski paust nosodījumu par mazākas nozīmes pārkāpumiem, kuri netiktu iesniegti izskatīšanai Tiesā.  

Komisija darbojas saskaņā ar skaidru tiesisko regulējumu, kuru nosaka Civildienesta noteikumi, un uz to attiecas Tiesas kontroles 
pilnvaras. Komisijai ir pienākums pilnībā īstenot noteikumus, kas paredzēti Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām. 

Diskriminācijas aizlieguma pamatvērtības ir nostiprinātas Līgumā par Eiropas Savienības darbību, Pamattiesību hartā un Civildienesta 
noteikumos. Piemēram, LESD 10. pantā Komisijai ir noteikts pienākums ievērot diskriminācijas aizliegumu visās politikas jomās, tostarp 
savā cilvēkresursu politikā. 

Tomēr es plānoju šo tiesisko regulējumu papildināt ar iekšējo politiku, kurā būtu skaidri noteikts, kādā veidā Komisijā ir piemērojamas 
iespēju vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma vērtības, kas ir Eiropas projekta pamatā. Tāpēc es plānoju pieņemt Paziņojumu par 
daudzveidību un iekļautību.  

Papildus paziņojumā paredzētajiem regulatīvajiem pasākumiem stingra atbilstība diskriminācijas aizlieguma principam tiks nodrošināta arī 
ar vairākiem informatīviem pasākumiem un sistemātisku rīcību diskriminācijas, nevienlīdzības vai neiecietības lietās. 

Gan komisāriem, gan darbiniekiem ir tiesības uz vārda brīvību. Protams, publiskās intereses prasa, lai uz šīm tiesībām tiktu attiecināti 
atsevišķi pamatoti ierobežojumi, kas saistīti ar lojalitātes, objektivitātes un apdomības pienākumiem. 

Rasistiski vai naidu kurinoši – tostarp homofobiski un transfobiski – izteikumi ir stingri nosodāmi, un pret tiem ir jācīnās. Komisijai būtu 
ne tikai ar pastāvīgām informēšanas un izpratnes veidošanas kampaņām jārada darbiniekos izpratne par nepieciešamību ievērot ētikas 
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pienākumus un rīkoties preventīvi, bet arī jāveic apņēmīgi un atturoši disciplināratbildības pasākumi, ja darbinieki neievēro noteikumus.  

Attiecībā uz komisāriem pienākumi un iespējamās sankcijas ir noteikti Līgumā (LESD 245. un 247. pants) un precizēti Komisāru 
izturēšanās kodeksā. Attiecībā uz darbiniekiem Civildienesta noteikumos ir paredzētas dažādu veidu iespējamās sankcijas par pienākumu 
pārkāpumiem, sākot no administratīva brīdinājuma līdz pazemināšanai amatā un smagākajos gadījumos – atlaišanai un/vai pensijas tiesību 
samazināšanai. Lai izskatītu gadījumus, kuros darbinieki, iespējams, ir pārkāpuši savus pienākumus, Komisijā ir speciāls birojs 
(Izmeklēšanas un disciplinārlietu birojs). Pēc pamatīgas procedūras, kurā ir pienācīgi nodrošinātas tiesības uz aizstāvību, var tikt noteiktas 
sankcijas.  

Attiecībā uz darbiniekiem, kas ir LGBTI, – viņiem ir pilnībā piemērojams diskriminācijas aizlieguma princips. Pašreiz spēkā esošais 
tiesiskais regulējums pilnībā atbilst minētajam principam gan pašu noteikumu, gan to piemērošanas ziņā. Kā jau minēju, Komisijas darba 
videi būtu jābūt patiesi iekļaujošai, un nevienam nedrīkstētu rasties sajūta, ka būtu jāslēpj kāda savas identitātes daļa, baidoties no 
diskriminācijas. Es pilnībā apzinos LGBTI darbinieku bažas un apņemos ieklausīties viņos un atbalstīt viņus, īpaši regulārā sadarbībā ar 
LGBTI asociācijām.  

 
 

7. 
 
Tā kā pašlaik notiek saspringtas sarunas ar Ķīnu, tostarp par vairākiem delikātiem un sensitīviem jautājumiem, vai Jūs 
uzskatāt, ka apšaubāmi ksenofobiski komentāri, ko Eiropas komisārs izsaka par Ķīnas sarunu dalībniekiem, ir konstruktīvs 
pienesums ES nostājai šajās sarunās? 
 
Mani izteikumi noteikti nav ietekmējuši sarunas ar Ķīnu. Gribu uzsvērt, ka es ļoti nožēloju to, ka mana runa radīja priekšstatu par necieņu 
pret Ķīnas tautu. 

Strādājot Komisijā un pirms tam dažādos amatos Bādenē-Virtembergā, esmu izrādījis lielu interesi par ekonomikas norisēm Ķīnas Tautas 
Republikā un dziļu cieņu par Ķīnas ekonomikas dinamiku. Man ir bijušas vairākas auglīgas tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas 
pārstāvjiem, kā arī Ķīnas uzņēmumiem, tostarp apmeklējumos Pekinā. Esmu aktīvi iesaistījies ES un Ķīnas dialogā un vienmēr esmu 
uzsvēris, ka Ķīna ir partnere un nopietna konkurente. Sarunām ar Ķīnu ir jānes pozitīvi rezultāti abām pusēm. Tāpēc es aicināju nodrošināt 
vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā uz ārvalstu investīcijām – Ķīnas uzņēmumiem būtu jābūt iespējai pārpirkt Eiropas uzņēmumus un 
Eiropas uzņēmumiem būtu jābūt iespējai pārpirkt Ķīnas uzņēmumus.  
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8. 

 
Vai Jūs Ķīnas delegācijas Eiropas Savienībā vadītājam nosūtījāt oficiālu atvainošanās vēstuli par šo incidentu? Ja jā, vai Budžeta 
kontroles komitejas locekļi varētu iepazīties ar šo dokumentu? 
 
Es nožēloju, ka manā runā lietotie vārdi ir radījuši sarūgtinājumu vai pat aizskāruši cilvēkus. Tas tā nebija domāts, un es atvainojos. Es 
nenosūtīju nekādu oficiālu vēstuli. 
 
 
 

  
Attiecības ar lobistiem  
 

 
9. 

 
Komisārs Etingers 2016. gada 18. maijā lidoja vācu uzņēmēja un lobista Klausa Mangolda privātajā lidmašīnā no Briseles uz 
Budapeštu. Lai arī Komisijas priekšsēdētājs apgalvoja, ka šis lidojums nebija sanāksme, uz kuru attiecas ES ētikas un 
pārredzamības noteikumi, vai komisārs varētu paskaidrot, kā viņš pats to uztver, jo īpaši tādēļ, ka ir maz ticams, ka sarunas 
ar Klausu Mangoldu šā divu stundu lidojuma laikā nebija saistītas ar Komisijas darbu? Vai Jūs varētu norādīt Izturēšanās 
kodeksa punktu, kurā kopīgi ceļojumi ar nereģistrētiem lobistiem tiek izslēgti no kategorijas “sanāksme”? Vai Jūs varētu 
mums iesniegt visaptverošu sarakstu, kurā būtu uzskaitīta jebkāda cita saskarsme ar lobistiem, kas, Jūsuprāt, nav 
uzskatāma par “sanāksmi”? Kādus pasākumus komisārs ir veicis, lai turpmāk novērstu interešu konfliktu rašanos? 
 
Eiropas Komisijai ir saskarsme ar visdažādākajām grupām un organizācijām, kas pārstāv konkrētas intereses. Šī saskarsme ir leģitīms un 
nepieciešams elements lēmumu pieņemšanas procesā, ja vēlamies nodrošināt, lai ES politika atspoguļotu iedzīvotāju reālās vajadzības. 
Lēmumu pieņemšanas procesam ir jābūt pārredzamam, lai to būtu iespējams pienācīgi izkontrolēt un lai nodrošinātu Savienības iestāžu 
pārskatatbildību. 
 
Komisāru izturēšanās kodeksā tikšanās jēdziens nav definēts. Taču Komisijas Lēmumā C(2014)9051 jēdziens “tikšanās” 2. panta a) punktā 
definēts šādi: “tikšanās” nozīmē divpusēju tikšanos, kas organizēta pēc organizācijas vai pašnodarbinātas personas, vai Komisijas locekļa 
un/vai attiecīgā kabineta locekļa ierosmes ar nolūku apspriest jautājumus, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu Savienībā. Šis 
termins neattiecas uz tikšanos, kas notiek Līgumos vai Savienības aktos paredzētas un Komisijas locekļa tiešajā atbildības jomā ietilpstošas 
administratīvās procedūras kontekstā, kā arī privāta vai sociāla rakstura tikšanos vai neplānotu tikšanos.”  
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Lai noteiktu, vai saskarsme ar lobistiem ir ārpus šīs definīcijas tvēruma, katrs saskarsmes gadījums jāvērtē atsevišķi, ievērojot šo definīciju. 
Šajā konkrētajā gadījumā ne Mangolda kungs, ne es nepieprasījām tikšanos. Transportu nodrošināja Ungārijas iestādes. 
 
 

 
10. 

 
Vai Jūs pārbaudījāt, vai lidojums lobista privātajā lidmašīnā no Briseles uz Budapeštu izmaksā ne vairāk par EUR 150, kas ir 
atļautā standarta dāvinājuma summa? 
 
Saskaņā ar izturēšanās kodeksu “ja komisārs, atsaucoties uz ielūgumu, apmeklē kādu pasākumu, kurā viņš pārstāv savu iestādi, to 
neuzskata par viesmīlības pieņemšanu.” Es uz Budapeštu braucu oficiālā komandējumā kā komisārs, un transportu piedāvāja nodrošināt 
Ungārijas valdība. Tāpēc transports bija saistīts ar oficiālu komandējumu, un to nevar uzskatīt par dāvanu, kas dotu naudisku priekšorcību. 
 
 

 
11. 

 
2016. gada 18. maijā Etingera kungs nereģistrēta lobista Klausa Mangolda privātajā lidmašīnā lidoja uz Budapeštu, lai 
apmeklētu konferenci par pašvadāmiem automobiļiem. Šī sanāksme un ceļojums ar Klausu Mangoldu nebija publicēti viņa 
kalendārā.  
 
Komisijas pārstāvis Margaritis Skinass norādīja, ka Klauss Mangolds nav iesaistīts digitālajā jomā, tādēļ tā nav lobēšanas 
sanāksme. Ungārijas valdība apgalvo, ka Klauss Mangolds tika aicināts palīdzēt organizēt konferenci par digitālajiem 
automobiļiem; tas liecina par viņa iesaistīšanos Etingera kunga portfelī.  
 
Videomateriāli un fotogrāfijas pierāda, ka Klauss Mangolds un Ginters Etingers kopā apmeklēja konferenci par 
pašvadāmajiem automobiļiem, kura 19. maijā notika Budapeštas tehniskajā universitātē. 
 
Ungārijas valdība apgalvo, ka Klauss Mangolds tika aicināts palīdzēt organizēt konferenci par digitālajiem automobiļiem. 
Kāpēc Komisija to noliedza? 
 
Ja Mangolda kungs nav iesaistīts digitālajā jomā, kāpēc viņš apmeklēja tikšanos ar Viktoru Orbānu? 
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Kuru tēmu apspriešanā bija nepieciešama Mangolda kunga klātbūtne? Vai Jūs varētu paskaidrot Skinasa kunga paziņojuma 
atbilstību 1. pantam Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmumā par informācijas publicēšanu attiecībā uz Komisijas 
ģenerāldirektoru tikšanos ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām (C(2014) 9048)? 
 
Kā Etingera kungs par ceļojumu biedriem izvēlas personas, kuras nestrādā tajā pašā jomā? 
 
Kā jau norādījusi Ungārijas valdība, Mangolda kungs konsultē dažādos jautājumos, tostarp konferenču ietvaros. Mani uz šo konferenci 
uzaicināja Ungārijas valsts ekonomikas ministrs Mihājs Varga, norādot, ka par šo konferenci atbild Ungārijas valdība. Mangolda kungs 
konsultēja Ungārijas valdību šīs konferences organizēšanā. 
 
Jautājumi par Mangolda kunga dalību būtu adresējami Ungārijas valdībai, jo viņš nebija Komisijas delegācijā. 
 
Saskaņā ar Komisijas Lēmumu C(2014)9051 “Komisijas locekļi [..] publisko informāciju attiecībā uz ikvienu savu vai sava kabineta 
locekļu tikšanos ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām par jautājumiem, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu 
Savienībā”. “Tikšanās” ir definēta kā “divpusēja tikšanās, kas organizēta pēc organizācijas vai pašnodarbinātas personas, vai Komisijas 
locekļa un/vai attiecīgā kabineta locekļa ierosmes ar nolūku apspriest jautājumus, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu Savienībā”. 
Mangolda kungs nebija lūdzis sarīkot nekādu tikšanos, lai apspriestu kādus jautājumus, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu 
Savienībā. Tāpat arī es nebiju lūdzis tikšanos ar Mangolda kungu šādu jautājumu apspriešanai. 
 
Transportu uz Budapeštu ierosināja nodrošināt Ungārijas valdība. Līdz ar to es pats neizvēlējos ceļa biedrus. Principā, neskaitot savus 
kabineta darbiniekus, es neizvēlos ceļa biedrus neatkarīgi no tā, vai viņi strādā manā jomā vai nē. 
 
 

 
12. 

 
Kopš 2014. gada decembra komisāram Ginteram Etingeram kopumā ir bijušas 336 lobēšanas sanāksmes, no kurām vairāk 
nekā 270 sanāksmes bija ar uzņēmumu pārstāvjiem, tādējādi starp komisāriem izvirzoties vadībā attiecībā uz sanāksmēm 
ar nozares lobija organizācijām. Mazāk nekā 10 % no šīm sanāksmēm bija ar NVO. Kā komisārs Ginters Etingers savā 
jaunajā amatā plāno nodrošināt līdzsvarotu pieeju dažādām ieinteresēto personu grupām? 
 
Pārāk bieži tiek apgalvots, ka ES iestādes neieklausās tajā, kas rūp parastiem pilsoņiem un uzņēmumiem.  Man ir saskarsme ar dažādām 
grupām, apvienībām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, kas pārstāv konkrētas intereses. Tā ir lēmumu pieņemšanas procesa 
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pamatota un nepieciešama daļa, lai nodrošinātu, ka ES politikas nostādnes ir līdzsvarotas, vērstas uz pievienoto vērtību un atspoguļo 
pilsoņu reālās vajadzības. Tikšanos skaits nekādā ziņā nenozīmē konkrētu ietekmes līmeni Komisijas lēmumu pieņemšanas procesā, jo es 
pildu savus pienākumus pilnīgi neatkarīgi un Savienības vispārējās interesēs. Tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem bija, piemēram, svarīgs 
faktors, lai virzītu Eiropas ekonomikas digitalizāciju, palielinātu izpratni par Eiropas ekonomikas nozaru pārveidošanas nozīmi un 
izmantotu digitālā vienotā tirgus iespējas nolūkā nezaudēt konkurētspēju. Lēmumu pieņemšanas procesam ir jābūt pārredzamam un jāļauj 
veikt pienācīgu pārbaudi. 
 
Ņemot vērā manā pārziņā esošo jautājumu klāstu, reģistrētās tikšanās atspoguļo līdzsvaru starp a) manis lūgtajām tikšanām un b) 
pieprasītajām tikšanām. NVO nepieprasīja tikšanās tādā skaitā, kas būtu salīdzināms ar apvienību un uzņēmumu pieprasīto tikšanos skaitu. 
Tomēr es iespēju robežās esmu apspriedis digitālos jautājumus ar patērētāju organizācijām, NVO vai “tīkla kopienas” pārstāvjiem. 
 
Savā jaunajā amatā es plānoju būt saskarsmē ar plašu interešu pārstāvju loku un uzklausīt visas sabiedrības un ekonomikas pārstāvju 
paustās bažas. Es būšu gatavs tikties ar organizācijām un NVO atbilstīgi manai pieejamībai un plānotās tikšanās nozīmei, piemērojot visus 
pašlaik spēkā esošos noteikumus. 
 

 
 

13. 
 
Līdz šim tieši bijušās komisāres Kristalīnas Georgijevas pārvaldītais budžeta portfelis ir piesaistījis vismazāk lobistu, ja 
vērtē pēc plānotajām augsta līmeņa sanāksmēm. Agrāk komisārs Ginters Etingers bija pazīstams ar to, ka viņš tikās ar 
lobēšanas grupām, lai apspriestu tēmas, kas nav saistītas ar viņa portfeli (piemēram, sanāksmes ar VW emisiju skandāla 
laikā). Kā komisārs Ginters Etingers savā jaunajā amatā plāno rīkoties attiecībā uz sanāksmēm ar ārējām ieinteresētajām 
personām? 
 
Budžeta un cilvēkresursu portfelis ir nozīmīgs dažādiem konkrētu interešu pārstāvjiem, un viņi pamatoti pauž bažas. Tas jo īpaši attiecas uz 
dalībvalstīm un reģionālajām pašvaldībām (jāatzīmē, ka uz tikšanām ar iestāžu pārstāvjiem neattiecas pārredzamības saistības, kas noteiktas 
Komisijas Lēmumā C(2014)9051), bet arī NVO, pilsonisko sabiedrību un uzņēmumiem. Tāpēc atbildīgā komisāra uzdevumu svarīga un 
pamatota daļa ir uzklausīt šos pārstāvjus un būt saskarsmē ar tiem, lai nodrošinātu ES politikas nostādņu līdzsvarotību. Jebkuram 
komisāram, arī man, ir arī svarīgi būt labi informētam par dažādiem jautājumiem, lai nodrošinātu aktīvu līdzdalību kolēģijas lēmumu 
pieņemšanas procesā.  
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14. 

 
Ētika un godīgums 
 
Komisāre Kristalīna Georgijeva Komisijā bija atbildīga arī par cilvēkresursu pārvaldību, kas ietvēra Komisijas ierēdņu 
Rīcības kodeksa uzraudzību. Vai pēc nesenajiem personīgajiem skandāliem (2016. gada 26. oktobra runa Hamburgā un 
2016. gada 18. maija lidojums ar Klausa Mangolda privāto lidmašīnu) komisārs Ginters Etingers var pamatot, kāpēc viņš ir 
labākais kandidāts šīs jomas vadīšanai Komisijā? Kādus konkrētus pasākumus komisārs Ginters Etingers plāno īstenot, lai 
uzlabotu Komisijas ētikas un godīguma pārvaldību? 
 
Saskaņā ar LES 17. panta 6. punkta b) apakšpunktu par Komisijas iekšējo organizāciju lemj Komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs 
Junkers lūdza mani ieņemt priekšsēdētāja vietnieces Georgijevas amatu. Es šo jauno un nozīmīgo pienākumu pildīšanai veltīšu visu savu 
pieredzi un uzcītību. Šajā sakarībā es cieši un pastāvīgi sadarbošos ar Eiropas Parlamentu un jo īpaši ar kompetentajām komitejām. 

Attiecībā uz Komisijas ētikas un godīguma pārvaldības uzlabošanu es esmu pārliecināts, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums un 
pārvaldības rīki jau nodrošina stingrus un pamatotus instrumentus. Tomēr ir jācenšas pēc iespējas labi īstenot visas ētikas prasības. Tas 
ietver arī regulārus izpratnes palielināšanas pasākumus un mācības.  

Manuprāt, ir svarīgi, lai gan kolēģijas locekļi, gan darbinieki stingri ievērotu piemērojamos ētikas noteikumus un standartus, un pārkāpuma 
gadījumā tiktu veikti pienācīgi turpmāki pasākumi. Tas ir svarīgi ne tikai, lai garantētu, ka Komisija kā civildienests objektīvi, lojāli un 
pilnīgi godīgi kalpo sabiedrības interesēm, bet arī, lai no jauna pārliecinātu pilsoņus, ka iestāžu darbs kalpo visas sabiedrības interesēm. 
Šajā īpaši sarežģītajā laikā Eiropas pilsoņu uzticība ir nozīmīgāka kā jebkad. Visu šo iemeslu dēļ es uzskatu ētiku par nopietnu jautājumu. 

Komisijai ir stingri noteikumi, kas nesen tika vēl pastiprināti Civildienesta noteikumu reformas laikā. Tomēr Komisija vienmēr cenšas 
uzlabot spēkā esošo regulējumu un kalpot par paraugu. 

Ētikas principu piemērošana ir priekšnosacījums pastāvīgi augstiem profesionālajiem standartiem civildienestā, bet tiem ir jābūt zināmiem, 
skaidriem un saprotamiem, lai tos pilnībā īstenotu. Šajā sakarībā es vairošu iespējas atgādināt visiem darbiniekiem par viņiem 
piemērojamiem ētikas noteikumiem un principiem. Tādējādi mums jāturpina attīstīt mācību piedāvājumu, jāanalizē, kādā mērā mums būtu 
jāpārskata spēkā esošās pamatnostādnes vai jāizdod jaunas pamatnostādnes par svarīgiem ētikas jautājumiem. Izmantojot izpratnes 
palielināšanas pasākumus, mācību kursus u. c., Komisijai jāstiprina uz vērtībām balstīta kultūra, kā rezultātā tiek panākta vienota izpratne 
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par ētikas noteikumiem un principiem.  Tā, manuprāt, ir vislabākā preventīvā rīcība. 

Lai uzlabotu ētikas un godīguma pārvaldību Komisijā, es kopā ar priekšsēdētāju un visu kolēģiju atbalstīšu centienus  

 - stiprināt rīcības kodeksu, kā ierosinājis priekšsēdētājs Junkers, pagarinot pārejas periodu bijušajiem priekšsēdētājiem un komisāriem, un  

- katru gadu pārbaudīt deklarācijas par komisāru interesēm, tostarp viņu finanšu interesēm.  

Turklāt es esmu gatavs katru gadu ar Budžeta kontroles komiteju un Ombudu veikt viedokļu apmaiņu par ētiku un regulāras apaļā galda 
sarunas ar NVO, lai apspriestu ētikas un godīguma jautājumus.   

 

 

 

 
15. 

 

 
OLAF ģenerāldirektors: interešu konflikts 
 
Tā kā pēc Beļģijas iestāžu pieprasījuma saistībā ar izmeklēšanu Dalli lietā komisāru kolēģija nolēma atcelt OLAF ģenerāldirektora 
imunitāti, viņš ir nonācis trīspusējā interešu konfliktā. 
 
1. Kamēr kolēģija vēl lēma par imunitātes atcelšanu, ģenerāldirektors apsvēra iespēju uzsākt OLAF izmeklēšanu par Komisijas 

locekļiem. 
 
2. Kad kolēģija bija pieņēmusi lēmumu atcelt ģenerāldirektora imunitāti, viņš uzsāka tiesvedību pret Komisiju par iespējamu 

pārkāpumu šā lēmuma pieņemšanā, vienlaikus turpinot pārstāvēt Komisiju politikas jautājumos, kas ir saistīti ar viņa portfeli. 
 
3.  Kad ģenerāldirektora imunitātes atcelšana tika apstiprināta, Beļģijas prokurors sāka izmeklēt viņa lomu attiecīgajā krimināllietā. 

Tomēr vienlaikus prokurors joprojām ir OLAF un tādējādi arī ģenerāldirektora partneris cīņā pret krāpšanu, kas skar ES finanšu 
intereses Beļģijas teritorijā. 

 
Vai Jūs piekrītat, ka šie interešu konflikti varētu iedragāt gan OLAF, gan Komisijas reputāciju? Vai Jūs kā priekšsēdētāja vietnieks, 
kas ir atbildīgs par OLAF, nodrošināsiet, ka OLAF ģenerāldirektoram tiek piešķirts atvaļinājums, līdz Beļģijas iestādes būs beigušas 
izmeklēšanu, un ka viņa amatā tiek iecelts pagaidu aizvietotājs? 
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Komisija nesaskata interešu konflikta risku. Beļģijas iestāžu pieprasījums atcelt ģenerāldirektora imunitāti attiecās uz precīzu aktu 
konkrētas izmeklēšanas laikā. Komisijas lēmums tiks pieņemts, pienācīgi ņemot vērā nevainīguma prezumpciju, un lojālā sadarbībā ar 
Beļģijas iestādēm.  
 

1. Nepastāv saistība starp Komisijas izskatāmo pieprasījumu atcelt imunitāti un OLAF iespējamo izmeklēšanas darbību.  Komisijas 
lēmums tika pieņemts bez OLAF ģenerāldirektora ietekmes. Šis lēmums nekādā ziņā neskar OLAF darbības neatkarību, kuru 
Komisija ir apņēmusies ievērot un aizsargāt.  

  
2. Regulas 883/2013 17. panta 3. punktā OLAF ģenerāldirektoram ir paredzēta iespēja celt prasību Tiesā, ja viņš uzskata, ka kāds 

Komisijas pasākums rada šaubas par viņa neatkarību.     Šīs iespējas izmantošana viņam nerada interešu konfliktu. Attiecībā uz 
krāpšanas apkarošanas politikas jomu OLAF ģenerāldirektors neveic neatkarīgu darbību, un arī šajā jomā nav konstatēts interešu 
konflikta risks.    

 
3. Komisija nesaskata interešu konfliktu sadarbībā starp Beļģijas tiesu iestādēm un OLAF ģenerāldirektoru, kuri pilda savus 

uzdevumus neatkarīgi saskaņā ar attiecīgo tiesisko regulējumu un pienākumiem.  Nevainīguma prezumpcija ir pilnībā 
piemērojama, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai OLAF un tā ģenerāldirektors turpinātu aizsargāt Savienības finanšu intereses, tostarp 
Beļģijā.  
 

Pašreizējos apstākļos doma par OLAF ģenerāldirektora atstādināšanu no amata uz laiku nav lietderīga. Tas kaitētu OLAF neatkarībai un 
vājinātu Savienības finanšu interešu aizsardzību.  
 
 

 

 
16. 

 
Iepriekšējais portfelis 
 
Komisār Ginter Etinger, būdams digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs, Jūs esat uzsācis vairākas reformas attiecībā 
uz datu aizsardzību, iepirkšanos tiešsaistē, digitalizāciju, autortiesībām utt. Tagad šīs iniciatīvas ir labi jāpamato un 
jāaizstāv, lai tās tiktu iekļautas Eiropas tiesību aktos. Vai, Jūsuprāt, portfeļa maiņa radītu nedrošību nozarē un varētu 
izraisīt problēmas? 
 
Pirmos divus gadus sava mandāta laika es kā komisārs, kas atbild par digitālo ekonomiku un sabiedrību, ar apņēmību un entuziasmu virzīju 
digitalizācijas programmu.  Esot pārliecināts, ka digitālā revolūcija ir nozīmīga iespēja visiem Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem, es devu 
ieguldījumu digitālā vienotā tirgus stratēģijā un ierosināju Komisijai lielu daļu no stratēģijā aprakstītajiem pasākumiem. 
Tagad ir svarīgi turpināt programmas virzību. Tomēr šī programma nav tikai viena komisāra programma, tā ir komisāru grupas pārziņā.  
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Priekšsēdētāja vietnieks Ansips vadīja digitālā vienotā tirgus koordināciju un turpinās to darīt. Esmu pārliecināts, ka virzībā uz digitālo 
vienoto tirgu nebūs pārrāvumu, un sava jaunā portfeļa iespēju robežās es vēlos palīdzēt digitalizācijas programmas turpmākajai virzībai.  
 

 

 
17. 

 
EAF 
 
Kāda ir Jūsu attieksme pret EAF iekļaušanu pastāvīgajā budžetā? 

Kopš tā izveides ar Romas līgumiem 1957. gadā Eiropas Attīstības fondam (EAF) ir bijis savs tiesiskais regulējums, un tas nav bijis 
iekļauts ES budžetā. Ar finansējumu aptuveni EUR 30,5 miljardu apmērā 2014.–2020. gadam (11. EAF) tā tomēr ir ļoti ievērojama daļa no 
ES attīstības sadarbības īstenošanai pieejamajiem līdzekļiem. Es ļoti labi zinu, ka Eiropas Parlaments jau sen ierosināja EAF pilnīgu 
iekļaušanu ES budžetā, jo īpaši uzlabotas demokrātiskās kontroles un pārskatatbildības iemeslu dēļ. 
 
Lai veicinātu iespējamo iekļaušanu budžetā, pēdējos gados ir pakāpeniski saskaņotas finansēšanas daļas un finanšu noteikumi, kas 
piemērojami EAF, lai tos pēc iespējas tuvinātu ES budžetam piemērojamiem noteikumiem.  
 
Kā norādīts Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojumā par DFS vidusposma novērtēšanu1, attiecībā uz EAF iekļaušanu budžetā 
Komisija rūpīgi analizēs turpmāko virzību, ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus un apsvērumus, tostarp:  
 
– ārējās darbības instrumentu pēc 2020. gada vispārējo uzbūvi un struktūru;  
– partnerības veidu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm pēc Kotonū nolīguma termiņa 

beigām 2020. gadā;  
– pieredzi, kas gūta no iepriekšējās darbības izvērtējumiem, apspriešanās ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtējumiem par 
dažādiem pasākumiem.  
 
Tāpēc šis jautājums būs manā darba kārtībā saistībā ar gatavošanos nākamajai DFS.  

 

                                                           
1 Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots dokumentam Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam 
vidusposma pārskats/pārskatīšana – Uz rezultātiem orientēts ES budžets”, SWD(2016) 299 final, 14.9.2016., 36. lpp. 
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18. 

 
ES finanšu interešu aizsardzība 
 
Kādus pasākumus Jūs plānojat veikt saistībā ar ES finanšu interešu aizsardzību, lai saglabātu ES budžeta ieguldījumu 
uzticamību, reputāciju un godīgumu — jo īpaši attiecībā uz kohēzijas politiku? 
 
Lai saglabātu ES budžeta ieguldījumu uzticamību, reputāciju un galvenokārt godīgumu, jo īpaši kohēzijas politikas jomā, ir nepieciešama 
daudzšķautņaina pieeja, kas ietver budžeta līdzekļu sadali, izdevumu programmu izstrādi un pasākumus pārkāpumu novēršanai, atklāšanai 
un labošanai, un cīņu pret krāpšanu, korupciju un citu nelikumīgu darbību, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses.  Komisija ir 
apņēmusies pastāvīgi veikt atbilstošus pasākumus un īstenot paraugpraksi visās šajās jomās. 

• 2014.–2020. gada izdevumu periodam pirmo reizi ir ieviests pienākums2 dalībvalstīm savas dalītajā pārvaldībā īstenoto strukturālo 
un investīciju fondu pārvaldības un kontroles sistēmas aprīkot ar samērīgiem un efektīviem krāpšanas apkarošanas pasākumiem. 
Kopumā Komisijai ir pastāvīgs dialogs ar dalībvalstīm, lai uzlabotu to spējas un rīkus krāpšanas apkarošanai. Piemēram, dalībvalstu 
rīcībā ir nodots riska novērtēšanas rīks “ARACHNE”, kas palīdz apzināt riskantus projektus, līgumus un darbuzņēmējus, lai 
vadošās iestādes varētu veikt turpmākus pasākumus. 

• Jaunās publiskā iepirkuma direktīvas cita starpā paredz minimālo standartu noteikšanu interešu konfliktu definēšanā, dalībvalstu 
pienākumu veikt atbilstīgus pasākumus, lai noteiktu, novērstu un risinātu interešu konfliktus, izslēgšanas iemeslu paplašināšanu 
pretendentiem un obligāta e-iepirkuma ieviešanu dalībvalstīs līdz 2018. gadam.  

• Komisija gatavo arī krāpšanas apkarošanas stratēģijas atjauninājumu (pēc pirmajā Komisijas 2011. gada krāpšanas apkarošanas 
stratēģijā ierosināto visu pasākumu pilnīgas īstenošanas) un ir pastiprinājusi valstu krāpšanas apkarošanas stratēģiju veicināšanu 
dalībvalstīs.  

 
  

ES finansēšanas modelis(-ļi) 
 

                                                           
2 Kopīgo noteikumu regulas 125. panta 4. punkta c) apakšpunkts 
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19. 

 
Izstrādājot Eiropas aizsardzības rīcības plānu, Komisija nesen vienojās, ka dalībvalstu iemaksas tiks atskaitītas no 
strukturālajiem fiskālajiem pasākumiem, ko dalībvalstis plāno īstenot, un ka tāds pats princips attieksies uz garantijām, 
ciktāl tās ietekmē deficītu un/vai parādu. Kāds ir Jūsu viedoklis par šā principa attiecināšanu arī uz citām izdevumu jomām, 
kurām ir raksturīgi līdzīgi dalībvalstu iemaksu mehānismi? (Proti, ESIF vietējie un reģionālie ieguldījumi, ES projektu valsts 
finansējums utt.) 
 
ES budžeta noteikumiem, tostarp Stabilitātes un izaugsmes paktam (SIP), ir piekritušas visas dalībvalstis ar galveno mērķi nodrošināt 
publisko finanšu stabilitāti un panākt makroekonomisko stabilitāti Eiropas Savienībā. 

SIP noteikumi neparedz nekāda veida izdevumu izslēgšanu no budžeta uzraudzības jomas, lai nodrošinātu publisko finanšu stabilitāti. SIP 
ietvaros tiek uzskatīts, ka visi publiskie izdevumi atbilstīgi jāfinansē.  Citādi samilzīs publiskā sektora parādsaistības, un eurozonā pastāvēs 
risks atkal saskarties ar nelabvēlīgām sekām, kuras mēs pieredzējām eurozonas parāda krīzes laikā. 

Tomēr SIP paredz, ka dažus pasākumus, tā sauktos “vienreizējos pasākumus”, varētu atskaitīt no strukturālās bilances noteiktos apstākļos 
un ar nosacījumu, ka šo pasākumu ietekme uz budžetu ir pārejoša, kas nerada budžeta stāvokļa pastāvīgas izmaiņas.    

Lai izvairītos no tā, ka “vienreizējo pasākumu” interpretācija ir pretrunā SIP burtam un garam un rada nepilnības budžeta uzraudzības 
regulējumā, Komisija izdeva precīzus norādījumus un iepazīstināja ar tiem dalībvalstis Ekonomikas un finanšu komitejas aizvietotāju 
grupā. Šie norādījumi pēc tam tika publicēti 2015. gada publisko finanšu ziņojumā.3 “Vienreizējo pasākumu” piemērošanai jāpaliek rūpīgi 
ierobežotai. 

Turklāt SIP atvieglojuma izmantošana, lai veicinātu Komisijas citas politikas jomas, bieži vien nav labākais instruments, jo šo politikas 
jomu šķēršļi bieži ir strukturāli un nav saistīti ar fiskālo disciplīnu.   Publisko izdevumu pārdale izaugsmei labvēlīgākiem vai stratēģiskiem 
posteņiem šajā ziņā var palīdzēt, neapdraudot fiskālās uzraudzības ticamību.   

 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. Šajos norādījumos ietverti vairāki principi, kas jāapsver kopā, novērtējot pasākuma kā “vienreizēja” atbilstību.  
Pirmkārt, “vienreizējiem” pasākumiem jābūt tādiem, kas nav atkārtoti. Otrkārt, tie nedrīkst būt pieņemti ar tiesību aktu vai autonomu valdības lēmumu. Tie nedrīkst ietvert nepastāvīgus 
ieņēmumu vai izdevumu komponentus, kā arī apzinātus politikas pasākumus, kas palielina valsts budžeta deficītu. Visbeidzot, tiem jābūt nozīmīgai ietekmei uz vispārējās valdības budžeta 
bilanci.   

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf
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20. 

 
ES finansēšanas modelis pamatā ir veidots pēc Vācijas parauga, jo īpaši periodā pēc euro un Stabilitātes pakta ieviešanas, un 
Vācija pieņēma lēmumu no 2016. gada 14. oktobra radikāli izmainīt valsts un federālo zemju finansēšanas modeli, nosakot, 
ka no 2020. līdz 2030. gadam valsts piešķirs federālajām zemēm vairāk nekā EUR 9 miljardus gadā. Kā, Jūsuprāt, šīs 
izmaiņas ietekmēs ES jaunās finanšu iespējas? 
 
Es esmu informēts par neseno vienošanos Vācijā reformēt “Länderfinanzausgleich” sistēmu, tostarp dažu jaunu uzdevumu piešķiršanu 
federālajam līmenim un jaunām summām, kas būs jāfinansē “Bund”. 

Tomēr es negribētu piekrist jautājuma pieņēmumam, ka ES “finansēšanas modelis” “pamatā ir veidots pēc Vācijas parauga”. ES 
vispārējais budžets nekad nebija iecerēts kā fiskālas izlīdzināšanas vai ievērojamas un mērķtiecīgas pārdales sistēma.  Starp dalībvalstīm 
nav tiešu finanšu pārvedumu. Starp reģioniem un dalībvalstīm veiktās pārdales ietekme, kas rodas no mūsu ES budžeta finansējuma, lielā 
mērā izriet no izdevumu sadales programmām, piemēram, kohēzijas politikas, ar kurām tiek īstenoti ES līmenī noteiktie mērķi.      

ES nav sistēmas, saskaņā ar kuru vai nu  

- dalībvalstis pārskaita finanšu līdzekļus savā starpā, vai  

- no neatkarīgiem ieņēmumu avotiem dotēta federāla vienība var veikt tiešas budžeta iemaksas dalībvalstīm vai reģioniem.  

Tāpēc ekonomiski un juridiski abas sistēmas nav salīdzināmas, un ierosinātā analoģija nepastāv.  

Saistībā ar jaunās DFS izstrādi es īpaši rūpēšos par to, lai tiktu ievēroti subsidiaritātes, solidaritātes un pareizas finanšu pārvaldības principi.  
Turklāt ir svarīgi atcerēties, ka ES līmeņa kompetenču un uzdevumu izpildi var sagaidīt tikai tad, ja tie tiek atbalstīti ar samērīgiem un 
pietiekamiem finanšu piešķīrumiem.   

 
  

DFS 
 

 
21. 

 
Komisija 2016. gada septembrī publicēja paziņojumu par daudzgadu finanšu shēmas vidusposma novērtēšanu. Ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus un Apvienotās Karalistes iespējamo izstāšanos no ES, kāds ir Jūsu viedoklis par nepieciešamību pēc 



36 

 

patiesas DFS novērtēšanas? Ja DFS novērtēšana tiks veikta, uz ko būtu jākoncentrējas? 

2016. gada 14. septembrī Komisija pieņēma paziņojumu “Daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma 
pārskats/pārskatīšana – Uz rezultātiem orientēts ES budžets”.  
 
Komisija uzskata DFS vidusposma novērtēšanu par iespēju kopā ar citām ES iestādēm un dalībvalstīm pārvērtēt DFS darbību, lai pielāgotu 
prioritātes un stiprinātu spēju sasniegt dažādus mērķus un risināt jaunas problēmas. 
 
DFS novērtēšanas priekšlikumu kopuma mērķis ir stiprināt atbalstu augstākajām politiskajām prioritātēm (piemēram, migrācijas krīzes 
pārvarēšana, ieguldījumu palielināšana un cīņa pret jauniešu bezdarbu), padarīt budžetu elastīgāku un spējīgu labāk reaģēt uz krīzēm un 
vienkāršot finanšu programmu darbību, lai to ieguvumi būtu ātri jūtami un ar minimālu birokrātismu. 
Priekšlikumu kopums paredz papildu finanšu līdzekļus EUR 13 miljardu apmērā (no kuriem EUR 6,3 miljardi ir “papildinājumi”), lai ES 
varētu efektīvi risināt jaunās problēmas. Lai palielinātu ES budžeta elastību, Komisija ierosina grozīt “DFS regulu”. 
 
Pēc intensīvām sarunām Padomē un vairākām neformālām sanāksmēm starp Padomi un Parlamentu ir izkristalizējies kompromiss, kas 
varētu būt galīgās vienošanās pamatā, kad tiks atceltas pastāvošās atrunas.    
Kompromisa priekšlikumu kopums ietver šādus papildinājumus: 
 

• EUR 3,9 miljardi migrācijai un drošībai (iekšējā un ārējā dimensija); 
 

• EUR 1,2 miljardi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai,  kas ir par EUR 200 miljoniem vairāk, nekā ierosināja Komisija. Kopā ar 
finansējumu no ESF šai iniciatīvai tagad ir pieejami papildu līdzekļi EUR 2,4 miljardu apmērā; 

 
• palielinājums, izmantojot pārdali, nozīmīgām programmām 1.a izdevumu kategorijā, kas veicina izaugsmi un nodarbinātību, 

tostarp: 
o “Apvārsnis 2020”: plus EUR 200 miljoni; 
o EISI – Transports: plus EUR 300 miljoni; 
o Erasmus +: plus EUR 100 miljoni; 
o Cosme: plus EUR 100 miljoni. 

 
 

 
Cita starpā šī vispārējā vienošanās DFS regulā nodrošina tik nepieciešamo palielināto elastību saistībām un maksājumiem.  Proti, no 
elastības instrumenta gadā pieejamā summa palielinātos no EUR 471 miljona līdz EUR 600 miljoniem (2011. gada cenās) papildus iespējai 
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izmantot neizlietotās summas no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda un no Eiropas Globalizācijas fonda. 2017. gadam šie jaunie 
elastības instrumenti varētu dot papildu elastību līdz EUR 800 miljonu apmērā (saistībās).   
Turklāt no rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos gadā pieejamā summa palielinātos no EUR 280 miljoniem līdz EUR 300 miljoniem 
2011. gada cenās.  
 
Arī vispārējā rezerve saistībām tiktu paplašināta laika un apjoma ziņā, lai segtu arī pasākumus migrācijas un drošības jomā. 
 
Vispārējās rezerves maksājumiem ierobežojums tiktu palielināts par kopā EUR 5 miljardiem 2011. gada cenās (EUR 2 miljardi 2019. gadā 
un EUR 3 miljardi 2020. gadā), tādējādi ļaujot palielināt 2019. un 2020. gada maksimālos apjomus, pieskaitot rezerves un nepilnīgu izpildi 
no iepriekšējiem gadiem bez šo maksimālo apjomu pārskatīšanas. Tas 2014.–2020. gada DFS beigās palīdzēs samazināt neizpildītu 
maksājumu pieprasījumu uzkrājuma risku, kāds radās iepriekšējās DFS beigās.  
 
Lai gan vidusposma novērtēšanas un gada budžeta pieņemšanas procedūra atšķiras, jāatzīst Slovākijas prezidentūras īstenotie centieni 
procesā pēc iespējas vairāk iesaistīt Parlamentu.   Es apzinos, ka rezultāts var neattaisnot visas pamatotās cerības.  Tomēr laikā, kad ES 
izdevumu palielināšana Savienībā ir arvien nepopulārāka, mums nevajadzētu nevērīgi izturēties pret iesniegto priekšlikumu kopumu. 
 
Vidusposma novērtējuma pieņemšana būtu ievērojams sasniegums. Tas nodrošinātu stabilitāti un tik nepieciešamo vienotību tuvākajā 
nākotnē, kas nesolās būt mierīga. Vienošanās ir panākama, veicot nelielu papildu darbu, bet abām pusēm ir jāizrāda elastība, lai to panāktu. 
 
Es intensīvi un cieši sadarbošos ar Eiropas Parlamentu un Maltas prezidentūru, lai panāktu šo vienošanos nākamajos pāris mēnešos, pirms 
kļūs svarīgi citi jautājumi.   
 
Protams, politiska vienošanās par vidusposma novērtēšanu nedrīkst apdraudēt abu budžeta lēmējinstitūcijas iestāžu prerogatīvas. Mums 
jāsaglabā Parlamenta un Padomes kompetence gada budžeta procesā.  
 
  
 
 

 
22. 

 
2017. gadā būtu jāsāk gatavoties jaunajai DFS pēc 2020. gada. Šajā sakarā ir radušies daži jautājumi. 
 
Kādai, Jūsuprāt, vajadzētu būtu kohēzijas politikas lomai jaunajā regulējumā — vai tā būtu jāpalielina vai jāsamazina? 
 
Vai Jūs uzskatāt, ka Kohēzijas fonda īstenošanas periods būtu jāpagarina, iekļaujot arī laikposmu pēc 2020. gada? 



38 

 

 
Vai Jūs uzskatāt, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ir efektīvs instruments politikas īstenošanai, un kādu Jūs redzat 
šā instrumenta nākotni? 
 
Pašreizējā plānošanas periodā ir notikusi būtiska pāreja uz finanšu instrumentu izmantošanu dažādām ES politikas jomām un 
programmām. Tomēr sākotnējie rezultāti, kā arī Revīzijas palātas novērojumi liecina, ka finanšu instrumenti ir saistīti ar lēnu izpildi 
un palielina atšķirības starp ES dalībvalstīm un reģioniem. Kāds ir Jūsu viedoklis par finanšu instrumentu turpmāko lomu kohēzijas 
politikā un citās ES politikas jomās? 

Nākamajā DFS kohēzijas politikai joprojām būs svarīga nozīme. Tas pats attiecas uz Eiropas infrastruktūras projektu atbalstīšanu 
transporta, digitālās un enerģētikas politikas jomā. Visām šīm politikas jomām nākamajos mēnešos tiks veikts novērtējums par to 
ieguldījumu politikas mērķu sasniegšanā. 
 
Jūs noteikti sapratīsiet, ka šajā sagatavošanas procesa agrīnajā posmā es nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu par konkrētu politikas jomu 
apmēru nākamajā DFS. Vispirms mums būs rūpīgi jānovērtē budžeta manevrēšanas iespējas, pilnībā ņemot vērā makroekonomikas 
prognozes un citus apstākļus, kas būs nozīmīgi attiecīgajam periodam. Es esmu apņēmies īstenot plašu apspriešanas procesu, tostarp ar 
Parlamentu. 
 
Svarīgs elements būs izpētīt iespējas izmantot ES budžeta sviras efektu. To var veikt dažādos veidos, piemēram, palielinot līdzfinansējumu 
no valstu budžetiem, lai pastiprinātu atbildību par Eiropas politikas īstenošanu, vai plašāk izmantojot finanšu instrumentus.  
 
Pašreizējās DFS ietvaros jau ir vērojams finanšu instrumentu izmantošanas zināms pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. 
Paziņojumā par vidusposma novērtēšanu ir sniegts pirmais novērtējums par šo instrumentu izmantošanu, pamatojoties uz kuru Komisija ir 
sagatavojusi priekšlikumus, lai vienkāršotu to izmantošanu, jo īpaši apvienojumā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF). 
  
Izpētes viens elements šo instrumentu veiktspējas novērtēšanas ziņā nākamās DFS nolūkā būs reģionālā apguve. Pastāvēja zināmas bažas, 
ka šo instrumentu īstenošana ir stipri koncentrēta konkurētspējīgākajās dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz ESIF. Tomēr, samērojot veiktos 
ieguldījumus ar ekonomikas lielumu, pašlaik saraksta augšgalā ir Igaunija, savukārt, piemēram, Vācija atrodas pēdējā trešdaļā dalībvalstu.   
 
Turklāt Komisija ir ierosinājusi paplašināt Eiropas Investīciju konsultāciju centra pakalpojumus, nodrošinot, ka dalībvalstis ar mazāk 
attīstītiem finanšu tirgiem arī var saņemt maksimālu ieguvumu no finanšu instrumentiem. 
 
Attiecībā uz nākamo DFS rūpīgs novērtējums par pašreizējo instrumentu (tostarp ESIF) darbību, jo īpaši lai noteiktu efektīvākos 
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īstenošanas veidus, būs svarīgs, lai noteiktu, kā var turpmāk paplašināt to izmantošanu.  

 

 
23. 

 
Kā, Jūsuprāt, būtu jāmaina tradicionālo pašu resursu sistēma, lai nodrošinātu ES finanšu lielāku neatkarību un ilgtspēju?  

(Piezīme. Ja jautājums drīzāk attiecas uz pašu resursiem, nevis tradicionālajiem pašu resursiem, skatīt atbildi uz jautājumu BUDG 4.)  
 
Vispirms jāpatur prātā tradicionālo pašu resursu, kas lielākoties ir muitas nodokļi, vispārējā nozīme plašākā pašu resursu sistēmā. 
Tradicionālie pašu resursi veido tikai 13 % no kopējiem pašu resursiem, tāpēc ES finanšu ilgtspēja daudz vairāk ir atkarīga no citiem pašu 
resursiem, nevis tradicionālajiem pašu resursiem. Tomēr muitas savienība nodrošina ES patiesos pašu resursus, ienesot nozīmīgas 
ieņēmumu summas ES budžetā.   
  
Neraugoties uz tirdzniecības liberalizāciju, ES budžeta ieņēmumi no tradicionālajiem pašu resursiem pēdējos desmit gados faktiski ir 
palielinājušies par aptuveni 25 % no EUR 14,9 miljardiem 2006. gadā līdz EUR 18,6 miljardiem 2015. gadā. Budžeta izpilde 2016. gadā 
apstiprina šo tendenci. Tradicionālo pašu resursu sistēma balstās uz diviem pīlāriem – tirdzniecības veicināšanu un ES finanšu interešu 
aizsardzību. Jāturpina nodrošināt atbilstīgu līdzsvaru starp šiem abiem pīlāriem, lai veicinātu tradicionālo pašu resursu sistēmas neatkarību 
un ilgtspēju.  

 
 

24. 
 
Tā kā nesenais trialogs par 2017. gada budžetu notika cita komisāra pilnvaru laikā, vai Jūs varētu izskaidrot savu nostāju 
šajā jautājumā? Kādi ir Jūsu nodomi attiecībā uz 2018. gada budžetu un kāda ir kohēzijas politikas nozīme tajā? 

Komisija darbojas kā kolēģija. Tas nozīmē, ka pirms sarunu sākšanas notiek visu kolēģijas locekļu apspriede.  Pieņemtajam 2017. gadam 
budžetam ir Komisijas un arī mans pilnīgs atbalsts. 2017. gada pieņemšana bija ļoti pozitīvs signāls ES iestādēm. Nebija viegli, bet visas 
puses rīkojās atbildīgi un veica nepieciešamās piekāpšanās. Tas ir ES iestāžu kopīgs panākums un skaidrs pierādījums, ka ES var pārvarēt 
nesaskaņas.    
 
Tas ir labs budžets, jo tas pastiprina prioritārās jomas – konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību, migrācijas plūsmu pārvaldību un 
drošības draudu novēršanu gan Savienībā, gan mūsu kaimiņvalstīs –, kā to ierosināja Komisija un par ko iestājās arī Eiropas Parlaments.   
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2018. gada budžetam jānodrošina, ka ES būs nepieciešamie līdzekļi, lai atkal efektīvi reaģētu uz šīm problēmām.   Attiecībā uz kohēzijas 
politiku 2018. gadam vajadzētu būt gadam, kad īstenošana sasniedz optimālo tempu, kas nozīmē, ka maksājumu līmeņiem būtu jāpieaug 
diezgan būtiski salīdzinājumā ar 2016. un 2017. gadu.   Svarīgi noteikt nepieciešamo apropriāciju pareizo līmeni 2018. gadam, lai varētu 
pilnībā izpildīt maksājumu pieprasījumus un tādējādi izvairīties no neizpildītu maksājumu pieprasījumu jauna uzkrājuma.  
 
 

 
25. 

 
Eiropas Parlamenta pārstāvjiem DFS novērtēšana joprojām ir izskatāms jautājums. Vai, pildot budžeta un cilvēkresursu 
komisāra pienākumus, Jūs veiksiet visus vajadzīgos pasākumus, lai bez lielas kavēšanās virzītu efektīvu vidusposma 
novērtēšanu? 

Kā minēts manā atbildē uz 21. jautājumu iepriekš, Komisijas mērķis ir pēc iespējas drīz panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi par DFS regulas finanšu aspektiem un grozījumiem.   Tāpēc es konstruktīvi turpināšu darbu ar Maltas prezidentūru un Parlamentu, 
lai pēc iespējas drīz veiksmīgi sasniegtu šo mērķi un nodrošinātu, ka tiek pienācīgi kliedētas Parlamenta bažas.  

  

 
 
 

 
26. 

 
Brexit 
 
Saistībā ar Brexit — kādas personāla izmaiņas Jūs plānojat un kā Jūs tās pārvaldīsiet? 
 
Kā minēts paziņojumā pēc 27 dalībvalstu valstu vai valdību vadītāju, kā arī Eiropadomes un Eiropas Komisijas priekšsēdētāju neformālās 
sanāksmes 2016. gada 15. decembrī, sarunas nevar sākties pirms Apvienotās Karalistes paziņojuma par izstāšanos no Savienības. Šajā 
saistībā, kā paredzēts paziņojumā, Eiropas Parlamentam būs nozīmīga loma šajā procesā. Attiecībā uz tehnisko atbalstu, lai risinātu visus 
jautājumus saistībā ar Brexit, ir izveidota darba grupa, kuru vada Mišels Barnjē kā galvenais sarunu vadītājs.  Šis jaunais dienests darbojas 
priekšsēdētāja Junkera tiešā pakļautībā un paļaujas uz politikas atbalstu no visiem Komisijas ģenerāldirektorātiem un dienestiem, un īpaši 
cieši sadarbojas ar Ģenerālsekretariātu un Juridisko dienestu.  
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III. Juridiskās komitejas jautājumi 
 
Nr. Jautājums 

 
1. 

 
Kā par budžetu un cilvēkresursiem atbildīgajam komisāram Jums būs galīgā atbildība jautājumos, kas tiešā veidā skar ES 
iestāžu darbiniekus: pieņemšana darbā, darba apstākļi, Eiropas skolas un daudzi citi jautājumi. Samazinoties dzimstībai, ES 
iestādēm nāksies aizvien vairāk konkurēt ar citiem darba devējiem, lai piesaistītu darbiniekus. Lai spētu pienācīgi un efektīvi 
reaģēt uz problēmām, ar kurām ES saskaras pašlaik un saskarsies nākotnē, tai ir vajadzīgs lietpratīgs civildienests ar augsti 
kvalificētiem, vairākas valodas pārvaldošiem darbiniekiem, kas izraudzīti no dalībvalstu pilsoņiem, aptverot pēc iespējas 
lielāku ģeogrāfisko teritoriju.  
 
Kā Jūs rīkosieties saistībā ar savas priekšgājējas stratēģiju? Kādus pasākumus Jūs plānojat īstenot, lai piesaistītu un 
paturētu vislabākos un spējīgākos darbiniekus? Kā Jūs Komisijā veicināsiet patiesu talantu pārvaldības politikas attīstību? 
Kā Jūs nodrošināsiet, ka cilvēkresursu sadalījums atbilst Komisijas prioritātēm, lai racionalizētu Komisijas darbu? Kā Jūs 
veicināsiet dzimumu līdztiesību darbā pieņemšanas procesā un visas darbinieku profesionālās darbības laikā? Kāds ir 
iestāžu pašreizējais stāvoklis attiecībā uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanu darbavietā? Kā Jūs līdz pilnvaru beigām 
palīdzēsiet sasniegt mērķi — Komisijas augstākā un vidējā līmeņa vadībā nodrošināt 40 % sieviešu īpatsvaru? Komisija ir 
unikālā pozīcijā, kas tai ļauj rādīt piemēru un veicināt šādu politiku visā ES. Kādu jēgpilnu ieguldījumu Jūs plānojat sniegt, 
lai nodrošinātu, ka dzimumu līdztiesība tiek veicināta horizontāli un ne tikai Komisijas iekšpolitikā? Kāda ir Jūsu nostāja par 
britu darbinieku statusu un tiesībām pēc Brexit?  
 
Esmu cieši pārliecināts, ka Eiropas Savienības civildienests, ko veido mērķorientēti un augsti kvalificēti darbinieki, ir izšķiroši svarīgs mūsu 
vērienīgās programmas īstenošanā. Esmu to vairākkārt teicis cilvēkiem, ar kuriem esmu ticies, pildot savus enerģētikas komisāra un 
digitālās ekonomikas komisāra pienākums, kā arī žurnālistiem un ieinteresētajām personām. Esmu bieži un aktīvi uzsvēris ES ierēdņu labo 
darbu. Pēdējos gados ir uzsākts ievērojams skaits iniciatīvu, un, pamatojoties uz tām, es pievērsīšos tam, lai tiktu nodrošināti atbilstoši 
darba apstākļi, lai darbinieki varētu veikt savus pienākumus un saglabāt mērķa apziņu.  

Lai varētu piesaistīt labākos un talantīgākos darbiniekus no visām dalībvalstīm, Eiropas iestādēm jāsaglabā konkurētspēja starptautiskajā 
darba tirgū. Lai to panāktu, es turpināšu īstenot darbā pieņemšanas politiku, kas balstīta uz sasniegumiem, vienlaikus atbalstot informatīvus 
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pasākumus, kuru mērķis ir parādīt ES karjeras zīmola pievilcību. ES konkursu organizēšana būs labāk jāsaskaņo ar iestāžu vajadzībām, 
piemēram, pieņemot darbiniekus ar augstāku kvalifikāciju īpašās jomās (piemēram, ekonomikā, finansēs, enerģētikā u.c.). Mērķtiecīgāk 
organizējot ES konkursus, varētu piesaistīt spožākos talantus no visas Savienības.  

Es sekošu līdzi Komisijas nesen pieņemtās talantu pārvaldības stratēģijas īstenošanai, kuras mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk izmantot 
darbinieku talantus pēc darbinieku pieņemšanas darbā. Sarežģītajā situācijā, kad cilvēkresursi kļūst arvien ierobežotāki, mēs varam un 
mums ir jādara vairāk, lai veicinātu pārvaldības izcilību, kā arī darbinieku mobilitāti un attīstību.  

Kā par budžetu un cilvēkresursiem atbildīgais komisārs es arī nodrošināšu, ka Komisijas resursu sadales lēmumi joprojām ir balstīti 
pierādījumos, tajos pilnīgi tiek ņemtas vērā pieejamās budžeta apropriācijas un tie ļauj ātri pārvietot talantīgus darbiniekus darbā 
prioritārajās jomās. Es turpināšu uzraudzīt, kā tiek panākta sinerģija un efektivitāte Komisijas koordinācijas, atbalsta un citās horizontālajās 
funkcijās. Es atbalstīšu arī elastīgu struktūru un sadarbības izmantošanu, kas palīdz efektīvāk un raitāk sasniegt Komisijas mērķus.  

Mūsu kompleksajā politiskajā vidē ir svarīgi izmantot visu mūsu darbinieku – gan sieviešu, gan vīriešu – talantus. Pašlaik Komisijas 
darbinieku vidū sieviešu īpatsvars ir 55 %. Komisija ir izstrādājusi līdzsvarotu pasākumu kopumu, kurā apvienoti dzimumu līdztiesības 
mērķi un uzraudzība un kurš paredzēts dzimumu līdztiesības veicināšanai gan darbā pieņemšanas un atlases procesā, gan visā karjeras 
attīstības laikā. Attiecībā uz sievietēm vadošajos amatos pašlaik sieviešu īpatsvars augsta līmeņa vadības amatos ir apmēram 31 % un vidēja 
līmeņa vadības amatos – 34 %. Komisija pamatosies uz labo progresu, kas panākts kopš 2014. gada, un pastiprinās centienus, lai līdz 
2019. gadam sasniegtu mērķi par 40 % sieviešu īpatsvaru vadošajos amatos. Es atbalstīšu visus pasākumus (piemēram, apmācības, mentoru 
sistēmas vai elastīga darba iespējas), kuru mērķis ir palielināt to sieviešu skaitu, kuras kandidē uz augstākā un vidējā līmeņa vadošiem 
amatiem. Bez tam es lūgšu Komisijas struktūrvienības veikt turpmākus pasākumus attiecībā uz sieviešu pirmreizēju iecelšanu vidēja līmeņa 
vadības amatos.  

Mana jaunā pilnvaru termiņa pašā sākumā es Komisijai iesniegšu apstiprināšanai jaunu daudzveidības un iekļaušanas stratēģiju attiecībā uz 
Komisijas darbiniekiem līdz 2019. gadam. Daudzveidība un iekļaušana, kas pārsniedz dzimumu līdztiesības robežas, ir svarīga Komisijas 
sniegumam, kā arī tam, kādu vēstījumu mēs nododam savām dalībvalstīm un pārējai pasaulei.  

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Kaut arī darba tirgū joprojām pastāv nevienlīdzība, ES, 
pateicoties tiesību aktiem par vienlīdzīgu attieksmi, integrētai pieejai dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un konkrētiem pasākumiem 
sieviešu atbalstīšanai, pēdējā desmitgadē ir panākusi ievērojamu progresu. "Stratēģiskā iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–
2019. gadam", kas publicēta 2015. gada decembrī, nosaka satvaru Komisijas turpmākajam darbam dzimumu līdztiesības uzlabošanas jomā. 
Šajā jomā es cieši sadarbošos ar komisāri Jourovu.   

Attiecībā uz Apvienotās Karalistes valstspiederīgo nākotni iestādēs šis jautājums tiks izskatīts 50. pantā paredzēto sarunu ietvaros. Pašlaik 
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es tikai vēlos atgādināt priekšsēdētāja Junkera sacīto pēc referenduma, proti, ka darbinieki no Apvienotās Karalistes pirmkārt ir "Savienības 
ierēdņi" un ka mēs esam apņēmušies viņiem palīdzēt. 

 
 
2.  

 
Kā Jūs vērtējat Komisijas Lēmumu C(2006) 1624/3 par Eiropas Komisijas politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību 
un psiholoģiskas aizskaršanas un seksuālas uzmākšanās novēršanu? Vai šis lēmums pienācīgi apmierina vajadzību Komisijā 
izveidot un saglabāt darba vidi, kurā jebkāda veida aizskaršana ir nepieļaujama? Vai Komisijai un par cilvēkresursiem 
atbildīgajam komisāram papildus rakstiskajai politikai būtu jānosaka augstāki standarti attiecībā uz savu izturēšanos gan 
pret personālu, gan sabiedrību kopumā? 
 
Komisija ir apņēmusies nodrošināt no aizskaršanas brīvu darba vidi, kurā pret visiem cilvēkiem izturas ar cieņu. Komisijas izstrādātā 
aizskaršanas novēršanas politika, kuras pamatā ir 2006. gadā pieņemts lēmums, balstās gan uz preventīvu pieeju, gan reaģējošiem 
pasākumiem. Preventīvā pieeja ietver vispārēju informāciju, ko dara pieejamu visiem darbiniekiem, kā arī apmācībās. Reaģējošie pasākumi 
ietver divas procedūras (vienu neoficiālu un vienu oficiālu), kas paredzētas konfliktu un iespējamas aizskaršanas risināšanai darbā. 

Darba devēja pienākums ir aizsargāt darbiniekus, un sieviešu un vīriešu cieņas aizsargāšana darbā man ir ārkārtīgi svarīga. Man nav pamata 
uzskatīt, ka Komisijā aizskaršanas gadījumi ir sistēmiska problēma. Tomēr runāsim skaidri un atklāti: pat viens aizskaršanas gadījums ir par 
daudz. Komisijai būtu attiecīgi jāturpina tās preventīvās darbības un būtu jāturpina veicināt savstarpējās cieņas ievērošana darba vidē. Būtu 
jāturpina piemērot oficiālas izmeklēšanas un sankcijas, kad vien tas vajadzīgs. 

Kopumā aizskaršanas novēršanas politikas ieviešana noteikti ir bijis pozitīvs solis savstarpējas cieņas pilnu darba attiecību nodrošināšanā. Ir 
panākts labs progress Komisijas 2006. gada lēmuma īstenošanā. Oficiālu un neoficiālu procedūru ierosināšana, konfidenciālu konsultantu 
tīkla izveide, specializētu dienestu izveide iespējamo lietu izskatīšanai, apmācību kursu organizēšana un brošūru izsniegšana darbiniekiem 
un vadītājiem liecina par nepārprotamu progresu. 

Attiecīgie Komisijas dienesti kopš 2006. gada ir guvuši būtisku pieredzi, izskatot sūdzības par aizskaršanu. Turklāt Eiropas Savienības 
Tiesa kopš 2006. gada par šo jautājumu ir pasludinājusi vairākus spriedumus. Kaut arī šie spriedumi jau ir iekļauti Komisijas praksē, tie vēl 
nav atspoguļoti Komisijas lēmuma izstrādē. Visu minēto iemeslu dēļ viena no likumdošanas iniciatīvām, ko es kā komisārs, kura atbildības 
jomā ir cilvēkresursi, ierosināšu, ir par pārskatīta lēmuma pieņemšanu attiecībā uz aizskaršanas novēršanu un apkarošanu darba vietā. 

 



45 

 

 
3. 

 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 298. pants paredz, ka, veicot uzdevumus, Savienības iestādes, struktūras, biroji un 
aģentūras saņem atvērtas, efektīvas un neatkarīgas Eiropas administrācijas atbalstu. 2004. gadā un pēc tam 2014. gadā tika 
veikta padziļināta Civildienesta noteikumu un darbinieku nodarbināšanas kārtības reforma. Tomēr iedzīvotāji sagaida ne 
tikai augstas kvalitātes pakalpojumus, kas atbilst tādiem principiem kā profesionālais godīgums un likumīgums, bet arī to, 
ka darbības tiek veiktas tā, lai tās būtu maksimāli pārredzamas. 
 
Parlaments savās 2013. gada 15. janvāra un 2016. gada 9. jūnija rezolūcijās prasīja Komisijai saskaņā ar LESD 298. pantu 
iesniegt priekšlikumu par atklātu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas administrāciju. Parlaments ir arī veicis pētījumu par 
Eiropas Administratīvā procesa likuma Eiropas pievienoto vērtību. Parlaments ir pārliecināts, ka noteikumi par labu 
pārvaldību veicina pārredzamību un pārskatatbildību. Pašlaik uzlabot ES leģitimitāti un palielināt iedzīvotāju uzticību ES 
administrācijai ir svarīgāk nekā jebkad agrāk. Mēs uzskatām, ka šo mērķi varētu sasniegt ar regulējumu, kas uzlabo 
pārredzamību un juridisko skaidrību attiecībā uz ES administrācijas procedūrām un pienākumiem pret Eiropas 
iedzīvotājiem. Diemžēl Komisija pret ES administrācijas regulēšanu ir izrādījusi tikai nepatiku un pretestību. Mēs 
nesaprotam šo pieeju. Ko Jūs domājat par iepriekš minētajiem jautājumiem? Kādi pierādījumi Komisijai ir nepieciešami, lai 
to pārliecinātu, ka ir pienācis pēdējais laiks izstrādāt šādu regulējumu? Vai Jūs sadarbosieties ar Parlamentu šai nolūkā? 
 
Iedzīvotājiem, kas nav iesaistīti ES administrācijā, tā šķiet tāla un nesasniedzama. Vai Jūs plānojat dalībvalstīs izveidot 
platformas, apmaiņas programmas un informatīvas sesijas, lai izveidotu savstarpēju saikni un ES administrāciju pietuvinātu 
iedzīvotājiem? 
 
Civildienesta noteikumi jau sniedz plašu noteikumu, principu un prakšu satvaru, kuru mērķis ir panākt atklātu, efektīvu un neatkarīgu 
mijiedarbību ar ES iedzīvotājiem. Šie aspekti tika vēl vairāk nostiprināti ar Civildienesta noteikumu reformām 2004. un 2013. gadā. Ņemot 
vērā, ka Civildienesta noteikumus piemēro kopā ar citiem horizontāliem noteikumiem, piemēram, Labas administratīvās prakses kodeksu, 
Datu aizsardzības regulu, Regulu par piekļuvi dokumentiem (tie ir tikai daži piemēri), jau pašlaik ir panākts ļoti augsts pārredzamības 
līmenis.  

Attiecībā uz iniciatīvām konkrētās nozarēs LESD 298. panta piemērošanas jomā ir jāmin ES iestāžu visu īstenošanas noteikumu personāla 
jomā publiskais reģistrs. Šis reģistrs tika paredzēts ar Civildienesta noteikumu 2013. gada reformu, lai veicinātu izpratni par iestāžu iekšējo 
darbību un tās pārredzamību, šādi radot uzticēšanos administrācijai. Pēc publiskā reģistra tūlītējas ieviešanas tas tagad ir publiski pieejams, 
šādi sniedzot lielāku pārredzamību ES personāla noteikumu jomā. 

Komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka iedzīvotāji, uzņēmumi un ieinteresētās personas var sadarboties ar administrāciju, kas ir atvērta, 
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neatkarīga un efektīva. Šajā nolūkā Komisijai tāpat kā pārējām Eiropas iestādēm un struktūrām ir stabils horizontālu noteikumu kopums, 
kas reglamentē tās administratīvo praksi.  

Attiecībā uz ES administratīvo tiesību kodifikāciju Komisija šajā posmā nav pārliecināta, ka administratīvo tiesību kodifikācijai paredzēta 
vienota horizontāla likumdošanas instrumenta izmantošanas priekšrocības pārsniegtu tā trūkumus. Sekot Eiropas Parlamenta priekšlikumam 
nenozīmētu tikai ieviest jaunus tiesību aktus; vajadzētu arī pārskatīt ievērojamu apjomu pašreizējo ES tiesību aktu. Pat tur, kur darbs veikts 
rūpīgi un samērīgi, kodifikācija var radīt problēmu, kā nošķirt vispārējos un īpašos noteikumus, tādā veidā nepadarot tiesību aktus vai tiesas 
procesus skaidrākus attiecīgajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Tas arī samazinātu elastību, kas vajadzīga, lai pielāgotos konkrētām vajadzībām. Šīs problēmas un grūtības apliecina arī Eiropas Parlamenta 
regulas projekts. Tekstā nav apzināti jau spēkā esošo tiesību aktu trūkumi un pretrunas, līdz ar to nav skaidrs pamatojums, kāpēc samērīga 
rīcība to novēršanai būtu horizontālu tiesību aktu risinājums. Tajā līdz šim nav veikts arī ietverto noteikumu ietekmes novērtējums. Tā 
vietā, lai uzsāktu ļoti sarežģīto kodifikācijas procesu, kura pievienotā vērtība ir neskaidra, Komisija plāno turpināt risināt konkrētas 
problēmas, ja tādas radīsies, analizēt to pamatcēloņus un tad veikt vajadzīgos pasākumus. 

 

 
4.  

 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 11. pantu “Eiropas Komisija veic plašas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, 
lai nodrošinātu Savienības darbību saskaņotību un pārredzamību.” Iestādes uztur atklātu, pārredzamu un pastāvīgu 
dialogu ar minētajām apvienībām un pilsonisko sabiedrību.  Kādus pasākumus Jūs īstenosiet, lai labāk līdzsvarotu 
ieguldījumu, ko sniedz korporatīvās ieinteresētās puses, un ieguldījumu, ko sniedz pilsoniskā sabiedrība un atsevišķas 
personas? Kādus pasākumus Jūs īstenosiet, lai uzlabotu sanāksmju un tikšanos ar interešu grupām informācijas 
publicēšanu? 
 
Kā noteikts labāka regulējuma programmā4, šī Komisija vēlas rūpīgi ieklausīties iedzīvotājos un ieinteresētajās personās un tāpēc ir 
apņēmusies veikt augstas kvalitātes un pārredzamas apspriešanas, sasniegt visas ieinteresētās personas un izmantot pierādījumus, kas 
vajadzīgi, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Tie, kurus skars attiecīgie tiesību akti, vislabāk saprot šo tiesību aktu ietekmi un var sniegt 

                                                           
4 COM(2015)215 final - https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_en 
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vajadzīgos pierādījumus to uzlabošanai. Lai nodrošinātu pārredzamību, visas sabiedriskajā apspriešanā sniegtās atbildes un turpmākos 
paziņojumos saņemtā informācija tiek publicēta Komisijas tīmekļa vietnē, kas atteicas uz attiecīgo politikas jomu.   

 
Analizējot atbildes un ziņojot par apspriešanas rezultātu, Komisija rūpīgi izskata dažādās ieinteresēto personu grupas, kas piedalījās 
apspriešanā, to, ko tās pārstāv, kā arī to paustos uzskatus.  Tomēr, tā kā sabiedrisko apspriešanu respondenti apspriešanā piesakās paši, viņi 
nav ES iedzīvotāju un ieinteresēto personu reprezentatīvs paraugs. Tāpēc sabiedrisko apspriešanu mērķis nav sniegt reprezentatīvu pārskatu 
par ES iedzīvotāju un ieinteresēto personu uzskatiem, tās nav "balsojums" vai apsekojums, to mērķis drīzāk ir apkopot iedzīvotāju un 
dažādu ieinteresēto personu dažādos uzskatus par attiecīgajām Komisijas iniciatīvām. Šis ir arī veids, kādā Komisija ziņo par apspriešanās 
saņemtajām atbildēm. 

 
 
5. 

 
Kā komisāram budžeta un cilvēkresursu jautājumos Jūsu pienākums būs cieši sadarboties ar digitālās ekonomikas un 
sabiedrības komisāru, lai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, sekmētu Eiropas Komisijas atvērtību un efektivitāti. Kā Jūs 
nodrošināsiet, ka Komisijas resursi tiek izmantoti, lai īstenotu prioritātes, tostarp ISA2 programmu un Komisijas stratēģiju 
par atklātā pirmkoda programmatūru? 
 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir viena no Komisijas 2016. gada Paziņojuma par sinerģiju un efektivitātes pārskatu 
(SEP)5 galvenajām tēmām. Šis paziņojums ir izstrādāts, lai sniegtu efektīvus rezultātus ES politikas īstenošanā, un tajā noteikta virkne 
pasākumu IKT jomā šādos aspektos.  
 
 Digitālās pārveides programmai ir trīs pīlāri: 

 
1) galveno korporatīvo procesu automatizēšana ģenerāldirektorātos un dienestos. Mēs jau tagad strādājam pie šādiem pasākumiem: 

 
• vienotas elektroniskas datu apmaiņas telpas (SEDIA) 6 izveide, kas nodrošinās standartizētu un vienotu kanālu, kurā iesniegt, 

uzglabāt un apstrādāt datus, kas iesniegti dotāciju vai iepirkumu procedūrās. 
                                                           
5 SEC(2016)170, 4.4.2016. 

6 Kā paredzēts Finanšu regulas 95. pantā. 
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• Korporatīvas e-iepirkumu sistēmas noteikšana, kas būs obligāta visiem ģenerāldirektorātiem un dienestiem un saskaņos 
atšķirīgās iepirkuma procedūras. 
 

• Jaunās e-dotāciju sistēmas piemērošana visos attiecīgajos ģenerāldirektorātos, kuri pārvalda tiešās dotācijas, un vajadzības 
gadījumā arī attiecībā uz netiešajām dotācijām. 
 

Papildus efektīvajiem ieguvumiem, kas paredzami no procesu saskaņošanas, visi minētie pasākumi vienkāršos attiecības ar uzņēmumiem, 
MVU, organizācijām un plašāko sabiedrību, ar ko Komisija ik dienas sazinās par ES politikas un budžeta īstenošanu. 
 

2) Lielo datu un datu analīzes sistēmas, attiecībā uz kurām Komisija turpina ieņemt vadošās pozīcijas saistībā ar tās analītiskās 
infrastruktūras izstrādi. 
 

3) Arhitektūras elementi, attiecībā uz kurām Komisijas mērķis ir apzināt un īstenot atkārtoti izmantojamu elementu kopumu, kas 
atbalstīs jaunu sistēmu un procesu īstenošanu visos Komisijas dienestos. Tas ietver e-paraksta sistēmas ieviešanu atbilstošos 
(starpiestāžu) administratīvajos procesos; vai EU Login (droša elektroniskā identifikācija, kuras mērķis ir piekļūt ES sistēmām 
un kuru jau lieto vairāk nekā 2 miljoni lietotāju) vispārināšanu. 
 

 Nākamajā SEP IKT iniciatīvā minētās digitālās darbvietas mērķis ir nodrošināt darbiniekus ar atbilstošajiem IT rīkiem, platformām un 
pakalpojumiem, ļaujot lietotājiem strādāt un sadarboties jebkurā vietā un laikā, sniedzot viņiem atbilstošu drošību un uzlabojot viņu 
darba pieredzi un produktivitāti.  
 

 SEP IKT jomas konsolidācija un standartizācija ietver: 
 

1) vietējo datu centru konsolidāciju divos datu centros (darbības nepārtrauktības dēļ) Luksemburgā. Es pats personīgi nesen atklāju 
vienu no šiem datu centriem, šādi ļaujot pārvietot datus un sistēmas no dažādiem vietējiem datu centriem ģenerāldirektorātos. 
 

2) IT aprīkojuma centralizētu pārvaldību, ko veic DIGIT ĢD un kas ietver galalietotāja IT aprīkojuma un saistīto atbalsta 
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pakalpojumu centralizāciju un standartizāciju. 
 

 Programmā liela uzmanība pievērsta arī IKT drošībai, un ir paredzēts: 
 

• pastāvīgi visā Komisijā īstenot galvenos IT drošības procesus;  

• uzlabot globālo IT drošības infrastruktūru (tīkla un gala punktu drošības uzlabošana); 

• nodrošināt efektīvu IT drošības pārvaldību un informēt augstāko vadību, IT ekspertus un galalietotājus par situāciju drošības 
jomā (riski un apdraudējumi); 

• sagaidāms, ka efektīvākas IT drošības funkcijas tiks panāktas, daļēji centralizējot vietējo informācijas drošības darbinieka 
(VIDD) funkciju, kas tagad ir decentralizēta dažādos ģenerāldirektorātos. 

 
Komisija 2015. gadā ir atjaunojusi savu atvērtā pirmkoda programmatūras (APP) stratēģiju. Tā ir daļa no IKT aprīkojuma Komisijā gan 
iekšējai lietošanai, gan attiecībā uz plašākai sabiedrībai pieejamiem rīkiem. Mēs izmantojam APP visos mūsu procesos, sākot no centrālā 
datu centra, līdz mūsu personālajiem datoriem, sadarbības vietnēm un ES iedzīvotājiem paredzētiem rīkiem. Kopā ar komisāru, kas 
atbildīgs par digitālo programmu, mēs turpināsim darbu pie tās izmantošanas Komisijas dienestu īstenotajos administratīvajos un politikas 
procesos. 
 
Iepriekš minēto iniciatīvu izdošanās svarīgs priekšnoteikums ir pietiekamu resursu piešķiršana. Šajā saistībā īpaši svarīga būs ISA2 
programma, kā arī sinerģija ar darbības programmām, kas iesaistītas lielos dotāciju un iepirkuma procesos. Tas jo īpaši attieksies uz 
iniciatīvām, kas saistītas ar uzņēmējdarbības procesu saskaņošanu un kas būtiski uzlabos ieinteresēto pušu piekļuvi un līdzdalību ES 
politikas un budžeta īstenošanā. Pamatnostādnes, sistēmas un rīki, ko ISA2 programma sniedz Eiropas valstu pārvaldēm, lai atbalstītu to 
modernizācijas centienus, šajā jomā palīdzēs arī Komisijai.  
 
Ņemot vērā manu iepriekšējo ieņemto amatu, es uzskatu, ka varu labi saprast ISA2 programmas nozīmību un tās ieguldījumu Eiropas 
publiskā sektora sadarbspējā un modernizācijā, un es pilnīgi apzinos ISA2 lomu tajā, lai izvairītos no veicamo darbību dublēšanās starp 
pārvaldēm, un savā jaunajā amatā es turpināšu sekot līdzi šajā jomā panāktajam progresam, lai pārliecinātos, ka ir piešķirti vajadzīgie 
resursi un ka Komisija gūs labumu no ISA2 pamatnostādnēm un risinājumiem un izvairīsies no resursu divkāršas izmantošanas. Eiropas 
Parlaments varēs sekot šīs programmas īstenošanas progresam jo īpaši ar ikgadējā ziņojuma starpniecību, kas noteikts ar ISA2 lēmumu 
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(13. pants). 
 
Dažu Komisijas paredzēto iepriekš minēto pasākumu īstenošanā liela nozīme būs virknei Eiropas Parlamenta iniciatīvu budžeta 
pilotprojektu un sagatavošanas darbību veidā. Jo īpaši jaunās sagatavošanas darbības (kas saistītas ar attiecīgajiem pilotprojektiem) 
"Programmatūras koda pārvaldība un kvalitāte: brīvās un atklātā pirmkoda programmatūras pārbaude" un "Savienības iestāžu šifrētas 
elektroniskās komunikācijas sistēma" vienkāršos atklātā pirmkoda sistēmu ieviešanu, vienlaikus nodrošinot ES iestādēm un lietotājiem 
kopumā vajadzīgo drošības un aizsardzības līmeni. Turklāt jaunie pilotprojekti "Jaunās tehnoloģijas un IKT rīki Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
(EPI) īstenošanai un vienkāršošanai" un "Tiešsaistes elektroniskās identifikācijas un digitālo parakstu ieviešana, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai īstenojot eIDAS regulu" Komisijai sniegs ļoti vajadzīgos līdzekļus, kas vajadzīgi darbam šajā jomā. 
 
 

 
6.  

 
Kā Jūs vērtējat pašreizējo regulējumu attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem neatkarīgi no viņu seksuālās 
orientācijas, un kādu pienesumu Jūs sniegsiet, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret Komisijas darbiniekiem, jo īpaši 
LGBTI personām? 
 
Attiecībā uz darbiniekiem, kas pārstāv LGBTI kopienu, Komisija strikti ievēro nediskriminācijas politiku. Komisijas iekšējie noteikumi un 
prakses cilvēkresursu jomā ir izstrādātas un tiek īstenotas saskaņā ar nediskriminācijas principu. Es personīgi savas politiskās karjeras laikā 
vienmēr esmu atbalstījis LGBTI kopienai labvēlīgu politiku un likumdošanu.  

Saskaņā ar Civildienesta noteikumiem reģistrētas partnerattiecības, ko atzīst dalībvalsts kompetentās iestādes, var atzīt arī Komisija, lai 
ļautu attiecīgajiem darbiniekiem saņemt daļu (daļēja partnera-laulātā līdzvērtība) vai visas (pilna partnera-laulātā līdzvērtība) piemaksas, 
kas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem pienākas precētiem ierēdņiem un darbiniekiem. Pilna līdzvērtība jo īpaši tiek nodrošināta 
homoseksuāliem partneriem, kam nav atļauta likumīga laulība dalībvalstī, un tā tiek ir izvērtēta, pamatojoties uz pārim piemērojamajiem 
tiesību aktiem saskaņā ar viņu valstspiederību vai dzīvesvietu. 

Darbinieki, kas cietuši no aizskaršanas vai neatbilstošas uzvedības, tostarp attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar seksuālo orientāciju, var 
saņemt palīdzību, gan izmantojot neoficiālu procedūru, kur īpaši apmācītu konfidenciālu konsultantu tīkls iesaistās, lai atrisinātu konfliktu 
un atbalstītu cietušo, gan izmantojot oficiālu procedūru, kur tiek iesniegts informācijas pieprasījums un var tikt veikti disciplināri pasākumi. 

Neaizmirstot par vienlīdzīgām iespējām, esmu stingri pārliecināts, ka mums būtu jāveicina pieeja, kas balstīta uz nobriedušāku izpratni par 
organizācijas attīstību, proti, uz daudzveidību un iekļaušanu. Iekļaujoša darba vide ir tāda, kur nevienam bailēs no diskriminācijas nav 
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jāslēpj kāda savas identitātes daļa, tostarp attiecībā uz seksuālo orientāciju. Daudzveidībā un iekļaušanā balstītu darba kultūru var vēl vairāk 
nostiprināt, piemēram, ar informētības veicināšanas pasākumiem vai apmācībām par daudzveidības jautājumiem, tostarp iekļaujot LGBTI 
aspektus. 

Es pilnīgi apzinos, ka darbiniekiem, kas pārstāv LGBTI kopienu, var būt īpašas bažas un ka viņi var saskarties ar īpašām grūtībām. Esmu 
cieši apņēmies viņos ieklausīties. Es zinu, ka varu rēķināties ar bezpeļņas apvienībām, piemēram, EGALITE (Geju un lesbiešu līdztiesība 
Eiropas iestādēs), LGBTI kopienas bažu atspoguļošanā.  
 
 

 


	I. Budžeta komitejas jautājumi
	II. Budžeta kontroles komitejas jautājumi
	III. Juridiskās komitejas jautājumi

