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Lisabonas līgumā tika atzīts, ka finanšu shēma ir Eiropas Savienības budžeta arhitektūras 
stūrakmenis, un, pieņemot šo līgumu, Eiropas Savienības tiesību aktu sistēmā beidzot tika 
ieviesta daudzgadu finanšu shēmas prakse un noteikumi par iestāžu sadarbību un budžeta 
disciplīnu.

Priekšlikums regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu, ir tiesiskais regulējums, kas 
paredz saistību un maksājumu apropriāciju maksimālo gada apjomu katrai izdevumu 
kategorijai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam un ietver noteikumus ikgadējās budžeta 
procedūras norises atvieglošanai. Priekšlikums kopā ar jauna iestāžu nolīguma ierosinājumu 
liecina par to, ka juridiski tiek transponēts Komisijas paziņojums „Stratēģijas „Eiropa 2020” 
budžets”, kurā ir noteikti jaunās ES budžeta arhitektūras orientieri un prioritātes. 

Daudzgadu finanšu shēmas priekšlikuma pielikumā ir noteiktas saistības, kas nevar pārsniegt 
1,05 % no ES NKI, un maksājumi nevar pārsniegt 1 % no ES NKI. Praksē maksimālais 
apjoms ir iesaldēts 2013. gada rādītāju līmenī (2011. gada cenas). Tomēr ar elastības 
instrumentu, piemēram, Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda, palīdzību tiek nodrošināta 
zināma elastības pakāpe, ko var izmantot maksimālā apjoma pārkāpšanas gadījumos. Līdzīgā 
veidā procedūra garantiju izmantošanai no ES budžeta attiecībā uz aizdevumiem, kas izsniegti 
saskaņā ar Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu, var izraisīt maksimālo apjomu 
pārsniegšanu. Turklāt daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumā ir paredzēti noteikumi finanšu 
shēmas un kohēzijas politikas pielāgojumiem, pielāgojumi saistībā ar pārmērīgu valsts 
budžeta deficītu un īstenošanu, kā arī paplašināšanās vai Līguma pārskatīšanas gadījumā. 

Procedūras aspekti

Atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 312. pantam Padome saskaņā ar 
īpašu likumdošanas procedūru pieņem regulu, kas nosaka daudzgadu finanšu shēmu.

Šī procedūra paredz, ka pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas saņemšanas, ko pieņem ar 
absolūtu balsu vairākumu, Padome rīkojas vienprātīgi.

Piekrišanas procedūras ietvaros, kas ir izklāstīta Reglamenta 81. pantā, Parlaments pieņem 
lēmumu, pamatojoties uz atbildīgās komitejas — šajā gadījumā Budžeta komitejas —
ieteikumiem, lai atbalstītu vai noraidītu tiesību aktu. Lēmumu pieņem ar vienu balsojumu, un 
grozījumu iesniegšana nav atļauta. Komitejas lēmums var būt sagatavots plenārsēdei 
paredzēta ieteikuma veidā, kurā ietilpst normatīvā rezolūcija, ar ko noraida vai pieņem tiesību 
aktu.

Sarunas Eiropas Parlamenta vārdā veic EP sarunu grupa, kura darbojas, pamatojoties uz 
kontaktgrupas piešķirtajām pilnvarām1.

Pašreizējo EP sarunu pilnvaru pamatā ir EP 2011. gada 8. jūnija rezolūcija par ieguldījumu 
nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 

                                               
1 Kontaktgrupu vada EP priekšsēdētājs, un to veido Prezidijs un Budžetu komitejas koordinatori. Sarunu grupu 
veido A. Lamassoure, R. Boge un I. Kalfin, referenti daudzgadu finanšu shēmas un iestāžu nolīguma jautājumā, 
kā arī J.-L. Dehaene un A. E. Jensen, referenti pašu resursu paketes jautājumā.
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integrējošai Eiropai1. Tomēr Budžetu komiteja var paredzēt starpposma ziņojuma pieņemšanu 
(Reglamenta 81. panta 3. punkts), ar kuru tiktu atjaunināti noteikumi, ņemot vērā ar Padomi 
notiekošās sarunas. Pašlaik nav zināms, vai Budžeta komiteja pieņems lēmumu par 
starpposma ziņojuma sagatavošanu. 

Padomē daudzgadu finanšu shēma ir apspriesta Vispārējo lietu padomes ietvaros. Dānijas 
prezidentūra ir paredzējusi vairākas tehniskas un politiskas tikšanās, lai ierosinātu „sarunu 
programmu” ar saskaņotajiem principiem (bez skaitļiem), kas 2012. gada jūlijā ir jāiesniedz 
Eiropadomē. 

Specializēto komiteju ieguldījums

Specializētās komitejas ir atbildīgas par īpašajiem finanšu instrumentiem veltītu ziņojumu 
iesniegšanu un nozaru prioritāšu noteikšanu attiecīgajās politikas jomās. Komitejas tiek 
mudinātas balsot par ziņojumu projektiem laikus (vēlams — līdz vasarai). Tomēr ziņojumu 
pieņemšana plenārsēdē tiks atcelta līdz brīdim, kad būs apspriesta un saskaņota visa pakete. 
Turklāt vispārējais ieteikums paredz, lai specializētās komitejas pašlaik finansējumu ar 
Padomi neapspriestu, bet vienotos par to, līdzko būtu panākta vienošanās par daudzgadu 
finanšu shēmu. 

Tomēr referente uzskata, ka attiecībā uz Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu, 
kurai Komisija ir ierosinājusi īpašu finanšu piešķīrumu, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejai (EMPL) būtu jāapsver nostājas pieņemšana par skaitļiem, lai saglabātu saskanību 
starp finansējumu un instrumenta uzdevumu un mērķiem. Šī nostāja, protams, ir tikai 
orientējoša, un vienošanās par finanšu piešķīrumu ar Padomi tiks panākta tikai pēc daudzgadu 
finanšu shēmas pieņemšanas.

Koordinēšana starp sarunu grupu un specializētajām komitejām tiks nodrošināta, regulāri 
tiekoties ar referentiem par 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmu. Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejā saskaņošanu starp dažādām iniciatīvām un kopīgu pieeju daudzgadu 
finanšu shēmai nodrošinās, izmantojot ad hoc darba grupu, kas strādā daudzgadu finanšu 
shēmas un struktūrfondu jomā un ko 2012. gada februārī izveidoja koordinatori.

Aktuālie skaitļi

Komisija laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam kategorijā „Gudra un iekļaujoša 
izaugsme” nodarbinātībai un sociālajām lietām ierosina piešķirt šādas summas: 

ES budžetā:

EUR 84 miljardus Eiropas Solidaritātes fondam

EUR 958,19 miljonus ES Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmai

                                               
1 P7_TA(2011)0266), pamatojoties uz Īpašās komitejas politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai 
Eiropas Savienībai pēc 2013. gada (SURE) ziņojumu. Šo komiteju izveidoja, lai cita starpā noteiktu Parlamenta 
politiskās prioritātes DFS pēc 2013. gada gan likumdošanas, gan budžeta jomā.
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ārpus ES budžeta (iegūstot līdzekļus no neizmantotām budžeta pozīcijām):

EUR 3 miljardus Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondam (ne vairāk kā 
EUR 2,7 miljardus izmantojot lauksaimnieku atbalstam)

Citas EMPL interesējošas programmas ES budžeta ietvaros:

EUR 1 7299 miljonus programmai „Erasmus visiem” (vismaz 17 % no summas tiks piešķirti 
profesionālajai izglītībai un mācībām, kā arī pieaugušo izglītībai)

EUR 439 miljonus — Tiesību un pilsonības programmai

ES aģentūras:

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

Eiropas Izglītības fonds

Ieteikumi SURE ziņojumam — spēkā esošās sarunu pilnvaras

Saskaņā ar 2011. gada 8. jūnija EP rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jauno daudzgadu 
finanšu shēmu konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un integrējošai Eiropai1 — stratēģijai 
„Eiropa 2020” būtu jābūt galvenajai nākamās daudzgadu finanšu shēmas atsaucei. Tādējādi 
struktūrai būtu jāatspoguļo stratēģijas „Eiropa 2020” gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes aspekti un jāpiešķir tiem politiska pamanāmība. Tika ieteikts grupēt visus 
iekšpolitikas virzienus zem viena nosaukuma „Eiropa 2020”. Komisija daudzgadu finanšu 
shēmas priekšlikumā šo ieteikumu nesaglabāja.

Rezolūcijā bija uzsvērts, ka ES budžets varētu apliecināt tā pievienoto vērtību strukturālo 
problēmu apkarošanā, ar kurām saskaras lielākā daļa dalībvalstu, piemēram, saistībā ar 
nepietiekamu ražošanu, augstu valsts parāda līmeni, strukturālo bezdarbu, zemu darbaspēka 
mobilitāti, prasmju neatbilstību darba tirgū un aizvien lielāku slodzi labklājības sistēmai. Lai 
apkarotu bezdarbu, ES budžetā galvenā uzmanība būtu jāpievērš atbalsta sniegšanai labi 
funkcionējošiem darba tirgiem, sociālo apstākļu uzlabošanai, lai paaugstinātu nodarbinātības 
rādītājus, veicinātu pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, garantētu darba ņēmēju tiesības visā 
Eiropā, kā arī jāveic mērķtiecīgi pasākumi nabadzības samazināšanai.

Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

Rezolūcijā tika atzīta kohēzijas politikas, tostarp Eiropas Sociālā fonda būtiskā nozīme 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, ņemot vērā tās horizontālo raksturu. Šajā ziņā 
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svarīgi elementi cita starpā ir integrēta politikas pieeja, uzlabota koordinēšana, lai samazinātu 
liekas pārklāšanās, lielāku sinerģiju radīšana dažādu fondu vidū, ES un valsts resursu 
piešķiršana nedaudzām prioritātēm un projektiem, kuriem ir patiesa Eiropas mēroga nozīme. 
Tāda kopēja stratēģiskā plāna izstrāde, kurā noteiktas kopējās ieguldījumu prioritātes visiem 
šiem fondiem, ir nozīmīgs solis šai virzienā. 

ESF arī turpmāk jābūt kohēzijas politikas neatņemamai sastāvdaļai visos tās plānošanas, 
īstenošanas un pārvaldības posmos. Ņemot vērā ESF būtisko nozīmi sociālo un 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā, tam būtu jāpiešķir prioritāte un attiecīgs finansējums. 
Rezolūcijā tika aicināts piemērot fondu stratēģiskāk, lai veicinātu vienlīdzību, piekļuvi darba 
tirgum un reintegrāciju, kā arī apkarotu bezdarbu, sociālo atstumtību un visus diskriminācijas 
veidus. Tika uzsvērts arī tas, ka ir svarīgi izvairīties no dublēšanās un uzlabot koordināciju 
starp Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu un ESF.

Eiropas Parlaments brīdināja uz kohēzijas fondiem neattiecināt nekādas sankcijas saistībā ar 
makroekonomiskiem nosacījumiem, kas saistīti ar Stabilitātes un izaugsmes paktu, jo tas būtu 
pretrunā kohēzijas politikai noteiktajiem mērķiem, proti, samazināt būtiskas atšķirības starp 
reģioniem. 

Prasmes un nodarbināmība

Eiropas Parlaments atzina, ka nespēja veikt pienācīgus ieguldījumus izglītībā un mūžizglītībā 
īstermiņā varētu padziļināt un paildzināt krīzi. Iedzīvotājiem jaunajā uz zināšanām bāzētajā 
ekonomikā vairs nebūtu darbavietās vajadzīgās prasmes. Tāpēc ES steidzamā kārtā būtu 
jāatbalsta valsts ieguldījumi šajās jomās un jānostiprina saikne starp izglītību, pētniecību un 
izstrādi un nodarbinātību. Izglītība, jauniešiem paredzētas mobilitātes shēmas, mācības un 
mūžizglītības programmas, samazinot prasmju neatbilstību, ir svarīgi elementi, kas būtu 
jāatbalsta ar ES līdzekļiem.

Jaunatnes politika

Rezolūcijā atsevišķa sadaļa bija veltīta jauniešiem, jo šī grupa ir svarīga Savienības prioritāte, 
un tam būtu jābūt jautājumam, kas iekļauts visos ES politikas virzienos un programmās. 
Jaunajā finanšu shēmā būtu pienācīgi jāatbalsta pamatiniciatīva „Jaunatne kustībā”, jo tā ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” stūrakmens, un ar jaunatni saistītas programmas, piemēram, 
„Mūžizglītība” un „Jaunatne darbībā” nākamajā daudzgadu finanšu shēmā būtu jāsaglabā kā 
atsevišķas programmas.

Instrumenti, kas neietilpst daudzgadu finanšu shēmā

Rezolūcijā tika pausta nostāja, ka ir svarīgi saglabāt īpašos instrumentus, tostarp Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fondu, ko iespējams izmantot ad hoc. Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda darbība ir bijusi veiksmīga, nodrošinot ES solidaritāti un atbalstu 
darbiniekiem, kuri globalizācijas un globālās finanšu un ekonomikas krīzes dēļ ir zaudējuši 
darbu. Tomēr tika uzsvērts, ka fonda īstenošanai paredzētās procedūras nākotnē būtu 
jāvienkāršo un jāsaīsina.

Maksimālais apjoms
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Eiropas Parlaments bija pārliecināts, ka jaunās daudzgadu finanšu shēmas maksimālā apjoma 
iesaldēšana 2013. gada līmenī nav dzīvotspējīga iespēja, un ierosināja skaitļu palielināšanu 
par 5 %.  

Šajā kontekstā ir svarīgi pieminēt ES budžeta ieņēmumu pusi. Parlaments aicināja Komisiju 
ierosināt padziļinātu ES resursu reformu, lai atkārtoti ieviestu patiesus pašu resursus, kas 
pašlaik ir aizstāti ar „dalībvalstu iemaksām”, kurās pārāk lielu nozīmi piešķir dalībvalstu 
savstarpējām bilancēm, tādējādi radot pretrunu attiecībā uz Eiropas solidaritātes principu, 
vājinot Eiropas interešu kopību un ievērojami mazinot Eiropas pievienoto vērtību. Turklāt 
Parlaments bija pārliecināts, ka neizmantotos līdzekļus, kā arī atbrīvotās un neizmantotās 
apropriācijas viena gada budžetā būtu jāpārceļ uz nākamo gadu un tām būtu jāveido kopējā 
daudzgadu finanšu shēmas rezerve, nevis jāatgriež šīs summas dalībvalstīm.

Komisijas ierosinātie finanšu instrumenti

Referente uzskata, ka nākamajam daudzgadu finanšu shēmas budžetam būtu jābūt 
ieguldījumu budžetam, kas veicinātu izaugsmi un nodarbinātību, vienlaikus aizsargājot 
taupības pasākumus un nodrošinot ietaupījumus valstu budžetos. Tam būtu jāveicina mūsu 
ekonomiku modernizācija un ieguldījumi cilvēkkapitālā, palīdzot sagatavot jaunās paaudzes 
jaunām darbavietām, lai novērstu sociālas un ekonomiskas atšķirības. Jaunajai daudzgadu 
finanšu shēmai būtu jāspēj atjaunot Eiropas pilsoņu uzticību ES un jāsniedz ES iespējas 
atvieglot jaunās saistības, kas tai ir piemērotas, pieņemot Lisabonas līgumu.  

EP rezolūcijas kontekstā būtu jāizskata EMPL pilnvarās ietilpstošo jauno finanšu instrumentu 
galvenie elementi. Lai gan EMPL būs tiesības normatīvos ziņojumos noteikt savas prioritātes 
un paust viedokli par ierosinājumu elementiem, referente uzskata, ka ir svarīgi atgādināt 
priekšlikuma galvenos elementus un minēt problēmu, kas varētu būt kritiski svarīga saistībā ar 
vispārējām sarunām par daudzgadu finanšu shēmu.

Eiropas Sociālais fonds

ESF priekšlikumā būtu jāuzsver šādi elementi:

 četri tematiskie mērķi:  
nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes veicināšana, 
ieguldījumi izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā, 
sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar nabadzību, kā arī
institucionālās spējas un efektīvas publiskās pārvaldes veicināšana.

Katra tematiskā mērķa ietvaros ESF var atbalstīt vairākas ieguldījumu prioritātes:

 vismaz 20 % ESF līdzekļu piešķiršana, lai „veicinātu sociālo iekļaušanu un apkarotu 
nabadzību”,
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 augstākas līdzfinansējuma likmes īpašiem prioritārajiem virzieniem, kā arī konkrēti 
plānošanas un pārraudzības pasākumi, lai atbalstītu sociālās inovācijas un starptautisku 
sadarbību,

 plašāka finansējuma prioritāšu piešķiršana: vairāk attīstītajos reģionos 80 % finansējuma 
ir jāsadala starp maksimāli četrām ieguldījumu prioritātēm, savukārt pārejas reģionos un 
mazāk attīstītajos reģionos proporcija samazinātos attiecīgi līdz 70 % un 60 %. 

Saistībā ar Kopīgo noteikumu regulas par ESF darbību ietekmi būtu jāuzsver šādi aspekti:

 ESF darbosies trīs jaunās reģionu kategorijās:

 mazāk attīstītie reģioni, kuru IKP ir zemāks par 75 % no Savienības vidējā 
rādītāja, arī turpmāk būs politikas galvenā prioritāte;

 pārejas reģioni, kuru IKP svārstās robežās no 75 % līdz 90 % no ES 27 vidējā 
rādītāja; 

 vairāk attīstīti reģioni, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 90 % no vidējā 
rādītāja.

 Komisija ierosina noteikt minimālās ESF daļas kā kopējo struktūrfondu apjoma īpatsvaru 
trim noteiktajām reģionu kategorijām, t. i., 25 % mazāk attīstītajiem reģioniem, 40 % 
pārejas reģioniem un 52 % vairāk attīstītajiem reģioniem, minimālo vispārējo ESF daļu 
nosakot EUR 84 miljonu apmērā (25 % no kopējā budžeta, kas piešķirts kohēzijas 
politikai). Tomēr tajā būtu jāiekļauj arī apropriācija EUR 2,5 miljardu apmērā topošajam 
Komisijas priekšlikumam par pārtikas atbalstu vistrūcīgākajām personām;

 5 % rezerve, kas ir jāpatur, lai ar šo summu pēdējā programmas darbības gadā papildinātu 
tās programmas un prioritātes, kurām ir vislabākie rezultāti; 

 makroekonomiskie nosacījumi — Komisija ierosina, ka gadījumā, ja valsts saskaras ar 
ekonomiskajām grūtībām, kas mazina kohēzijas ieguldījuma efektivitāti, Komisija var 
aicināt dalībvalsti pārskatīt tās stratēģiju un programmas. 

ES Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma

Lai panāktu vienkāršošanu, Komisija ierosināja trīs pastāvošos instrumentus — programmu 
„Progress”, EURES (Eiropas Nodarbinātības dienesti), Eiropas mikrofinansēšanas 
instrumentu „Progress” — apvienot vienā instrumentā, proti, jaunā ES Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmā, kuras kopējā budžeta apmērs ir EUR 958,19 miljoni un kuru 
tieši pārvalda Komisija. Kopā ar ESF un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu šī 
programma veido trešo ES nodarbinātības un sociālās iekļaušanas iniciatīvas 2014.–
2020. gadam pīlāru. 

Jaunā programma sniegs atbalstu politikas koordinēšanā, nodrošinot paraugprakses apmaiņu 
un inovatīvu politikas virzienu testēšanu, lai ar ESF atbalstu panāktu veiksmīgāko pasākumu 
uzlabošanu. Programmu veidos šādas papildinošas sadaļas:
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 sadaļa „Progress” sniegs atbalstu ES nodarbinātības un sociālās politikas virzienu, kā arī 
tiesību aktu par darba apstākļiem izstrādē, īstenošanā, pārraudzībā un novērtēšanā, 
izmantojot analīzi, savstarpējo mācīšanos un dotācijas (60 % no vispārējā budžeta, un 
vismaz 17 % no šīs daļas tiktu piešķirti sociālo eksperimentu atbalstam).

 Sadaļa EURES sniegs atbalstu EURES tīkla pasākumiem (15 % no vispārējā budžeta).

 Sadaļa „Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība” atvieglos uzņēmēju, jo īpaši to, 
kuri atrodas vistālāk no darba tirgus, un sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam (20 % 
no vispārējā budžeta).

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds

Komisija pieņēma stratēģisku lēmumu turpināt Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda 
darbību ārpus ES budžeta ietvariem. Tas nozīmē, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas 
fonda izmantošanai tiks piešķirti līdzekļi no neizmantotām budžeta pozīcijām, budžeta 
lēmējiestādei pieņemot lēmumu par katru gadījumu atsevišķi.

Iestāžu nolīguma projektā piešķirtā summa — EUR 3 miljardi (EUR 429 miljoni tiek piešķirti 
katru gadu kā piešķiršanas pozīcija 40 02 43) — ir nedaudz mazāka par EUR 3,5 miljardiem 
(katru gadu piešķirot EUR 500 miljonus), kas ir pieejami laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam. 

Priekšlikumā jaunajai regulai, kas reglamentē Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda 
darbību laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, ir ievērota pašlaik spēkā esošās regulas loģika, 
kas paredz elastīgu nodarbinātības politikas instrumentu, kurš spēj reaģēt uz globalizācijas un 
negaidītas krīzes negatīvās ietekmes izraisītiem liela mēroga darbinieku atlaišanas 
gadījumiem darba tirgū. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mērķis ir atbalstīt 
dalībvalstis pielāgota risinājuma rašanai (aktīvi darba tirgus pasākumi), reaģējot uz darbinieku 
masveida atlaišanu.

Būtiskas Komisijas ierosinātas pārmaiņas attiecas uz fonda darbības jomas paplašināšanu, lai 
tajā iekļautu lauksaimniecības nozari, kurai Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds sniegtu 
atbalstu negatīvas tirdzniecības nolīgumu ietekmes gadījumā. Saskaņā ar Komisijas sniegto 
informāciju lauksaimniecības nozarē no pieejamā finansējuma varētu izmantot līdz 
EUR 2,7 miljardiem.

Atkarībā no sarunu norises par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda piemērošanu 
lauksaimniekiem Parlamentā šis fonds un piešķirtais finansējums varētu kļūt par vispārējās 
sarunās aplūkojamu jautājumu.

Neatkarīgi no Parlamenta iekšējiem jautājumiem referente vēlas atgādināt par pašreizējo 
politisko kontekstu Padomē, kura atteicās piekrist Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda 
krīzes atkāpes pagarināšanai. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda pastāvēšanu nākotnē 
nav iespējams paredzēt, ņemot vērā apstākli, ka vairākas dalībvalstis apšauba fonda 
pastāvēšanas jēgu un noderību. 
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Vistrūcīgāko personu apgāde ar pārtiku

Referente vēlas atgādināt, ka spēkā esošās shēmas darbība vistrūcīgāko personu apgādei ar 
pārtiku ES, ko finansē KLP ietvaros, saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas lēmumu beigsies 
2013. gadā. Tika norādīts, ka šādu shēmu varētu iekļaut ESF. Tomēr Komisija vēl nav 
iesniegusi priekšlikumu, kas varētu nodrošināt programmas turpināšanos pēc 2013. gada. 


