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2014-2019  

 

PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2016)0475 

2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments  

Eiropas Parlamenta 2016. gada 1. decembra normatīvā rezolūcija par Samierināšanas 

komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas 

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (14635/2016 – C8-0470/2016 – 

2016/2047(BUD)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā kopīgo dokumentu, ko apstiprinājusi Samierināšanas komiteja, un Eiropas 

Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojumus par to (14635/2016 – C8-0470/2016), 

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 

Komisija pieņēma 2016. gada 18. jūlijā (COM(2016)0300), 

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta 

projektu, ko Padome pieņēma 2016. gada 12. septembrī un Eiropas Parlamentam 

nosūtīja 2016. gada 14. septembrī (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– ņemot vērā grozījumu vēstuli Nr. 1/2017 attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu 

gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija iesniedza 2016. gada 17. oktobrī, 

– ņemot vērā 2016. gada 26. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas 

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu1 un tajā ietvertos budžeta 

grozījumus, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, 

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas 

Saienības pašu resursu sistēmu2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

                                                 
1  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0411. 
2  OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp. 



 

 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu1, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību3, 

– ņemot vērā Reglamenta 90. un 91. pantu, 

– ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavojusi Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā 

(A8-0353/2016), 

1. apstiprina Samierināšanas komitejas pieņemto kopīgo dokumentu, kuru veido šādu 

dokumentu kopums: 

– to budžeta pozīciju saraksts, kuras salīdzinājumā ar budžeta projektu vai Padomes 

nostāju nav grozītas; 

– finanšu shēmas izdevumu kategoriju kopsummas; 

– visas budžeta summas pozīciju pa pozīcijai; 

– konsolidēts dokuments, kurā norādītas visu samierināšanas procedūrā grozīto 

pozīciju summas un galīgais teksts; 

2. apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgos paziņojumus, kas pievienoti šai 

rezolūcijai; 

3. norāda, ka jautājums par Parlamenta darbinieku skaitu bija viena no galvenajām šīs 

samierināšanas problēmām; atgādina, ka, pamatojoties uz džentlmeņu vienošanos, katrai 

no budžeta lēmējinstitūciju iestādēm ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz savu budžeta 

iedaļu; atgādina arī savu politisko lēmumu neattiecināt uz politiskajām grupām mērķi 

samazināt darbinieku skaitu par 5 %, kā uzsvērts rezolūcijā par 2014. gada, 2015. gada, 

2016. gada un 2017. gada budžetu; izvērtēs, kā ar budžetu saistītie lēmumi ietekmē 

iestādes darbību; 

4. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais 

budžets ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī; 

5. uzdod priekšsēdētājam šo normatīvo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un pārējām 

attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 
2  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
3  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 



 

 

PIELIKUMS 

17.11.2016 

GALĪGAIS 

2017. gada budžets — kopīgo secinājumu elementi 

 

Kopīgos secinājumus veido šādas sadaļas: 

1. 2017. gada budžets 

2. 2016. gada budžets: budžeta grozījumu Nr. 4, 5 un 6/2016 projekti 

3. Kopīgie paziņojumi 

 

Kopsavilkuma pārskats 

A. 2017. gada budžets 

Saskaņā ar kopīgo secinājumu elementiem: 

– Kopējais saistību apropriāciju apmērs 2017. gada budžetā ir EUR 157 857,8 miljoni. 

Līdz ar to DFS 2017. gadam noteikto maksimālo apjomu robežās tiek saglabāta 

rezerve kopumā EUR 1100,1 miljona apmērā saistību apropriācijās. 

– Kopējais maksājumu apropriāciju apmērs 2017. gada budžetā ir 

EUR 134 490,4 miljoni. 

– Elastības instruments 2017. gadam saistību apropriācijās tiek izmantots 

EUR 530 miljonu apmērā 3. izdevumu kategorijai “Drošība un pilsonība”. 

– Vispārējā saistību rezerve tiek izmantota EUR 1439,1 miljona apmērā 1.a izdevumu 

kategorijai “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”. 

– Neparedzēto izdevumu rezerve tiek izmantota EUR 1906,2 miljonu apmērā 3. un 

4. izdevumu kategorijai. To kompensē 2017. gadā EUR 575,0 miljonu apmērā no 

2. izdevumu kategorijā “Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi” pieejamās brīvo līdzekļu 

rezerves, kā arī EUR 507,3 miljonu apmērā 2017. gadā, EUR 570,0 miljonu apmērā 

2018. gadā un EUR 253,9 miljonu apmērā 2019. gadā no 5. izdevumu kategorijas 

“Administrācija” brīvo līdzekļu rezerves. 

– Komisija lēš, ka 2017. gada maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar elastības 

instrumenta izmantošanu 2014., 2015. un 2016. gadā, ir EUR 981,1 miljons. 

 

B. 2016. gada budžets 

Saskaņā ar kopīgo secinājumu elementiem: 

– Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts un ar to saistītā neparedzēto izdevumu 

rezerves izmantošana tiek apstiprināti, kā to ierosinājusi Komisija. 

– Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts tiek apstiprināts, kā to ierosinājusi Komisija. 

– Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts un ar to saistītā Eiropas Savienības 

Solidaritātes fonda izmantošana tiek apstiprināti, kā to ierosinājusi Komisija. 



 

 

1. 2017. gada budžets 

1.1. “Slēgtās” pozīcijas 

Ja šajos secinājumos nav norādīts citādi, ir apstiprinātas visas budžeta pozīcijas, kuras 

Padome vai Parlaments nav grozījuši, un tās pozīcijas, par kurām Parlaments attiecīgajos 

lasījumos ir piekritis Padomes ierosinātajiem grozījumiem. 

Attiecībā uz pārējām budžeta pozīcijām Samierināšanas komiteja ir vienojusies par 

secinājumiem, kas iekļauti 1.2.–1.8. sadaļā. 

1.2. Horizontāli jautājumi 

Decentralizētas aģentūras 

ES iemaksa (saistību un maksājumu apropriācijās) un visām decentralizētajām aģentūrām 

paredzēto štata vietu skaits tiek noteikts tāds, kādu Komisija ir ierosinājusi 2017. gada 

budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, izņemot: 

 Eiropas Policijas biroju (Eiropols, budžeta 18 02 04. pants), kuram tiek piešķirtas 

10 papildu štata vietas ar papildu finansējumu EUR 675 000 apmērā saistību un 

maksājumu apropriācijās; 

 Eiropas Tiesu sadarbības vienību (Eurojust, budžeta 33 03 04. pants), kurai tiek 

piešķirtas 10 papildu štata vietas ar papildu finansējumu EUR 675 000 apmērā saistību 

un maksājumu apropriācijās; 

 Eiropas Banku iestādi (EBA, budžeta 12 02 04. pants), kurai saistību un maksājumu 

apropriācijas tiek samazinātas par EUR 500 000; 

 Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EASO, budžeta 18 03 02. pants), kuram saistību un 

maksājumu apropriācijas tiek palielinātas par EUR 3 000 000; 

 Eiropas Zāļu aģentūru (EMA, budžeta 17 03 12 01. postenis), kurai saistību un 

maksājumu apropriācijas tiek samazinātas par EUR 8 350 000. 

Izpildaģentūras 

ES iemaksa (saistību un maksājumu apropriācijās) un štata vietu skaits izpildaģentūrām tiek 

noteikts tāds, kādu Komisija ir ierosinājusi 2017. gada budžeta projektā. 

Izmēģinājuma projekti / sagatavošanas darbības 

Ir apstiprināts visaptverošs kopums, kuru veido 78 izmēģinājuma projekti / sagatavošanas 

darbības, par kopējo summu EUR 76,9 miljoni saistību apropriācijās, kā Parlaments to 

ierosinājis papildus sagatavošanas darbībai, ko Komisija ierosinājusi 2017. gada budžeta 

projektā. 

Ja uz kādu izmēģinājuma projektu vai sagatavošanas darbību attiecas jau pieņemts juridiskais 

pamats, Komisija var ierosināt apropriāciju pārvietojumu uz atbilstošo juridisko pamatu, lai 

atvieglotu attiecīgās darbības īstenošanu. 



 

 

Šajā kopumā ir pilnībā ievēroti maksimālie apjomi, kas izmēģinājuma projektiem un 

sagatavošanas darbībām noteikti Finanšu regulā. 

1.3. Finanšu shēmas izdevumu kategorijas: saistību apropriācijas 

Ņemot vērā iepriekš minētos secinājumus par “slēgtajām” budžeta pozīcijām, aģentūrām, 

izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, Samierināšanas komiteja ir vienojusies 

par turpmāk minēto. 

1.a izdevumu kategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai 

Saistību apropriācijas turpmāk minētajās pozīcijās tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija 

ir ierosinājusi 2017. gada budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017. 

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums BP 2017 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

02 02 02 

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 

piekļuves uzlabošana finansējumam kapitāla 

un aizdevumu veidā 

167 030 000 217 030 000 50 000 000 

06 02 01 03 

Transporta veidu integrācijas un 

starpsavienojumu optimizēšana un 

sadarbspējas uzlabošana 

360 321 493 410 321 493 50 000 000 

08 02 01 01 
Progresīvās pētniecības stiprināšana Eiropas 

Pētniecības padomē 
1 736 471 644 1 753 136 644 16 665 000 

08 02 04 Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana 123 492 850 140 157 850 16 665 000 

09 04 02 01 
Vadošā loma informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijā (LEIT) 
779 380 777 796 050 777 16 670 000 

15 02 01 01 

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas 

izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares 

atbilstības darba tirgum veicināšana 

1 701 963 700 1 725 463 700 23 500 000 

15 02 01 02 

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas 

jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas 

demokrātiskajā dzīvē sekmēšana 

201 400 000 227 900 000 26 500 000 

 Kopā   200 000 0001 

 

Padome un Parlaments apstiprina, ka 1.a izdevumu kategorijā apstiprinātie palielinājumi, kas 

ir daļa no 2017. gada budžeta, nekādi nepārkāpj agrākas vienošanās un neskar patlaban 

notiekošās likumdošanas procedūras. 

 

Visas pārējās saistību apropriācijas apmērs 1.a izdevumu kategorijā tiek noteikts tādā apmērā, 

kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, 

iekļaujot korekcijas, par kurām ir vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas 

turpmāk redzamajā tabulā. Tiek izveidota atsevišķs budžeta pants īpašiem pasākumiem, kā 

paredzēts Parlamenta lasījumā. 

 

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums 

BP 2017 (iesk. 

groz. vēstuli 

Nr. 1) 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

32 02 01 01 Turpmāka iekšējā enerģijas tirgus integrācija 217 403 954 206 508 927 -10 895 027 

                                                 
1  Šīs summas ir daļa no vispārējā palielinājuma, kas, veicot DFS vidusposma 

novērtējumu/pārskatīšanu, paredzēts 1.a izdevumu kategorijai laikposmam līdz 2020. gadam. 



 

 

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums 

BP 2017 (iesk. 

groz. vēstuli 

Nr. 1) 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

un elektrotīklu un gāzes tīklu sadarbspēja 

pāri robežām 

32 02 01 02 
Savienības energoapgādes drošības 

nostiprināšana 
217 403 954 207 441 809 -9 962 145 

32 02 01 03 
Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības 

veicināšana 
217 404 002 206 509 070 -10 894 932 

32 02 01 04 

Tādas vides izveidošana, kas ir labvēlīgāka 

privātā sektora ieguldījumiem enerģētikas 

projektos 

85 227 000 77 291 975 -7 935 025 

15 02 10 Īpaši ikgadēji pasākumi  6 000 000 6 000 000 

04 03 02 01 

Progress — Savienības nodarbinātības un 

sociālās politikas un tiesību aktu par darba 

apstākļiem izstrādes, īstenošanas, 

uzraudzības un novērtēšanas atbalsts 

60 000 000 65 000 000 5 000 000 

04 03 02 02 

EURES — Darba ņēmēju brīvprātīgās 

ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšana un 

nodarbinātības iespēju palielināšana  

22 578 000 23 578 000 1 000 000 

 Kopā   -27 687 129 

Tādējādi, kā arī ņemot vērā aģentūras, izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, 

apstiprinātais saistību apmērs ir EUR 21 312,2 miljoni, atstājot rezervi EUR 51,9 miljonu 

apmērā 1.a izdevumu kategorijas izdevumu maksimālo apjomu robežās un paredzot vispārējo 

saistību rezerves izmantošanu EUR 1439,1 miljona apmērā. 

1.b izdevumu kategorija — Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija 

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kāds ierosināts 2017. gada budžeta projektā. 

Ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, apstiprinātais saistību apmērs 

ir EUR 53 586,6 miljoni, atstājot rezervi EUR 0,4 miljonu apmērā 1.b izdevumu kategorijas 

izdevumu maksimālo apjomu robežās. 

2. izdevumu kategorija — Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi 

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi 2017. gada 

budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, ar papildu samazinājumu 

EUR 325,0 miljonu apmērā, kas radies no lielākiem ELGF piešķirtajiem ieņēmumiem, par ko 

Komisija informēja 2016. gada 7. novembrī. Tādējādi Samierināšanas komiteja vienojās par 

turpmāk norādīto. 

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums 

BP 2017 (iesk. 

groz. vēstuli 

Nr. 1) 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

05 03 01 10 Pamata maksājuma shēma (PMS) 15 621 000 000 15 296 000 000 -325 000 000 

Ņemot vērā aģentūras, izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, apstiprinātais 

saistību apmērs ir EUR 58 584,4  miljoni, atstājot rezervi EUR 1 031,6 miljonu apmērā 

2. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālo apjomu robežās un ņemot vērā, ka 

EUR 575,0 miljoni tiek izmantoti, lai kompensētu neparedzēto izdevumu rezerves 

izmantošanu. 



 

 

3. izdevumu kategorija — Drošība un pilsonība 

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta 

projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir 

vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas turpmāk redzamajā tabulā.  

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums 

BP 2017 (iesk. 

groz. vēstuli 

Nr. 1) 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

09 05 05 Rīcība saistībā ar multividi 19 573 000 22 573 000 3 000 000 

15 04 02 

Apakšprogramma “Kultūra” — Atbalsts 

pārrobežu darbībām un starptautiskas aprites 

un mobilitātes veicināšana 

54 350 000 55 350 000 1 000 000 

   Kopā     4 000 000 

Budžeta 09 05 05. panta piezīmes tiks grozītas, pievienojot šādu teikumu: “Attiecīgā 

gadījumā publiskā iepirkuma un dotāciju piešķiršanas procedūras var ietvert partnerības 

pamatnolīgumu noslēgšanu, lai veicinātu stabilu finansējuma sistēmu Eiropas tīkliem, kurus 

finansē no šīs apropriācijas.” 

Budžeta 15 04 02. panta piezīmes tiks grozītas, pievienojot šādu teikumu: “No šīs 

apropriācijas var finansēt arī gatavošanos Eiropas Kultūras mantojuma gadam.” 

Tādējādi, kā arī ņemot vērā aģentūras, izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, 

apstiprinātais saistību apmērs ir EUR 4 284,0 miljoni, neatstājot rezervi 3. izdevumu 

kategorijas izdevumu maksimālo apjomu robežās, paredzot elastības instrumenta izmantošanu 

EUR 530 miljonu apmērā un izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi EUR 1176,0 miljonu 

apmērā. 

 

4. izdevumu kategorija — Globālā Eiropa 

Saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta 

projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir 

vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādīti turpmāk redzamajā tabulā. 

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums 

BP 2017 (iesk. 

groz. vēstuli 

Nr. 1) 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

01 03 02 Makrofinansiālā palīdzība 30 828 000 45 828 000 15 000 000 

01 03 08  EFSD garantiju fonda finansējums 275 000 000 p.m. -275 000 000 

13 07 01 
Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas 

ekonomiskās attīstības veicināšanai 
31 836 240 34 836 240 3 000 000 

19 03 01 05 Ārkārtas pasākumi 69 480 000 62 850 000 -6 630 000 

21 02 07 05 Migrācijas un patvēruma jautājumi 448 273 912 404 973 912 -43 300 000 

22 04 01 04 

Atbalsts miera procesam un finansiāla 

palīdzība Palestīnai un ANO Palīdzības un 

darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos 

Austrumos (UNRWA) 

282 219 939 310 100 000 27 880 061 

22 04 01 03 

Vidusjūras reģiona valstis — Uzticēšanās 

veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu 

novēršana un risināšana 

340 360 500 332 480 439 -7 880 061 

22 04 02 02 
Austrumu partnerība — Nabadzības 

mazināšana un ilgtspējīgas attīstības 
313 825 583 322 125 583 8 300 000 



 

 

veicināšana 

   Kopā     -278 630 000 

Tomēr budžeta 19 03 01 07. postenim “Eiropas Savienības īpašie pārstāvji” apropriācijas tiek 

noteiktas 2017. gada budžeta projektā paredzētajā apmērā.  

Tādējādi, kā arī ņemot vērā aģentūras, izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, 

apstiprinātais saistību apmērs ir EUR 10 162,1 miljons, neatstājot rezervi 4. izdevumu 

kategorijas izdevumu maksimālo apjomu robežās un izmantojot neparedzēto izdevumu 

rezervi EUR 730,1 miljona apmērā. 

5. izdevumu kategorija — Administrācija 

Samierināšanas komiteja apstiprina tādu ES iestādēm štata sarakstos paredzēto štata vietu 

skaitu un apropriāciju apmēru, kādu Komisija ir ierosinājusi 2017. gada budžeta projektā, kas 

grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, ar turpmāk minētajiem izņēmumiem. 

 Parlamentam tiek apstiprināts tā lasījumā noteiktais apmērs, izņemot to, ka 

politiskajām grupām paredzēto palielinājumu par 76 štata vietām pilnībā kompensē 

budžetam neitrālā veidā, proti, attiecīgi samazinot Parlamenta administrācijas štatu 

sarakstu. Turklāt Samierināšanas komiteja piekrīt iekļaut 2017. gada budžetā summu, 

kuru veido automātiskais algu atjauninājums, kas jāpiemēro no 2016. gada 1. jūlija 

(EUR 8 717 000). 

 Padomei tiek apstiprināts tās lasījums, iekļaujot 2017. gada budžetā summu, kuru 

veido automātiskais algu atjauninājums, kas jāpiemēro no 2016. gada 1. jūlija 

(EUR 3 301 000). 

 Revīzijas palātai tiek apstiprināti Parlamenta lasījumā iekļautie samazinājumi 

salīdzinājumā ar 2017. gada budžeta projektu. 

 Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) tiek piešķirti EUR 560 250 (budžeta 

1200. postenis) līgumdarbinieku pozīcijai, tādu pašu summu atvelkot no budžeta 

3003. posteņa “Ēkas un saistītās izmaksas”. Budžeta 1200. posteņa piezīmes tiks 

grozītas, pievienojot šādu teikumu: “No šīm apropriācijām sedz arī izmaksas par 

līgumdarbiniekiem, kuri iesaistīti stratēģiskās komunikācijas pasākumos.” Turklāt 

EĀDD sadaļā tiek koriģētas turpmāk minētās budžeta pozīcijas, lai novērstu dubultas 

funkcijas pildošo ESĪP pārvietošanu, kas ierosināta grozījumu vēstulē Nr. 1.  

  
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums Starpība 

3001 Ārštata darbinieki un ārējie pakalpojumi -3 645 000 

3002 Citi ar personālu saistīti izdevumi -1 980 000 

3003 Ēkas un saistītie izdevumi -3 636 000 

3004 Citi administratīvie izdevumi -815 000 

   Kopā -10 076 000 

Tādējādi, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, apstiprinātais 

saistību apmērs ir EUR 9394,5 miljoni, atstājot rezervi EUR 16,2 miljonu apmērā 

5. izdevumu kategorijas izdevumu maksimālo apjomu robežās un ņemot vērā, ka 

EUR 507,3 miljoni no rezerves ir izmantoti, lai kompensētu neparedzēto izdevumu rezerves 

izmantošanu. 



 

 

Īpašie instrumenti 

Īpašajiem instrumentiem paredzētās saistību apropriācijas tiek noteiktas tādā apmērā, kādu 

Komisija ir ierosinājusi 2017. gada budžeta projektā, izņemot Eiropas Savienības Solidaritātes 

fondam (budžeta 40 02 44. pants) paredzēto rezervi, kura tiek svītrota. 

Neparedzēto izdevumu rezerves kompensēšana 2018. un 2019. gadā 

Neparedzēto izdevumu rezerve 2017. gadā tiek izmantota kopumā EUR 1176,0 miljonu 

apmērā 3. izdevumu kategorijai un EUR 730,1 miljona apmērā 4. izdevumu kategorijai, 

kopējai summai sasniedzot EUR 1906,2 miljonus. To kompensē 2017. gadā 

EUR 575,0 miljonu apmērā no 2. izdevumu kategorijā pieejamās brīvo līdzekļu rezerves, kā 

arī EUR 507,3 miljonu apmērā 2017. gadā, EUR 570,0 miljonu apmērā 2018. gadā un 

EUR 253,9 miljonu apmērā 2019. gadā no 5. izdevumu kategorijas brīvo līdzekļu rezerves. 

Lēmums par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā, kas tika pieņemts kopā 

ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, tiks attiecīgi koriģēts. 

1.4. Maksājumu apropriācijas 

Maksājumu apropriāciju kopējais apmērs 2017. gada budžetā tiek apstiprināts tāds, kāds bija 

paredzēts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, iekļaujot turpmāk 

minētās korekcijas, kuras apstiprinājusi Samierināšanas komiteja. 

1. Pirmkārt, ir ņemts vērā apstiprināto saistību apropriāciju apmērs, kas noteikts 

nediferencētajiem izdevumiem, kuru maksājumu apropriāciju apmērs ir vienāds ar 

saistību apropriāciju apmēru. Tas ietver lauksaimniecības izdevumu samazinājumu par 

EUR 325 miljoniem un administratīvo izdevumu korekcijas I, II, III, IV, V, VI, VII, 

IX un X iedaļā (EUR 13,4 miljoni) un decentralizētajām aģentūrām (kurām ES 

iemaksa maksājumu apropriācijās tiek noteikta šī dokumenta 1.2. sadaļā ierosinātajā 

apmērā). Kopumā šādi tiek panākts samazinājums EUR 332,3 miljonu apmērā. 

2. Maksājumu apropriācijas visiem Parlamenta ierosinātajiem jaunajiem izmēģinājuma 

projektiem un sagatavošanas darbībām tiek noteiktas 50 % apmērā no atbilstošajām 

saistību apropriācijām vai Parlamenta ierosinātajā apmērā, ja tas ir mazāks. Pašreizējo 

izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību pagarināšanas gadījumā maksājumu 

apropriāciju apmērs tiek noteikts tāds, kā norādīts budžeta projektā, plus 50 % no 

atbilstošajām jaunajām saistību apropriācijām vai Parlamenta ierosinātajā apmērā, ja 

tas ir mazāks. Kopumā šādi tiek panākts palielinājums EUR 35,2 miljonu apmērā. 

3. Maksājumu apropriācijas īpašajiem pasākumiem (budžeta 15 02 10. pants) ir 

Parlamenta lasījumā norādītā summa (EUR 6 miljoni). 

4. Attiecībā uz maksājumu apropriācijām budžeta 01 03 08. pantā (EFSD garantiju fonda 

finansējums) tiek iekļauts atgādinājums p.m. 

5. Tiek apstiprinātas korekcijas tabulā norādītajās budžeta pozīcijās, ņemot vērā izmaiņas 

diferencēto apropriāciju saistību daļā: 

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums 

BP 2017 

(iesk. groz. 

vēstuli Nr. 1) 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

01 03 02 Makrofinansiālā palīdzība 30 828 000 45 828 000 15 000 000 



 

 

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums 

BP 2017 

(iesk. groz. 

vēstuli Nr. 1) 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

04 03 02 01 

Progress — Savienības nodarbinātības un 

sociālās politikas un tiesību aktu par darba 

apstākļiem izstrādes, īstenošanas, uzraudzības 

un novērtēšanas atbalsts 

38 000 000 41 167 000 3 167 000 

04 03 02 02 

EURES — Darba ņēmēju brīvprātīgās 

ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšana un 

nodarbinātības iespēju palielināšana  

17 000 000 17 753 000 753 000 

09 05 05 Rīcība saistībā ar multividi 23 997 455 26 997 455 3 000 000 

13 07 01 
Finansiālais atbalsts Kipras turku kopienas 

ekonomiskās attīstības veicināšanai 
36 031 865 39 031 865 3 000 000 

15 04 02 

Apakšprogramma “Kultūra” — Atbalsts 

pārrobežu darbībām un starptautiskas aprites un 

mobilitātes veicināšana 

43 430 071 44 229 071 799 000 

22 04 01 04 

Atbalsts miera procesam un finansiāla palīdzība 

Palestīnai un ANO Palīdzības un darba 

aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos 

Austrumos (UNRWA) 

280 000 000 307 661 000 27 661 000 

22 04 02 02 

Austrumu partnerība — Nabadzības 

mazināšana un ilgtspējīgas attīstības 

veicināšana 

167 700 000 172 135 000 4 435 000 

19 03 01 05 Ārkārtas pasākumi 33 212 812 30 043 812 -3 169 000 

21 02 07 05 Migrācijas un patvēruma jautājumi 155 000 000 115 722 000 -39 278 000 

22 04 01 03 

Vidusjūras reģiona valstis — Uzticēšanās 

veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu 

novēršana un risināšana 

138 000 000 134 805 000 -3 195 000 

32 02 01 01 

Turpmāka iekšējā enerģijas tirgus integrācija 

un elektrotīklu un gāzes tīklu sadarbspēja pāri 

robežām 

34 765 600 33 023 600 -1 742 000 

32 02 01 02 
Savienības energoapgādes drošības 

nostiprināšana 
26 032 000 24 839 000 -1 193 000 

32 02 01 03 
Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības 

veicināšana 
26 531 000 25 201 000 -1 330 000 

32 02 01 04 

Tādas vides izveidošana, kas ir labvēlīgāka 

privātā sektora ieguldījumiem enerģētikas 

projektos 

31 200 000 28 295 000 -2 905 000 

 
Kopā 

  
5 003 000 

6. Maksājumu apropriācijas Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam (budžeta 

40 02 43. pants) tiek noteiktas nulles līmenī (samazinājums par EUR 30 miljoniem), jo 

tiek lēsts, ka ar maksājumu apropriācijām, kas iegūtas no piešķirtajiem ieņēmumiem, 

pietiks visam 2017. gadam. 

7. Eiropas Savienības Solidaritātes fondam (budžeta 40 02 44. pants) paredzētā rezerve 

tiek svītrota. 

8. Maksājumu apropriācijas vēl tiek samazinātas tabulā norādītajās pozīcijās: 



 

 

 

    
EUR 

Budžeta 

pozīcija 
Nosaukums 

BP 2017 

(iesk. groz. 

vēstuli Nr. 1) 

2017. gada 

budžets 
Starpība 

04 02 62 

Eiropas Sociālais fonds — Attīstītākie reģioni 

— Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un 

nodarbinātībai” 

2 508 475 000 2 490 475 000 -18 000 000 

13 03 61 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — 

Pārejas reģioni — Mērķis “Ieguldījums 

izaugsmei un nodarbinātībai” 

2 214 431 000 2 204 431 000 -10 000 000 

13 03 62 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — 

Vairāk attīstīti reģioni — Mērķis “Ieguldījums 

izaugsmei un nodarbinātībai” 

3 068 052 000 3 043 052 000 -25 000 000 

13 03 64 01 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — 

Eiropas teritoriālā sadarbība 
884 299 000 783 299 000 -101 000 000 

  Kopā     -154 000 000 

 

Šie pasākumi nodrošinās maksājumu apropriācijas EUR 134 490,4 apmērā, proti, par 

EUR 931,4 miljoniem mazāk nekā budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli 

Nr. 1/2017. 

1.5. Rezerve 

Papildus tām rezervēm, kuras iekļautas budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli 

Nr. 1/2017, citu rezervju nav, izņemot: 

 budžeta 13 01 04 04. posteni “Atbalsta izdevumi strukturālo reformu atbalsta programmai 

(SRAP)” un budžeta 13 08 01. pantu “Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP) — 

Operatīvā tehniskā palīdzība, kas pārcelta no H1b (ESF, ERAF un KF)”, kuriem saistību 

un maksājumu apropriācijas pilnā apmērā tiek iekļautas rezervē, līdz tiks pieņemts 

strukturālo reformu atbalsta programmas juridiskais pamats. 

 budžeta 13 08 02. pantu “Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP) — Operatīvā 

tehniskā palīdzība, kas pārcelta no H2 (ELFLA)”, kuram saistību un maksājumu 

apropriācijas pilnā apmērā tiek iekļautas rezervē, līdz tiks pieņemts strukturālo reformu 

atbalsta programmas juridiskais pamats. 

 budžeta 18 02 01 03. posteni, kurš paredzēts jaunu IT sistēmu izveidei, lai atbalstītu 

migrāciju plūsmu pārvaldību pāri Savienības ārējām robežām, un kuram EUR 40 000 000 

saistību apropriācijās un EUR 28 000 000 maksājumu apropriācijās tiek iekļauti rezervē, 

līdz tiks pabeigta likumdošanas procedūra, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu. 

1.6. Budžeta piezīmes 

Ja iepriekš nav īpaši norādīts citādi, Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosinātie grozījumi 

budžeta piezīmju tekstā ir apstiprināti, izņemot tos, kas attiecas uz turpmāk tabulā norādītajām 

budžeta pozīcijām, kurām tiek apstiprināts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli 

Nr. 1/2017, ierosinātais budžeta piezīmju teksts un atjauninājums attiecībā uz ELGF. 

Taču tas notiek ar nosacījumu, ka ar Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosinātajiem 

grozījumiem netiek mainīta vai paplašināta pašreizējā juridiskā pamata darbības joma vai 

skarta iestāžu administratīvā autonomija un ka attiecīgos pasākumus ir iespējams finansēt ar 

pieejamajiem resursiem. 



 

 

Budžeta 

pozīcija 

Nosaukums 

04 03 02 03  Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība — Palielināt piekļuvi finansējumam un 

finansējuma pieejamību juridiskām un fiziskām personām, īpaši tiem, kuri atrodas vistālāk no 

darba tirgus, un sociālajiem uzņēmumiem 

S 03 01 06 01 Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) 

05 02 11 99  Citi pasākumi (citi augu valsts produkti / citi pasākumi) 

05 04 60  Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai — ELFLA (2014.–2020. gads) 

05 04 60 02 Operatīvā tehniskā palīdzība 

18 04 01 01 Eiropa pilsoņiem — Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas 

Savienības līmenī 

1.7. Jaunas budžeta pozīcijas 

Tiek apstiprināta budžeta nomenklatūra, kuru Komisija ierosinājusi 2017. gada budžeta 

projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2017, ietverot izmēģinājuma projektus un 

sagatavošanas darbības, kā arī jauno budžeta pantu “Īpaši ikgadēji pasākumi” (15 02 10). 

 

1.8. Ieņēmumi 

Tiek apstiprināts Komisijas priekšlikums, kas iekļauts grozījumu vēstulē Nr. 1/2017, par to 

ieņēmumu iekļaušanu budžetā EUR 1 miljarda apmērā, kas iegūti no naudas sodiem. 

 

 

2. 2016. gada budžets 

Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts un ar to saistītā neparedzēto izdevumu rezerves 

izmantošana tiek apstiprināti, kā to ierosinājusi Komisija. 

Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts tiek apstiprināts, kā to ierosinājusi Komisija. 

Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts un ar to saistītā Eiropas Savienības Solidaritātes fonda 

izmantošana tiek apstiprināti, kā to ierosinājusi Komisija. 

 



 

 

3. Kopīgie paziņojumi 

3.1. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvu 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka jaunatnes bezdarba samazināšana 

joprojām ir ļoti svarīga un kopēja politiska prioritāte, un tādēļ tie atkārtoti apstiprina 

apņēmību šīs problēmas risināšanai pēc iespējas labāk izmantot pieejamos budžeta resursus, 

jo īpaši ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas starpniecību.  

Tie atgādina, ka saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 

2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, (DFS regula) 

14. panta 1. punktu “Rezerves, kas ir atstātas pieejamas līdz DFS noteiktajam maksimālajam 

apjomam saistību apropriācijām 2014.–2017. gadam, ir vispārējā DFS rezerve saistībām, kas 

jādara pieejama, pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus 2016.–2020. gadam 

politikas mērķiem, kas saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību, īpaši jaunatnes nodarbinātību”. 

Padome un Eiropas Parlaments aicina Komisiju, tiklīdz būs pieņemta DFS regulas 6. pantā 

paredzētā tehniskā korekcija, ierosināt 2017. gada budžeta grozījumu, lai paredzētu 

EUR 500 miljonus1 Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 2017. gadā, ko finansēs no vispārējās 

rezerves saistībām. 

Padome un Eiropas Parlaments apņemas Komisijas iesniegto 2017. gada budžeta grozījuma 

projektu izskatīt ātri. 

3.2. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par maksājumu 
apropriācijām 

Eiropas Parlaments un Padome atgādina – saistībā ar īstenošanu ir jānodrošina maksājumu 

pienācīga veikšana attiecībā pret apropriācijām saistībām, lai nepieļautu, ka gada beigās ir 

ārkārtīgi liels nenomaksātu rēķinu apjoms.  

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju turpināt cieši un aktīvi pārraudzīt 2014.–

2020.°gada programmu īstenošanu. Šim nolūkam tie aicina Komisiju laikus iesniegt 

atjauninātus skaitļus par īstenošanas stāvokli un aplēsēm attiecībā uz 2017. gada maksājumu 

apropriāciju prasībām. 

Padome un Eiropas Parlaments pienācīgi pamatotu vajadzību gadījumā laikus pieņems visus 

nepieciešamos lēmumus, lai novērstu pārmērīga nesamaksātu rēķinu apjoma uzkrāšanos un 

nodrošinātu, ka maksājumu pieprasījumi tiek pienācīgi atmaksāti. 

3.3. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums attiecībā uz 
darbinieku skaita samazinājumu par 5 % 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina par vienošanos, kas ir jāpiemēro visām 

iestādēm, struktūrām un aģentūrām, proti – pakāpeniski samazināt 2013. gada 1. janvārī štatu 

sarakstā paredzēto darbinieku skaitu par 5 %, kā noteikts 27. punktā Iestāžu nolīgumā 

(2013. gada 2. decembris) par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 

finanšu pārvaldību. 

                                                 
1 Šī summa ir daļa no Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai paredzētā vispārējā palielinājuma līdz 

2020. gadam saistībā ar DFS starpposma pārskatīšanu. 



 

 

Minētās trīs iestādes atgādina, ka 2017. gads ir termiņa gads attiecībā uz mērķi pilnībā īstenot 

darbinieku skaita samazināšanu par 5 %. Tās ir vienisprātis, ka tiks veikti attiecīgi 

pēcpasākumi, lai izvērtētu situāciju nolūkā nodrošināt, ka tiek pieliktas visas pūles ar mērķi 

izvairīties no papildu kavējumiem, īstenojot 5 % darbinieku skaita samazināšanas mērķi 

visām iestādēm, struktūrām un aģentūrām. 

Trīs iestādes atzinīgi vērtē Komisijas sniegto konsolidēto datu pārskatu par visiem iestāžu 

nodarbinātajiem ārštata darbiniekiem, kurš izklāstīts budžeta projektā saskaņā ar Finanšu 

regulas 38. panta 3. punkta b) apakšpunktu. Tās aicina Komisiju, iesniedzot budžeta projektus 

nākamajiem gadiem, turpināt sniegt šo informāciju. 

Padome un Parlaments uzsver, ka, sasniedzot mērķi par darbinieku skaita samazinājumu par 

5 %, tiktu veicināti iestāžu administratīvo izdevumu ietaupījumi. Tādēļ tās aicina Komisiju 

sākt izvērtēt šā procesa rezultātus, lai izdarītu secinājumus nākotnei. 

3.4. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par Eiropas 

fondu ilgtspējīgai attīstībai 

Lai risinātu migrācijas pamatcēloņus, Komisija izveidoja Eiropas fondu ilgtspējīgai attīstībai 

(EFSD), pamatojoties uz EFSD garantijas un EFSD garantiju fonda izveidi. Komisija ierosina 

EFSD garantiju fondam piešķirt EUR 750 miljonus laikposmā no 2017. līdz 2020. gadam, no 

kuriem EUR 400 miljonus no Eiropas Attīstības fonda četru gadu laikposmā, 

EUR 100 miljonus no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta laikposmā no 2017. līdz 

2020. gadam (no kuriem EUR 25 miljonus 2017. gadā) un EUR 250 miljonus saistību (un 

maksājumu) apropriācijās 2017. gadā. 

Padome un Eiropas Parlaments aicina Komisiju lūgt vajadzīgās apropriācijas 2017. gada 

budžeta grozījumā, lai nodrošinātu EFSD finansējumu no ES budžeta, tiklīdz būs pieņemts 

juridiskais pamats. 

Padome un Eiropas Parlaments apņemas Komisijas iesniegto 2017. gada budžeta grozījuma 

projektu izskatīt ātri. 

3.5. Kopīgs paziņojums par ES ieguldījumu fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu 
Turcijā 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir vienisprātis, ka ieguldījumu fondu un Bēgļu 

atbalsta mehānisma Turcijā izveidei vajadzētu būt pārredzamai un skaidrai, saskaņā ar 

Savienības budžeta vienotības principu, ar budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvām un ar spēkā 

esošo juridisko pamatu mērķiem. 

Trīs iestādes uzņemas vajadzības gadījumā risināt minētos jautājumus, pārskatot Finanšu 

regulu, lai rastu pareizo līdzsvaru starp elastību un pārskatatbildību. 

Komisija apņemas: 

– regulāri informēt budžeta lēmējinstitūciju par notiekošo un plānoto ieguldījumu fondu 

finansējumu (tostarp dalībvalstu iemaksām) un darbībām; 

– no 2017. gada iesniegt darba dokumentu, kas pievienots budžeta projektam, attiecībā 

uz nākamo finanšu gadu; 



 

 

– ierosināt pasākumus Eiropas Parlamenta pienācīgai iesaistei. 

3.6. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par 
lauksaimniecību 

2017. gada budžetā ir iekļauta virkne ārkārtas pasākumu, lai palīdzētu lauksaimniekiem 

saistībā ar nesen piedzīvotajām tirgus grūtībām. Komisija apstiprina, ka 2. izdevumu 

kategorijā paredzētā rezerve ir pietiekama, lai risinātu iespējamas neparedzētas vajadzības. Tā 

uzņemas regulāri pārraudzīt tirgus situāciju un vajadzības gadījumā nākt klajā ar pienācīgiem 

pasākumiem, lai risinātu vajadzības, kuras nevar segt no budžetā atļautajām apropriācijām. 

Tādā gadījumā Eiropas Parlaments un Padome apņemas iespējami drīz izskatīt attiecīgos 

budžeta priekšlikumus. 

 

 


