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1. Otrais Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Finanšu plāns 2007.–
2013. gadam”1 ietver to politisko mērķu būtību, kas izklāstīti iepriekšējā paziņojumā 
10. februārī “Mūsu kopīgās nākotnes veidošana — paplašinātās ES politikas uzdevumi un 
budžeta līdzekļi 2007.–2013. gadam”2. 

2. Otrajā paziņojumā ir divas daļas: 

- pirmajā daļā Komisija akcentē Eiropas Savienības pasākumu iemeslus, nepieciešamību un 
pievienoto vērtību Līgumā un Konstitūcijā noteikto politisko mērķu sasniegšanai; 

- otrajā daļā Komisija norāda programmas, kas jāfinansē no jaunā finanšu plāna, lai īstenotu 
politiskos mērķus. Katrā izdevumu kategorijā ir sniegts pārskats par jaunajām 
programmām, kas sāksies pēc 2006. gada. 

3. Darba dokumentam Nr. 1 referents ir pievienojis attiecīgu tabulu, salīdzinot Komisijas 
ierosinātās jaunās programmas katrā kategorijā un budžeta klasifikāciju līdzšinējā finanšu 
plānā. 

4. Darba dokumentā Nr. 3 referents veic skaitļu pirmo analīzi, norādot Komisijas paredzēto 
pieaugumu (vai samazinājumu) katrai galvenajai izdevumu grupai dažādās kategorijās 
posmam no 2007.–2013. gadam. 

5. Referents vēlas uzsvērt dažus galvenos punktus: 

- šī ir tikai pirmā un vispārēja analīze, kas aptver tikai galvenās izdevumu grupas, nevis 
programmas, tomēr referents uzskata, ka šāda analīze var virzīt uz politiskajām prioritātēm 
paredzēto līdzekļu noteikšanu; 

- aprēķins balstās salīdzinājumā starp 2006. gadam paredzēto summu un kopējo septiņu gadu 
posmā izdodamo summu; kopējais pieaugums/samazinājums ir norādīts gan kā kopējā 
vērtība, gan procentos; 

- finanšu plāna jaunā struktūra balstās metodē, kas nosaka budžeta līdzekļu sadali pa 
darbības jomām ar mērķi noteikt politikas jomu vispārējās izmaksas. Tādēļ kopējā summā 
ir iekļauti administrācijas izdevumi, kas nepieciešami programmu īstenošanai. Tas jāņem 
vērā, salīdzinot līdzšinējām programmām paredzēto pašreizējo finansējumu ar jauno 
struktūru; 

- izdevumu profils balstās esošajās cenās (par pamatu ņemot 2006. gadu), nevis 
nemainīgajās cenās. 

 

                                                 
1 KOM(2004) 487 galīgā versija 
2 KOM(2004) 101 galīgā versija 
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1. izdevumu kategorija. Ilgtspējīga izaugsme 
1.a) apakškategorija. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai 

Šī apakškategorija ietver ar Lisabonas stratēģiju saistītās politikas jomas. Lai panāktu ES 
pārveidošanu dinamiskā uz zinātnes atziņām balstītā ekonomikā, kas vērsta uz izaugsmi, 
Komisija nosaka piecus mērķus, kuriem pakārtotas attiecīgās politikas jomas un/vai uzdevumi. 
Tie ir šādi: konkurētspējas veicināšana pilnīgi integrētā vienotā tirgū, izpēte un tehnoloģijas 
attīstība, Eiropas savienošana ar ES tīklu palīdzību, izglītība un apmācība un sociālās politikas 
darba kārtība. Gaidāmais Lisabonas stratēģijas termiņa vidusposma pārskats norāda uz 
nepieciešamību paātrināt tempu šajā politikas jomā. Stratēģijas būtiska daļa ir izdevumu 
palielināšana Eiropas līmenī. 
 
 Pētniecība un attīstība: budžeta palielinājums (159 %) 
 Transports un enerģētika: budžeta palielinājums (309 %) 
 Izglītība un apmācība: budžeta palielinājums (323 %) 
 Sociālā politika: budžeta palielinājums (115 %) 
 Izaugsmes un regulēšanas fonda ieviešana, kā arī priekšlikums 1.b) apakškategorijā 

neizmantotās apropriācijas pārcelt uz 1.a) apakškategoriju 
 

• Pētniecība un attīstība 

Mērķis — izveidot Eiropas Pētniecības telpu, veicinot izcilus panākumus zinātnē un tehnoloģijā, 
lai sasniegtu “3 %” ieguldījumu izpētē un jaunradē. Šī izdevumu grupa aptvers galvenokārt 
7. pamatprogrammu. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

 

• Eiropas transporta un enerģētikas tīkli 

Mērķis — veicināt ES transporta, enerģētikas un sakaru tīklu konkurētspēju, drošību un 
ekoloģisku ilgtspēju. Šī izdevumu grupa ietvers divus galvenos instrumentus: Marco Polo un 
Galileo programmas. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks
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• Izglītība un apmācība 

Uzlabojumus šajās politikas jomās panāk ar līdzšinējo programmu (Erasmus, Erasmus Mundus, 
Socrates, Leonardo da Vinci) pārveidošanu mazākā skaitā instrumentu. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

 

• Sociālā politika 

Šai politikai jāveicina konkurētspēja un uzņēmējdarbība pilnīgi integrētā iekšējā tirgū, sociālās 
politikas programmas īstenošana ar vienotu programmu “Attīstība”, kas pārdala pašreizējos šīs 
jomas pasākumus (EURES, sociālās nodrošināšanas programmas, darba ņēmēju brīva 
pārvietošanās utt.). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

 

1.b) apakškategorija. Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai 

Šī apakškategorija galvenokārt aptver līdzšinējos struktūrfondus, kas pārveidoti, lai atbilstu 
stratēģiskākiem mērķiem. Eiropas Savienības paplašināšanās līdz 25 dalībvalstīm un vēlāk līdz 
27 vai vairāk rada iepriekš nebijušus uzdevumus Eiropas Savienības konkurētspējai un iekšējai 
kohēzijai, un Komisija ierosina kohēzijas politiku veicinošus pasākumus koncentrēt uz 
ieguldījumiem ierobežotā skaitā Kopienas prioritāšu, kas atspoguļo Lisabonas un Gēteborgas 
programmas. Prioritārās tēmas būtu jāsaista ar trim mērķiem: konverģenci (78 % no kopējiem 
līdzekļiem), reģionālo konkurētspēju un nodarbinātību (17 %) un teritoriālo sadarbību (4 %). Šīs 
programmas saņemtu finanšu līdzekļus no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda. Jāpiemēro 4 % maksimālais apjoms, kā arī Berlīnes 
sadales metodes adaptēta versija. Relatīvās labklājības aprēķinu pamatā jāizmanto 25 dalībvalstu 
ES. Kompensāciju saņems visi tie reģioni, kam saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem vairāk 
nepienākas 1. mērķa reģioniem paredzētais atbalsts (tā sauktie pakāpeniskas ieviešanas reģioni 
un “statistiskā efekta” skarti reģioni). Kompensācija statistiskā efekta skartajiem reģioniem ir 
lielāka, nekā pakāpeniskas ieviešanas reģioniem. 
 
 Konverģence: budžeta palielinājums (40 %), nedaudz palielināta daļa kopējā budžetā 
 Reģionālā konkurētspēja: budžeta palielinājums (6 %), nedaudz samazināta daļa kopējā 

budžetā 
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 Eiropas teritoriālā sadarbība: budžeta palielinājums (14 %), nedaudz samazināta daļa kopējā 
budžetā 

 
• Mazāk attīstīto dalībvalstu un reģionu konverģences veicināšana 

Šis instruments aptver daļu līdzšinējā ERAF, Sociālā fonda un Kohēzijas fonda. Lai ievērotu 
līdzšinējos noteikumus, ir paredzētas tiesības pretendēt uz 1. mērķa reģioniem domātā atbalsta 
un Kohēzijas fonda līdzekļiem. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 
 

• Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības atbalstīšana un stiprināšana ārpus mazāk 
pārticīgiem reģioniem 

Šis instruments aptver līdzšinējos pasākumus, kuriem var piešķirt līdzekļus daļēji no ERAF un 
daļēji no Sociālā fonda (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

 

• Eiropas teritoriālās sadarbības atbalstīšana 

Šī instrumenta mērķim jābūt pārrobežu sadarbības atbalstīšanai. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

 

2. izdevumu kategorija. Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība 

Šajā kategorijā iekļauti obligātie un neobligātie izdevumi, un tā aptver šādas līdzšinējās 
programmas: 
 

- 1. izdevumu kategorija: lauksaimniecība: 1.a) tirgus atbalstīšana un 1.b) lauku attīstība 
- 2. izdevumu kategorija: strukturāli pasākumi (IFOP) 
- 3. izdevumu kategorija: iekšpolitikas virzieni: programma Life un citi vides pasākumi 
- 4. izdevumu kategorija: starptautiskie zvejniecības nolīgumi 
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Šajā 2. izdevumu kategorijā vispirms iekļautas 2003. un 2004. gadā ieviestās KAP reformas, 
īpaši ar tirgu saistīto izdevumu maksimālā robeža un tiešie lauksaimniecības maksājumi, ko 
posmam līdz 2013. gadam noteica Eiropadome Briseles sanāksmē 2002. gada decembrī. Jaunā 
finanšu posma politikas reformas ierosina koncentrēt uz lauku attīstību. Ievērojot Gēteborgas 
sanāksmes secinājumus, jaunajai politikai jāuzsver vides aizsardzība un ilgtspējīgākas attīstības 
panākšana. Šīs kategorijas jaunie zivsaimniecības instrumenti ietvertu ZVFI intervences 
pasākumus visos reģionos, kam ir tiesības uz atbalstu, starptautiskos zvejniecības nolīgumus, kā 
arī pārvaldības un saglabāšanas pasākumus. Visbeidzot no šīs kategorijas finansēs jaunu finanšu 
instrumentu videi, kas visas vides budžeta pozīcijas apvienos vienā instrumentā. 

 
 Tirgus atbalsts: samazinājums (3 %) 25 dalībvalstu ES 
 Lauku attīstība: budžeta palielinājums (23 %), nemainīgs budžets 25 dalībvalstu ES 
 Zivsaimniecība: budžeta palielinājums (24 %), nemainīgs budžets 25 dalībvalstu ES 
 Vide: budžeta palielinājums (67 %), palielināti līdzekļi instrumentam, lai finansētu īpaši 

vides aizsardzībai paredzētus pasākumus un ņemtu vērā paplašināšanos 
 
• Veicināt konkurētspējīgāku, uz tirgu orientētu un ilgtspējīgu ES lauksaimniecību 
 
Izdevumi par Rumāniju un Bulgāriju nav iekļauti (papildus Briselē noteiktajai maksimālajai 
robežai). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 
 
• Lauku attīstības atbalstīšana un stiprināšana 
 
Šie izdevumi ir par 25 dalībvalstu ES. Izdevumi par Rumāniju un Bulgāriju nav iekļauti. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development

 
 
• Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu zivsaimniecību 
 
Šie izdevumi aptver starptautiskos zvejniecības nolīgumus, ko pašlaik finansē no 4. izdevumu 
kategorijas — Ārējie darījumi. Izdevumi par Bulgāriju un Rumāniju nav iekļauti. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries
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• Vides aizsardzības turpmāka saglabāšana augstā līmenī un resursu ilgtspējīgas 
izmantošanas un pārvaldības veicināšana 

 
Šajos izdevumos ietilpst apropriācijas no līdzšinējās 1. a) kategorijas — lauksaimniecības un 
vides pasākumi, 1.b) — zivsaimniecība un lauku attīstība, kā arī 2. izdevumu kategorijas (IFOP) 
un 4. izdevumu kategorijas — starptautiskie zivsaimniecības nolīgumi. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 
 

3. izdevumu kategorija. Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskuma telpa 
 
Šī kategorija ietver paredzamā finanšu plāna ļoti nelielu daļu. Komisijas mērķis ir šajā jaunajā 
kategorijā apvienot trīs dažādas politikas jomas, ko pašlaik finansē 3. izdevumu kategorijā 
“Iekšpolitikas jomas” un uz kurām attiecas liels daudzums instrumentu un budžeta pozīciju. Šīs 
politikas jomas ir tieslietu un iekšlietu pasākumi, patērētāju aizsardzības politika, kā arī 
informācijas politika un kultūra.  
 

 Tieslietas un iekšlietas: palielinājums 260 % 
 Eiropas kultūra un daudzveidība: palielinājums 110 % 

 
• Aizsargāt pamattiesības, veicināt solidaritāti attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos, 

stiprināt noziedzības novēršanu un apkarošanu 
 
Šajā politikas jomā noticis ievērojams pieaugums, salīdzinot ar esošo 18. sadaļu — Brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpa (pēc diviem gadiem finansējums divkāršojas). Ir paredzēti trīs 
instrumenti: 
 

- pārvietošanās un solidaritātes brīvība ārējo robežu, patvēruma un imigrācijas problēmu 
jomā (Šengenas Informācijas sistēma vai Vīzu informācijas sistēma, Bēgļu fonds, Ārējo 
robežu aģentūra); 

- drošības programma (Eiropols, Eiropas Policijas koledža); 
- tiesiskuma un pamatbrīvību programma (Eurojust, Rasisma un ksenofobijas novērošanas 

centrs). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 
 
• Veselība un patērētāju aizsardzība, kultūra un pilsoniskums 
 
Šī jaunās izdevumu kategorijas daļa ir domāta, lai nodrošinātu pieeju pamatprecēm un 
pakalpojumiem ar tādu veselības un patērētāju aizsardzības programmu palīdzību, kas atbilst 
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pilsoņu vēlmēm. Tā aptver arī līdzšinējās Kultūras, jaunatnes un plašsaziņas līdzekļu 
programmas, informācijas politiku un agrākās A-30 programmas (dotācijas). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

 

4. izdevumu kategorija. Ārpolitikas virzieni — ES kā globāla partnere 
 
Iekšpolitikas jomām ierosināto jauno struktūru raksturo līdzšinējo programmu koncentrēšana 
četros galvenajos instrumentos. 
 

 ES un tās kaimiņi: palielinājums 17 % 
 ES kā ilgtspējīgas attīstības partnere:  palielinājums 41 %, arī EAF 
 ES kā globāla dalībniece: palielinājums 185 % 
 Aizdevumi un garantijas: atšķirība 0 % 

 
Šajā kategorijā, kuras saturs visvairāk atbilst līdzšinējai 4. kategorijai, palielinājums kopā ir 
41 %. 
 
• ES un tās kaimiņi 
 
Šī daļa ietver pirmspievienošanās programmas (IPA), kaimiņattiecību un partnerības 
programmas (ENPI), kas aizstās līdzšinējās Phare, Ispa, Sapard, Turcijas pirmspievienošanās un 
CARDS programmas. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood

 
 
• ES kā ilgtspējīgas attīstības partnere 
 
Šī daļa galvenokārt ietver ar attīstības un ekonomiskās sadarbības jomām saistītās programmas. 
Komisijas scenārijs balstās EAF iekļaušanā budžetā. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 
 
• ES kā globāla dalībniece 
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Šī daļa ietver tādus intervences pasākumus kā finanšu atbalsts, humānā palīdzība un instrumenti 
krīžu seku likvidēšanai, tostarp KĀDP. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player

 
 
• Aizdevuma garantijas un ārkārtas palīdzības rezerves 
 
Bez izmaiņām. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 
 
 
5. izdevumu kategorija. Administrācijas izdevumi 
 
Šī izdevumu kategorija neietver tos Komisijas administrācijas izdevumus(apmēram 3 miljardus 
EUR 2006. gada plānā), kas jaunajā struktūrā ir sadalīti pa dažādām izdevumu kategorijām. 
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