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Jaunais ES budžets: lielāka elastība ir pozitīva iezīme, 
tomēr ir vairāk jāuzsver pievienotā vērtība, uzskata 
revidenti 
Eiropas Revīzijas palāta ir sagatavojusi jaunu informatīvo apskatu, kurā atzīts, ka Eiropas 
Komisijas ierosinātajā ES budžetā 2021.–2027. gadam ir vairāk jāuzsver pievienotā vērtība. 
Revidenti atzinīgi vērtē to, ka daudzgadu finanšu shēma (DFS) ir iecerēta elastīgāka, lai reaģētu 
uz neparedzētiem notikumiem. Tomēr viņi brīdina, ka izdevumu jomu prioritāšu izmaiņas nav 
priekšlikumā pietiekami paskaidrotas un tās nav pamatotas ar publicētajiem rezultātiem, kuri 
iegūti Komisijas novērtējumā attiecībā uz ES izdevumu programmu pievienoto vērtību.  

“ES pievienotā vērtība tika izvirzīta kā viens no vadošajiem principiem Komisijas plānotajai 
izdevumu reformai,” teica par informatīvā apskata sagatavošanu atbildīgais Eiropas Revīzijas 
palātas loceklis Jan Gregor. “Taču Komisijas priekšlikumi nav pietiekami paskaidroti vai pamatoti 
ar Komisijas novērtējumu attiecībā uz ES pievienoto vērtību, kas panākama izdevumu 
programmās.” 

Komisija ierosina izmaiņas gan budžeta prioritātēs, gan struktūrā. Vienai kategorijai – “Dabas 
resursi un vide” – finansējums ir samazināts par 63 miljardiem EUR, kas cita starpā nozīmē par 
15 % samazināt ES finansējumu kopējai lauksaimniecības politikai. Vienlaikus Komisija ierosina 
palielināt dalībvalstu līdzfinansējumu lauku attīstības programmām. 

Citiem izdevumiem Komisija ierosina palielināt kopējo finansējumu par 115 miljardiem EUR, kas 
ietver 52 miljardus EUR jauna finansējuma. Vairāk nekā 10 % palielinājums tiek ierosināts 
kategorijām “Kaimiņattiecības un pasaule” (+13 %) un “Vienotais tirgus, inovācija un 
digitalizācija” (šajā kategorijā ietilpst arī pētniecības izdevumi) (+43 %), kā arī kategorijām 
“Migrācija un robežu pārvaldība” un “Drošība un aizsardzība” (kopā +359 %).  

Revidenti vērš uzmanību arī uz laiku, kurā jaunais budžets ir ierosināts. Revidenti norāda, ka 
ES darbību stratēģiskie satvari un mērķi pārklājas un nav sinhronizēti. Stratēģija “Eiropa 2020” 
beigsies pirms jaunā DFS perioda sākuma, un vēl nav pieņemts lēmums par jaunu ES stratēģisko 
mērķu kopumu. Tādējādi ilgtermiņa ES budžeta priekšlikums ir kļuvis par līdzekli, ar kuru tiek 
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veidoti ES politikas mērķi pēc 2020. gada, lai gan vajadzētu būt otrādi. Revidenti atzīmē, ka šāda 
notikumu secība nav ierasta un loģiska.  

Komisijas mērķis ir panākt šā tiesību akta pieņemšanu līdz 2019. gada pavasarim. Tas būtu 
noderīgi, jo ļautu Komisijai un dalībvalstīm uzsākt jaunās programmas bez kavēšanās. 

Revidenti atzinīgi vērtē to, ka budžets tiek plānots daudz elastīgāks, lai reaģētu uz neparedzētiem 
notikumiem, bet viņi arī norāda uz vairākām problēmām, kuras būtu jārisina pirms jaunās 
DFS sākuma: 

• jāizstrādā visaptverošs finanšu plāns, ko pievienot 2021.–2027. gada DFS priekšlikumam;  

• DFS priekšlikuma apspriešana ir sākusies pirms ES ir skaidri formulējusi stratēģiskos 
mērķus periodam pēc 2020. gada;  

• ES izdevumu programmām būs vajadzīgs spēcīgs un savstarpēji konsekvents darbības 
rezultātu satvars, kam jābūt saskaņotam ar ES stratēģiskajiem mērķiem un 2021.–2027. gada DFS;  

• Komisijas ierosinātajām jaunajām un pārskatītajām finansēšanas shēmām būs 
jānodrošina pastāvīgi augsts publiskās pārskatatbildības un pārredzamības līmenis;  

• Eiropas Revīzijas palātai ir jāpiešķir pilnvaras revidēt visas ES struktūras, tostarp Eiropas 
Aizsardzības aģentūru un ierosināto Eiropas Monetāro fondu, un tā jāaicina revidēt visas 
struktūras, ko izveido ārpus ES tiesību sistēmas ES politikas īstenošanai. 

Piezīme izdevējiem 

Revidenti ir aprēķinājuši, ka pašreizējās cenās Komisijas ierosinātā DFS 2021.–2027. gadam 
nozīmētu 18 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada DFS, proti, no 
1,08 triljoniem EUR līdz 1,28 triljoniem EUR. Taču jāņem vērā inflācija, Apvienotās Karalistes 
izstāšanās (samazinās AK iemaksas budžetā un no budžeta veiktie maksājumi šai valstij) un 
Eiropas Attīstības fonda iekļaušana ES budžetā. Ja ņem vērā šos faktorus, faktiskais pieaugums ir 
5 %, proti, no 1,08 triljoniem EUR līdz 1,13 triljoniem EUR. Savukārt Komisija ir aprēķinājusi, ka, 
aplūkojot budžetu kā nacionālā kopienākuma proporciju, tas samazināsies no 1,16 % līdz 1,11 %. 

Informatīvais apskats nav revīzijas ziņojums, bet gan apskats, kas balstās uz publiski pieejamu 
informāciju un revidentu darbu konkrētā politikas jomā. 

ERP informatīvais apskats “Komisijas priekšlikums daudzgadu finanšu shēmai 2021.–
2027. gadam” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) angļu valodā.  
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