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P9_TA(2020)0357
Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam ***
Eiropas Parlamenta 2020. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes 
regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (09970/2020 – C9-
0409/2020 – 2018/0166(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes regulai (09970/2020),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līguma 106.a pantu (C9-0409/2020),

– ņemot vērā 2018. gada 14. novembra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos1,

– ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības2,

– ņemot vērā 2020. gada 23. jūlija rezolūciju par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija 
ārkārtas sanāksmes secinājumiem3,

– ņemot vērā Reglamenta 92. pantu un 105. panta 1. un 4. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un 
Konstitucionālo jautājumu komitejas vēstules,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A9-0260/2020),

1. sniedz piekrišanu šīs rezolūcijas pielikumā izklāstītajam projektam Padomes regulai, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam;

2. apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgās deklarācijas, kas pievienotas šai 

1 OV C 363, 28.10.2020., 179. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0206.



rezolūcijai;

3. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto Parlamenta deklarāciju;

4. pieņem zināšanai šai rezolūcijai pievienotās Komisijas deklarācijas;

5. uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāju parakstīt 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju par budžeta rūpīgu pārbaudi 
attiecībā uz jauniem priekšlikumiem, kuru pamatā ir LESD 122. pants un kuri varētu radīt 
ievērojamu ietekmi uz Savienības budžetu;

6. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.



1. PIELIKUMS. PROJEKTS PADOMES REGULAI, AR KO NOSAKA DAUDZGADU 
FINANŠU SHĒMU 2021.–2027. GADAM

PADOMES REGULA (ES, Euratom) 2020/…

(... gada ...),

ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 312. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu1,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

1 Piekrišana … (vēl nav Oficiālajā Vēstnesī publicēta).



tā kā:

(1) Ņemot vērā nepieciešamību panākt pietiekamu paredzamību, lai sagatavotu un īstenotu 

ieguldījumus vidējā termiņā, daudzgadu finanšu shēmas (DFS) noteiktajam ilgumam 

vajadzētu būt septiņi gadi, skaitot no 2021. gada 1. janvāra.

(2) Covid-19 krīzes ekonomiskās ietekmes dēļ Savienībai ir jānodrošina ilgtermiņa finanšu 

shēma, kas paver ceļu taisnīgai un iekļaujošai pārejai uz zaļu un digitālu nākotni, atbalsta 

Savienības ilgtermiņa stratēģisko autonomiju un padara to noturīgu pret satricinājumiem 

nākotnē.

(3) Ar šo regulu noteiktajos saistību apropriāciju gada maksimālajos apjomos attiecībā uz 

katru izdevumu kategoriju un maksājumu apropriāciju gada maksimālajos apjomos ir 

jāņem vērā piemērojamie saistību un pašu resursu maksimālie apjomi, kas noteikti saskaņā 

ar spēkā esošo Padomes lēmumu par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, kas 

pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 311. panta trešo daļu 

("Pašu resursu lēmums").

(4) Ja no Savienības vispārējā budžeta sniegtās garantijas jāizmanto finansiālai palīdzībai 

dalībvalstīm, kas ir atļauta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 

Euratom) Nr. 2018/10461 ("Finanšu regula") 220. panta 1. punktu, būtu jāizmanto tāda 

nepieciešamā summa, kas pārsniedz DFS noteikto saistību un maksājumu apropriāciju 

maksimālos apjomus, tajā pašā laikā ievērojot pašu resursu maksimālo apjomu.

(5) DFS nebūtu jāņem vērā budžeta posteņi, kurus finansē no piešķirtajiem ieņēmumiem 

Finanšu regulas nozīmē.

(6) DFS būtu jānosaka 2018. gada cenās. Tāpat arī būtu jāparedz noteikumi DFS ikgadējām 

tehniskajām korekcijām, lai pārrēķinātu maksimālos apjomus un pieejamās rezerves.

(7) Būtu jāparedz noteikumi citām situācijām, kad varētu būt vajadzīgas DFS korekcijas. 

Šādas korekcijas varētu būt saistītas ar to, ka tiek novēloti pieņemti jauni noteikumi vai 

programmas saskaņā ar dalītu pārvaldību, ar pasākumiem, kas saistīti ar pareizu 

ekonomikas pārvaldību, vai ar pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas 
(ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 
1. lpp.).



un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai. Būtu 

jānosaka arī noteikumi par konkrētām programmām paredzētas korekcijas mehānismu.

(8) Būtu jāīsteno īpaša un maksimālā iespējamā elastība, lai Savienība varētu izpildīt savas 

saistības atbilstoši LESD 323. pantam.

(9) Lai Savienība varētu reaģēt uz konkrētiem neparedzētiem apstākļiem vai sekām un tādējādi 

nodrošināt, ka budžeta procedūra norit sekmīgi, ir vajadzīgi šādi tematiskie īpašie 

instrumenti: Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds, rezerve solidaritātei un palīdzībai 

ārkārtas gadījumos un Brexit korekcijas rezerve. Rezerve solidaritātei un palīdzībai 

ārkārtas gadījumos nav paredzēta, lai novērstu ar tirgu saistīto krīžu sekas, kuras ietekmē 

lauksaimniecisko ražošanu vai lauksaimniecības produktu izplatīšanu.

(10) Lai vēl vairāk palielinātu elastību, ir nepieciešami šādi netematiskie īpašie instrumenti: 

vienotais rezerves instruments un elastības instruments. Vienotajam rezerves instrumentam 

būtu jāļauj pārvietot rezerves, kas ir pieejamas līdz attiecīgi saistību un maksājumu 

apropriāciju maksimālajam apjomam, starp finanšu gadiem un – attiecībā uz saistību 

apropriācijām – starp DFS izdevumu kategorijām, nepārsniedzot DFS saistību un 

maksājumu apropriāciju maksimālo apjomu kopējās summas visā DFS periodā. Elastības 

instrumentam būtu jāļauj finansēt īpašus neparedzētus izdevumus attiecīgā finanšu gadā.

(11) Būtu jāparedz īpašs noteikums attiecībā uz iespēju budžetā iekļaut saistību un attiecīgās 

maksājumu apropriācijas, kas pārsniedz DFS noteiktos maksimālos apjomus, ja ir 

nepieciešams izmantot īpašos instrumentus.

(12) Ir jāparedz DFS pārskatīšana, ja tiek pārskatīti Līgumi un to pārskatīšana ietekmē budžetu, 

Kipras apvienošanās gadījumā vai Savienības paplašināšanās gadījumā, kā arī, ņemot vērā 

budžeta izpildi.

(13) Varētu arī rasties nepieciešamība pārskatīt šo regulu saistībā ar neparedzētiem apstākļiem, 

kad situāciju nevar atrisināt DFS noteikto ierobežojumu ietvaros. Tādēļ šādos gadījumos 

jāparedz iespēja pārskatīt DFS.

(14) Nepieciešami arī īpaši noteikumi attiecībā uz apjomīgiem projektiem, kuru termiņš 

ievērojami pārsniedz DFS paredzēto laiku. Jānosaka maksimālās summas iemaksām šādos 

projektos no Savienības vispārējā budžeta, tādējādi nodrošinot to, ka tie nekādi neietekmē 

citus projektus, kuri tiek finansēti no minētā budžeta.

(15) Jānosaka vispārīgi noteikumi starpiestāžu sadarbībai budžeta procedūras laikā, vienlaikus 

ievērojot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ("Iestādes") budžeta pilnvaras, kā 

noteikts Līgumos, kā arī pārredzamības prasības.



(16) Komisijai līdz 2025. gada 1. jūlijam būtu jāiesniedz priekšlikums jaunai daudzgadu finanšu 

shēmai, lai Iestādes to varētu pieņemt pietiekami savlaicīgi, pirms stājas spēkā nākamā 

finanšu shēma. Saskaņā ar LESD 312. panta 4. punktu šajā regulā noteiktos maksimālos 

apjomus, kas atbilst DFS pēdējam gadam, turpina piemērot gadījumā, ja līdz šajā regulā 

noteiktās DFS darbības termiņa beigām nav pieņemta jauna daudzgadu finanšu shēma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.



1. nodaļa

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Daudzgadu finanšu shēma

Ar šo regulu nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (DFS).

2. pants

DFS maksimālo apjomu ievērošana

1. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ("Iestādes") katras budžeta procedūras un 

attiecīgā gada budžeta izpildes laikā ievēro DFS noteikto gada izdevumu maksimālo 

apjomu, kas noteikts I pielikumā ("DFS maksimālie apjomi").

Pakārtotais maksimālais apjoms 3. izdevumu kategorijā, kā norādīts I pielikumā, tiek 

noteikts, neskarot elastību starp abiem kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pīlāriem. 

Koriģēto maksimālo apjomu, ko piemēro KLP I pīlāram, pēc pārvedumiem starp Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un tiešajiem maksājumiem nosaka ar atbilstošu 

tiesību aktu, un DFS attiecīgi pielāgo saskaņā ar šīs regulas 4. pantā paredzētajām 

tehniskajām korekcijām.

2. Ja ir nepieciešams izmantot līdzekļus no īpašajiem instrumentiem, kas paredzēti 8., 9., 

10. un 12. pantā, saistību un attiecīgās maksājumu apropriācijas iekļauj budžetā, 

pārsniedzot attiecīgos DFS maksimālos apjomus.

Ja ir nepieciešams izmantot līdzekļus no vienotā rezerves instrumenta, kā paredzēts 

11. pantā, saistību un attiecīgās maksājumu apropriācijas iekļauj budžetā, pārsniedzot 

attiecīgos DFS maksimālos apjomus konkrētajam gadam.

3. Ja ir nepieciešams izmantot garantiju finansiālai palīdzībai dalībvalstīm, kas atļauta 

saskaņā ar Finanšu regulas 220. panta 1. punktu, izmanto tādu nepieciešamo summu, kas 

pārsniedz DFS noteiktos maksimālos apjomus.

3. pants

Pašu resursu maksimālā apjoma ievērošana

1. Nevienā gadā, uz ko attiecas DFS, vajadzīgā maksājumu apropriāciju kopsumma – pēc 

ikgadējās korekcijas un ņemot vērā jebkādas citas korekcijas un pārskatīšanas, kā arī 

2. panta 2. un 3. punkta piemērošanu, nedrīkst radīt vajadzību pēc pašu resursiem, kas 



pārsniedz pašu resursu maksimālo apjomu, kas noteikts saskaņā ar spēkā esošo Padomes 

lēmumu par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, kas pieņemts saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību (LESD) 311. panta trešo daļu ("Pašu resursu lēmums").

2. Vajadzības gadījumā DFS maksimālos apjomus samazina, lai nodrošinātu atbilstību pašu 

resursu maksimālajam apjomam, kas noteikts Pašu resursu lēmumā.

2. nodaļa

DFS korekcijas

4. pants

Tehniskās korekcijas

1. Komisija katru gadu pirms budžeta procedūras n+1 gadam veic šādas tehniskās korekcijas 

DFS:

a) pārvērtē maksimālo apjomu, saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju 

kopsummu n+1 gada cenās;

b) aprēķina rezervi, kas pieejama pašu resursu maksimālā apjoma ietvaros, kas noteikts 

Pašu resursu lēmumā;

c) aprēķina saistību apropriāciju summu, kas pieejama saskaņā ar vienoto rezerves 

instrumentu, kā minēts 11. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā, kā arī 

kopējo maksimālo summu, kas minēta 11. panta 2. punkta pirmās daļas 

a) apakšpunktā;

d) aprēķina maksājumu apropriāciju maksimālā apjoma korekciju saskaņā ar vienoto 

rezerves instrumentu, kā minēts 11. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā, kā 

arī maksimālo summu, kas minēta 11. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā;

e) aprēķina papildu piešķīrumus 5. panta 1. punktā minētām konkrētām programmām 

un 5. panta 2. punktā minētās ikgadējās korekcijas rezultātus.

2. Komisija veic šā panta 1. punktā minētās tehniskās korekcijas, balstoties uz fiksētu 

deflatoru 2 % apmērā gadā.

3. Šā panta 1. punktā minēto tehnisko korekciju iznākumu un to pamatā esošās ekonomikas 

prognozes Komisija paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Neskarot 6. un 7. pantu, attiecībā uz attiecīgo gadu netiek veiktas citas tehniskās korekcijas 

ne attiecīgajā gadā, ne arī kā ex post korekcijas turpmākajos gados.



5. pants

Konkrētām programmām paredzēta korekcija

1. Summu, kas atbilst ieņēmumiem, kuri gūti no soda naudām, ko Savienības iestādes 

piemērojušas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1/20031 un (EK) Nr. 139/20042, un kas 

saskaņā ar Finanšu regulas 107. pantu ir iekļauta n-1 gada budžetā pēc tam, kad ir atskaitīta 

Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas 

Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas3 141. panta 1. punktā minētā summa n-1 

gadam, ir pieejama, lai papildus piešķirtu:

a) saistību apropriācijas n+1 gadam, sākot no 2022. gada līdz 2027. gadam, 

II pielikumā minētajām programmām saskaņā ar procentuālo daļu, kas minētajām 

programmām noteikta II pielikuma tabulas slejā "Sadales koeficients"; un

b) maksājumu apropriācijas n+1 gadam, sākot no 2022. gada līdz 2027. gadam.

Kopējā papildu piešķīrumu summa laikposmā no 2022. līdz 2027. gadam attiecīgi saistību 

un maksājumu apropriācijām ir 11 000 miljoni EUR (2018. gada cenās). Attiecībā uz katru 

gadu laikposmā no 2022. līdz 2026. gadam papildu piešķīruma gada summa attiecīgi 

saistību un maksājumu apropriācijām ir vismaz 1500 miljoni EUR (2018. gada cenās) un tā 

nepārsniedz 2000 miljonus EUR (2018. gada cenās).

Kopējā papildu piešķīrumu summa saistību apropriācijām programmām laikposmā no 

2022. līdz 2027. gadam ir norādīta II pielikuma tabulas slejā "Kopējais saistību 

apropriāciju papildu piešķīrums saskaņā ar 5. pantu".

2. Saistību apropriāciju maksimālos apjomus attiecīgajās izdevumu kategorijās n+1 gadam, 

sākot no 2022. gada līdz 2027. gadam, koriģē augšupēji ar summām, kas atbilst 1. punktā 

noteiktajiem papildu piešķīrumiem, saskaņā ar procentuālajām daļām, kas šīm izdevumu 

kategorijām noteiktas II pielikuma tabulas slejā "Sadales koeficients". Maksājumu 

apropriāciju maksimālo apjomu n+1 gadam, sākot no 2022. gada līdz 2027. gadam, 

automātiski koriģē augšupēji ar summām, kas atbilst 1. punktā noteiktajiem papildu 

piešķīrumiem.

1 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu 
īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

2 Padomes Regula (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu 
koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).

3 OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.



6. pants

Korekcijas, kas saistītas ar pareizu ekonomikas pārvaldību vai ar vispārēju nosacītības režīmu 

Savienības budžeta aizsardzībai

1. Ja saskaņā ar attiecīgajiem pamataktiem tiek atcelta budžeta saistību apturēšana attiecībā 

uz Savienības līdzekļiem saistībā ar pareizas ekonomikas pārvaldības pasākumiem vai ar 

pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju 

nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai, summas, kuras atbilst apturētajām 

saistībām, pārnes uz nākamajiem gadiem un attiecīgi koriģē DFS atbilstošos maksimālos 

apjomus.

2. Jebkuru 1. punktā minēto korekciju iznākumus Komisija paziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei.

3. N gada apturētās saistības nevar atkārtoti iekļaut Savienības vispārējā budžetā pēc n+2 

gada.

7. pants

Korekcija, ievērojot jaunos noteikumus vai programmas saskaņā ar dalīto pārvaldību

1. Ja pēc 2021. gada 1. janvāra tiek pieņemti jauni noteikumi vai programmas saskaņā ar 

dalīto pārvaldību attiecībā uz struktūrfondiem, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās 

fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu, Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un 

Integrētās robežu pārvaldības fonda Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu, summas, kas 

atbilst 2021. gadā neizmantotajiem piešķīrumiem, līdzvērtīgās daļās pārnes uz katru gadu 

2022.–2025. gada laikposmā, un attiecīgi koriģē DFS atbilstošos maksimālos apjomus.

2. Jebkuru 1. punktā minēto korekciju iznākumus Komisija paziņo Eiropas Parlamentam un 

Padomei.



3. nodaļa

Īpašie instrumenti

1. IEDAĻA

TEMATISKIE ĪPAŠIE INSTRUMENTI

8. pants

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds

1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds, kura mērķi un darbības joma ir definēti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, 

nepārsniedz maksimālo gada summu 186 miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās).

2. Apropriācijas Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam iekļauj Savienības vispārējā 

budžetā kā uzkrājumu.

9. pants

Rezerve solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos

1. Rezervi solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos var izmantot, lai finansētu:

a) palīdzību nolūkā reaģēt uz ārkārtas situācijām, ko izraisījušas lielas katastrofas, uz 

kurām attiecas Eiropas Savienības Solidaritātes fonds, kura mērķi un darbības joma 

ir izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 2012/20021; un

b) ātru reaģēšanu uz konkrētām ārkārtas vajadzībām Savienībā vai trešās valstīs pēc 

notikumiem, kurus nav bijis iespējams paredzēt budžeta izstrādes laikā, jo īpaši 

ārkārtas reaģēšanai un atbalsta operācijām pēc dabas katastrofām, uz kurām 

neattiecas a) apakšpunkts, cilvēku izraisītām katastrofām, humanitārām krīzēm liela 

mēroga sabiedrības veselības, veterināru vai fitosanitāru apdraudējumu gadījumā, kā 

arī situācijās, kad īpašu noslodzi Savienības ārējām robežām rada migrācijas 

plūsmas, kad to prasa apstākļi.

2. Rezerve solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos nepārsniedz maksimālo gada summu 

1200 miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās). Jebkuru ikgadējās summas daļu, kas nav 

izmantota n gadā, var izmantot līdz n+1 gadam. Vispirms izmanto to gada summas daļu, 

1 Padomes Regula (EK) Nr. 2012/2002 (2002. gada 11. novembris), ar ko izveido Eiropas 
Savienības Solidaritātes fondu (OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.).



kas atlikusi no iepriekšējā gada. Jebkura tā n gada summas daļa, kas nav izmantota n+1 

gadā, tiek dzēsta.

3. Rezerves solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos apropriācijas iekļauj Savienības 

vispārējā budžetā kā uzkrājumu.

4. Katra gada 1. oktobrī ir pieejama vismaz viena ceturtā daļa no 2. punktā minētās ikgadējās 

summas, lai segtu vajadzības, kas rodas līdz attiecīgā gada beigām.

Neskarot pirmo daļu, no kopējās summas, kas pieejama līdz katra gada 1. septembrim, var 

izmantot ne vairāk kā šādu maksimālo procentuālo daļu:

– 50 % palīdzībai saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu; summu, kas iegūta minētā 

aprēķina rezultātā, samazina par jebkādu summu, kas izmantota iepriekšējā gadā, 

piemērojot 5. punktu;

– 35 % palīdzībai trešām valstīm saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu;

– 15 % palīdzībai Savienības teritorijā saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu.

Neskarot pirmo daļu, sākot no katra gada 1. septembra, pieejamās summas atlikušo daļu 

var izmantot jebkurai otrajā daļā minētajai palīdzībai, lai segtu vajadzības, kas rodas līdz 

attiecīgā gada beigām.

5. Izņēmuma gadījumos un gadījumā, ja rezervē solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos 

pieejamie atlikušie finanšu resursi katastrofas gadā nav pietiekami, lai segtu palīdzības 

apjomu, ko uzskata par vajadzīgu saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, Komisija var 

ierosināt starpību finansēt no nākamajam gadam pieejamajām ikgadējām summām rezervē 

solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos, līdz maksimālajai summai – 400 miljoniem 

EUR (2018. gada cenās).

10. pants

Brexit korekcijas rezerve

1. Brexit korekcijas rezerve sniedz palīdzību, lai novērstu neparedzētas un nelabvēlīgas sekas 

dalībvalstīs un nozarēs, kuras visvairāk skārusi Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās 

Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, ievērojot 

nosacījumus, kas izklāstīti attiecīgajā instrumentā, un saskaņā ar tiem.

2. Brexit korekcijas rezerve nepārsniedz summu 5000 miljonu EUR apmērā (2018. gada 

cenās).



3. Apropriācijas Brexit korekcijas rezervei iekļauj Savienības vispārējā budžetā kā 

uzkrājumu.

2. IEDAĻA

NETEMATISKIE ĪPAŠIE INSTRUMENTI

11. pants

Vienotais rezerves instruments

1. Vienotais rezerves instruments ietver:

a) sākot ar 2022. gadu, summas, kas atbilst rezervēm, kuras ir atstātas pieejamas, 

nepārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus saistību apropriācijām n-1 gadam, 

un kuras jādara pieejamas, pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus saistību 

apropriācijām 2022.–2027. gadam;

b) sākot ar 2022. gadu, summas, kas atbilst starpībai starp veiktajiem maksājumiem un 

DFS maksājumu maksimālo apjomu n-1 gadā, lai palielinātu maksājumu maksimālo 

apjomu 2022.–2027. gadam; un

c) papildu summas, kuras, pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus, attiecīgajā 

gadā var darīt pieejamas saistību vai maksājumu apropriācijām, vai attiecīgā 

gadījumā abām, ar nosacījumu, ka tās – attiecībā uz saistību apropriācijām – tiek 

pilnībā kompensētas ar rezervēm vienā vai vairākās DFS kategorijās kārtējam vai 

nākamajiem finanšu gadiem un – attiecībā uz maksājumu apropriācijām – tiek 

pilnībā kompensētas ar rezervēm maksājumu maksimālā apjoma ietvaros 

turpmākajiem finanšu gadiem.

Summas var izmantot saskaņā ar šā punkta pirmās daļas c) apakšpunktu tikai tad, ja 

saskaņā ar attiecīgi minētās daļas a) un b) apakšpunktu pieejamās summas nav 

pietiekamas, un jebkurā gadījumā – kā galējo līdzekli, lai reaģētu uz neparedzētiem 

apstākļiem.

Pirmās daļas c) apakšpunkta izmantošanas rezultātā nedrīkst pārsniegt saistību un 

maksājumu apropriāciju kopējo maksimālo apjomu, kas DFS noteikts kārtējam finanšu 

gadam un nākamajiem finanšu gadiem. Tādēļ visas summas, kuras kompensētas saskaņā ar 

minēto punktu, turpmāk neizmanto saistībā ar DFS.

2. Vienotā rezerves instrumenta izmantošana saskaņā ar 1. punkta pirmās daļas a) un 

c) apakšpunktu nevienā konkrētā gadā nedrīkst pārsniegt:



a) 0,04 % no Savienības nacionālā kopienākuma saistību apropriācijās, kā aprēķināts 

DFS ikgadējā tehniskajā korekcijā, kas minēta 4. pantā;

b) 0,03 % no Savienības nacionālā kopienākuma maksājumu apropriācijās, kā 

aprēķināts DFS ikgadējā tehniskajā korekcijā, kas minēta 4. pantā.

Vienotā rezerves instrumenta izmantošana jebkurā konkrētā gadā atbilst pašu resursu 

maksimālajiem apjomiem, kas noteikti Pašu resursu lēmumā.

3. Šā panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētās ikgadējās korekcijas nepārsniedz 

šādus maksimālos apjomus (2018. gada cenās) 2025.–2027. gadam salīdzinājumā ar 

maksājumu sākotnējo maksimālo summu attiecīgajos gados:

– 2025. gadam – 8000 miljoni EUR;

– 2026. gadam – 13 000 miljoni EUR;

– 2027. gadam – 15 000 miljoni EUR.

Summas, kas minētas 5. panta 2. punkta otrajā daļā, papildina šā punkta pirmajā daļā 

minētās maksimālās summas.

Ikvienu augšupēju korekciju pilnībā kompensē ar attiecīgu maksājumu maksimālā apjoma 

samazinājumu n-1 gadam.

4. Eiropas Parlaments un Padome LESD 314. pantā paredzētās budžeta procedūras ietvaros 

var izmantot šā panta 1. punkta pirmās daļas a) un c) apakšpunktā minētās summas, lai 

varētu finansēt izdevumus, ko nevar finansēt, nepārsniedzot attiecīgajā gadā pieejamos 

DFS maksimālos apjomus.

Šā panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minēto augšupējo korekciju Komisija veic 

no 2022. gada kā daļu no 4. pantā minētās tehniskās korekcijas.

12. pants

Elastības instruments

1. Elastības instrumentu var izmantot, lai attiecīgajā finanšu gadā finansētu īpašus 

neparedzētus izdevumus saistību apropriācijās un atbilstošajās maksājumu apropriācijās, 

ko nevar finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām 

pieejamos maksimālos apjomus. Elastības instrumentam pieejamā ikgadējā maksimālā 

summa ir 915 miljoni EUR (2018. gada cenās).

2. Elastības instrumenta ikgadējās summas neizmantoto daļu var izmantot līdz n+2 gadam. 

Vispirms izmanto jebkuru ikgadējās summas daļu, kas atlikusi no iepriekšējiem gadiem, 



sākot ar agrākajām summām. Jebkura n gada summas daļa, kas nav izmantota n+2 gadā, 

tiek dzēsta.

4. nodaļa

DFS pārskatīšana

13. pants

DFS pārskatīšana

1. Neskarot 3. panta 2. punktu un 14.–17. pantu, neparedzētu apstākļu gadījumā DFS var 

pārskatīt atbilstoši pašu resursu maksimālajam apjomam, kas noteikts Pašu resursu 

lēmumā.

2. Visus priekšlikumus par DFS pārskatīšanu saskaņā ar 1. punktu parasti iesniedz un pieņem, 

pirms tiek sākta kārtējā gada vai pirmā attiecīgā gada budžeta procedūra.

3. Visos priekšlikumos par DFS pārskatīšanu saskaņā ar 1. punktu izskata, kādā apjomā 

izdevumi pārdalāmi starp programmām, kas iekļautas izdevumu kategorijās, uz kurām 

attiecas pārskatīšana, īpaši atsaucoties uz apropriāciju jebkuru paredzamu nepietiekamu 

izmantošanu.

4. Veicot jebkādu DFS pārskatīšanu saskaņā ar 1. punktu, ņem vērā to, kādā apjomā vienas 

izdevumu kategorijas maksimālā apjoma palielinājumu var kompensēt ar kādas citas 

izdevumu kategorijas maksimālā apjoma samazinājumu.

5. Veicot jebkādu DFS pārskatīšanu saskaņā ar 1. punktu, saglabā atbilstīgu attiecību starp 

saistību un maksājumu apropriācijām.

14. pants

Pārskatīšana saistībā ar īstenošanu

Informējot Eiropas Parlamentu un Padomi par DFS veikto tehnisko korekciju iznākumu, Komisija 

vajadzības gadījumā, ņemot vērā budžeta izpildi, iesniedz jebkuru priekšlikumu par pārskatīšanu 

attiecībā uz maksājumu apropriāciju kopsummu, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu 

gada maksājumu maksimālo apjomu pareizu pārvaldību un jo īpaši to sistemātisku attīstību attiecībā 

uz saistību apropriācijām.



15. pants

Pārskatīšana Līgumu pārskatīšanas gadījumā

Ja tiek pārskatīti Līgumi un to pārskatīšana ietekmē budžetu, attiecīgi pārskata DFS.

16. pants

Pārskatīšana Savienības paplašināšanās gadījumā

Ja Savienībā tiek uzņemtas jaunas dalībvalstis, DFS pārskata, lai ņemtu vērā no tā izrietošos 

nepieciešamos izdevumus.

17. pants

Pārskatīšana Kipras apvienošanās gadījumā

Ja notiek Kipras apvienošanās, DFS pārskata, lai ņemtu vērā Kipras konflikta visaptverošu 

risinājumu un ar apvienošanos saistīto vajadzību pēc papildu finansējuma.

5. nodaļa

Iemaksas apjomīgu projektu finansēšanai

18. pants

Iemaksas apjomīgu projektu finansēšanai

1. No Savienības vispārējā budžeta laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir pieejama 

maksimālā summa 13 202 miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās) apjomīgiem 

projektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Savienības 

kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru.

2. No Savienības vispārējā budžeta laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir pieejama 

maksimālā summa 5000 miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās) starptautiskā 

eksperimentālā kodoltermiskā reaktora (ITER) projektam.

6. nodaļa

Iestāžu sadarbība budžeta procedūras laikā

19. pants

Iestāžu sadarbība budžeta procedūras laikā

1. Iestādes veic pasākumus, lai sekmētu ikgadējās budžeta procedūras norisi.



2. Iestādes godprātīgi sadarbojas visā procedūras laikā, lai saskaņotu savu nostāju. Iestādes 

visos procedūras posmos sadarbojas, izmantojot atbilstošus starpiestāžu kontaktus, lai 

uzraudzītu darba gaitu un analizētu sasniegto konverģences līmeni.

3. Iestādes pēc iespējas ciešāk saskaņo savus darba grafikus, lai darbs noritētu saskaņoti un 

vienoti, nodrošinot Savienības vispārējā budžeta pieņemšanu galīgajā variantā.

4. Trialogus var sasaukt visos procedūras posmos un dažādos pārstāvības līmeņos atkarībā no 

paredzamās apspriešanas rakstura. Katra iestāde saskaņā ar savu reglamentu norīko savus 

dalībniekus katrai sanāksmei, nosaka to sarunu pilnvaras un savlaicīgi informē parējās 

iestādes par sanāksmju organizēšanu.

20. pants

Budžeta vienotība

Visus Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas izdevumus un ieņēmumus iekļauj Savienības 

vispārējā budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 7. pantu, tostarp izdevumus, kas izriet no jebkura 

attiecīga lēmuma, ko atbilstīgi LESD 332. pantam Padome ir vienprātīgi pieņēmusi pēc 

apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

7. nodaļa

Nobeiguma noteikumi

21. pants

Pāreja uz nākamo daudzgadu finanšu shēmu

Komisija līdz 2025. gada 1. jūlijam iesniedz priekšlikumu par jaunu daudzgadu finanšu shēmu.

22. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.



Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs



I PIELIKUMS

DAUDZGADU FINANŠU SHĒMA (ES27)

(miljonos EUR – 2018. gada cenās)

Saistību apropriācijas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Kopā
2021–
2027

1. Vienotais tirgus, inovācija un 
digitālā joma

19 712 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473 132 781

2. Kohēzija, noturība un vērtības 49 741 51 101 52 194 53 954 55 182 56 787 58 809 377 768
2.a Ekonomikas, sociālā un 

teritoriālā kohēzija
45 411 45 951 46 493 47 130 47 770 48 414 49 066 330 235

2.b Noturība un vērtības 4330 5150 5701 6824 7412 8373 9743 47 533

3. Dabas resursi un vide 55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 356 374
t. sk.: Ar tirgu saistītie izdevumi un 
tiešie maksājumi

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 258 594



Saistību apropriācijas 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Kopā
2021–
2027

4. Migrācija un robežu pārvaldība 2324 2811 3164 3282 3672 3682 3736 22 671
5. Drošība un aizsardzība 1700 1725 1737 1754 1928 2078 2263 13 185
6. Kaimiņattiecības un pasaule 15 309 15 522 14 789 14 056 13 323 12 592 12 828 98 419
7. Eiropas publiskā pārvalde 10 021 10 215 10 342 10 454 10 554 10 673 10 843 73 102

t. sk.: Iestāžu administratīvie 
izdevumi

7742 7878 7945 7997 8025 8077 8188 55 852

KOPĒJĀS SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS 154 049 153 254 152 848 152 750 152 896 153 390 155 113 1 074 300

KOPĒJĀS MAKSĀJUMU 
APROPRIĀCIJAS

156 557 154 822 149 936 149 936 149 936 149 936 149 936 1 061 058



II PIELIKUMS

KONKRĒTĀM PROGRAMMĀM PAREDZĒTA KOREKCIJA – PROGRAMMU SARAKSTS, 

SADALES KOEFICIENTS UN KOPĒJAIS SAISTĪBU APROPRIĀCIJU PAPILDU PIEŠĶĪRUMS

Miljonos EUR (2018. gada cenās)

Sadales koeficients Kopējais saistību apropriāciju papildu 
piešķīrums saskaņā ar 5. pantu 

1. Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma 36,36 % 4000
“Apvārsnis Eiropa” 27,27 % 3000

Fonds InvestEU 9,09 % 1000

2.b Noturība un vērtības 54,55 % 6000
ES Veselība 26,37 % 2900

Erasmus+ 15,46 % 1700

Radošā Eiropa 5,45 % 600

Tiesības un vērtības 7,27 % 800

4. Migrācija un robežu pārvaldība 9,09 % 1000
Integrētās robežu pārvaldības fonds 9,09 % 1000

KOPĀ 100,00 % 11 000



2. PIELIKUMS. DEKLARĀCIJAS

1. Prioritāro programmu finansējums, NGEU izmaksas un elastīgums

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīga deklarācija par 
konkrētu programmu pastiprināšanu un pamataktu pielāgošanu

Neskarot likumdevēja un budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija vienojas par 2,5 miljardiem EUR 2018. gada cenās palielināt finansējumu attiecīgi 
pamataktos vai finanšu plānojumā tām programmām, kuras noteicis Eiropas Parlaments. Tas 
tiks panākts, attiecīgi samazinot rezerves, kas pieejamas saskaņā ar DFS maksimālajiem 
apjomiem, neskarot elastības instrumenta iespējamo izmantošanu 2021. gadā.

Neskarot iestāžu likumdošanas pilnvaras, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas 
DFS regulas II pielikumā uzskaitīto programmu pamataktos iekļaut noteikumu par 
finansējuma palielināšanu par tajā norādītajām summām. Programmām, ar kurām izveido 
budžeta garantijas, papildu summa tiks atspoguļota sniegto garantiju papildu līmenī.

Eiropas Parlamenta deklarācija par konkrētu programmu pastiprināšanu 
no nepiešķirtu līdzekļu rezervēm

Summu 2,5 miljardu EUR apmērā 2018. gada cenās, kas minēta Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas kopīgajā deklarācijā par konkrētu programmu pastiprināšanu un pamataktu 
pielāgošanu, iedalīs šādi:

 "Apvārsnis Eiropa": +0,5 miljardi EUR

 "Erasmus+": +0,5 miljardi EUR, no kuriem 165 miljoni EUR 2021. gadā

 "ES veselība" +0,5 miljardi EUR, no kuriem 70 miljoni EUR 2021. gadā

 Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra: +0,5 miljardi EUR

 Humānā palīdzība: +0,5 miljardi EUR



Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīga deklarācija par to, ka 
atmaksājumi no ĀKK ieguldījumu mehānisma tiek izmantoti 

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumenta labā

Padome piekrīt, ka laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta labā tiks izmantota summa līdz 
1 miljardam EUR (2018. gada cenās), kas izriet no atmaksājumiem saskaņā ar ĀKK 
ieguldījumu mehānismu no darbībām saskaņā ar 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fondu. Visas 
trīs iestādes piekrīt, ka Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentam būtu jāļauj saņemt minētos līdzekļus.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīga deklarācija par 
atbrīvoto līdzekļu atkārtotu izmantošanu saistībā ar pētniecības 

programmu

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, neskarot savas institucionālās prerogatīvas, 
vienojas par labu pētniecības programmai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam vēlreiz darīt 
pieejamas saistību apropriācijas, kas atbilst saistību atcelšanas summai līdz 
0,5 miljardiem EUR (2018. gada cenās) un kas izriet no pilnīgas vai daļējas to projektu 
neīstenošanas, kuri pieder minētajai programmai vai tās priekštecei, kā paredzēts Finanšu 
regulas 15. panta 3. punktā.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīga deklarācija par rīcību 
attiecībā uz NGEU procentu izmaksām un atmaksājumiem 2021.–

2027. gada DFS

Visas trīs iestādes vienojas, ka izdevumi, kas sedz Next Generation EU finansēšanas 
izmaksas, ir vērsti uz to, lai nesamazinātu ES programmu līdzekļus un fondus.

Visas trīs iestādes vienojas, ka rīcību attiecībā uz NGEU procentu izmaksām un 
atmaksājumiem 2021.–2027. gada DFS, kas pašlaik tiek prognozēta 12,9 miljardu EUR 
apmērā septiņiem gadiem, neskar to, kā šis jautājums tiks risināts nākamajās DFS, sākot no 
2028. gada.

Visas trīs iestādes vienojas strādāt pie tā, lai ieviestu pietiekamus jaunus pašu resursus nolūkā 
segt summu, kas atbilst paredzamajiem izdevumiem saistībā ar atmaksāšanu un procentu 
izmaksām.



2. Pašu resursi

Komisijas deklarācija par tādu pašu resursu izveidi, kuru pamatā ir 
digitālā nodeva

Ņemot vērā norises starptautiskā līmenī, Komisija paātrinās darbu pie to priekšlikumu 
iesniegšanas, kas nepieciešami, lai Savienībā ieviestu digitālo nodevu, un pēc iespējas drīz un, 
vēlākais, līdz 2021. gada jūnijam iesniegs priekšlikumu pamataktam. Pamatojoties uz to, 
Komisija ierosinās, ka ieņēmumi, kas izriet no digitālās nodevas, līdz 2023. gada janvārim 
kļūs par pašu resursiem.

Komisijas deklarācija par tādu pašu resursu izveidi, kuru pamatā ir 
finanšu darījuma nodoklis

Patlaban, ar mērķi tās pabeigt līdz 2022. gada beigām, notiek diskusijas par finanšu darījuma 
nodokli ciešākas sadarbības ietvaros. Ja tiks panākta vienošanās par šo finanšu darījuma 
nodokli, Komisija iesniegs priekšlikumu par šā finanšu darījuma nodokļa ieņēmumu 
pārvietošanu uz ES budžetu kā pašu resursus.

Ja līdz 2022. gada beigām vienošanās netiks panākta, Komisija, pamatojoties uz ietekmes 
novērtējumiem, ierosinās jaunus pašu resursus, kuru pamatā būs jauns finanšu darījuma 
nodoklis. Komisija tiecas iesniegt šos priekšlikumus līdz 2024. gada jūnijam, lai tos ieviestu 
līdz 2026. gada 1. janvārim.

3. Budžeta lēmējinstitūcijas loma

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīga deklarācija par 
budžeta rūpīgu pārbaudi attiecībā uz jauniem priekšlikumiem, kuru 

pamatā ir LESD 122. pants un kuri varētu radīt ievērojamu ietekmi uz 
Savienības budžetu

Tā kā:

(1) Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ("visas trīs iestādes") atzīst, ka LESD 
122. pants ir juridiskais pamats tādu pasākumu pieņemšanai, ar kuriem risina īpašas 
krīzes situācijas, kam varētu būt tāda ietekme uz budžetu, kura var radīt sekas 
Savienības izdevumu attīstībai pašu resursu robežās.

(2) Ņemot vērā to budžeta pilnvaras saskaņā ar Līgumiem, ir lietderīgi, ka abas budžeta 
lēmējinstitūcijas iestādes apspriežas par šādu paredzētu aktu ietekmi uz budžetu, ja 
šāda ietekme, visticamāk, būs ievērojama. Šajā sakarā Komisijai būtu jāsniedz visa 
atbilstīgā informācija, kas vajadzīga, lai Eiropas Parlamentam un Padomei palīdzētu 
to apspriedēs,



IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

1. Šajā deklarācijā ir izklāstīta kārtība budžeta rūpīgas pārbaudes procedūrai (turpmāk 
"procedūra") starp Eiropas Parlamentu un Padomi, aktīvi piedaloties Komisijai.

2. Šo procedūru var piemērot saistībā ar Komisijas priekšlikumu Padomes aktam, kura 
pamatā ir LESD 122. pants un kurš varētu radīt ievērojamu ietekmi uz Savienības 
budžetu.

3. Komisija ikvienam šādam priekšlikumam pievienos novērtējumu par ierosinātā 
tiesību akta ietekmi uz budžetu un norādīs, vai tā uzskata, ka attiecīgais akts varētu 
radīt ievērojamu ietekmi uz Savienības budžetu. Pamatojoties uz minēto, Eiropas 
Parlaments un Padome var pieprasīt procedūras uzsākšanu.

4. Procedūra notiks Jauktajā komitejā, kuras sastāvā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 
attiecīga līmeņa pārstāvji. Komisija piedalīsies Jauktās komitejas darbā.

5. Neskarot Padomes pilnvaras saskaņā ar LESD 122. pantu, Eiropas Parlaments un 
Padome, pienācīgi ņemot vērā lietas steidzamību, iesaistīsies konstruktīvā dialogā ar 
mērķi panākt kopīgu izpratni par paredzētā tiesību akta ietekmi uz budžetu.

6. Procedūrai vajadzētu notikt laikposmā, kas nepārsniedz divus mēnešus, izņemot 
gadījumu, ja attiecīgais akts ir jāpieņem pirms konkrēta datuma vai, ja to prasa lietas 
steidzamība, – īsākā laikposmā, ko nosaka Padome.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīga deklarācija atkārtotu 
izvērtēšanu Finanšu regulas noteikumos attiecībā uz ārējiem piešķirtiem 

ieņēmumiem un aizņēmumiem un aizdevumiem

Ņemot vērā vispārīgo informāciju par NGEU, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 
vienojas, ka Finanšu regulas nākamās pārskatīšanas ietvaros tiks izvērtēti un pienācīgi 
pārskatīti šādi jautājumi:

 noteikumi par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem, jo īpaši attiecībā uz Finanšu regulas 

21. panta 5. punktu;

 noteikumi par ziņošanu par aizņēmumu un aizdevumu operācijām.

Visas trīs iestādes atzīst, ka spēkā esošos noteikumus par revīzijām un budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūru piemēro piešķirtajiem ieņēmumiem.



4. Horizontālie jautājumi – klimats, bioloģiskā daudzveidība, vīriešu un 

sieviešu līdztiesība un ilgtspējīgas attīstības mērķi

Komisijas deklarācija par klimata izdevumu apzināšanas metodiku un 
Eiropas Parlamenta un Padomes iesaisti

Komisija nodrošinās, ka klimata izdevumu apzināšanas metodika ir piekļūstama, pārredzama 
un publiski pieejama. Komisija apmainīsies viedokļiem par klimata izdevumu apzināšanas 
metodiku ar Eiropas Parlamentu un Padomi. Pārredzamība un informācijas apmaiņa ar 
Parlamentu un Padomi par progresu klimata mērķu sasniegšanā būs svarīgs klimata izdevumu 
apzināšanas princips.

Komisijas deklarācija par katras programmas ieguldījumu klimata jomā

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes likumdošanas pilnvaras attiecībā uz attiecīgajiem 
nozaru pamataktiem, ieguldījums klimata jomā 2021.–2027. gadam, lai sasniegtu vispārējo 
mērķi – vismaz 30 % no Savienības budžeta un NGEU izdevumu kopsummas –, attiecīgajām 
programmām un fondiem ir norādīts šādi:

Programmas Paredzamais minimālais ieguldījums 

 "Apvārsnis Eiropa" 35 %

 ITER 100 %

 Fonds InvestEU 30 %

 Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instruments

60 %

 ERAF 30 %

 Kohēzijas fonds 37 %

 REACT EU 25 %

 Atveseļošanas un noturības mehānisms 37 %

 KLP 2021–2022 26 %

 KLP 2023–2027 40 %

 EJZF 30 %



 "LIFE" 61 %

 Taisnīgas pārkārtošanās fondu 100 %

 KASSI 25 %

 Lēmums par aizjūras asociāciju 25 %

Pirmspievienošanās palīdzība 16 %

Komisija izmantos šos ieguldījumus klimata jomā par atskaites punktu, lai novērtētu novirzes 
un ierosinātu pasākumus nepietiekama progresa gadījumā.



Komisijas deklarācija par bioloģiskās daudzveidības izdevumu apzināšanas 
metodiku un Eiropas Parlamenta un Padomes iesaisti

Komisija nodrošinās, ka bioloģiskās daudzveidības izdevumu apzināšanas metodika ir 
piekļūstama, pārredzama un publiski pieejama. Pēc tam, kad būs pabeigts Komisijas nesen 
uzsāktais pētījums par metodiku, Komisija apmainīsies viedokļiem par šo metodiku ar 
Eiropas Parlamentu un Padomi. Pārredzamība un informācijas apmaiņa ar Parlamentu un 
Padomi par progresu ar bioloģisko daudzveidību saistīto mērķu sasniegšanā būs svarīga 
izdevumu apzināšanā.

5. Citas deklarācijas

Komisijas deklarācija par vidusposma novērtēšanu/pārskatīšanu

Komisija līdz 2024. gada 1. janvārim iesniegs novērtējumu par DFS darbību.

Vajadzības gadījumā novērtējumam var pievienot attiecīgus priekšlikumus DFS regulas 
pārskatīšanai saskaņā ar LESD paredzētajām procedūrām.


