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Godātais Van Overtveldt kungs!

Budžeta kontroles (CONT) komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju, gatavojot 
Eiropas Parlamenta pamatnostādnes 2021. gada budžeta procedūrai, ņemt vērā šādus 
apsvērumus:

Neizpildītās saistības (RAL)

1. CONT komiteja pauž bažas par to, ka:

- neizpildīto saistību (RAL) apmērs 2018. gadā ir turpinājis pieaugt, gada nogalē sasniedzot 
281,2 miljardus EUR (salīdzinājumam: 2017. gadā — 267,3 miljardi) un pēdējo septiņu 
gadu laikā kopš 2011. gada, kas bija attiecīgais iepriekšējās DFS gads, RAL apmērs ir 
palielinājies par 36 % jeb 73,7 miljardiem EUR;

- pamatojoties uz Komisijas ilgtermiņa prognozi, neizpildīto saistību apmērs līdz 
2023. gadam sasniegs 313,8 miljardus EUR;

2. CONT komiteja aicina Komisiju turpināt uzlabot savas finanšu prognozes un palīdzēt 
valstīm atrast atbilstīgus projektus ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību;

3. CONT komiteja norāda, ka nepietiekamu maksājumu apropriāciju risks ir vēl jo lielāks, 
ņemot vērā to, ka ESI fondu īstenošanā ir vērojama vēl lielāka kavēšanās nekā 
iepriekšējās DFS laikā; šajā sakarībā CONT komiteja norāda, ka deviņās no 
13 dalībvalstīm, kas ir pievienojušās Eiropas Savienībai kopš 2004. gada, neizpildītās 
saistības veido vairāk nekā 15 % no to ikgadējiem valdības izdevumiem; maksājumu 
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apropriāciju trūkums varētu radīt nopietnas finansiālas un politiskas problēmas gan šajās 
valstīs, gan Savienībā;

4. CONT komiteja aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 2021.–2027. gada DFS 
sākumposmā izvairītos no nepamatota spiediena uz maksājumu apropriāciju līmeni; 
CONT komiteja aicina budžeta lēmējinstitūciju:

 nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp nākamajā DFS paredzēto saistību un 
maksājumu apropriācijām, palielinot maksājumu apropriācijas, mainot saistību 
noteikumus vai samazinot saistību apropriācijas;

 to darot, ņemt vērā iespēju, ka 2021. un 2022. gadā būs liels maksājumu 
pieprasījumu apjoms, un to, ka neizlietotās maksājumu apropriācijas nevar 
pārvietot uz nākamo DFS;

 uzlabot dalībvalstu administratīvās spējas, lai nodrošinātu programmu savlaicīgu 
īstenošanu; šajā sakarībā atkārtoti norāda, ka Komisijai ir jāpalielina tehniskā 
palīdzība dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka programmu īstenošana notiek 
noteiktajos termiņos un atbilst juridiskajām prasībām;

 pārtraukt n+3 noteikuma piemērošanu, kā tas tika prasīts Eiropas Komisijas 
2018. gada budžeta izpildes apstiprinājumā; uzsver nepieciešamību 2021.–
2027. gada plānošanas periodā saīsināt automātisko saistību atcelšanu uz 
n+2 gadiem, lai stimulētu dalībvalstis ātri īstenot programmas;

 programmu satvarā strādāt pie finansējuma pieteikumu vienkāršošanas, 
pārvaldības un atvieglotas ziņošanas; uzsver, ka pārāk liels noteikumu un 
procedūru skaits valsts, reģionālā un vietējā līmenī kavē politikas mērķu 
sasniegšanu un palielina tā dēvētās pārmērīgās reglamentēšanas risku; uzsver, ka 
šāds papildu administratīvais slogs veicina nevajadzīgu kļūdu pieļaušanu;

 kārtīgi sākt jauno daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un 2021. gadā īstenot 
pašreizējās un jaunās programmas; ņemot vērā pašreizējās nesaskaņas starp 
dalībvalstīm un ar Parlamentu par jaunās DFS darbības jomu, CONT komiteja 
aicina Komisiju iesniegt ārkārtas rīcības plānu, kas aptvertu 2021. gada budžetu 
un pagarinātu programmas, kas tiek īstenotas pašreizējās DFS satvarā, lai 
nodrošinātu plānošanas uzticamību un ES budžeta kārtību;

Laicīga līdzekļu apguve

5. CONT komiteja pauž bažas par to, ka kavējas struktūrfondu īstenošana un situācija ir vēl 
sliktāka nekā salīdzināmā brīdī iepriekšējā plānošanas periodā: patlaban vidējais apguves 
līmenis nesasniedz 40 %, savukārt attiecīgajā brīdī 2007.–2013. gada plānošanas periodā 
šis rādītājs tuvojās 60 %;
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6. CONT komiteja aicina Komisiju sniegt ziņojumu par to maksājumu kopējo summu 
pašreizējās DFS satvarā, kuri ir iepriekš plānoti līdz 2022./2023. gadam saskaņā ar n+3 
noteikumu (vecās DFS programmas, kas ir spēkā līdz jaunās DFS vidum);

7. CONT komiteja aicina Komisiju un attiecīgās dalībvalstis 2020. gada pirmajā pusē 
izstrādāt rīcības plānu, lai paātrinātu ESI fondu īstenošanu pašreizējā plānošanas periodā, 
skaidri stimulējot pieejamo līdzekļu efektīvu apgūšanu;

Interešu konflikti

8. CONT komiteja vērš uzmanību uz 61. pantu Finanšu regulā, kas stājās spēkā 2018. gada 
2. augustā; šajā pantā ir paplašināta interešu konfliktu definīcija; CONT komiteja aicina 
Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju cīnīties pret visu veidu interešu konfliktiem un 
regulāri izvērtēt dalībvalstu veiktos preventīvos pasākumus to novēršanai; 

9. CONT komiteja aicina Komisiju ierosināt vienotas pamatnostādnes attiecībā uz to, kā 
varētu izvairīties no augsta līmeņa politiķu interešu konfliktiem; turklāt CONT komiteja 
mudina likumdevēju pieņemt kopīgus ētikas standartus attiecībā uz visiem jautājumiem, 
kas ir saistīti ar interešu konfliktiem, un aicina Komisiju veicināt paraugprakses 
izplatīšanu dalībvalstīs; CONT komiteja uzsver, ka, ņemot vērā dažās dalībvalstīs 
pastāvošās problēmas saistībā ar interešu konfliktu Savienības līdzekļu sadalē dalītā 
pārvaldībā, nav pieņemami, ka daži Eiropadomes locekļi, valstu valdību locekļi un ierēdņi 
pieņem lēmumus par to ES subsīdiju sadali un pārvaldību, no kurām viņi paši, viņu 
ģimenes locekļi vai oligarhu struktūras var gūt labumu;

Eiropas Prokuratūra (EPPO)

10. CONT komiteja uzsver, ka kvalitatīvs pavērsiens Savienības finanšu interešu aizsardzībā 
ir EPPO izveide; 

11. CONT komiteja izsaka kritiku par to, ka Komisija EPPO izveides posmā tai nav 
paredzējusi pietiekamu finansējumu un pietiekamu darbinieku skaitu; CONT komiteja 
uzsver, ka EPPO var nākties izskatīt līdz 3000 lietu gadā un ka tādēļ tai ir vajadzīgas 
vismaz 76 papildu štata vietas un 8 miljoni EUR, lai tā varētu līdz 2020. gada beigām 
pilnībā sākt savu darbību; CONT komiteja stingri aicina Komisiju nākt klajā ar budžeta 
grozījuma projektu; CONT komiteja uzsver, ka EPPO budžeta vai štata vietu 
palielinājumu nedrīkst veikt, kaitējot OLAF vai Eurojust attiecīgajiem budžetiem un štatu 
sarakstiem; jo īpaši iebilst pret 45 štata vietu likvidēšanu OLAF štatu sarakstā; uzsver, ka 
OLAF jau tagad cieš no nepietiekama finansējuma un nepietiekama darbinieku skaita un 
ka, pārvietojot vairāk resursu no OLAF uz EPPO, varētu palielināties risks, ka turpmāk 
netiks atklāta ES līdzekļu ļaunprātīga izmantošana; uzsver, ka tas varētu samazināt ES 
tradicionālos pašu resursus un palielināt pārrobežu krāpšanu PVN un muitas jomā, 
tādējādi negatīvi ietekmējot ES ieņēmumus; 

12. CONT komiteja norāda, ka Eurojust jau ir saskārusies ar grūtībām starptautiskajā 
sadarbībā, jo īpaši pārrobežu noziedzības apkarošanas jomā nepiemērota aprīkojuma dēļ; 
uzskata, ka ir nepieņemami stiprināt EPPO uz Eurojust rēķina; aicina Komisiju 
nodrošināt šīm struktūrām pienācīgu finansējumu; uzsver, ka EPPO, OLAF, Eiropols un 
Eurojust ir būtiski, lai apkarotu pārrobežu krāpšanu PVN un muitas jomā un novērstu ES 
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līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu;

13. CONT komiteja pauž nožēlu par to, ka pašlaik ir ieviesti spēcīgi un plaši kontroles 
mehānismi jomās, kurās tiek konstatētas nelielas kļūdas, savukārt pārrobežu gadījumu 
risināšanai tiek piešķirts ievērojami mazāk finanšu resursu un personāla; norāda, ka tas 
izteikti negatīvi ietekmē ieņēmumu iekasēšanu un kaitē ES un līdz ar to arī dalībvalstīm;

14. CONT komiteja norāda, ka saskaņā ar EPPO regulas 3. pantu EPPO tiek izveidota kā 
Eiropas Savienības institucionāla struktūra, savukārt 2020. gada budžetā EPPO ir 
norādīta kā aģentūra izdevumu kategorijā “Komisija”; pauž bažas par to, ka pašreizējā 
situācija pienācīgi negarantē nepieciešamo EPPO neatkarību, un aicina Komisiju iesniegt 
EPPO budžetu tā, lai tā kā neatkarīga struktūra turpmāk tiktu iekļauta 7. izdevumu 
kategorijā (“Administrācija”) kopā ar citām struktūrām un iestādēm, nevis 2. izdevumu 
kategorijā (“Komisija”) kopā ar tieslietu un iekšlietu aģentūrām. 

Cieņā

Monika Hohlmeier

CONT komitejas priekšsēdētāja un referente Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanas 
jautājumā


