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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā 2019. gada Savienības budžeta projektu veido saistības EUR 166 miljardu apmērā, 

kas ir par 3 % vairāk nekā 2018. gadā, ieguldot spēcīgākā un noturīgākā Eiropas 

ekonomikā un veicinot solidaritāti un drošību abās Savienības robežu pusēs; 

B. tā kā papildus iepriekšējiem konsolidācijas centieniem, šis budžeta projekts ietver arī 

atbalstu jaunām iniciatīvām: Eiropas Solidaritātes korpuss, Eiropas Darba iestāde, 

Strukturālo reformu atbalsta programmas paplašināšana; Eiropas aizsardzības 

rūpnieciskās attīstības programmas izveide, civilās aizsardzības spēju rezerve 

Savienības līmenī un jaunas Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveide, 

Savienības budžeta strukturējums 

1. norāda, ka Savienības budžets ir strukturēts sadaļās, kas atbilst iestāžu īstenotajām 

darbībām (budžeta līdzekļu sadale pēc darbības jomām); uzskata, ka šāds budžeta 

izklāsts nenodrošina ātru un skaidru izpratni par mērķiem, ko ir iecerēts sasniegt; 

norāda, ka pretēji tam, daudzgadu finanšu shēma (DFS) ir strukturēta pa kategorijām, 

kas atbilst politikas jomām; 

2. norāda, ka budžeta projektam pievienotie programmu darbības izdevumu pārskati 

atspoguļo saikni starp katru budžeta pozīciju un politiskajiem mērķiem, ko ir iecerēts 

sasniegt; 

3. aicina Komisiju strukturēt Savienības budžetu atbilstoši DFS politiskajiem mērķiem; 

2019. gada budžetam pievienotie programmu darbības izdevumu pārskati 

4. atzinīgi vērtē 2019. gada budžetam pievienotos programmu darbības izdevumu 

pārskatus, kuri saskaņā ar Finanšu regulas 38. pantu sniedz informāciju par katru 

izdevumu programmu saistībā ar: 

– katras programmas pamatojumu un ES pievienoto vērtību; 

– pārskatu par (faktisko un gaidāmo) īstenošanu; 

– programmas darbības rezultātiem (mērķiem, rādītājiem, starpposma mērķiem un 

uzdevumiem) un ieguldījumu Savienības pamatpolitikā un mērķos; 

5. ar bažām norāda, ka Komisija finanšu pārvaldības rezultātu mērīšanai izmanto divus 

mērķu un rādītāju kopumus; no vienas puses, EK ģenerāldirektori savos gada darbības 

pārskatos (GDP) novērtē vadības plānos noteikto mērķu sasniegšanu un, no otras puses, 

Komisija mēra izdevumu programmu sniegumu, izmantojot programmu darbības 

izdevumu pārskatus, starp kuriem nav gandrīz nav nekādu savstarpēju atsauču; tas 

mazina dažādu sniegumu raksturojošu dokumentu veidu salīdzināšanas iespējas; 

6. īpaši norāda, ka ģenerāldirektori savos GDP ziņo par vispārējo un konkrēto mērķu 
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sasniegšanu, taču nenorāda attiecīgos izdevumus; tādēļ aicina Komisiju pilnībā īstenot 

uz sniegumu vērstas budžeta plānošanas, īstenošanas un ziņošanas principu, kas dos 

iespēju sniegt ex post ziņojumus par mērķu sasniegšanai izlietotajiem līdzekļiem; 

7. atgādina, ka pašreizējais programmu snieguma satvars, par ko ziņots programmu 

pārskatos, ietver 716 dažāda veida rādītājus, ar kuriem mēra sniegumu salīdzinājumā ar 

61 vispārēju mērķi un 228 konkrētiem mērķiem; 

8. atzinīgi vērtē to, ka šajā īstenošanas posmā jau ir iesniegti ziņojumi (vai daļēji ziņojumi) 

par faktiskajiem sasniegumiem saistībā ar gandrīz 90 % rādītāju; tas parāda pastāvīgu 

pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem (60 % 2017. gada programmu 

pārskatos un 80 % 2018. gada programmu pārskatos); norāda, ka programmu pārskatos 

ir iekļauti dati par faktiskajiem rezultātiem 2014. -2016. gadā vai 2017. gadā; 

9. aicina Komisiju: 

(a) racionalizēt ziņošanu par sniegumu, proti: 

– vēl vairāk samazināt mērķu un rādītāju daudzumu, ko Komisija izmanto 

dažādo sniegumam veltīto ziņojumu sagatavošanai, un koncentrēties uz 

tiem, ar kuriem vislabāk iespējams izmērīt Savienības budžeta vidisko un 

ekonomisko sniegumu, vienlaikus tomēr nepieļaujot vienādu pieeju visiem; 

– izklāstīt finanšu informāciju tādā veidā, kas ļauj to salīdzināt ar informāciju 

par sniegumu, lai būtu skaidri saskatāma saikne starp izdevumiem un 

sniegumu; 

– izskaidrot un uzlabot vispārējo saskaņotību starp abiem mērķu un rādītāju 

kopumiem, no vienas puses, programmām, un, no otras puses — 

ģenerāldirektorātiem; 

(b) labāk līdzsvarot ziņošanu par sniegumu, skaidri izklāstot informāciju par 

galvenajiem sarežģījumiem, kuri vēl joprojām risināmi; 

10. atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada programmu pārskatos ir atsauces uz tādu pārnozaru 

politikas mērķu sasniegšanu kā cīņa pret klimata pārmaiņām, bioloģiskā daudzveidība 

un dzimumu jautājumi; atzinīgi vērtē to, ka Komisija arī iesniedz attiecīgās izdevumu 

programmas, kas palīdz sasniegt Ž. K. Junkera vadītās Komisijas desmit prioritātes, un 

uzsver jaunākās un attiecīgās iniciatīvas, kas veicina ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai 

gan bieži netiešā un skaitļos neizsakāmā veidā; 

11. aicina Eiropas Parlamenta Budžeta komiteju sadarbībā ar Parlamenta nozaru komitejām 

veicināt patiesu uz rezultātiem vērstu kultūru attiecībā uz līdzekļu izmantošanas 

optimizāciju un apsvērt finansējuma pārdalīšanu no programmām, kuras uzrāda zemu 

sniegumu; 

Stratēģija Eiropa „2020” 

12. uzsver, ka stratēģijā “Eiropa 2020” ir iekļauti pašreizējā plānošanas perioda prioritārie 

mērķi un uzdevumi, tāpēc Savienības budžets ir izšķirīgs instruments, lai īstenotu 
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paredzētos stratēģijas mērķus un sasniegtu paredzētos rezultātus; tomēr pauž bažas par 

to, ka saskaņā ar galvenajiem ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem Savienība 

joprojām nav sasniegusi šos mērķus un rezultātus, bet nevienlīdzība un atšķirības 

Savienībā un tās dalībvalstīs joprojām pastāv, tādējādi apdraudot pašu Eiropas projektu; 

13. norāda, ka saskaņā ar Komisijas viedokli tiek lēsts, ka kopējais ieguldījums stratēģijas 

“Eiropa 2020” 2019. gada budžeta projektā ir 66,2 % (106 958,3 miljoni EUR), tādējādi 

paliekot iepriekšējo gadu līmenī; uzskata, ņemot vērā resursu ierobežojumus, ka 

Komisijai būtu jādara viss iespējamais, lai mērķtiecīgāk izmantotu pieejamos resursus 

un efektīvāk izmantotu līdzekļus, kas paredzēti, lai būtiski uzlabotu stratēģijas “Eiropa 

2020” galveno mērķu īstenošanu tur, kur īpašas bažas rada rezultātu trūkums — 

nabadzības līmeņa samazināšanā un sociālās iekļaušanas attīstībā; 

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) 

14. uzsver, ka pašreizējā KLP izdevumu sadale: 44,7 % visu Savienības lauku saimniecību 

gada ienākumi nesasniedz 4000 EUR, un 2016. gadā vidēji 10 % no KLP tiešo 

maksājumu saņēmējiem saņēma aptuveni 60 % maksājumu; norāda, ka tiešo 

maksājumu sadalījums lielā mērā atspoguļo zemes koncentrāciju, — 20 % 

lauksaimnieku pieder 80 % zemes, ņemot vērā atšķirības starp atsevišķām dalībvalstīm; 

15. aicina Komisiju rūpīgi analizēt lauksaimnieku ienākumu vispārējās samazināšanās 

iemeslus kopš 2013. gada, jo īpaši par izmaksu un peļņas attiecību saistībā ar dažādiem 

pārtikas piegādes ķēdes elementiem (ražotāji, pārstrādātāji, transports, mazumtirgotāji 

utt. — tādā veidā atklājot, kur paliek lielākā peļņas daļa), kā arī veikt vajadzību 

novērtējumu un definēt jaunu galveno darbības rezultātu mērķi, kam būtu pievienoti 

iznākuma un ietekmes rādītāji, lai mazinātu lauksaimnieku ienākumu nevienlīdzību; 

Kohēzijas politikas paātrināšana 

16. pauž bažas, ka vairāk nekā trīs gadus pēc 2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma 

dalībvalstis ir iecēlušas tikai 77 % no iestādēm, kas atbildīgas par programmām, kuras 

tiek finansētas no kohēzijas politikas līdzekļiem; līdz 2017. gada 1. martam Komisijas 

saņemtajos galīgajos pārskatos izdevumi aptvēra tikai 0,7 % no budžeta, kas piešķirts 

visam plānošanas periodam; 2017. gada vidū kavējumi budžeta izpildē bija lielāki, nekā 

tajā pašā laikā 2007.–2013. gada plānošanas periodā; norāda, ka līdz ar to neizpildīto 

saistību apmērs pašreizējā finansēšanas perioda beigās varētu būt pat lielāks nekā 

iepriekšējā periodā; 

17. aicina Komisiju paātrināt kohēzijas politikas programmas un ar to saistīto maksājumu 

izpildi, kā arī izmantot tās rīcībā esošos resursus, lai palīdzētu dalībvalstīm stiprināt to 

administratīvās spējas, lai nākamajā daudzgadu finanšu shēmā līdz n+2 gadam saīsinātu 

īstenošanas laiku; 

Eiropas pusgads 

18. aicina Komisiju un dalībvalstis veidot ciešāku koordināciju starp kohēziju, ekonomikas 

pārvaldību un Eiropas pusgadu, lai līdzsvarotu Eiropas pusgadu, nodrošinot prioritāti 

politikai, kas veicina lielāku sociālo taisnīgumu un sociālo kohēziju; 
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Migrācija 

19. pieņem zināšanai, ka Komisija lēš, ka 2019. gadā būs vajadzīgi kopumā 2,3 miljardi 

EUR 3. izdevumu kategorijā “Drošība un pilsoniskums”, lai risinātu migrācijas un 

drošības problēmas, taču pauž nožēlu par to, ka Eiropas Revīzijas palāta pēdējā gada 

pārskatā ir norādījusi, ka “Komisija [...] nebija paziņojusi bēgļu un migrācijas krīzei 

mobilizēto līdzekļu kopsummu, un to ir grūti aplēst. ” (Eiropas Revīzijas palātas 2016. 

gada pārskats, 2.28. punkts); pauž bažas, ka tas joprojām attieksies arī uz 2019. gada 

budžeta projektu, un tādēļ var sarežģīt to vajadzību atklāšanu, kuras varētu rasties; 

atzinīgi vērtē to, ka Komisija pabeidz visaptverošu pārskatu par datiem imigrācijas 

jomā; 

20. atgādina Komisijas viedokli, ka ir „grūti vai pat neiespējami sniegt aptuvenu aprēķinu 

par izdevumiem migrantiem/patvēruma meklētājiem dalījumā pa valstīm, jo migrācijas 

plūsmu pārvaldība aptver plašu darbību spektru”1; 

Finanšu instrumenti un trasta fondi 

21. pauž nožēlu, ka 2016. gadā 6,7 % no kopējiem maksājumiem finansēšanas vadības 

instrumentiem (900 miljoni EUR) iztērēti pārvaldības izmaksām un maksām; uzskata šo 

summu par nesamērīgi lielu; vēlreiz mudina Komisiju uzlabot pārredzamību attiecībā uz 

finansēšanas vadības instrumentu (FVI) izmantošanu, regulāri ziņot par sviras efektiem, 

zaudējumiem un riskiem un iesniegt FVI izmaksu un ieguvumu analīzi salīdzinājumā ar 

tiešākiem projektu finansēšanas veidiem; 

22. uzsver, ka trasta fondi būtu jāveido tikai tad, ja ir pamatoti tos izmantot un 

nepieciešamo darbību nav iespējams īstenot ar citiem jau pastāvošiem finansēšanas 

paņēmieniem; turklāt aicina Komisiju apsvērt iespēju pārtraukt to trasta fondu 

izmantošanu, kuri nespēj piesaistīt ievērojamu ieguldījumu no citiem līdzekļu devējiem 

vai nenodrošina pievienoto vērtību salīdzinājumā ar „tradicionālajiem” Savienības 

ārējiem instrumentiem; uzskata par nepieņemamu to, ka EAF iesaistīšana trasta fondos 

vēl vairāk ierobežo Parlamenta iespēju kontrolēt Savienības izdevumus; 

Eiropas Prokuratūra (EPPO) 

23. prasa, lai EPPO tiktu pienācīgi finansēta un nodrošināta ar personālu; norāda, ka 

2019. gada budžeta projektā Savienības ieguldījuma kopējā summa ir 4 911 000 EUR; 

norāda, ka šīs apropriācijas ir paredzētas, lai segtu EPPO ar darbiniekiem un 

infrastruktūru saistītos izdevumus, administratīvos izdevumus un darbības izdevumus 

EPPO lietu pārvaldības sistēmas izstrādes uzsākšanai; 

24. pauž nožēlu par to, ka ir paredzētas tikai 35 amata vietas, kas nozīmē to, ka pēc 

prokuroru vietnieku amata vietu samazinājuma (23) administratīvo uzdevumu veikšanai 

būs paredzētas tikai 12 amata vietas; uzskata, ka tas nav reālistisks risinājums. 

 

                                                 
1Atbilde uz rakstisko jautājumu Nr. 23-CONT, komisāra D. Avramopoulos uzklausīšana 2016. gada 

29. novembrī. 
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