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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sarunām par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi
(2014/2005(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.−2020. gadam (COM(2011)0398), kas grozīts 2012. gada 6. jūlijā 
(COM(2012)0388), un projektu Iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi 
un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 
(COM(2011)0403),

 ņemot vērā to, ka tas 2013. gada 19. novembrī sniedza piekrišanu DFS regulai saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 312. pantu un tajā pašā dienā apstiprināja 
Iestāžu nolīguma noslēgšanu,

 ņemot vērā DFS un Iestāžu nolīgumu, kas galīgajā versijā tika pieņemts 2013. gada 
2. decembrī un publicēts Oficiālajā Vēstnesī 2013. gada 20. decembrī,

 ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jauna daudzgadu 
finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1,

 ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūciju labvēlīga iznākuma 
panākšanai 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā2,

 ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 13. marta rezolūciju par Eiropadomes 7. un 
8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu3,

 ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par politisko vienošanos attiecībā 
uz daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam4,

 ņemot vērā 2013. gada 12. decembra rezolūciju par Eiropas Parlamenta attiecībām ar 
iestādēm, kas pārstāv valstu valdības5,

 ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0000/2014),

A. tā kā vienošanās par DFS 2014.−2020. gadam tika panākta ilgās un grūtās sarunās, kas 
risinājās divarpus gadu garumā; tā kā galīgo politisko vienošanos varēja panākt tikai 
augstākajā politiskajā līmenī starp Parlamentu, Padomes prezidentvalsti un Komisiju;

                                               
1 OV C 380 E, 11.12.2012., 89. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0360.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0078.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0304.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0599.
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B. tā kā Eiropadomes nolemtais un Parlamenta galu galā atbalstītais nākamās DFS apmērs 
(EUR 960 mljrd. saistību apropriācijās un EUR 908 mljrd. maksājumu apropriācijās 
2011. gada cenās) salīdzinājumā ar DFS 2007.−2013. gadam ir samazinājies (saistību 
apropriācijas — par 3,5 % un maksājumu apropriācijas — par 3,7 %), lai gan ES 
kompetences pēc Lisabonas līguma ir pieaugušas un Savienība ir paplašinājusies, tagad 
aptverot 28 dalībvalstis; tā kā ar šādu līdzekļu apmēru nepietiek, lai sasniegtu ES 
politiskos mērķus un izpildītu saistības, jo īpaši tās, kas paredzētas stratēģijā 
„Eiropa 2020”;

C. tā kā ES gada budžets turpmākajos gados joprojām būs aptuveni 1 % no ES NKI, 
ievērojami atpaliekot no 1992. gadā noteiktā pašu resursu maksimālā apjoma 1,29 % 
apmērā no ES NKI saistību apropriācijām un 1,23 % apmērā no ES NKI maksājumu 
apropriācijām;

D. tā kā, nespējot mainīt Eiropadomes noteiktāss DFS kopsummas, Parlamentam sarunās 
izdevās panākt to, ka tiek iekļauti vairāki svarīgi jauni noteikumi, kas palīdzēs 
nodrošināt to, ka jaunā finanšu shēma un jaunais ES gada budžets ir vairāk vērsts uz 
darbību, saskaņotāks, pārredzamāks un ar tiem ir iespējams labāk reaģēt uz ES pilsoņu 
vajadzībām, kā arī to, ka pilnībā tiek izmantots DFS paredzētais maksimālais apjoms; tā 
kā šie noteikumi jo īpaši attiecas uz jauno kārtību, kas saistīta ar DFS pārskatīšanu, 
elastību, pašu resursiem un ES budžeta vienotību un pārredzamību; 

E. tā kā Parlaments 2013. gada 19. novembrī sniedza piekrišanu jaunajai DFS regulai un 
apstiprināja jauno Iestāžu nolīgumu pēc tam, kad Padome bija izpildījusi Parlamenta 
2013. gada 3. jūlija rezolūcijā iekļautos nosacījumus, tostarp par papildu 
EUR 11,2 mljrd. pieņemšanu maksājumu apropriācijās 2013. gadam; 

F. tā kā Padome nav guvusi nekādus panākumus attiecībā uz ļoti nepieciešamo reformu 
pašreizējā ES budžeta finansēšanas sistēmā, lai gan Komisija bija nākusi klajā ar 
vērienīgiem priekšlikumiem, kuru mērķis bija izkļūt no strupceļa, ko radījis patiesas 
pašu resursu sistēmas trūkums,

1. pauž dziļu nožēlu par to, ka gan procedūra, kuras rezultātā tika panākta vienošanās par 
DFS 2014.−2020. gadam, gan politiskās debates saistībā ar minētajām sarunām skaidri 
parādīja to, ka trūkst kopīga skatījuma par ES budžetu, un tajās netika ievērota 
Lisabonas līgumā paredzētā Parlamenta palielinātā loma un prerogatīvas; tādēļ 
uzskata — ir ārkārtīgi svarīgi, ka šajā ziņojumā tiek izmantota vajadzīgā politiskā un 
institucionālā pieredze, kas var kalpot par pamatu turpmāku sarunu sagatavošanai, jo 
īpaši saistībā ar pēcvēlēšanu periodā plānoto DFS pārskatīšanu, ko Komisija sāks līdz 
2016. gada beigām; 

Politiski apsvērumi

2. atzīst, ka fiskālā konsolidācija, ar ko pašlaik saskaras dalībvalstis, neveicināja 
vērienīgāku vienošanos par DFS 2014.−2020. gadam; pauž dziļu nožēlu par to, ka šo 
sarunu rezultātā lielākoties nav ņemta vērā ES budžeta kā svarīga kopīga politikas 
instrumenta nozīme pašreizējās ekonomikas un sociālās krīzes pārvarēšanā un valstu 
centienu saskaņošanā un stiprināšanā, lai atjaunotu izaugsmi un radītu nodarbinātību 
visā Eiropas Savienībā;
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3. ir patiesi noraizējies par to, ka „taisnīgas peļņas” arguments gadiem ilgi kaitē jebkādām 
Padomē notiekošām debatēm par budžetu;  uzsver, ka šī situācija ir izveidojusies 
galvenokārt ES pašreizējās finansēšanas sistēmas dēļ, jo saskaņā ar to 85 % ieņēmumu 
veido valstu iemaksas, nevis patiesi pašu resursi; uzskata, ka šādā sistēmā nesamērīgs 
uzsvars tiek likts uz dalībvalstu neto bilancēm un tās dēļ ES budžeta finansēšanā ir 
pakāpeniski ieviestas sarežģītas un nepārredzamas atlaides un citi korekcijas 
mehānismi;

4. uzskata, ka šāda loģika guva virsroku arī, 2013. gada 8. februārī Eiropadomē panākot 
vienošanos par DFS; pauž nožēlu par to, ka tajā brīdī tika noteikts arī valstīm 
piešķiramo līdzekļu apmērs, jo īpaši lauksaimniecības un kohēzijas politikas jomā; īpaši 
pauž nožēlu par to, ka valstu un valdību vadītāju sarunu laikā tika apstiprināts īpašu 
piešķīrumu un „dāvanu” saraksts, kura pamatā nebija objektīvi un pārbaudāmi kritēriji, 
bet kurš drīzāk atspoguļo dalībvalstu ietekmīgumu, sarunās cenšoties aizstāvēt savas 
nacionālās intereses un nodrošināt neto peļņas maksimālu apmēru; nosoda 
pārredzamības trūkumu šīs vienošanās panākšanā;

5. stingri noraida šādu tīri grāmatvedisku skatījumu uz ES budžetu, kurā netiek ņemta vērā 
Eiropas pievienotā vērtība, ES solidaritātes princips un netiek novērtēta ES budžeta 
pašreizējā un iespējamā nozīme ekonomikas pārvaldības stiprināšanā; uzsver, ka ES 
budžets ir galvenokārt ieguldījumu budžets, kam ir spēcīgs sviras efekts un katalizatora 
ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību visā Savienībā; tādēļ pauž nožēlu par to, ka dažas 
dalībvalstis, šķiet, uzskata valsts iemaksas ES budžetā tikai, kā izmaksas, kas būtu 
jāsamazina līdz minimumam;

6. norāda, ka Eiropadome, pieņemot lēmumu par DFS 2014.−2020. gadam kopējo apmēru, 
izmantoja lejupēju pieeju, kas savukārt liecina par uztraucošu neatbilstību ES 
politiskajām saistībām, kuras Eiropadome ir uzņēmusies, un tās nevēlēšanos šo saistību 
izpildei piešķirt pienācīgu finansējumu; tieši pretēji, uzskata, ka šis lēmums būtu 
jāpieņem, pamatojoties uz augšupēju pieeju un rūpīgi izvērtējot ES finansiālās 
vajadzības un politiskos mērķus, kas iekļauti ES daudzgadu programmās un politikas 
nostādnēs, kuras definējušas likumdevējas iestādes;

7. tādēļ ir pārliecināts, ka, pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums par finanšu shēmu, 
vispirms ir jāsarīko patiesas politiskas debates par ES budžeta nozīmi, darbību un 
pievienoto vērtību, kā arī tā atbilstību Savienībai noteiktajiem politiskajiem un darbības 
mērķiem, par pamatu minētā lēmuma pieņemšanai izmantojot šo debašu iznākumu; 
uzskata — lai apvienotu dažādos skatījumus par to, ko simbolizē ES budžets un ko ar to 
ir iespējams sasniegt, šīs debates būtu jāorganizē savlaicīgi un tajās būtu jāiesaista ne 
tikai trīs ES iestādes un visi valstu parlamenti, bet arī dalībvalstu augstākā politiskā 
līmeņa pārstāvji; 

8. turklāt ir pārliecināts, ka taustāmu progresu var sasniegt, tikai padziļināti reformējot ES 
budžeta finansēšanu, atgriežoties pie patiesas, skaidras, vienkāršas un taisnīgas pašu 
resursu sistēmas; uzsver, ka reformas rezultātā būtu jāievieš viens vai vairāki jauni pašu 
resursu veidi, ar kuriem ievērojami tiktu samazinātas uz NKI balstītas iemaksas ES 
budžetā un attiecīgi samazināts slogs valsts kasēm; atkārtoti pauž stingru apņemšanos 
iesaistīties jebkādos procesos, kuru rezultātā tiktu reformēta pašreizējā netaisnīgā, 
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nepārredzamā un sarežģītā pašu resursu sistēma;

Institucionāli apsvērumi

9. atgādina, ka, īpašajai SURE komitejai 2011. gada jūnijā iesniedzot ziņojumu, 
Parlaments bija pirmā ES iestāde, kas nāca klajā ar savu skatījumu par DFS 
2014.−2020. gadam un norādīja uz nepieciešamību reformēt ES budžeta finansēšanu; 
uzskata, ka, Komisijai izstrādājot priekšlikumus par DFS un pašu resursiem, šis 
ziņojums noderēja kā efektīvas vadlīnijas, un atzinīgi vērtē regulāro politisko dialogu, 
kas izveidojās starp abām iestādēm visos šā ziņojuma sagatavošanas posmos; norāda uz 
acīmredzamajām priekšrocībām, ko Parlamentam sniedz agrīna sagatavošanās sarunām 
par DFS;

10. atgādina, ka saskaņā ar LESD 312. pantu Padome pēc tam, kas saņēmusi Parlamenta 
piekrišanu, vienbalsīgi pieņem DFS regulu, bet visas trīs ES iestādes veic „visus 
vajadzīgos pasākumus, lai sekmētu tās pieņemšanu”; tādēļ norāda, ka Līgumā nav 
paredzēta konkrēta procedūra Parlamenta iesaistīšanai sarunās par DFS un ka šī kārtība 
pakāpeniski tika iedibināta, pēc Parlamenta iniciatīvas veicot virkni ad hoc pasākumu, 
par kuriem tika panākta vienošanās politiskā līmenī;

11. pauž nožēlu par to, ka, pirms Eiropadomē 2013. gada 8. februārī tika panākta 
vienošanās par DFS, nenotika jēgpilnas sarunas starp Parlamentu un Padomi; uzskata, 
ka vairākas Parlamenta sarunu grupas un secīgo Padomes prezidentvalstu pārstāvju 
sanāksmes, kas notika attiecīgo Vispārējo lietu padomes sanāksmju starplaikos, un 
Parlamenta piedalīšanās neformālajās Padomes sanāksmēs, kurās tika pārrunāti DFS 
jautājumi, tikai daļēji veicināja informācijas apmaiņu starp Padomi un Parlamentu un 
diemžēl nekādi neietekmēja Padomē notiekošo sarunu gaisotni, grafiku vai saturu; pauž
nožēlu par to, ka Padomes delegācijas lielākoties neņēma vērā vai pārprata Parlamenta 
pausto nostāju;

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan Parlaments pret to stingri iebilda, visās secīgajās sarunu 
paketēs, ar kurām nāca klajā dažādas Padomes prezidentvalstis, un, visbeidzot, 
2013. gada 8. februārī pieņemtās Padomes vienošanās par DFS tekstā, bija iekļauta 
virkne leģislatīvu elementu, par kuriem lēmums būtu bijis jāpieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru; uzsver, ka juridiski nepieciešamo Padomes vienprātību par 
DFS regulu varēja panākt tikai, neiekļaujot noteiktas lielas politikas izmaiņas ES nozaru 
politikā un tādējādi kavējot to, ka saskaņā ar koplēmuma procedūru tiek ņemtas vērā 
Parlamenta prerogatīvas, un tas ir skaidrā pretrunā Līgumiem;

13. norāda, ka īstas sarunas par DFS regulu un Iestāžu nolīgumu tika sāktas tikai 2013. gada 
martā un Padomes sarunu vadītāji uzskatīja, ka Eiropadomē panāktā vienošanās par 
DFS ir vienīgais atsauces punkts, kas nav apspriežams; uzsver, ka šāda attieksme 
noveda pie nepieņemama mēģinājuma neiekļaut sarunās konkrētus tematus, liekot 
Parlamentam cīnīties, tostarp augstākajā politiskajā līmenī, par to, lai koplēmuma 
procedūras veida sarunas notiktu par katru DFS regulas pantu un Iestāžu nolīguma 
punktu;

14. norāda, ka Eiropadomes secinājumi ir jāuzskata par sarunu vadlīnijām Padomei un ka 
tie nekādā gadījumā nav neapstrīdami ierobežojumi, kurus nedrīkst apspriest ar 
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Parlamentu; prasa ieviest standarta formulējumu, ar kuru tiek atgādināts, ka 
Eiropadomes secinājumos ir jāņem vērā LESD 15. panta 1. punkta noteikumi;

15. pauž dziļu nožēlu par to, ka tāda pati problēma bija vērojama sarunās par ES daudzgadu 
programmām, jo īpaši lauksaimniecības un kohēzijas politikas jomā; norāda, ka Padome 
vairākos gadījumos atteicās pat atsaukties uz šo juridisko pamatu aspektiem, kas saistīti 
ar DFS; uzsver ievērojamos centienus un laiku, ko Parlaments ieguldīja, lai nodrošinātu 
to, ka sarunās tiek iekļauti visi to juridisko pamatu punkti, par kuriem Padome un 
Parlaments izlēma saskaņā ar koplēmuma procedūru; ar gandarījumu konstatē, ka 
Parlamenta sarunu vadītājiem beigu beigās izdevās apstrīdēt dažas Eiropadomē 
panāktās vienošanās daļas; 

16. norāda, ka Parlaments beigās neapstrīdēja DFS paredzētās summas (kopējo apmēru un 
sadalījumu pa kategorijām), par kurām Eiropadome bija pieņēmusi lēmumu, atzīstot, ka 
šā lēmuma pieņemšanas brīdī situācija ekonomikas un finanšu jomā bija īpaši sarežģīta; 
tomēr uzsver, ka to nebūt nevajadzētu uzskatīt par precedentu, un atkārtoti pauž savu 
nostāju — DFS paredzētās summas un ikviena cita Eiropadomes panāktās politiskās 
vienošanās daļa ir jāiekļauj sarunās ar Parlamentu;

17. uzsver nepieciešamību ievērojami uzlabot kārtību, kādā notiks sarunas par turpmākajām 
DFS, lai izvairītos no strupceļa un sarunu laikā ietaupītu vērtīgo laiku un resursus; 
uzskata, ka šī kārtība būtu jāpadara oficiāla, augstākajā politiskajā līmenī noslēdzot 
vienošanos, kurā tiktu ņemti vērā nesenajās sarunās konstatētie trūkumi un pilnībā 
aizsargāta Parlamenta loma un prerogatīvas, kā noteikts Līgumā par Eiropas Savienību; 
uzskata, ka šī kārtība būtu vēlāk jāiekļauj Iestāžu nolīgumā, tāpat kā tas tika izdarīts ar 
budžeta procedūru;

18. ir pārliecināts, ka, pamatojoties uz nepieciešamību izvairīties no kādas dalībvalsts veto, 
noteikums par vienprātību Padomē nozīmē, ka panāktā vienošanās ir mazākais 
kopsaucējs; uzsver, ka pāreja uz lēmumu pieņemšanu ar kvalificētu balsu vairākumu 
saistībā ar DFS regulu atbilstu ne tikai parastajai likumdošanas procedūrai, ko izmanto 
faktiski visu ES daudzgadu programmu pieņemšanai, bet arī ikgadējai ES budžeta 
pieņemšanas procedūrai; uzskata, ka to var panākt, izmantojot pārejas klauzulu saskaņā 
ar 312. pantu, un ka šis jautājums būtu jāizskata, nākamajā reizē pārskatot Līgumus;    

DFS 2014.−2020. gadam — turpmākie pasākumi

19. paziņo par savu nodomu nodrošināt to, lai visi jaunie noteikumi, kas tika veiksmīgi 
iekļauti DFS regulā un Iestāžu nolīgumā, tiktu pilnībā izmantoti ikgadējā budžeta 
procedūrā; sagaida, ka Padome necentīsies uzspiest šiem noteikumiem, jo īpaši 
noteikumiem par visu īpašo instrumentu būtību un tvērumu, ierobežotu interpretāciju;

20. īpaši uzsver jaunos noteikumus par elastību, kas ļautu pēc iespējas vairāk izmantot DFS 
attiecīgo maksimālo apjomu saistību un maksājumu apropriācijām; uzsver, ka vairs 
nevar izmantot iepriekšējās finanšu shēmās piemēroto praksi, proti, ikgadējā ES budžeta 
apmēru noteikt daudz mazāku nekā DFS paredzētais maksimālais apjoms, jo īpaši 
maksājumu apropriācijās;

21. atgādina, ka nākamajai Komisijai, kas stāsies amatā pēc 2014. gada Eiropas Parlamenta 
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vēlēšanām, līdz 2016. gada beigām būs jāsāk DFS 2014.−2020. gadam obligātais 
pārskats/pārskatīšana; uzsver to, ka šī DFS pēcvēlēšanu pārskata/pārskatīšanas klauzula 
bija viena no Parlamenta pamatprasībām sarunās par DFS un tika pamatota ar 
nepieciešamību nākamajai Komisijai un Parlamenta sasaukumam pārvērtēt ES 
politiskās prioritātes, tādējādi nodrošinot to, ka tiek atjaunota DFS demokrātiskā 
leģitimitāte; uzsver to, ka nākamajam Parlamenta sasaukumam būs laikus jānosaka 
politiskās prioritātes, kuru īstenošanai būs nepieciešami lielāki ieguldījumi nākamās 
DFS otrajā pusē;

22. uzsver, ka Komisijas priekšlikumos par DFS pārskatīšanu būtu pilnībā jāņem vērā 
pēdējās makroekonomiskās prognozes un jāiekļauj visu īpašo instrumentu darbības, jo 
īpaši saistību un maksājumu apropriāciju vispārējo rezervju, rūpīgs novērtējums; 
atgādina, ka šis process neradīs negatīvas sekas attiecībā uz valstīm iepriekš piešķirto 
finansējumu; 

23. tādēļ aicina nākamo Eiropas Parlamenta sasaukumu par nosacījumu Komisijas 
priekšsēdētāja kandidāta iecelšanai izvirzīt spēcīgu un nepārprotamu apņemšanos 
īstenot šo pārskata/pārskatīšanas klauzulu un iesaistīties patiesā un detalizētā politiskajā 
dialogā par tās saturu; 

24. stingri uzskata, ka augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos rada unikālu iespēju 
izkļūt no strupceļa, kas radies saistībā ar pašreizējās pašu resursu sistēmas reformu;  
sagaida, ka tā ievērojami palīdzēs izprast pašreizējās sistēmas nepilnības, kā arī 
ieguvumus, ko var sniegt padziļināta vispusīga reforma un jaunas un patiesas pašu 
resursu sistēmas ieviešana, kas var ievērojami samazināt uz NKI balstītās iemaksas daļu 
ES budžetā;

25. atgādina, ka augsta līmeņa darba grupai ir pilnvaras pārbaudīt visus pašu resursu 
sistēmas reformas aspektus; ir cieši apņēmies ar savu triju pārstāvju starpniecību 
intensīvi darboties visos šā procesa posmos un panākt to, ka tas tiek veiksmīgi pabeigts; 
rēķinās ar to, ka Padome uzņemsies līdzvērtīgu atbildību par šo procesu un apņemsies 
tikpat lielā mērā iesaistīties tajā; uzsver nepieciešamību palielināt valstu parlamentu 
informētību par šiem jautājumiem; uzsver to, ka šīs augsta līmeņa darba grupas 
konstatējumus un secinājumus būtu jāsagatavo laikus, lai tos varētu ņemt vērā 
2016. gadā veicamā DFS pārskata/pārskatīšanas laikā un lai tie tādējādi kalpotu par 
pamatu tam, ka iespējamās reformas stājas spēkā līdz nākamajai daudzgadu finanšu 
shēmai;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.



PR\1015745LV.doc 9/17 PE527.841v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija 

ES daudzgadu finanšu plānošana pirmoreiz tika ieviesta 1988. gadā, lai pārvarētu 70. gadu 
beigu un 80. gadu ES budžeta krīzi. Šīs krīzes nereti pārauga atklātā konfliktā starp Padomi 
un Parlamentu, un tā rezultātā ES 1980., 1985., 1986. un 1988. gada budžets tika pieņemts 
tikai tad, kad bija jau aizritējusi krietna daļa no attiecīgā finanšu gada.

Nosakot ES izdevumu kopējos maksimālos gada apjomus (gan saistību, gan maksājumu 
apropriācijās), kā arī maksimālos apjomus katrai politikas jomai (kategorijai) atsevišķi, 
daudzgadu finanšu shēmas (DFS) galvenais mērķis ir nodrošināt augstu paredzamības pakāpi, 
sakārtotas izdevumu izmaiņas atbilstoši ES politiskajām prioritātēm, vienlaikus ievērojot 
Savienības pašu resursu maksimālā pieļaujamā apmēra ierobežojumu. Pašu resursu 
maksimālais pieļaujamais apmērs kopš 1992. gada (ES 12) ir noteikts 1,23 % apmērā no ES 
NKI (maksājumu apropriācijās) un kopš tā laika nav ticis mainīts.

Vēsturiski pieņemtais ES gada budžets vienmēr ir bijis zemāks par vispārējo DFS maksimālo 
pieļaujamo apjomu.

Ja līdz Lisabonas līguma stāšanās spēkā Padome, EP un Komisija vienojās par DFS, pieņemot 
iestāžu nolīgumu, tad, ar Lisabonas līgumu tika oficiāli pieņemta daudzgadu finanšu 
plānošanas prakse un tas, ka DFS nosaka ar Padomes regulu vismaz piecu gadu laikposmam 
(LESD 312. pants). To pieņem saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, Padomei rīkojoties 
vienprātīgi pēc EP piekrišanas saņemšanas. Lisabonas līgums paredz iespēju pieņemt iestāžu 
nolīgumu, kas papildina DFS regulu.

Galvenos 2014.–2020. gada DFS sarunu posmus varētu īsumā aprakstīt šādi:

16.06.2010. — EP SURE komitejas izveide

08.06.2011. — SURE ziņojuma „Ieguldījums nākotnē — jauna daudzgadu finanšu shēma 
(DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai” pieņemšana Eiropas Parlamentā

29.06.2011. — Komisijas priekšlikums 2014.–2020. gada DFS un jaunajam iestāžu 
nolīgumam, kam sekoja vairāk nekā 60 likumdošanas priekšlikumi par visām daudzgadu 
izdevumu programmām

06.07.2012. — atjaunināts Komisijas priekšlikums jaunajai DFS

24.05.2012. — Padomes pirmā sarunu kārta

23.10.2012. — EP starpposma ziņojums (EP rezolūcija, lai panāktu labvēlīgu iznākumu 
2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrai)

23.11.2013. — Eiropadomes īpašajā sanāksmē 2012. gada novembrī vienošanās netika 
panākta.

08.02.2013. — Eiropadomes secinājumi par DFS

13.03.2013. — EP rezolūcija par Eiropadomes secinājumiem, kam sekoja iestāžu sarunas

27.06.2013. — politiska vienošanās par DFS, kam sekoja EP 3. jūlija rezolūcija, ar kuru 
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atbalstīja šo politisko vienošanos par DFS

19.11.2013. — EP oficiāla piekrišana DFS 

02.12.2013. —DFS regulas un iestāžu nolīguma oficiāla pieņemšana

EP sākotnējais priekšlikums / sarunu nostāja

EP nostāja attiecībā uz DFS apmēru un mērķiem pirmoreiz tika pausta īpašās SURE komitejas 
2011. gada 8. jūnija ziņojumā „Ieguldījums nākotnē — jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai”, kurā EP, ņemot vērā Savienības 
tālejošos mērķus nākamajiem gadiem, uzskatīja par nepieciešamu palielināt vispārējos DFS 
maksimālos pieļaujamos apjomus par vismaz 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada attiecīgajiem 
apjomiem. EP uzstāja uz lielāku līdzekļu koncetrēšanu jomās, kas veicina izaugsmi un 
konkurētspēju, kohēzijas politikas finansējumu saglabājot vismaz tādā pašā apmērā kā 2007.–
2013. gada laikposmā. Attiecībā uz lauksaimniecības izdevumiem būtu vismaz jāsaglabā 
2013. gadā piešķirtās summas. Pamatojoties uz SURE komitejas ziņojumā piešķirto politisko 
mandātu, EP izstrādāja savu sarunu nostāju 2012. gada 23. oktobra starpposma ziņojumā par 
DFS. 

Paziņojot par savu nodomu vest pilntiesīgas sarunas ar Padomi par katru DFS regulas pantu 
un tam atbilstošo Iestāžu nolīguma pantu, Parlaments noteica šādus četrus svarīgākos sarunu 
punktus: elastība, pēcvēlēšanu pārskatīšana, pašu resursi un budžeta vienotība. Vienlaikus EP 
nostājā bija iekļauti vairāki citi svarīgi jautājumi.

I. Saistībā ar vispārējo fiskālo konsolidāciju dalībvalstīs EP nolēma neapstrīdēt 
kopsummas (vispārējos saistību un maksājumu apropriāciju maksimālos apjomus visam 
laikposmam), par ko vienprātīgi bija vienojušies dalībvalstu un to valdību vadītāji. Tas arī 
neapstrīdēja skaitļus pa izdevumu kategorijām, kuru apjomi liecināja par nelielu 
pārorientēšanos uz izaugsmi, darbvietu izveidi un uz nāktoni orientētām investīcijām 
(1. kategorija). Tomēr šai piekrišanai bija izvirzīts nosacījums, ka, nosakot ikgadējos 
budžetus, apstiprinātos DFS maksimālos apjomus saistību un maksājumu apropriācijās varēs 
izmantot pilnā apmērā. Tādēļ Parlamants ierosināja jaunu pieeju elastībai. Tas uzskatīja, ka 
ierosināto DFS vienkārši nebūtu iespējams pārvaldīt bez maksimāli iespējamās elastības —
koncepcijas, kas bija minēta, bet ne izvērsta Eiropadomes secinājumos.

Identificētā nepieciešamība varēt pārnest jebkuru neizlietoto rezervi starp izdevumu 
kategorijām un gadiem tika īstenota ar Parlamenta novatoriskajiem priekšlikumiem par 
maksājumu un saistību apropriāciju vispārējo rezervju izveidi. Citi Parlamenta atbalstīti 
elastības mehānismi bija īpašo instrumentu darbības joma un precīzs izveides satvars, rezerve 
neparedzētiem izdevumiem, ar īstenošanu saistīti pielāgojumi u. c. Tie ir uzskaitīti un īsumā 
aprakstīti turpmāk tekstā ievietotajā tabulā.

Tā kā 2014.–2020. gada DFS ierosinātie maksimālie apjomi joprojām pārsniedz 2007.–
2013. gada laikposma īstenošanas skaitļus (tikai) maksājumu apropriāciju jomā, joprojām ir 
iespējams panākt, atbilstoši īstenojot elastības mehānismus — par kuriem beidzot tika panākta 
vienošanās —, ka 2014.–2020. gadā gada budžeta izpilde būs augstāka nekā 2007.–
2013. gadā.
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II. Eiropadomes noteikto skaitļu apstiprināšana būtu jāsaista arī ar EP prasību pēc stingras 
pēcvēlēšanu pārskatīšanas klauzulas pretstatā pašreizējai laikposma pārskatīšanai, jo EP 
uzskatīja, ka tas nevar akli pieņemt stingras fiskālās politikas budžetu septiņu gadu 
laikposmam, tādējādi ierobežojot nākamā Parlamenta un Komisijas, kā arī to pēcteču rīcības 
brīvību. Tādēļ, lai labāk saskaņotu vēlēšanu un budžeta kalendārus un lai spētu reaģēt uz 
jaunajiem notikumiem ekonomikas jomā, Parlaments ierosināja specifisku kārtību 
pārskatīšanas klauzulas piemērošanai (darbības joma, termiņi, pārejas klauzulas izmantošana 
attiecībā uz kvalificētu balsu vairākumu utt.).

III. Attiecībā uz pašu resursiem Parlaments atbalstīja Komisijas ambiciozos likumdošanas 
priekšlikumus un pieprasīja skaidru ceļvedi, lai atgrieztos pie patiesas, skaidras, vienkāršas un 
taisnīgas pašu resursu sistēmas, kas piedāvātu garantijas lēmumu pieņemšanai un 
demokrātiskai kontrolei, kas raksturīga visiem publiskiem budžetiem. Tika ierosināti šādi 
atskaites punkti: uz NKI balstīto iemaksu apmēra samazināšana līdz 40 % no ES budžeta, 
saistībā ar ciešāku sadarbību no finanšu darījumu nodokļa gūto ieņēmumu daļēja vai pilnīga 
pārskaitīšana ES budžetā, uz PVN balstīto pašu resursu pārveide, tradicionālo pašu resursu 
iekasēšanas izmaksu samazināšana līdz 10 % no summām, kas tiek iekasētas no dalībvalstīm, 
un pakāpeniska atteikšanās no pašreizējām atlaidēm un citiem korekcijas mehānismiem.

IV. Attiecībā uz budžeta vienotību un pārredzamību Parlaments uzstāja uz principu, ka visi 
izdevumi un ieņēmumi, kas izriet no ES iestāžu vai to vārdā pieņemtajiem lēmumiem, būtu 
jāiekļauj ES budžetā kopā ar visaptverošu pārskatu par finansiālo ietekmi, ko rada visas ES 
darbības un instrumenti, tostarp ES darbības, kuras veikušas dalībvalstis saistībā ar ciešāku 
sadarbību vai saistībā ar konkrētu Līgumu.

Turklāt Eiropadomes noteikto skaitļu dēļ Parlamentam nācās kā priekšnoteikumu savai
dalībai sarunās izvirzīt to, ka Komisija, nepārsniedzot 2013. gada maksājumu maksimālo 
apjomu, ierosina budžeta grozījuma projektu, lai pirms jaunā laikposma sākšanās segtu pēc 
iespējas vairāk 2013. gada maksājumu prasību un novērstu to, ka no 2014.–2020. gada 
laikposmam noteikto maksājumu apjoma būtu jāsedz arī nesamērīga daļa no iepriekšējā 
laikposma maksājumu prasībām. Ņemot vērā neseno ES budžeta maksājumu krīzi, Parlaments 
ierosināja arī vairākus noteikumus, lai risinātu maksājumu problēmu, piemēram, iespēju no 
jauna izmantot pārpalikumu (šie noteikumi ir uzrādīti turpmāk tekstā ievietotajā tabulā).

Vēl viens svarīgs jautājums bija novērst EP koplēmuma pilnvaru ignorēšanu, jo Eiropadomes 
2013. gada 8. februāra secinājumi ievērojami pārsniedza robežlīniju starp DFS 
pamatjautājumiem un elementiem, kas attiecas uz programmām, par kurām lēmumus pieņem 
kopīgi. Šī bija pirmā pieredze DFS reglamentējošo Lisabonas līguma noteikumu īstenošanā.

Visbeidzot, sarunās par EP prasību tika risināti arī vairāki citi ar DFS vai ikgadējo budžeta 
procedūru saistīti jautājumi vai daži specifiskāki, konkrētu komisiju (PECH, CONT, AFET, 
FEMM u. c.) ierosināti, jautājumi. Tie ir izklāstīti turpmāk tekstā ievietotajā tabulā.

Parlamenta detalizēta nostāja attiecībā uz minētajiem elementiem tika izklāstīta dažādajos tā 
pieņemtajos ziņojumos pirms Eiropadomes 8. februāra secinājumu pieņemšanas. Tos, ņemot 
vērā sarunas, īstenoja, izmantojot referentu sagatavotu darba ziņojumu1, kurā izklāstītas 
konkrētas teksta izmaiņas Komisijas priekšlikumos. Tās ir aprakstītas turpmāk tekstā.

                                               
1 EP sarunu grupas iesniegtais darba dokuments par DFS un Iestāžu nolīgumu.
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EP prasība Apraksts/ Mērķis

Četri galvenie jautājumi

Elastība:

Vispārējais mērķis: nodrošināt elastību budžeta lēmējinstitūcijai ikgadējās 

procedūras laikā, padarīt DFS pārvaldāmu un ļaut iespējami pilnībā izmantot 

maksimālos pieļaujamos apjomus, par ko tika panākta vienošanās.

– vispārējā MA 
rezerve

Automātiska neierobežota budžetā neiekļauto/ neizlietoto maksājumu 

apropriāciju pārnešana starp gadiem, nepārsniedzot maksimālo pieļaujamo 

apjomu. Atļaut MA izmantošanas „iedzīšanu” novēlotas īstenošanas gadījumā.

– vispārējā SA 
rezerve

Tas pats mehānisms attiecībā uz saistību apropriācijām, lai atvieglotu steidzamo 

prioritāšu un vajadzību finansēšanu, un vispārējā DFS maksimālā pieļaujamā 

apjoma izmantošana pilnā apmērā.

– īpašie instrumenti

Lielāka elastība to izmantošanā un mobilizācijā (ikgadējā summa, atbisltošie 

maksājumi, neizlietoto summu neierobežota pārnešana), lai nodrošinātu līdzekļu 

pietiekamību un elastību nolūkā spēt reaģēt uz visiem neparedzētajiem 

notikumiem, kas rada attiecīgos izdevumus. 

– rezerve 
neparedzētiem 
izdevumiem

Kā papildinājums pārējiem elastības instrumentiem gadījumā, ja ar pēdējiem 

nepietiek, lai apmierinātu jaunās vajadzībās (nav ieskaits).

– pārpalikuma 
izmantošana

Attiecas konkrēti uz maksājumiem, lai novērstu situāciju, kad rodas papildu 

vajadzības pēc maksājumiem un vienlaikus dalībvalstīm faktiski tiek atdots ES 

pašu resursu pārpalikums ieņēmumu pusē, samazinot to NKI iemaksu.

– ar īstenošanu 
saistītā maksājumu 
pielāgošana

Lai reaģētu uz jebkādām izmaiņām īstenošanas modeļos un tā brīža līdzekļu 

izmaksas profilu saistībā ar ikgadējo budžeta procedūru.

– leģislatīvā elastība Ļaut novirzīties par 10 % no programmām paredzētā finansējuma.

– jauna tipoloģija / 
pastiprināta elastība / 
atjaunināšana / 
pielāgošana / 
pārskatīšana

Dažādu izmaiņu veikšanas / novirzīšanās no DFS veidu racionalizēšana un 

skaidrošana atkarībā no tā, vai tiek skarti vispārējie maksimālie pieļaujamie 

apjomi, nosakot atbilstošu kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi.

Pēcvēlēšanu 
pārskatīšana

Atgriešanās kaluzulas noteikšana, lai jaunievēlētajam EP un jaunajai Komisijai 
dotu iespēju paust viedokli attiecībā uz DFS maksimāli pieļaujamajiem 
apjomiem, ko piemēro saskaņā ar to nosacījumiem, ņemot vērā jaunos 
ekonomiskos apstākļus.

– Vienotība un 
pārredzamība

Nepieļaut nekādu ārpusbudžeta finansēšanu un nodrošināt skaidru pārskatu pār 

visiem ES vai tās vārdā mobilizētajiem līdzekļiem. 

Pašu resursi Noteikt veidu, kādā panākt patiesu pašu resursu sistēmu.

Citi punkti

Liela mēroga projekti: 
Galileo, ITER, 
Copernicus

Neietilpst DFS vispārējā pieļaujamajā apjomā, kas ierobežo to piešķiršanu 

izmaksu pārsniegšanas gadījumā.
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Maksājumi un 
nesamaksātās 
saistības

Vispārīgais mērķis bija nodrošināt budžeta lēmējinstitūcijai instrumentus, lai 

izkļūtu no nesenās budžeta maksājumu krīzes.

– noviržu no COM 
aprēķiniem 
pamatošana

Lai nepieļautu vispārējus un/vai patvaļīgus līdzekļu samazinājumus, neņemot 

vērā reālo situāciju attiecībā uz budžeta izpildi un dalībvalstu iestāžu 

iesniegtajām izdevumu prognozēm (saskaņā ar dalīto pārvaldību).

– maksājumu prgnožu 
apstiprināšana

Darīt galu diverģencei starp maksājumu prasību novērtējumiem, ko dalībvalstu 

iestādes veikušas saskaņā ar dalīto pārvaldību, un to izpildes nolūkā Padomes 

ierosinātajiem ES budžeta piešķīrumiem.

– dalībvalstu iemaksu 
valsts budžetā 
iztirzāšana

Labāk novērtēt dalībvalstu iemaksas valsts budžetā saskaņā ar publiskās 

grāmatvedības standartiem, lai novērstu to, ka ES budžeta apmērs maksājumos 

būtu pielāgojams mainīgais valsts budžeta deficīta un parāda segšanas mērķiem.

– regulāras sanāksmes 
un informēšana

Veicināt diskusiju un izpratnes veidošanu par maksājumu vajadzībām un 

izveidot kopēju pamatu, lai EP un Padome varētu izstrādāt savas nostājas par ES 

budžetu.

– rīcības plāns 
attiecībā uz 
nesamaksātajām 
saistībām

Ietvert nesamaksāto saistību pastāvīgo palielināšanos.

KĀDP
Vairāk pārbaužu (vairāk ziņošanas, bez izņēmumiem) un lielāka pārredzamība 

(sīkāk izstrādāta nomenklatūra) attiecībā uz EP.

Administratīvie 
izdevumi

Jautājums par -5 % mērķi saistībā ar vienlaicīgajām sarunām par Civildienesta 

noteikumiem.

Pareiza finanšu 
pārvaldība:

Uzlabot ES budžeta kontroli, ziņošanu un pārskatabildību par to.

– dalībvalstu 
pārvaldības 
deklarācijas 

Sniegt jaunu impulsu dalībvalstu deklarāciju sagatavošanai par ES līdzekļu 

pārvaldību.

– starptautiskās 
organizācijas 

Nodrošināt visas tās informācijas un dokumentācijas iesniegšanu, kura saistīta ar 

ES līdzekļu izlietošanu ar starptautisku organizāciju starpniecību.

– novērtējums
LESD 318. pantā noteiktajā finanšu novērtējumā galveno uzmanību veltīt 

iekšējais dimensijai — stratēģijai „Eiropa 2020”.

Deklarācijas par 
sinerģiju, pareizākiem 
izdevumiem

Neatkarīgs izvērtējums, lai identificētu iespējamo sinerģiju, apvienojot līdzekļus 

un izmaksu ietaupījumus visos pārvaldes līmeņos (ES, dalībvalstu un 

reģionālajā).

Ilgums

2014.–2020. gada DFS ir jāskata kā pagaidu risinājums pārējā uz 5 vai 5+5 gadu 

laikposmu, lai DFS darbības ilgumu pieskaņotu iestāžu pilnvaru laikam, tādējādi 

stiprinot demokrātisko pārskatatbildību.

Aģentūras

Procedūra, lai labāk saskaņotu likumdošanas un budžeta jomas lēmumus 

attiecībā uz aģentūrām (izveide, uzdevumu paplašināšana), tostarp likmdošanas 

sarunu laikā.

EAF Iekļaušana ES budžetā.

Dzimumu līdztiesība Pienācīgi iekļaut dzimumu līdztiesības elementus, ņemot vērā veidus, kādos 
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Savienības vispārējā finanšu sistēma veicina dzimumu līdztiesību (un nodrošina 

integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai).

Zvejniecības nolīgumi
Pastiprināta EP pārstāvju piedalīšanās sarunās par starptautiskiem zvejniecības 

nolīgumiem, ņemot vērā Parlamenta pilnvaras šajā jomā.

Citi jautājumi Iestāžu 
nolīguma pielikumā 

Jautājumi, kuru mērķis ir ikgadējās budžeta prcedūras vienkāršošana (tostarp

elastīgs pragmatisks grafiks šīs procedūras netraucētai norisei).

Sarunas un darba metode

Lai nodrošinātu kopīgu izstrādi, līdzatbildību un komunikāciju attiecībā uz EP nostājām un 
stratēģiju, EP veiktie pasākumi ietver:

– pagaidu komitejas SURE, kuras sastāvā ietilpst BUDG komitejas un specializēto komiteju 
locekļi, savlaicīgu izveidi. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku ietekmi, EP savu nostāju 
attiecībā uz DFS pieņēma, pirms Komisija bija publicējusi DFS priekšlikumu, nevis vienkārši 
reaģēja uz to;

– DFS kontaktgrupas regulāras sanāksmes, kuras vada EP priekšsēdētājs un kurās piedalījās 
BUDG komitejas sarunu grupa, politiskās grupas un attiecīgā gadījumā citu komiteju 
priekšsēdētāji, nodrošinot auglīgu informācijas apmaiņu un EP nostāju kopīgu izstrādi;

– referentu, kas sagatavo ziņojumus par DFS un pašu resursiem, sarunas, kurās piedalījās 
vairākas politiskās grupas, sekmējot EP lielā mērā atbalstītas pieejas izstrādi;

– DFS sarunu grupa, kurā piedalās BUDG komitejas priekšsēdētājs un referenti par DFS un 
pašu resursiem, regulāri tikās un uzaicināja sanāksmēs piedalīties citu politisko grupu 
pārstāvjus;

– referenti par DFS apmeklēja specializētās komitejas un uzaicināja to referentus par DFS uz 
ikmēneša sanāksmēm, lai tos informētu un apmainītos ar viedokļiem, pēc iespējas vairāk 
ņemot vērā dažādas EP komitejas.

Papildus šīm sanāksmēm notika sanāksmes ikvienā no attiecīgajiem administratīvajiem 
līmeņiem, lai atbalstītu politisko lēmumu pieņemšanas procesu.

Pirms Eiropadomes 2013. gada 8. februāra secinājumiem un oficoālo un neoficiālo sanāksmju 
sākšanas sarunu laikā (trialogi, politiskā dialoga sanāksmes u. c.), pasākumi attiecībā uz EP 
un citu iestāžu sadarbību ietvērā:

– sanāksmes starp trijām Padomes prezidentūras valstīm (Poliju, Dāniju un Kipru) un EP īsi 
pirms katra DFS GAC un attiecīgo dokumentu un Padomes prezidentūras mutiskā ziņojuma 
sniegšana saskaņā ar vēstuli, ko premjerministrs V. M. Orban Ungārijas, Polijas, Dānijas un 
Kipras prezidentūru vārdā 2011. gada 6. jūnijā nosūtīja priekšsēdētājam J. Buzek;

– gan Dānijas, gan Kipras prezidentūra uzaicināja EP sarunu grupu piedalīties neoficiālās 
GAC sanāksmēs;

– EP priekšsēdētājs, uzstājoties Eiropadomē, izvirzīja apspriešanai EP nostāju un LESD 
324. pantā noteikto EP, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja tikšanos laikā, kurās piedalīties 
bieži vien tika uzaicināts Eiropadomes priekšsēdētājs;

– vairāki divpusēji kontakti starp EP priekšsēdētāju un DFS sarunu grupas locekļiem un viņu 
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kolēģiem dalībvalstu parlamentos;

Turklāt Parlaments darīja zināmu savu nostāju ar dažādu likumdošanas un ar likumdošanu 
nesaistītu pasākumu palīdzību (skat iepriekš). Pamatojoties uz SURE komitejas ziņojumā 
piešķirto mandātu un tās 2012. gada oktobra starpposma ziņojumu, tā uzturēja vairākus 
kontaktus sarunu laikā, kuru mērķis bija panākt Eiropadomes piekrišanu.

Parlaments 2013. gada 13. marta rezolūcijā noraidīja Eirpadomes 2013. gada 8. februāra 
nostāju par DFS tās toreizējā formā, uzskatot, kā tā neatspoguļo Parlamenta prioritātes un 
paustās bažas un ka tajā nav ņemta vērā Parlamenta loma un kompetences. Tas uzsvēra, ka šo 
nostāju nevar pieņemt, ja netiek izpildīti atsevišķi svarīgi nosacījumi, izklāstot savu sarunu 
nostāju attiecībā uz pilntiesīgām sarunām starp Padomi un Parlamentu par katru DFS regulas 
pantu un tam atbilstošo Iestāžu nolīguma pantu.

Pēc intensīvām sarunām laikposmā no 2013. gada marta līdz jūnijam, noturot 5 trialogus 
ministru līmenī, 6 trīspusējās sanāksmes vēstnieku līmenī un vairākas triju iestāžu 
priekšsēdētāju sanāksmes, 2013. gada jūnija beigās Parlaments un Padome panāca politisku 
vienošanos. Šo vienošanos Parlaments atbalstīja savā 2013. gada 3. jūlija rezolūcijā, kurā tas 
izklāstīja vairākus nosacījumus, kas būtu jāizpilda, pirms Parlaments sniedz oficiālu 
piekrišanu attiecībā uz DFS regulu, un tie būtu šādi: to budžeta grozījumu pieņemšana, kuri ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu papildu maksājumu apropriācijas 2013. finanšu gadam 
apmtuveni EUR 11,2 miljardu apmērā, politiska vienošanās par ES daudzgadu programmu 
attiecīgo juridisko pamatu, it īpaši par punktiem, kas atspoguļoti arī DFS regulā, un augsta 
līmeņa grupas izveide pašu resursu jautājumā.

Minētie trīs nosacījumi tika izpildīti pietiekami savlaicīgi, lai Parlaments varētu sniegt savu 
piekrišanu Padomes priekšlikumam DFS regulai novembra plenārsēdē, un Padome  DFS 
regulu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam pieņēma 2013. gada 2. decembrī.

Rezultāti

2014.–2020. gada DFS vispārējais maksimālais pieļaujamais apjoms saistību 
apropriācijām ir noteikti EUR 960 miljardu apmērā un maksājumu apropriācijām —
EUR 908 miljardu apmērā. Turklāt ir paredzēti īpaši instrumenti (elastības instruments, 
rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos, Eiropas Savienības Solidaritātes fonds, Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonds), kas tad, kad tie ir mobilizēti, pārsniedz DFS maksimālo 
pieļaujamo apjomu.

Ši skaitļi ir attiecīgi 1,00 % un 0,95 % no ES NKI, pamatojoties uz ES NKI 2012. gada 
pavasara prognozi. Tomēr saskaņā ar Komisijas jaunākajām aplēsēm attiecībā uz ES NKI 
izmaiņām (2013. gada pavasara prognoze) šie skaitļi palielināsies, sasniedzot attiecīgi 1,04 % 
un 0,99 % no ES NKI, kā uzrādīts Komisijas 2014. gada agrīnajās tehniskajās korekcijās DFS 
(COM(2013)0928).

Vienošanās par 2014.–2020. gada DFS paketi paredz lielāku elastību attiecībā uz 
maksājumiem un saistībām starp izdevumu kategorijām un starp gadiem, lai ļautu pilnībā 
izmantot DFS paredzēto saistību un maksājumu apropriāciju vispārējos maksimālos 
pieļaujamos apjomus. Šajā sakarībā tika ieviesti jauni instrumenti, piemēram, vispārējā 
rezerve maksājumu apropriācijām, tomēr ar dažiem Padomes noteiktiem ierobežojumiem 
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summu ziņā, vispārējā rezerve saistību apropriācijām izaugsmei un nodarbinātībai, it īpaši 
jauniešu ndarbinātībai un pētniecībai. Lielāka elastība ir paredzēta arī saistībā ar īpašu 
instrumentu mobilizāciju un finansēšanu.

Turklāt sarunu pēdējā kārtā tika ieviesta specifiska elastība, lai risinātu jauniešu 
nodarbinātības un pētniecības pastiprināšanas jautājumu, kas paredz iespēju ierosināt 
izdevumus (lielākās izdevumu daļas koncentrēšanu programmas īstenošanas sākumposmā) 
2014./2015. gadā tādās jomās kā jauniešu nodarbinātība, pētniecība un MVU. Šis noteikums 
tomēr neparedz minētajiem politikas virzieniem paredzēto līdzekļu palielināšanu laikposmā 
no 2014. līdz 2020. gadam, bet gan tikai izmaiņas Eiropas Komisijas sākotnēji ierosinātajā 
finanšu plānā.

Tas paredz arī:

– DFS pārskatīšanu, kas Komisijai jāsāk līdz 2016. gada beigām, lai nākamā Komisija un 
Parlaments varētu atkārtoti izvērtēt ES politiskās prioritātes, pielāgot DFS jauniem 
uzdevumiem un vajadzībām un pilnībā ņemt vērā jaunākās makroekonomiskās prognozes;

– skaidru izpratni (triju iestāžu kopīgais paziņojums) par dzīvotspējīgu veidu un grafiku 
Eiropas Savienības patiesas pašu resursu sistēmas izveidei;
– atsevišķus noteikumus par budžeta vienotību un pārredzamību, nodrošinot iedzīvotājiem 
pilnīgu informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem. Tika panākta vienošanās arī par 
uzlabojumiem vairākos noteikumos par iestāžu sadarbību budžeta jautājumos, it īpaši budžeta 
procedūras jomā (maksājumi, aģentūras, KĀDP, zvejniecības nolīgumi utt.).

Visbeidzot, pēdējā sarunu kārtā Parlaments arī ieguva papildu miljardu eiro, ko brīvprātīgi 
piešķirt 2014.–2020. gada programmai „Palīdzība vistrūcīgākajiem cilvēkiem”.

Galvenās atsauces uz pieņemtās DFS regulas un Iestāžu nolīguma pantiem, kas atbilst 
Parlamenta prasībām un sasniegumiem, ir norādītas turpmāk tekstā ievietotajā tabulā.

EP prasība Atsauce uz DFS un Iestāžu nolīgumu

Četri galvenie jautājumi

Elastība:

– vispārējā MA rezerve DFS 5. pants

– vispārējā SA rezerve DFS 14. pants

– specifiskā elastība DFS 15. pants + Kopīgā deklarācija

– īpašie instrumenti
DFS 3. panta 2. punkts, 4. panta 1. punkts un 9.–12. pants un Iestāžu 
nolīguma 10.-13. punkts

– rezerve neparedzētiem 
izdevumiem

DFS 13. pants un Iestāžu nolīguma 14. punkts

– pārpalikuma izmantošana Galīgā vienošanās neietver.

– ar īstenošanu saistītā maksājumu 
pielāgošana

DFS 18. pants

– leģislatīvā elastība Iestāžu nolīguma 17. punkts
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– jauna tipoloģija / pastiprināta 
elastība / atjaunināšana / 
pielāgošana / pārskatīšana

Galīgā vienošanās neietver.

Pēcvēlēšanu pārskatīšana DFS 2. pants, Eiropas Komisijas paziņojums par pārskatīšanu

Vienotība un pārredzamība
DFS 24. pants un Iestāžu nolīguma 7. un 16. punkts

Pašu resursi Kopīgā deklarācija par pašu resursiem

Citi punkti

Liela mēroga projekti: Galileo, 
ITER, Copernicus

DFS 13. apsvērums un 16. pants

Maksājumi un nesamaksātās 
saistības:

– noviržu no COM aprēķiniem 
pamatošana

Iestāžu nolīguma 36. punkts un pielikums

– maksājumu prognožu 
apstiprināšana

Galīgā vienošanās neietver.

– dalībvalstu iemaksu valsts 
budžetā iztirzāšana

Galīgā vienošanās neietver.

– regulāras sanāksmes un 
informēšana

Iestāžu nolīguma 36. punkts un pielikums

– pārpalikums Galīgā vienošanās neietver.

– rīcības plāns attiecībā uz 
nesamaksātajām saistībām

Galīgā vienošanās neietver.

KĀDP Iestāžu nolīguma 23.–25. punkts

Administratīvie izdevumi Iestāžu nolīguma 27. punkts

Pareiza finanšu pārvaldība:

– dalībvalstu pārvaldības 
deklarācijas

Eiropas Komisijas paziņojums par dalībvalstu pārvaldības 
deklarācijām

– starptautiskās organizācijas Iestāžu nolīguma 28. punkts

– novērtējums Iestāžu nolīguma 29. punkts

Deklarācijas par sinerģiju, 
pareizākiem izdevumiem

Kopīga deklarācija par publisko izdevumu lietderīguma palielināšanu 
jomās, kurās piemēro ES sankcijas

Ilgums DFS 3. apsvērums

Aģentūras Iestāžu nolīguma 31. un 32. punkts

EAF Iestāžu nolīguma 26. punkts

Pragmatiskais grafiks Iestāžu nolīguma pielikums

Dzimumu līdztiesība Kopīgā deklarācija

Zvejniecības nolīgumi Iestāžu nolīguma 19.–21. punkts

Citi jautājumi Iestāžu nolīguma 
pielikumā 

Cita starpā Iestāžu nolīguma pielikuma 8. un 15. punkts


