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Apmēram divdesmit Eiropas valstis vairs neatbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta 
kritērijiem. Vairākās no šīm valstīm deficīts pārsniedz 10 % no IKP, citās — valsts 
parāds pārsniedz 100 %. Valsts iestādēm visā Savienībā būs jāveic pēc beidzamā kara 
vēl nepieredzēti taupības plāni. Vai šādā situācijā būs iespējams finansēt Savienībai 
nepieciešamo Eiropas politiku, ar Lisabonas līgumu noteiktās jaunās kompetences 
jomas un arī „Programmas 2020” kopējos mērķus?

Šis agrāk nepieredzētais stāvoklis dod iespēju sākt risināt nekad agrāk neapspriestu 
jautājumu par saistību starp valstu budžetu un Eiropas budžetu. Šīs piezīmes 
mērķis ir precizēt dažus šā jautājuma punktus. 

I. Kopienas budžeta iesaldēšana un tās sekas
1. Eiropas politikas finansēšana ir nonākusi strupceļā. Tā kā dalībvalstis nav 

Savienībai nodrošinājušas visos Eiropas līgumos paredzētos īstos pašu 
resursus, to vienīgā iespēja ir pašām tos veidot — 80 % Eiropas budžeta 
finansē no valstu budžeta.  Šī sistēma ir antikomunitāra, un, protams, tā rosina 
finanšu ministrus prasīt taisnīgu kompensāciju („juste retour”) par savu 
ieguldījumu. Rezultātā ir pagājuši divdesmit gadi un, lai gan ir pieņemti četri 
jauni līgumi, kas ir būtiski paplašinājuši Savienības kompetences, un notikušas 
trīs paplašināšanās, divkāršojot „nabadzīgo” dalībvalstu skaitu, Kopienas 
budžets vēl joprojām ir tikai 1 % no IKP — par ceturtdaļu mazāks nekā 
1988. gadā noteiktais maksimālais ierobežojums. No otras puses, valstu 
parlamentiem ir arvien grūtāk saprast, kāpēc tiem būtu jāpalielina nodokļi vai 
valsts parāds, lai finansētu politiku, par ko lemj citviet bez to piekrišanas.

2. Bet tieši šobrīd Eiropa vairs nevar iztikt ar bada tiesu. Ievērojot Lisabonas 
līgumu, tiek veidots Eiropas diplomātiskais dienests, kas darbosies lēdijas 
C. Ashton pakļautībā un kura mērķis būs vadīt kopējo politiku — tam būs 
nepieciešams vismaz minimums administratīvo un darbības apropriāciju. Ar šo 
līgumu ir paplašinātas arī Savienības kompetence enerģētikas, pētniecības, 
kosmosa un imigrācijas politikas jomā — bez līdzekļiem to nav iespējams 
īstenot. Bet tas vēl nav viss — ja nebūs pieejams papildfinansējums, būs 
jāpārtrauc tādas lielas un svarīgas pirms vairākiem gadiem pieņemtas 
rūpnieciskās programmas kā Galileo satelītu tīkls (Eiropas GPS) un 
kodoltermiskās enerģijas pasaules pētījumu centrs ITER. Pirmajā „Stratēģijas 
2020” versijā ir paredzētas vēl dažas citas zaļajai izaugsmei un zināšanu 
ekonomikai veltītas šāda veida programmas.  

3. Bet tomēr, neskatoties uz krīzi, valdības atrod līdzekļus jaunu Eiropas līmenī 
pieņemtu politikas jomu finansēšanai. Pagājušā Eiropadomē tika nolemts, sākot 
no 2010. gada, nieka 2,4 miljardus gadā veltīt palīdzības sniegšanai 
jaunattīstības valstīm, lai cīnītos pret siltumnīcas efektu. Šo summu veidos visu 
dalībvalstu iemaksas, kuras noteiks nevis, piemērojot parasto Kopienas 
koeficientu, bet ad hoc koeficientu. Tāpat arī palīdzību Grieķijai finansēs ar 
dažu valstu piešķirtiem aizdevumiem, neizmantojot nedz Kopienas budžetu, 
nedz kādas Kopienas finanšu iestādes, piemēram, EIB starpniecību.

4. Pamatojums ir šāds — maksātājs vai garantētājs jebkurā gadījumā būs valsts 
nodokļu maksātājs, tāpēc arī nav nepieciešama Savienības budžeta 
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starpniecība. Tomēr pastāv ļoti vienkāršs veids kā izvairīties no valstu 
budžeta izmantošanas — Eiropai ir jādod jauni pašu resursi. Ilgu laiku šī 
bija aizliegta tēma, bet 2007. gada 29. martā Eiropas Parlaments pieņēma 
rezolūciju, sniedzot pirmo pārskatu par šo jautājumu. Kopš tā laika vides 
aizsardzība un finanšu krīžu novēršana ir izraisījusi īstu fiskālu ideju sacensību. 
Taču visas šīs pārdomas nepārkāpj noteiktu robežu — šie resursi tiek plānoti 
tā, it kā to mērķis būtu vai nu papildināt valsts budžetu vai hipotētisku pasaules 
fondu, bet ne Kopienas budžetu, kas joprojām ir „melnais caurums” Eiropas 
politiskajās debatēs. 

5. Lēmums ir jāpieņem valdībām. Ja tās savā krīzes novēršanas stratēģijā nolems 
atteikties no jebkādiem jauniem izdevumiem un jauniem nodokļiem, 
Savienībai neatliks nekas cits kā arī ievērot šo stingrības režīmu. Bet ja tās 
uzskatīs, ka ir vajadzīgas jaunas budžeta iniciatīvas, Savienībai ir jābūt 
iesaistītai.

6. Mēs sākam aizmirst pašu būtiskāko. Budžets visur ir īsts solidaritātes 
mērinstruments. Un arī ar Eiropas budžetu var noteikt, cik liela ir tā veidotāju 
uzticība kopējai nākotnei, kāda ir „ģimenes” affectio societatis. Ierobežot 
budžetu nozīmē ierobežot uzticēšanos Eiropai, bremzēt Eiropas 
iedzīvotāju savstarpējo solidaritāti. Asie strīdi par palīdzības sniegšanas 
principu Grieķijai, diemžēl, ir tikai skumja ilustrācija.

II. Kāpēc ir nepieciešama vienota Eiropas pieeja valsts budžetam — „Eiropas 
dividendes”

7. Eiropas dimensija var palīdzēt dalībvalstīm novērst krīzi respektablā veidā, 
līdzsvarojot finanses un palielinot to efektivitāti. 
Būtībā tas tikai nozīmē subsidiaritātes principa piemērošanu finanšu jomā. Ja 
Eiropa īsteno kādu kompetenci kādas dalībvalsts vietā, tam ir jānotiek, ne vien 
nepalielinot nodokļu maksātāju nodokļu slogu, bet arī jādod iespēja, neko 
nemainot, samazināt kopējos izdevumus. Tā rīkojas arī lielās rūpnieciskās 
grupas — tiek apvienoti kopējie pakalpojumi, lai izmantotu apjomradītos 
ietaupījumus.

8. Tātad jauno Savienības ārējās darbības dienestu var izveidot divējādi. Starp 
28. diplomātiskā tīkla izveidošanu un 27 valstu pastāvošo tīklu sapludināšanu 
vienotā Eiropas dienestā pastāv vēl daudzi citi risinājumi — ir saprotams, ka 
visas dalībvalstis ir pārstāvētas Vašingtonā vai Pekinā, bet 4 Eiropas valstu 
vēstniecības un vēl Savienības pārstāvniecība Botsvanā noteikti ir par daudz. 
Tas pats attiecas arī uz konsulārajiem dienestiem, jo Šengenas nolīgumos un 
Eiropas līgumos ir noteikts dalībvalstu neierobežotas konsulārās sadarbības 
princips. 

9. Lai gan ietaupījumi diplomātisko un konsulāro pakalpojumu jomā varētu būt 
diezgan nelieli, citās jomās tie var būt krietni vien nozīmīgāki. To iespējams 
īstenot, vai nu nododot līdzīgās kompetences Briselei, vai vienkārši 
sistemātiski salīdzinot darbības, lai novērstu pārklāšanos. Tādējādi pētniecības 
jomā Savienība katru gadu pamatprogrammai piešķir būtiskas summas —
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aptuveni 8 miljardus. Bet šai summai ir jāpieskaita arī valstu izdevumi, par 
kuriem vairumā gadījumu lēmumu pieņem, neko nezinot par kaimiņu darbību, 
un tādējādi rodas nelietderīga pārklāšanās un konkurence. Tas pats sakāms par 
attīstības palīdzību — saskaitot valstu budžeta līdzekļus tiek iegūta summa, kas 
desmit reizes pārsniedz Kopienas budžetu, kuru savukārt pārsniedz arī Eiropas 
Attīstības fonda starpvaldību budžets. Reālos apstākļos dalībvalstu pārstāvji un 
dažādu Komisijas atbildīgo dienestu pārstāvji neko nezina viens par otra 
eksistenci un konkurē savā starpā pretēji pareizas pārvaldības un labas 
diplomātijas principiem. Laikā, kad jāievēro taupība, šāda izšķērdība vairs nav 
pieļaujama.

10. Vēl plašākas iespējas paver arī neaizskaramā aizsardzības joma. Savienības un 
NATO darbības pārklāšanās risks, par kuru nepārtraukti atgādina mūsu 
Amerikas draugi, būtu vien nieks, salīdzinot ar tām pārmērībām, kas pastāv 
mūsu valstu spēku vidū. Mūsu 27 armijās kopā ir 2 miljoni uniformās tērptu 
kareivju. Mazāk nekā 5 % no viņiem ir spējīgi piedalīties „intensīvā darbībā” 
jeb cīnīties. Kā lai 2010. gadā attaisno šādu daudzveidīgu, reizumis modernu, 
bieži vien novecojušu, bet vienmēr pārspīlēti lielu līdzekļu gūzmu? Šīs 
izmaksas neatbilst potenciālai efektivitātei, ko turklāt nekad nebūs iespējams 
noteikt. Afganistānas „karadarbības teātris” skaidri un patiesā mērogā ilustrē 
visu NATO locekļu salīdzinošās militārās spējas.

11. Pēc aukstā kara beigām ir pagājuši divdesmit gadi. Mēs tikai daļēji esam 
izmantojuši „miera dividendes”. Šaipus Atlantijas okeānam trūkst „Eiropas 
dividenžu”. Bezprecedenta visu valstu budžeta krīze ir unikāla iespēja 
visbeidzot darīt to, ko liek veselais saprāts, to, ko gaida sabiedriskā doma 
(aptaujas liecina, ka visā kontinentā valdošais viedoklis nosliecas par labu 
aizsardzības līdzekļu apvienošanai), un to, ko iesaka paši militārās jomas 
speciālisti, kas jau divdesmit gadus labi pazīst starptautiskās sadarbības 
prasības — sadalīt lomas kopā ar NATO un Eiropas valstu vidū, lai aizsargātu 
Eiropu mūsdienu pasaulē. Tikai īsta Eiropas sadarbība var dot iespēju ietaupīt 
lielu daļu aizsardzības līdzekļu, neradot drošības apdraudējumu.

III. Eiropas politikas finansēšanas sarežģītība

12. Pretēji priekšstatiem Eiropas budžets nav vienīgais instruments, ar ko finansē
Eiropas politiku un ar Eiropas kopējiem mērķiem saistītos pasākumus. 
Patiesībā pastāv vismaz 7 kategoriju avoti un uz katru no tiem attiecas 
atšķirīgi noteikumi.

13. Visiem labi zināmais Eiropas budžets. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 
to pieņem ar Padomes un Parlamenta piekrišanu, ievērojot īpašu koplēmuma 
procedūru. 2010. gadā tā apmērs sasniedz 123 miljardus. Kopš 1988. gada 
budžets tiek saskaņots ar daudzgadu shēmu, kurā izdevumi ir ierobežoti 
5 kategorijās. Pašreizējā shēma attiecas uz laika posmu no 2007. līdz 
2013. gadam, un 2010. gadā ir paredzēta vidusposma pārskatīšana.

14. Eiropas Attīstības fonds AEF — no tā finansē palīdzību ĀKK valstīm. Tas ir 
starpvalstu fonds, bet tā pārvaldība notiek diezgan stingrā Eiropas Parlamenta 
uzraudzībā. Visi ir vienisprātis, ka ar laiku to vajadzētu iekļaut Kopienas 
budžetā, bet prezidējošās valstis viena pēc otras no tā ātri vien atsakās —
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finansējuma sadalījuma koeficients dalībvalstu vidū neatbilst Kopienas 
koeficientam un to pārskatīt ir iespējams vienīgi Eiropas finanšu vispārējas 
pārskatīšanas ietvaros. 

15. Valdības nespēj pretoties kārdinājumam atkārtoti izmantot šādu formulu — tas 
gandrīz slepeni tika izdarīts 2010. gada Eiropadomes laikā, lai finansētu 
jaunattīstības valstīm siltumnīcas efekta apkarošanas nolūkā paredzēto ES 
palīdzību. Bet atšķirībā no EAF pagaidām šim fondam nav sava nolikuma, 
darbības noteikumu un demokrātiskas kontroles mehānismu. Valdības 
vienkārši vienojās par principu un palīdzības apjomu, kā arī par tā sadalījumu 
dalībvalstu vidū bez Kopienas budžeta starpniecības. 

16. Dalībvalstu oficiālās iemaksas Eiropas politikas jomu un iestāžu finansēšanai.
Šī rubrika ir diezgan plaša un daudzveidīga. Tā vienlaikus aptver:

- Kopienas programmu to valstu līdzfinansējumu, kuras tās pieprasa —
struktūrfondus, kohēzijas politiku, īpaši pētniecības pamatprogrammu;

- valstu līdzfinansējumu Kopienas programmām vai to 
papildfinansējumu — to ilustrē EKA kosmosa programmu finansējums 
un vairuma Eiropas aģentūru darbības finansējums;

- viens no šīs kategorijas variantiem ir izdevumi, kas dalībvalstīm 
radušies, finansējot Savienības pasākumiem paralēlus pasākumus —
piemēram, miera uzturēšanas operācijas, kuru civilos izdevumus sedz 
no Eiropas budžeta, ievērojot noteikto kārtību, bet dalībvalstis atbild 
par saviem operatīvajiem militārajiem izdevumiem. Šeit ir jāpiezīmē, 
ka dalībvalstis, kuras piekrīt piedalīties šādās operācijās, maksā divreiz 
(no valsts budžeta un veicot iemaksas kopējā budžetā), kam ir 
jāpieskaita arī bojāgājušie — šajā jomā pastāv Kopienas solidaritātes 
attīstības potenciāls.

17. Valsts izdevumi, kas paredzēti Eiropas kopējo mērķu īstenošanai.
Šī kategorija ir bez šaubām vislielākā apmēra ziņā, bet to ir arī visgrūtāk 
precīzi raksturot. „Eiropas kopējie mērķi” ir jomas, kurās galvenokārt pastāv 
valstu juridiskā un finansiālā kompetence, bet kurās dalībvalstis kopā nosaka 
vienotus mērķus — Lisabonas stratēģija, enerģētikas un klimata plāns, 
Savienības drošības stratēģija ir labākie piemēri. 

18. Šos izdevumus identificēt un novērtēt ir ļoti svarīgi divu iemeslu dēļ. No 
vienas puses, pastāvot ārkārtīgi lielām Eiropas budžeta palielināšanas 
problēmām, tā ir vienīgā iespēja pārbaudīt, vai šos svarīgos projektus būs 
iespējams finansēt; no otras puses, lai pareizi izmantotu šos līdzekļus, ir 
nepieciešama demokrātiska kontrole, tātad saskaņošana starp valstu 
parlamentiem, kuri pieņem lēmumu, un Eiropas Parlamentu, kura uzdevums ir 
uzraudzīt šo mērķu īstenošanu.   

19. Izdevumi, ko dalībvalstīm rada Savienības pilsoņi, izmantojot to sabiedriskos 
pakalpojumus.
Šī ir pilnīgi jauna problēma un tā nekad vēl nav izskatīta Kopienas kontekstā. Ir 
pagājuši jau pieci gadi kopš Tiesas nolēmums Watts lietā kļuva par sprādziena 
izraisītāju — Tiesa nolēma, ka britu Valsts veselības dienestam ir jāatlīdzina 
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kādai Francijas slimnīcai izdevumi par ķirurģisku operāciju, kas bija 
nepieciešama kādas Lielbritānijas pilsones ārstēšanai, jo viņai nebija izdevies 
saņemt pienācīgu medicīnisko aprūpi savā valstī.  Šis juridiskais „ārstēšanās 
tūrisma” apstiprinājums izraisīja tādas sekas, ka Spānija, kuras slimnīcu 
pakalpojumi ir ļoti iecienīti tās kaimiņvalstu vidū, noraidīja direktīvas 
priekšlikumu, ar kuru bija paredzēts šo jautājumu risināt tālāk. Bet šīs
problēmas risināšanu nebūs iespējams mūžīgi atlikt. Īpaši tāpēc, ka tā 
neattiecas tikai uz veselības aprūpes jomu — tā kā no Kopienas tiesību aktiem 
tiek svītroti nosacījumi par to, ka Eiropas pilsonim, lai uzturētos citā 
Savienības dalībvalstī, ir jāapliecina resursi, sociālās palīdzības sniegšanas 
sadalījums būs jāapspriež dalībvalstīm divpusējās, daudzpusējās sarunās vai 
Kopienas līmenī. Noteikti būs nepieciešama sava veida ieskaita iestāde. 
Vislabāk ir laikus to pārdomāt un vienoties.

20. EIB aizdevumi, ar kuriem finansē Kopienas projektus, bieži — papildus 
Eiropas fondiem. Šī savdabīgā ar Romas līgumu izveidotā iestāde, kuras 
vienīgie akcionāri ir dalībvalstis, ir spēcīga Briselē nolemto investīciju 
finansētāja. Tās loma budžeta sarukuma laikā tikai palielināsies.

21. Šobrīd pastāv vēl viena aizdevumu kategorija — aizdevumi, kurus dažas 
dalībvalstis piešķir citām finanšu grūtībās nonākušām dalībvalstīm. Līgumā ir 
paredzēts mehānisms Savienības atbalsta sniegšanai tām dalībvalstīm, kuras ir 
saskārušās ar neparedzētām grūtībām (122. pants). Kopš Grieķijas krīzes ir 
radusies jauna iespēja — dalībvalsts valdība var piešķirt valsts aizdevumu pat 
kādai no eirozonas valstīm, izmantojot gadījumam atbilstošu sadalījuma 
koeficientu. Valstu parlamentiem ir jādod juridisks un politisks šā lēmuma 
apstiprinājums, bet tā kā runa ir par Eiropas solidaritāti un eirozonas darbību, 
šo dalībvalstu iejaukšanās nedrīkst notikt bez Eiropas Parlamenta ziņas. Tā ir 
vēl viena jauna parlamentārās sadarbības joma.

IV. Koordinācijas instruments — parlamentu sadarbības konference
22. Budžeta jomā pati ierastākā parlamentārā darbība eirozonā ietver ievirzes 

debates, kas parasti notiek pavasarī, un balsojumu, kas notiek rudenī.

23. Vai nebūtu lietderīgi aicināt dalībvalstu parlamentus pirms valsts ievirzes 
debatēm veikt kopējas debates?  Tas varētu notikt videokonferencē —
ikviens ērtāk jūtas savā ierastajā vidē, turklāt tas vienkāršotu vietējās preses 
uzmanības piesaistīšanu. 

Šādām debatēm būtu trīs vērā ņemamas priekšrocības.
- Debašu pamatā bez šaubām vajadzētu būt kopējām ekonomiskajām 

hipotēzēm — prognozēm par IKP, procentu likmēm, eiro kursu, barela 
cenu u. t. t. vajadzētu būt identiskām. Tas būtu ievērojams progress 
salīdzinājumā ar pašreizējo praksi, jo katrs izvēlas prognozes, kas 
viņam ir ērtākas. 

- Ja valsts debates par budžeta ievirzēm tiktu uzsāktas, ņemot vērā 
Eiropas dimensiju un visu partneru skatījumu, tas neļautu ierauties sevī. 

- Turklāt tā būtu arī iespēja pārskatīt un salīdzināt to, kā katrs ievēro 
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Eiropas saistības gan Stabilitātes un izaugsmes pakta, gan „Stratēģijas 
2020” jomā. Nepastāvot citām sankcijām vai pamudinājumiem kā citu 
skatiens.

24. Jāatceras, ka šāds valstu savstarpējās salīdzināšanas paņēmiens bija arī 
Lisabonas stratēģijas centrā. Bet dalībvalstis piekrita tikai konfidenciālai 
individuālā snieguma publiskošanai, jo tā nebūtu glaimojoša dažu valstu 
nacionālai pašapziņai. Šāda salīdzināšana vai salīdzinoša novērtēšana tomēr ir 
ļoti svarīga. Parlamentu iesaistīšana ir lieliska garantija publicitātes 
nodrošināšanai plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībā. 

25. Šādas debates būtu pirmais solis ceļā uz Eiropas politikas jomu finansēšanas 
sakārtošanu starp Kopienas budžetu, valstu budžetiem un finansējumu no tāda 
veida iestādēm kā EIB. 
Līdztekus tā būtu arī iespēja pārdomāt līdzfinansētu pasākumu demokrātiskās 
kontroles izveidi. 

26. Pievērsīsimies konkrētam gadījumam. Savienība piedalās miera uzturēšanas 
pasākumā. Augstās pārstāves pilnvaras ir nostiprinātas ar Lisabonas līgumu un 
viņa koordinē dalībvalstu apmaksātu brīvprātīgu militāro spēku darbību, 
dalībvalstu sadarbības līdzekļus un dažādu iesaistīto Komisijas dienestu 
līdzekļus. Vajadzības gadījumā viņa var pārtraukt sarunas par palīdzību un pat 
tirdzniecības sarunas, kuras Komisija ir uzsākusi ar kādu no konfliktā 
iesaistītajām pusēm. Tātad ir iespējama visaptveroša Savienības iejaukšanās. 
Tāpēc to arī vajadzētu atbilstoši kontrolēt un vērtēt. Pašlaik nedz valstu 
parlamentiem, nedz Eiropas Parlamentam nav šādu iespēju — to skatījums 
nesniedzas tālāk par savu apropriāciju izlietojumu.

27. Vēl viens piemērs — dabas katastrofu skaita palielināšanās rosināja Komisiju 
izskatīt iespēju izveidot Eiropas civilās aizsardzības spēkus. Komisija risina šo 
jautājumu. Arī šajā gadījumā tiks apvienoti valstu un Kopienas līdzekļi — bet 
kas ko kontrolēs? 

28. Un ja dažas dalībvalstis uzsāks sadarbību kādā no jomām, būs jāatrod veids, lai 
apvienotu valstu parlamentu kontroli un Kopienas skatījumu.

V. Eiropas finanšu konference 
29. Pēc krīzes, negaidot visaptverošas sarunas, noteikti būs steidzami 

nepieciešamas vairākas pragmātiskas iniciatīvas. Tomēr tās būs nepieciešamas 
jau tuvākajā laikā, lai nepieļautu tāda fondu, mehānismu, daļēju nolīgumu un 
koeficientu jucekļa izveidošanos, kuru nespēj pārvaldīt pat to autori un kurš ir 
ārpus jebkādas politiskas vai mediju kontroles.

30. Lai Savienībai izveidotu savu finansiālo statusu, būs nepieciešamas garas, 
plašas un ārkārtīgi sarežģītas politiskas sarunas. Bet pēc pieredzes mums jau ir 
zināms, ar kādu metodi ir iespējams risināt sarežģītus Eiropas jautājumus — tā 
ir konventa metode — valstu valdību, parlamentu un Kopienas iestāžu 
pārstāvju sanāksme.

31. Beļģija savas pagājušās prezidentūras laikā uzņēmās iniciatīvu sasaukt 
Konventu par Eiropas nākotni un pieņemt tā mandātu — bija nepieciešami 
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gandrīz desmit gadi, bet tagad Eiropai ir jaunas iestādes. Nākamā Beļģijas 
prezidentūra varētu sasaukt Eiropas finanšu konferenci līdzīgā sastāvā.
Tās uzdevums varētu būt ierosināt kopēju politisku vienošanos par to, kā starp 
valsts un Kopienas budžetu sadalīt Eiropas politikas finansēšanu, par 
Savienības budžeta resursiem un par vispārēju demokrātisku kontroli.


