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1. ES tiesību akta projekta/izskatāmā jautājuma īss apraksts
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu Padomes (turpmāk –
budžeta ECOFIN) sanāksme notiks 2018.gada 16.novembrī. Sanāksmes centrālais jautājums ir
sagatavošanās Samierināšanas komitejas sanāksmei ar Eiropas Parlamentu (turpmāk – EP), lai abas
budžeta lēmējinstitūcijas vienotos un apstiprinātu 2019.gada ES vispārējā budžeta projektu (turpmāk
- BP).
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Samierināšanas procedūra sākas 30.oktobrī un noslēdzas 19.novembrī, jo saskaņā ar Līguma par ES
darbību (turpmāk – LESD) 314.pantu vienošanās starp abām budžeta lēmējinstitūcijām ir jāpanāk
divdesmit vienas dienas laikā. Pirmā Samierināšanas sanāksme notiek 7.novembrī, savukārt, otrā
ieplānota 16.novembrī pēc budžeta ECOFIN. Samierināšanās procedūras ietvaros institūcijām ir
jāvienojas par kopīgu dokumentu, taču, ja noteiktajā laikā vienošanās netiek panākta, Eiropas
Komisijai (turpmāk – EK) jāiesniedz jauns BP nākamajam finanšu gadam.
Šī gada 23. maijā EK iesniedza 2019.gada BP izskatīšanai Padomei un EP. Par Padomes nostāju
vienošanās tika panākta 11.jūlija Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER II) līmenī un apstiprināta
ar rakstisko procedūru 4.septembrī. Tradicionāli Padomes pozīcijas budžeta apjomi ir mazāki, nekā
EK piedāvātais finansējums, ņemot vērā to, ka dalībvalstis, savstarpēji vienojoties, balstās uz pamatota
un iespējami pietuvināta reālajām vajadzībām finansējuma iekļaušanu budžetā. EP neatbalstīja
Padomes finansējuma apjomus, iesniedzot grozījumus, kurus apstiprināja 24.oktobra plenārsēdē. EP
piedāvājums – pārsniegt Daudzgadu finanšu shēmā (DFS jeb Multiannual Financial Framework)
noteikto ikgadējo budžeta izdevumu apjomu (t.s. griestus) – nebija pieņemams Padomei. Tā kā abu
lēmējinstitūciju pozīcijas par BP ievērojami atšķiras, tika uzsākta samierināšanas procedūra.
Budžeta prioritātes un veidošanas pamatprincipi
2019.gada ES BP ir sestais pēc kārtas pašreiz spēkā esošajā DFS. Lai arī Apvienotā Karaliste (turpmāk
– AK) ir paziņojusi par izstāšanos no ES sākot ar 2019.gada 30.martu, šobrīd ir spēkā AK un ES
kopīgais ziņojums1, no kura izriet AK līdzdalība 2019. un 2020.gada ES vispārējo budžetu veidošanā
un ieviešanā. Tā rezultātā AK izstāšanās process no ES nerada ietekmi uz 2019. finanšu gada
budžetu. BP ir veidots balstoties uz faktu, ka AK gan pilnā apmērā nodrošina pašu resursu iemaksas
nākamā gada ES budžetā, gan saņems finansējumu no tā, līdzīgi kā to ir darījusi atrodoties dalībvalsts
statusā.
Institūciju ierosinātie kopapjomi budžetam
EK 2019.gada BP ierosina noteikt kopējās saistību apropriācijas (turpmāk – SA) 165 042,1 milj.
EUR apmērā un kopējās maksājumu apropriācijas (turpmāk – MA) 148 264,0 milj. EUR apmērā.
Līdz ar šādu apropriāciju līmeņa noteikšanu budžeta rezerve līdz DFS noteiktajiem vispārējiem
griestiem veido SA 1 142,1 milj. EUR un MA 19 344,7 milj. EUR. Citiem īpašajiem instrumentiem 2
2019.gadā ieplānoti šādi apjomi: Ārkārtas palīdzības rezerve (turpmāk – EAR) – gan SA, gan MA
351,5 milj. EUR apmērā; Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (turpmāk – EGF) – SA 175,7
milj. EUR un MA 10,0 milj. EUR; ES Solidaritātes fonds (EUSF) – SA un MA 50,0 milj. EUR.
Kopsummā citi īpašie instrumenti veido 577,2 milj. EUR SA un 411,5 milj. EUR MA.
Saskaņā ar finanšu noteikumiem, ko piemēro ES vispārējam budžetam 3, EK, balstoties uz informāciju,
kura nav bijusi pieejam BP iesniegšanas laikā, ir tiesīga iesniegt grozījumi vēstuli sākotnēji
ierosinātajam BP, tostarp ir tiesīga apvienot to ar grozījumiem, kuri regulāri jāveic kārtējā finanšu
gada rudenī, pamatojoties uz atjaunotajām lauksamniecības ieņēmumu un izdevumu tāmēm . Tā
rezultātā š.g. 16.oktobrī EK iesniedza attiecīgu grozījumu vēstuli Nr.1/2019 (turpmāk – grozījumu
vēstule jeb AL 1/2019), kuras ietvaros tiek pārskatītas vajadzības un pielāgots finansējuma apjoms
COM(2017) 784 final, 8.12.2017; Kopējā ziņojuma 59.punkts.
Citi īpašie instrumenti ietver Rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos jeb EAR (ar ikgadējo maksimālo
apjomu 300 milj. EUR 2011.gada cenās), Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu jeb EGF (ar
ikgadējo maksimālo apjomu 150 milj. EUR 2011.gada cenās) un ES Solidaritātes fondu jeb ESSF (ar
ikgadējo maksimālo apjomu 500 milj. EUR 2011.gada cenās).
3
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. 42.pants – Budžeta grozījumu vēstule.
1
2
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lauksaimniecības nozarē, kā arī ietvertas izmaiņas saskaņā ar iniciatīvām, kuras radītu ietekmi uz ES
2019.gada budžetu un dažus tehniska rakstura pielāgojumus. Grozījumu vēstules neto ietekme
kopsummā samazina kopējo SA līmeni līdz 164 997,2 milj. EUR un MA līmeni līdz 148 178,9 milj.
EUR, tostarp šīs summas ietvaros lielākā apjomā tiek izmantots īpašais Elastības instruments –
1 009,8 milj. EUR SA un 922,0 milj. EUR MA, salīdzinājumā ar sākotnējā BP piedāvāto. Citu īpašo
instrumentu apjoms un kopsumma paliek nemainīga iepretim sākotnējam BP.
Padomes pozīcijā SA tika apstiprinātas 163 490,7 milj. EUR apmērā, bet MA 147 758,1 milj. EUR
apmērā. Šāds apropriāciju kopapjoms veidotu 2 312,1 milj. EUR rezervi saistībās un 19 850,6 milj.
maksājumos. Citu īpašo instrumentu kopapjomu Padome saglabāja nemainīgu iepretim EK
sākotnējam piedāvājumam.
EP apstiprinot savu nostāju, kā ierasts veica labojumus iepretim Padomes summām, tradicionāli
palielinot tos. Salīdzinājumā ar Padomi ierosinātais SA apjoms EP pozīcijā pieaudzis par 2 272,5 milj.
EUR un sasniedz 165 763,2 milj. EUR. Savukārt MA apjoms palielināts par 1 190,2 milj. EUR un
sasniedz 148 948,3 milj. EUR. Šāds saistību apjoms neatstāj brīvas rezerves līdz DFS noteiktajiem
griestiem, pārsniedzot tos par 391,7 milj. EUR. Savukārt ierosinātais maksājumu apropriāciju apjoms
samazina vispārējo maksājumu rezervi līdz 18 660,4 milj. EUR. Citu īpašo instrumentu apjoms arī EP
nostājā ir nemainīgs salīdzinājumā ar sākotnējo BP.
1.tabula. BP 2019.gadam – Institūciju pozīcijas

Kopā
rezerve
Citi īpašie
instrumenti
Kopapjoms
Apropriācijas
% no ES NKI

(milj. EUR)
Atšķirība
EP/Padome
SA
MA

EK BP 2019.gadam
(iekļ. AL 1/2019)
SA
MA

Padomes pozīcija
par BP 2019.gadam
SA
MA

EP pozīcija par BP
2019.gadam
SA
MA

164 997,2

148 178,9

163 490,7

147 758,1

165 763,2

148 948,3

2 272,5

1 231,3

19 452,1

2 312,1

19 850,6

-391,7

18 660,4

- 2 703,9

1 190,2

577,2

411,5

577,2

411,5

577,2

411,5

165 574,4

148 590,4

164 067,9

148 169,6

166 340,4

149 359,8

2 272,5

1 190,2

1,00%

0,90%

1,00%

0,90%

1,01%

0,91%

0,01%

0,01%

1 190,2

1.KATEGORIJA: „GUDRA UN IEKĻAUJOŠA IZAUGSME”
2.tabula. 1.A apakškategorija „Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”
(milj. EUR)
Kategorija

EK BP
2019.gadam
(iekļ. AL 1/2019)

SA
Konkurētspēja izaugsmei
22 904,0
un nodarbinātībai
rezerve
178,0

Padomes pozīcija
par BP
2019.gadam

EP pozīcija par BP
2019.gadam

Atšķirība
EP/Padome

MA

SA

MA

SA

MA

SA

MA

20 471,1

22 066,0

20 422,2

23 761,6

21 121,7

1 695,6

699,5

1 016,0

-679,6

-1 695,6

EK priekšlikums BP 2019.gadam un AL 1/2019
Grozījumu vēstulē gan saistību, gan provizorisko maksājumu kopapjoms šajā apakškategorijā ir
palielināts salīdzinājumā ar EK maijā publicēto BP, tādā veidā SA veido 22 904,0 milj. EUR, bet MA
20 471,1 milj. EUR. Līdz ar to 1a. apakškategorijā budžeta saistību rezerve veido 178 milj. EUR.
Grozītajā 2019.gada budžeta projektā 1a.apakškategorijā EK plāno resursus arī Eiropas Solidaritātes
3
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korpusiem 4 un Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmai (EDIDP), kuru regulējums tika
apstiprināts 2018.gada otrajā pusē, tādēļ atbilstoši resursi tiek iezīmēti nākamā finanšu gada budžetā.
Tāpat grozījumu vēstule paredz gan apropriācijas samazinošas, gan palielinošas izmaiņas
decentralizēto aģentūru subsīdiju apjomos no ES vispārējā budžeta.
Padomes pozīcija par BP 2019.gadam
1.a izdevumu kategorijā Padome SA kopapjomu iepretim EK sākotnējam priekšlikumam samazina
par 794 milj. EUR un apstiprināja to 22 066,0 milj. EUR apmērā. Savukārt provizorisko MA Padome
samazinājusi par 45 milj. EUR un apstiprināja 20 422,2 milj. EUR apmērā. Padomes pozīcijā saistību
budžeta rezerve šajā apakškategorijā veido 1 016,0 milj. EUR. Relatīvi lielākos samazinājumus
Padome veikusi lielās infrastruktūras projektiem (satelītnavigācijas sistēmai Galileo, Starptautiskajam
kodoltermiskajam eksperimentālajam reaktoram ITER un zemes novērošanas programmai
Copernicus) – samazinājums par 167 milj. EUR SA. Tāpat Padome samazinājusi apropriācijas 300
milj. EUR apmērā pētniecības programmai Apvārsnis 2020. Arī Eiropas Infrastruktūras savienošanas
instrumentam (turpmāk – CEF) Padomes pozīcijā samazinātas saistības par 274,3 milj. EUR.
Decentralizēto aģentūru subsīdijas Padome samazina par 24,8 milj. EUR gan SA, gan MA, ņemot vērā
horizontālo pieeju mazināt pamatā ar atalgojumu nesaistītos administratīvos izdevumus ES
struktūrām.
EP pozīcija par BP 2019.gadam
EP 1a. izdevumu apakškategorijā iepretim Padomei palielina SA apjomu par 1 695,6 milj. EUR,
sasniedzot 23 761,6 milj. EUR. Pie šāda saistību apjoma 1a.apakaškategorijā tiek pārsniegti griesti par
679,6 milj. EUR. Arī provizoriskais MA apjoms salīdzinājumā ar Padomes līmeni tiek palielināts par
699,5 milj. EUR līdz 21 121,7 milj. EUR. Piešķirot šādus resursus, EP ignorē vairākas iepriekš
panāktās vienošanās, piemēram, trešo reizi pēc kārtas ikgadējā budžeta ietvaros tiek atgrieztas
apropriācijas CEF un Apvārsnis 2020 programmām, kuras pārdalīja par labu Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda (EFSI) izveidei.
3.tabula. 1.B apakškategorija „Ekonomiskā, teritoriālā un sociālā kohēzija ”
(milj. EUR)
Kategorija
Ekonomiskā,
teritoriālā un
sociālā kohēzija
tostarp elastības
instruments
tostarp Vispārējā
rezerve saistībām
rezerve

EK BP 2019.gadam
(iekļ. AL 1/2019)

Padomes pozīcija
par BP 2019.gadam

EP pozīcija par BP
2019.gadam

Atšķirība EP/Padome

SA

MA

SA

MA

SA

MA

SA

MA

57 073,4

46 527,3

57 073,4

47 033,6

57 425,0

47 209,4

351,6

175,8

0,0

0,0

38,1

38,1

233,3

231,4

233,3

1,9

1,9

0,0

-311,6

-311,6

EK priekšlikums BP 2019.gadam un AL 1/2019

COM(2016) 942 final, Eiropas Solidaritātes korpusi ir jauna iniciatīva, kura tika akcentēta State of the
Union Eiropas Komisijas 2017.gada darba programmā, kā arī 2017.gada martā notikušajās valstu un
valdību vadītāju diskusijās Romas līguma gadadienas svinībās, kur tika uzsvērts, ka ir nepieciešams
investēt jauniešos un solidarizēt jauniešu un organizāciju spējas piedalīties aktivitātēs un pieredzēt un
sniegt palīdzību dažādās sociālās krīzes situācijās.
4
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1b. izdevumu apakškategorijā saskaņā ar grozījumu vēstuli SA samazinātas par 40 milj. EUR, tostarp
EK ierosina atcelt īpašā Elastības instrumenta 5 mobilizēšanu 38,1 milj. EUR apmērā virs
1b.apakškategorijas griestiem, jo Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRSP) finansēšanai ir
rastas pārdales no citas budžeta līnijas (tehniskais atbalsts no Eiropas Lauksaimniecības attīstības
fonda) un īpašā instrumenta izmantošana līdz ar to nav nepieciešama. Tādā veidā apakškategorijā
saglabājas rezerve līdz SA griestiem 1,9 milj. EUR apmērā. Secīgi grozījumu vēstulē samazinātas arī
provizoriskais maksājumu apjoms par 17,2 milj. EUR. Tāpat 233,3 milj. EUR apmērā saglabājas
piedāvājums mobilizēt vispārējo rezervi saistībās6, kuru izmanto Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas
(turpmāk - YEI) finansēšanai. ES budžeta 1b apakškategorija ietver finansējumu Eiropas Reģionālās
attīstības fondam (turpmāk - ERDF), Eiropas Sociālajam fondam (turpmāk - ESF) ieskaitot JNI,
Kohēzijas fondam (turpmāk - KF) un Eiropas Atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām (FEAD).
Padomes pozīcija par BP 2019.gadam
Padome, apstiprinot pozīciju par nākamo finanšu gadu, 1b.apakškategorijā veikusi salīdzinoši nelielus
samazinājumus – 40 milj. EUR SA un 17,2 milj. EUR MA – tikai tehniskās palīdzības budžeta līnijai.
Atbrīvojot apropriācijas budžeta līnijai, atbrīvojas resursi līdz apakškategorijas griestiem, kā rezultātā
arī Padome savā pozīcijā vairs nebija apstiprinājusi Elastības instrumenta izmantošanu.
EP pozīcija par BP 2019.gadam
EP ierosina palielināt SA kopapjomu salīdzinājumā ar Padomes pozīciju par 351,6 milj. EUR, tādējādi
ne vien atjaunojot EK priekšlikuma apjomus, bet arī pārsniedzot šai apakškategorijai noteiktos
maksimālos griestus par 311,6 milj. EUR. Provizorisko MA apjomu EP salīdzinājumā ar Padomi
palielina par 175,8 milj. EUR. Tradicionāli EP apropriāciju palielinājums, galvenokārt, skar jauniešu
iniciatīvu YEI. Vienlaikus jārēķinās, ka EK ierosinot noteiktu summu programmai, ņem vērā DV
kapacitāti apgūt konkrēto finansējumu, līdz ar to nākamajam f inanšu gadam EK neparedz papildus
resursus jauniešu programmai kontekstā ar ierobežotajām resursu apguves iespējām dalībvalstīs, kas
nesaskan ar EP ierosināto finansējuma palielināšanu.
2.KATEGORIJA „ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME: DABAS RESURSI”
4.tabula. 2.kategorija “Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi”
(milj. EUR)
EK BP
2019.gadam
(iekļ. AL 1/2019)

Kategorija

SA
Ilgtspējīga izaugsme: dabas
59 862,1
resursi
rezerve
481,7

Padomes pozīcija
par BP
2019.gadam

EP pozīcija par BP
2019.gadam

Atšķirība
EP/Padome

MA

SA

MA

SA

MA

SA

MA

57 630,6

59 689,1

57 462,3

60 166,7

57 912,2

477,6

449,9

654,9

177,3

-477,6

Elastības instruments ir ārpusbudžeta instruments, kuru izmanto, lai finansētu skaidri noteiktus
izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot daudzgadu finanšu shēmas vienai vai vairākām
izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus. Elastības instrumenta maksimālais gada apjoms
ir 600 milj. EUR gadā 2011.gada cenās. Sākot ar 2017.gadu elastības instrumenta ikgadējam apjomam
jāpievieno ESSF un EGF iepriekšējā gadā neizmantotās summas, kā arī paša elastības instrumenta
iepriekšējā gadā neizmantotās summas. Tā rezultātā konkrētajā finanšu gadā elastības instrumentā
pieejamais līdzekļu apjoms var būt lielāks. (DFS regulas Nr. 2017/1123 ar kuru groza regulu Nr.
1311/2013 5.punkts).
6
Vispārējā rezerve saistībām (Global margin for commitments – GMC) veidojas no rezervēm, kuras ir
atstātas pieejamas līdz DFS noteiktajam maksimālajam apjomam saistību apropriācijās laika posmā no
2014.-2017.g. Tā ir jādara pieejama pārsniedzot DFS noteiktos maksimālos apjomus 2016.2020.gadam politikas mērķiem, kas saistīti ar izaugsmi un nodarbinātību, īpaši jaunatnes nodarbinātību,
migrāciju un drošību.
5
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EK priekšlikums BP 2019.gadam un AL 1/2019
AL 1/2019 salīdzinājumā ar EK sākotnējo BP precizē gan ieņēmumu, gan izdevumu prognozes
lauksaimniecības budžeta līnijās, līdz ar to tiek pielāgots apropriāciju apjoms, samazinot SA par 137,0
milj. EUR un MA par 159,8 milj. EUR. Tā rezultātā pieejamā budžeta rezerve nākamajam gadam
veidotu 481,9 milj. EUR. Samazinātais izdevumu apjoms izriet no lielākiem nekā plānots iezīmētajiem
ieņēmumiem (825,0 milj. EUR apmērā) Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (EAGF) ietvaros,
kurus iekasē pamatā no grāmatojumu noskaidrošanas lēmumiem, auditējot izmaksāto finansējumu,
vai pārkāpumiem, kā arī neizmantotajiem iezīmētajiem ieņēmumiem, kuri tiks pārcelti no tekošā
finanšu gada uz nākamo. Grozījumu vēstule konstatē, ka arī šogad netiks izma ntota krīzes rezerve
ārkārtas situācijām lauksamniecības nozarē (468,7 milj. EUR apmērā), kuru finanšu disciplīnas
ietvaros 2019.g. kompensēs lauksaimniekiem.
Grozījumu vēstule paredz izmaiņas tirgus intervences pasākumiem atsevišķās lauksaimniecības
nozarēs - par 3 milj. EUR tiek samazinātas apropriācijas piena nozarē, kas atspoguļo vājpiena pulvera
pārdošanas stabilitāti, bez tirgus intervences pasākumiem, tādējādi samazinot uzglabāšanas izmaksas
atlikušajos krājumos; par 13 milj. EUR tiek palielinātas apropriācijas mājputnu nozarē, lai realizētu
ārkārtas pasākumus un kompensētu zaudējumus pēc putnu gripas uzliesmojumiem.
Padomes pozīcija par BP 2019.gadam
Padome 2.izdevumu kategorijā, nezinot aktuālākās vajadzības saskaņā ar grozījumu vēstuli,
ierosinājusi SA samazinājumu par 310,0 milj. EUR un provizorisko MA samazinājumu par 328,1 milj.
EUR. Pie saistību kopapjoma 59 689,1 milj. EUR rezerve līdz kategorijas griestiem veidotu 654,9
milj. EUR. Padome savā pozīcijā apropriācijas samazinājusi klimata programmai Life (-4,1 milj. EUR
SA un -1,1 milj. EUR MA), kā arī budžeta līnijai, no kuras finansē starptautiskos zvejas nolīgumus ar
trešajām valstīm un iemaksas reģionālajās zvejas pārvaldības organizācijās (-1,7 milj. EUR). Tāpat
apropriācijas mazinātas arī šīs jomas decentralizēto aģentūru subsīdijai no ES vispārējā budžeta (-3,8
milj. EUR).
EP pozīcija par BP 2019.gadam
EP savā nostājā 2.izdevumu kategorijai iepretim Padomes pozīcijai palielinājis SA līdz 60 166,7 milj.
EUR, bet provizorisko MA apjomu līdz 57 912,2 milj. EUR. Pie šāda SA apjoma kategorijas rezerve
veido vien 177,3 milj. EUR. Palielinātās apropriācijas pamatā skar Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai (EAFRD), kā arī klimata programmu.
3.KATEGORIJA „DROŠĪBA UN PILSONĪBA”
5.tabula. 3.kategorija “Drošība un pilsonība”
(milj. EUR)
EK BP 2019.gadam
(iekļ. AL 1/2019)

Kategorija
Drošība un
pilsoniskums
tostarp Elastības
instruments
rezerve

Padomes pozīcija
par BP
2019.gadam

EP pozīcija par
BP 2019.gadam

Atšķirība
EP/Padome

SA

MA

SA

MA

SA

MA

SA

MA

3 810,8

3 568,7

3 693,4

3 482,4

3 873,3

3 575,3

6,7%

17,0%

1 009,8

892,4

927,5

0,0

0,0

-144,8

EK priekšlikums BP 2019.gadam un AL 1/2019
Ņemot vērā to, ka jau sākotnējā BP līdz ar ierosināto SA kopapjomu rezerves neveidojas, grozījumu
vēstule koriģē Elastības instrumenta mobilizēšanas apjomu šajā kategorijā. Instrumenta apjoms, kuru
6
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izmantos 2019.g. tiek palielināts līdz 1 009,8 milj. EUR 7 migrācijas iekšējo seku risināšanai un ES
iekšējai drošībai. Kopumā no visiem kategorijā ieplānotajiem izdevumiem absolūtais vairākums
resursu, tiek novirzīti migrācijas krīzes risināšanai, bēgļu plūsmas mazināšanai un drošības
jautājumiem (t.sk. radikalizācijas, vardarbības un terorisma draudu novēršanai). Apropriāciju
palielinājumu grozījumu vēstulē šai izdevumu kategorijai EK ierosina, balstoties uz š.g. septembra
neformālo Eiropadomi8 un tajā notikušajām diskusijām, kur tika runāts par nepieciešamību stiprināt
ES struktūru kapacitāti, lai sniegtu palīdzību dalībvalstīm migrācijas plūsmu pārvaldībā – Eiropas
Robežu un krasta apsardzes (Frontex) un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) funkciju
paplašināšana.
Padomes pozīcija par BP 2019.gadam
Padome šajā izdevumu kategorijā, bez grozījumu vēstules izmaiņām, bija ierosinājusi mazināt SA
kopapjomu līdz 3 693,4 milj. EUR, kas tāpat neparedz rezerves līdz DFS noteiktajiem saistību
griestiem, tomēr tajā skaitā samazina Elastības instrumenta mobilizēšanai nepieciešamās apropriācijas
(līdz 892,4 milj. EUR). Savukārt provizorisko MA līmeni Padome samazināja līdz 3 482,4 milj. EUR.
Apropriāciju samazinājumi pamatā veikti ar migrāciju nesaistītām programmām – 15,9 milj. SA
samazinājums pārtikas un barības atbalsta programmai; 8,4 milj. EUR programmai Radošā Eiropa;
kā arī 1,5 milj. EUR veselības programmai.
EP pozīcija par BP 2019.gadam
EP salīdzinājumā ar Padomi 3.izdevumu kategorijā palielina SA par 179 milj. EUR līdz 3 873,3 milj.
EUR, savukārt, MA par 93,0 milj. EUR līdz 3 575,3 milj. EUR. EP palielina Patvēruma, migrācijas
un integrācijas fonda (AMIF) un Iekšējā drošības fonda (ISF) apropriācijas.
4.KATEGORIJA „GLOBĀLĀ EIROPA”
6.tabula. 4.kategorija “Globālā Eiropa”

Kategorija
Globālā Eiropa
tostarp Vispārējā
rezerve saistībām
rezerve

EK BP 2019.gadam
(iekļ. AL 1/2019)

Padomes pozīcija
par BP
2019.gadam

EP pozīcija par
BP 2019.gadam

SA
11 384,2

SA
11 077,9

SA
10 571,4

MA
9 508,4

MA
9 462,8

1 116,2

809,9

303,4

0,0

0,0

0,0

MA
9 161,0

(milj. EUR)
Atšķirība
EP/Padome
SA
-506,5

MA
-301,8

-506,5

EK priekšlikums BP 2019.gadam un AL 1/2019
Ar EK iesniegto grozījumu vēstuli netiek mainīts sākotnējais BP 2019 .gadam. Šajā kategorijā saistības
tiek apstiprinātas sasniedzot gada maksimālo apjomu un tādējādi neveidojot budžeta rezervi šajā
kategorijā. Vajadzību nosegšanai 1 162,2 milj. EUR apmērā tiek izmantots ārpusbudžeta instruments
- vispārējā rezerve saistībām jeb GMC. GMC tiek izmantots, lai nofinansētu ES vispārējā budžeta

Instrumentam pieejamā summa veidojas ņemot vērā DFS vidusposma pārskatā Elastības instrumentam
piešķirto papildus elastību. Elastības instrumentam ir palielināts gada maksimālais apjoms, kurš veido
600 milj. EUR 2011.gada cenās, tāpat atļauts pārnest iepriekšējā gadā neizmantotās summas no paša
elastības instrumenta (par 2018.gadu prognozējamā neizmantotā summa veido 520 milj. EUR). No visa
pieejamā apjoma 2019.gadam EK ierosina mobilizēt minētos 1 009,8 milj. EUR. Ar grozījumu vēstuli
tiek atcelts sākotnējo BP pavadošais Elastības instrumenta mobilizēšanas lēmums un ierosināts
atjaunotais.
8
EK ieguldījums līderu tikšanās diskusijām Zalcburgā, 2018.gada 19.-20. septembris.
7
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daļu Bēgļu atbalsta instrumentā Turcijai (FRiT)9. Finanšu resursi trīs lielākajiem instrumentiem –
Pirmspievienošanās palīdzības instruments IPA II, Eiropas kaimiņattiecību instruments ENI un
Attīstības sadarbības instruments DCI – veido 73% no visiem izdevumiem šajā kategorijā, kuri sniegs
ievērojamu ieguldījumu arī migrācijas krīzes ārējo aspektu, kā arī tās cēloņu risināšanā.
Padomes pozīcija par BP 2019.gadam
Padome 4.izdevumu kategorijai samazinājusi SA par 306,3 milj. EUR iepretim EK sākotnējam BP,
bet MA par 45,6 milj. EUR iepretim EK sākotnējam BP. Pie apstiprinātā SA apjoma, neveidojas
rezerve līdz kategorijas maksimālajiem griestiem, tomēr mazākā apmērā ir jāmobilizē GMC – 810,0
milj. EUR. Padome samazina apropriācijas vairumā programmu (IPAII, ENI, DCI, Partnerības
instrumentam PI, Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam EIDHR, Humānās palīdzības
instrumentam HUMA, makro-finansiālās palīdzības programmai MFA u.c.), tomēr relatīvi nelielos
apjomos.
EP pozīcija par BP 2019.gadam
EP labojumi iepretim Padomes pozīcijai atšķiras 4.izdevumu kategorijā, jo EP tos samazina pat
salīdzinājumā ar EK sākotnējo piedāvājumu. SA kopapjoms, kuru ierosina EP, veido 10 571,4 milj.
EUR, savukārt, MA apjoms 9 161,0 milj. EUR. Saistību kopapjoms neveido rezervi šajā kategorijā,
tomēr apropriāciju samazinājums ietver mazāku GMC mobilizēto summu – vien 303,4 milj. EUR
Bēgļu atbalsta mehānismam Turcijai. EP pozīcija saistīta ar vēlmi mainīt panākto progresu
instrumenta finansēšanā un palielināt proporciju no divpusējiem DV ieguldījumiem, tādā veidā
samazinot ieguldījumu no ES vispārējā budžeta līdz 1 mljrd. EUR. Tāpat EP mazina IPA II
programmai paredzētos resursus (par 66,8 milj. EUR) 2019.gadam Turcijas pirmsiestāšanās
programmai.
5.KATEGORIJA „ADMINISTRĀCIJA”
5.izdevumu kategorijā tiek plānoti administrācijas izdevumi ES iestādēm, ES iestāžu darbinieku
pensijām un Eiropas skolām, kas paredzētas ES iestāžu darbinieku bērniem. 2019.gadā visas ES
iestādes teorētiski būs izpildījušas 5% darbinieku skaita samazinājuma mērķi 10. Tomēr līdz ar jaunu
funkciju piešķiršanu iestādes automātiski ierosina arī papildus štata vietas, neizskatot optimizācijas
iespējas darbinieku sarakstos.
7.tabula. 5.kategorija “Administrācija”

Kategorija
Administrācija
tostarp saskaņā ar
Neparedzēto

EK BP 2019.gadam
(iekļ. AL 1/2019)
SA
9 962,6
1 116,2

MA
9 966,6

Padomes pozīcija
par BP
2019.gadam
SA
9 890,9
809,9

MA
9 894,9

EP pozīcija par
BP 2019.gadam
SA
9 965,2

MA
9 968,7

303,4

(milj. EUR)
Atšķirība
EP/Padome
SA
74,2

MA
73,8

-506,5

WK 8503/2018, 10.jūlijs, 2018.g. EK atjaunotais Kopīgās izpratnes dokuments par otro finansējuma
daļu FRiT; Latvijas iemaksu sertifikāts (apstiprināts 18.09.2018. MK sēdē, protokols Nr. 43 , 39.§). Par
otro finansējuma daļu tika panākta/atjaunota vienošanās šī gada vasarā, ņemot vērā 2016.gada 18.marta
ES-Turcijas kopīgo paziņojumu, kurā teikts, ka pie sekmīgas FRiT instrumenta ieviešanas, lēmums par
papildus finansējumu 3 mljrd. EUR apmērā jāpieņem līdz 2018.g. beigām. Atjaunojot lēmumus tika
panākta vienošanās, ka 3 mljrd. EUR tiks nodrošināti 2 mljrd. EUR piešķirot no ES vispārējā budžeta,
savukārt 1 mljrd. EUR apmērā DV veiks proporcionālus divpusējus ieguldījumus mehānismā.
10
Saskaņā ar starpinstitūciju (EK, Padome, EP) vienošanos visās ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās
piecu gadu laikā no 2013.-2017.gadam bija pakāpeniski jāsamazina darbinieku skaits par 5% (Iestāžu
nolīguma 27.punkts).
9
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izdevumu rezerves
kompensēšanu
rezerve

569,5

641,2

567,0

-74,2

EK priekšlikums BP 2019.gadam un AL 1/2019
EK ierosinātā grozījumu vēstule palielina SA un MA par 5,7 milj. EUR 5.izdevumu kategorijā
salīdzinājumā ar EK sākotnējo BP. Lai kompensētu 2017.gadā 3.izdevumu kategorijas vajadzībām
izmantoto neparedzēto izdevumu rezervi (Contingency Margin), 2019.gadā ir veikts 5.izdevumu
kategorijas rezerves samazinājums par 253,9 milj. EUR. Rezultātā saskaņā ar veiktajām izmaiņām
šajā kategorijā budžeta rezerve līdz maksimālajiem ikgadējiem griestiem 2019.gadā veido 569,5 milj.
EUR SA. EK grozījumu vēstulē ir ierosinājusi palielināt apropriācijas (5,2 milj. EUR SA un MA),
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) sadaļai, lai nofinansētu militāro padomnieku dalību ES
delegācijās, kā arī, lai turpinātu vai no jauna nodrošinātu ES delegāciju klātesamību atsevišķos
reģionos (Belfāsta, Kuveita, Turkmenistāna).
Padomes pozīcija par BP 2019.gadam
Padome 2019.gadam administratīvo izdevumu kategorijā samazina SA līdz 7 689,3 milj. EUR, bet
MA līdz 7 693,3 milj. EUR salīdzinājumā ar EK sākotnējo BP. Padomes pozīcijā izdevumi samazināti
visām ES struktūrām. Pie Padomes pozīcijas rezerve līdz SA griestiem 5.kategorijā veido 641,2 milj.
EUR.
EP pozīcija par BP 2019.gadam
EP nostāja iepretim Padomei paredz gan saistību, gan maksājumu palielinājumu 2019.gadam attiecīgi
par 74,2 milj. EUR un 74,0 milj. EUR. Resursi gluži pretēji Padomes pozīcijai, ir nedaudz palielināti
visām ES struktūrām šajā izdevumu kategorijā. EP apstiprinātā budžeta rezerve veidojas 567,0 milj.
EUR apmērā.
Balsošanas kārtība. ES tiesību akta izdošanas/jautājuma izskatīšanas juridiskais pamatojums
Līgums par Eiropas Savienības darbību 314.pants/ kvalificēts balsu vairākums.
2. Situācija Latvijā
2019.gadā Latvija turpinās dalību dažādās ES programmās.
Lielāko daļu no ES finansējuma Latvija turpinās saņemt Kohēzijas politikas (1b apakškategorija
„Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai”) un Kopējās lauksaimniecības politikas (turpmāk – KLP)
(2.apakškategorija „Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi”) ietvaros.
1.a apakškategorija „Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) ietvaros Transporta sektoram paredzētais
budžets 2014.-2020.gada plānošanas periodam ir 24,05 mljrd. EUR apmērā.
2014.gadā izsludinātajā CEF Transporta projektu konkursā finansējums tika piešķirts 4 Latvijas
sadarbības projektiem – Rail Baltica projekts, H2Node projekts (ūdeņraža uzpildes staciju tīklu
attīstība), BOREALIS (Brīvo maršrutu gaisa telpas projekts) un FAMOS Freja (hidrogrāfiskās izpētes
projekts par Baltijas jūras maģistrālēm).
2015.gada izsludinātajā CEF Transporta projektu konkursā finansējums tika piešķirts 4 Latvijas
sadarbības projektiem - Rail Baltica (2.kārta), hidrogrāfiskās izpētes projekts FAMOS Odin (2.kārta),
Brīvo maršrutu gaisa telpas projekts BOREALIS (2.kārta) un gaisa satiksmes vadības informācijas
sistēmas platformas izveides projekts A-CDM Riga.
9
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2016.gada izsludinātā CEF Transporta projektu konkursā finansējums tika piešķirts 2 projektiem, kas
paredz darbības Latvijas teritorijā: Rail Baltica projekta 3.kārta un Brīvo maršrutu gaisa telpas projekts
(SESAR Deployment Programme Implementation 2016 - Cluster 1: General).
2017.gada 8.februārī izsludinātajā kombinētā uzsaukuma (2017 CEF Blending Call) pirmajā atlases
kārtas konkursā finansējums tika piešķirts projektam "MEGA-E: Metropolitan Greater Areas Electric", kura ietvaros paredzēts uzstādīt lieljaudas uzlādes stacijas TEN-T tīkla valstīs, tai skaitā arī
Latvijā. Projekta koordinatora funkcijas pilda Nīderlandes uzņēmums Allego BV.
2017.gada 8.februārī izsludinātajā kombinētā uzsaukuma (2017 CEF Blending Call) otrajā atlases
kārtas konkursā finansējums tika piešķirts projektam “H2Bus Europe”, kura ietvaros paredzēts
veicināt alternatīvās degvielas izmantošanu, t.sk. Latvijā.
2018.gada 24.oktobrī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2018.gada 17.maijā
izsludinātajā projektu iesniegumu uzsaukumā “2018 CEF Transport call for proposals”. Projektu
pieteikumu uzsaukumā tika iesniegti 2 projektu iesniegumi, kas paredz darbību īstenošanu Latvijas
teritorijā. EK lēmums par projektu pieteikumu uzsaukuma rezultātiem un finansējuma piešķiršanu tiek
plānots 2019.gada martā.
Enerģētikas sektoram paredzētais budžets laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam CEF ietvaros
veido 5,35 mljrd. EUR.
Šobrīd Latvijai īpaši būtiska ir šādu projektu īstenošana, kuriem EK apstiprinājusi CEF
līdzfinansējumu: (1) Igaunijas-Latvijas 3.starpsavienojums, kuram piešķirtais līdzfinansējums ir 112,3
milj. EUR (izbūvei), (2) Iekšējā elektrolīnija starp Ventspili, Tumi un Imantu (Kurzemes loks), kuram
piešķirtais līdzfinansējums ir 55,08 milj. EUR (izbūvei), (3) Iekšējā pārvades līnija Rīgas TEC 2Rīgas HES, kuram piešķirtais līdzfinansējums ir 9,9 milj. EUR, (4) Polijas – Lietuvas gāzes
starpsavienojums (GIPL), kuram piešķirtais līdzfinansējums 10,59 milj. EUR (izpētei) un 295,38 milj.
EUR (izbūvei), (5) Gāzes starpsavienojums starp Igauniju un Somiju (Balticconnector), kuram
piešķirtais līdzfinansējums ir 187,5 milj. EUR (izbūvei).
2019.gadā (un arī turpmāk līdz 2020.gadam) CEF līdzfinansējuma saņemšanai ir iespējams iesniegt
arī citus Latvijas enerģētikas un digitālās infrastruktūras projektus, tostarp projektus, kas attieksies uz
Baltijas valstu elektroenerģijas tīklu sinhronizāciju Eiropas tīklos. 2018.gada oktobrī Latvija un
pārējās Baltijas valstis iesniedza pieteikumu CEF līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuru
realizācija ir nepieciešama neatkarīgi no izvēlētā sinhronizācijas scenārija. Latvijas gadījumā, CEF
līdzfinansējuma pieteikums tiek veidots par šādiem projektiem, kuru kopējās investīcijas tiek lēstas
apmēram 63 milj. EUR apmērā
✓ 330 kV EPL Valmiera (LV) - Tartu (EE) rekonstrukcija Latvijas teritorijā
✓ 330 kV EPL Valmiera (LV) - Tsirguliina (EE) rekonstrukcija Latvijas teritorijā
✓ Spriegums kontroles iekārta (SVC), attālināta kontroles sistēma (WAMS), jaudas uzskaites
sistēma (PMU), sistēmas stabilizatori elektrostacijās (PSS), u.c.
✓ Tīkla attīstības izpētes (ENTSO-E sinhronizācijas pieteikuma izpildes ietvaros) Automātiskā
ģenerācijas kontroles sistēma (AGC) un frekvences kontroles sistēma
Tāpat 2018.gada oktobrī EK iesniegts pieteikums projektam, kas paredz uzlabot Inčukalna pazemes
gāzes krātuves darbību. Projektā kopējās investīcijas plānotas aptuveni 80 milj. EUR apjomā, no
kurām plānots, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuves attīstībā tiks kopumā ieguldīti 80 milj. EUR, no
kurām 50% varētu finansēt no ES fondiem.
EK, izmantojot deleģēto aktu procedūru, 2015.gada nogalē ir pieņēmusi otro ES kopīgu interešu
projektu sarakstu, kurā ietverti 195 projekti – elektroenerģijas un gāzes pārvades, uzglabāšanas un
sašķidrinātās dabasgāzes (turpmāk – SDG) projekti, kā arī projekti viedo tīklu un naftas jomā.
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Paredzams, ka galvenās Latvijas prioritātes būs stiprināt elektroenerģijas savienojumus ar ES
energosistēmām, kā arī veicināt konkurētspējīgus dabasgāzes alternatīvos avotus.
Telekomunikācijas nozarei paredzētais budžets laika posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam CEF
ietvaros veido 1,14 mljrd. EUR.
2017. gadā izsludinātajā CEF Telekomunikāciju projektu konkursā Nr. CEF-TC-2017-1 finansējums
2,63 milj. EUR apmērā (t.sk. ES budžets 1,97 milj. EUR un valsts budžets 0,66 milj. EUR) piešķirts
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras projektam “LatEESSI”. 2019. gadam plānotais finansējums
projekta īstenošanai ir 1,80 milj. EUR (pilnā apmērā tiks priekšfinansēts no valsts budžeta un EK
avansa maksājuma, kas saņemts 2018. gadā).
2018. gada izsludinātajā CEF Telekomunikāciju projektu konkursā Nr. CEF-TC-2018-1 Latvijas
Interneta asociācija sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību
mācību centru iesniedza projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III” pieteikumu ar kopējo finansējumu 0,82
milj. EUR (t.sk. ES budžets 0,41 milj. EUR un valsts budžets 0,41 milj. EUR). 2018. gada 9. oktobrī
saņemts neformāls apliecinājums no EK par projekta apstiprināšanu un tālāku virzību. 2019. gadā
plānotais finansējums projekta īstenošanai ir 0,43 milj. EUR (t.sk. ES budžets 0,25 milj. EUR, kā arī
sadarbības partneru finansējums un valsts budžets 0,18 milj. EUR).
Latvija piedalījās COSME programmas ietvaros rīkotajā uzsaukumā “COSME Enterprise Europe
Network 2015/2020” ar nolūku piesaistīt finansējumu Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (EEN
Latvia) darbības nodrošināšanai. Rezultātā tika noslēgts ietvara līgums “Framework Partnership
Agreement: Integrated Services in Support of Business and Innovation in Latvia provided by EEN-LV
Consortium”, kas paredz projekta aktivitātes Latvijā no 2015.-2020.gadam. Ietvara līguma ietvaros
2017.gada sākumā tika noslēgti līgumi “Specific Agreement – 739690 – InnoSME-LV-2017-2018” un
“Specific Grant Agreement 737683 – EEN-LV-2” par EEN aktivitāšu īstenošanu 2017.-2018.gadā.
Šajā finanšu plānošanas periodā (2014.-2020.g.) paredzēts noslēgt vēl divus granta līgumus COSME
programmas ietvaros EEN projekta īstenošanai 2019.gadā un 2020.-2021.gados, kā arī aktīvi darboties
jaunā perioda EEN projekta pieteikuma izstrādē un realizācijā.
EEN funkciju īstenošanai 2019.gadā LIAA kā projekta koordinators sagatavoja un iesniedza projekta
pieteikumus EEN projekta īstenošanai 2019.gadā. Šī gada 5.oktobrī tika saņemts pozitīvs novērtējums
iesniegtajām projekta pieteikumam, un sākts sagatavošanas process līguma parakstīšanai ar EK. Tiek
paredzēts, ka līgums tiks parakstīts līdz 2019.gada 26.janvārim
Apstiprinātais budžets kopā 2019.gadā – 531,6 tūkst. EUR (tai skaitā 246,9 tūkst. EUR ES budžeta un
284,6 tūkst. EUR valsts budžeta līdzfinansējums).
Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā jau piekto gadu Latvija turpinās piedalīties “Erasmus+”
programmas īstenošanā Latvijai paredzētais ES budžeta piešķīrums projektiem jaunatnes jomā ir 3,2
milj. EUR, bet izglītības un mācību jomā 18,5 milj. EUR. Budžeta palielinājums Erasmus+
programmai ir sadalīts vienlīdzīgi gan starp sektoriem, gan starp mobilitātes un stratēģisko partnerību
aktivitātēm. Latvijas institūcijas būs ieguvējas, īstenojot kvalitatīvas mācību mobilitātes, sadarbības
projektus inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņu, atbalsta projektus politikas reformām, kā
arī pasākumus sporta jomā. Papildus finansējums “Erasmus+” apakšprogrammās, kurās ir augsta
iesniedzēju aktivitāte, atrisinās pašreizējo situāciju, kad kvalitatīvos projektu iesniegumos pieprasītais
finansējums ir lielāks, nekā iespējams apstiprināt piešķirtā finansējuma ietvaros.
Tāpat Latvija 2019.gadā turpinās piedalīties pētniecības un inovāciju programmā “Apvārsnis 2020”.
Kopumā ar Latvijas pārstāvju līdzdalību no 2014.gada līdz 2018.gada 9.janvārim programmā
“Apvārsnis 2020” ir iesniegti 1453 projektu pieteikumi, no kuriem virs sliekšņa novērtējumu saņēmuši
vairāk kā 573 projekti, bet finansējums piešķirts un līgums ar EK par īstenošanu šobrīd noslēgts par
188 projektu īstenošanu par kopējo summu 46,6 milj. EUR. Projektu pieteikumu skaits programmas
“Apvārsnis 2020” četros gados, salīdzinājumā ar Septīto pamatprogrammu, ir audzis, sasniedzot
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0,36% no visiem 28 dalībvalstu pieteikumiem “Apvārsnis 2020” projektu konkursos. Latvija,
apsteidzot Maltu, Lietuvu un Horvātiju, pakāpusies uz 26.vietu dalībvalstu sarakstā, kas veidots,
vadoties pēc projektos piesaistītā finanšu apjoma. Iesniegtais projektu pieteikumu skaits norāda uz
arvien lielāku Latvijas institūciju aktivitāti projektu iesniegumu sagatavošanā. Diemžēl, līdz ar ļoti
augsto vispārējo dalības aktivitāti programmas “Apvārsnis 2020” konkursos, zemāka ir projektu
pieteikumu sekmība. Latvijas dalībnieku pieteikto projektu sekmības rādītājs šobrīd ir 12 ,94%, kas
gan ir nedaudz augstāks par vidējo projektu pieteikumu sekmību visā programmā “Apvārsnis 2020”,
bet zemāks nekā Septītajā pamatprogrammā, kad tas sasniedza 21,3%. Tādēļ papildus finansējums
programmas “Apvārsnis 2020” konkursiem 2019.gadā varētu būt viens no risinājumiem, lai uzlabotu
situāciju ar virssliekšņa novērtējumu guvušo projektu finansēšanu.
1.b apakškategorija „Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai”
Salīdzinot ar 2018.gada sākumu, Finanšu ministrijas atjaunotās ES fondu 11 prognozes maksājumu
pieteikumiem EK 2018.gadā saglabājas nemainīgas 400 milj. EUR, tajā pašā laikā palielinot budžeta
izdevumu prognozi – no 600,0 milj. EUR līdz 650,0 milj. EUR. Attiecīgi ietekmēti 2019.gadā plānotie
ieņēmumi – EK starpposma atmaksas plānotas 529,6 milj. EUR apmērā (ESF un JNI – 83,1 milj.
EUR, ERAF – 332,7 milj. EUR, KF – 113,8 milj. EUR). Vienlaikus avansa maksājumos 2019.gadā
atbilstoši ES fondu atbalsta regulējumam plānots saņemt 27,2 milj. EUR (ESF un JNI - 4,3 milj. EUR,
ERAF –15,0 milj. EUR, KF 7,9 milj. EUR).
Savukārt 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2018.gadā saņemti visi atlikušie darbības
programmu 12 noslēguma maksājumi 197,4 milj. EUR apmērā.
2.kategorijas „Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi”
- Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) ietvaros finansējums valsts budžetā tiešajiem
maksājumiem un lauksaimniecības tirgus pasākumiem 2019.gadam šobrīd tiek plānots aptuveni 299
milj. EUR apmērā, tai skaitā tiešajiem maksājumiem 280,2 milj. EUR. Savukārt ieņēmumi no ES
plānoti aptuveni 289 milj. EUR apmērā.
- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros finansējums valsts budžetā
2019.gadam šobrīd tiek plānots aptuveni 198 milj. EUR apmērā. Savukārt ieņēmumi no ES plānoti
aptuveni 139 milj. EUR apmērā.
- Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) ietvaros finansējums valsts budžetā 2019.gadam
šobrīd tiek plānots aptuveni 33 milj. EUR apmērā. Savukārt ieņēmumi no ES plānoti aptuveni 25 milj.
EUR apmērā.
Gan izdevumi ES fondu atbalsta maksājumiem, gan arī ieņēmumi no ES var mainīties atkarībā no
pieteikumiem ES fondu atbalsta maksājumiem, uzņemtajām saistībām un projektu izpildes gaitas.
3. kategorija „Drošība un pilsonība”
Plānots, ka Latvija turpinās piedalīties ES programmā „Tiesiskums, vienlīdzības un pilsonība”,
piesakot projektus programmas ietvaros izsludinātajos projektu konkursos. Plānots, ka 2018.gadā tiks
realizēts projekts “Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana” 6,2 tūkst.
EUR apmērā, kur no EK tiks saņemts līdzfinansējums 5,1 tūkst. EUR apmērā. Tāpat programmas
“Tiesiskums” ietvaros Latvija 2018.gadā plāno piedalīties projektā “Sadarbība starp ES dalībvalstīm,
lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu”. Datu valsts inspekcija
2019. gadā projekta "Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF) un
Jauniešu nodarbinātības iniciatīva
12
“Uzņēmējdarbība un inovācijas” un “Infrastruktūra un pakalpojumi”
11
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uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām" ietvaros plāno apgūt 58,60 tūkst.
EUR ES budžeta finansējuma.
2016. gadā izsludinātajā ES programmas “Tiesiskums, vienlīdzības un pilsonība” projektu konkursā
Nr. JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 finansējums 0,19 milj. EUR apmērā (t.sk. ES budžets 0,15
milj. EUR un valsts budžets 0,04 milj. EUR) piešķirts Labklājības ministrijas projektam “Soli tuvāk:
individuālās pieejas (koordinēta sabiedrības balstīta pakalpojuma) nodrošināšana cietušajiem no
vardarbības ģimenē”. 2019. gadam plānotais finansējums projekta īstenošanai ir 0,04 milj. EUR (t.sk.
ES gala maksājums pēc projekta pabeigšanas 0,03 milj. EUR un valsts budžets 0,01 milj. EUR).
2016. gadā izsludinātajā ES programmas “Tiesiskums, vienlīdzības un pilsonība” projektu konkursā
Nr. JUST/2016/RGEN/AG/VAWA finansējums 0,25 milj. EUR apmērā (t.sk. ES budžets 0,20 milj.
EUR un valsts budžets 0,05 milj. EUR) piešķirts Labklājības ministrijas projektam “Izpratnes
veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk
klusums””. 2019. gadam plānotais saņemt gala maksājumu no EK 0,04 milj. EUR apmērā (2018. gada
29. oktobrī EK iesniegts gala ziņojums).
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) pamatmērķis ir veidot aktīvu pilsonisko līdzdalību
sabiedriskajos procesos. 2018.gadā ir atbalstīti 5 vadošie partneri un 16 sadarbības partneri no
Latvijas. Vadošo partneru kopējais piesaistītais finansējums projektos sastāda aptuveni 283 tūkst.
EUR, bet sadarbības partneru projektu kopsumma sastāda gandrīz 982 tūkst. EUR. 2019.gadā plānots,
ka no Latvijas, kā vadošie partneri, varētu tikt atbalstīti 4 projekti ar kopējo atbalsta summu – 200
tūkst. EUR.
ES programma „Radošā Eiropa” (2014 – 2020) paredz atbalstu kultūras, radošo jomu un audiovizuālā
sektora organizāciju un institūciju projektu īstenošanai. Programma iedalās divās apakšprogrammās –
„Kultūra” un „Media”. 2018.gadā apakšprogrammas „Kultūra” ietvaros ir atbalstīti 2 vadošie partneri
un 6 sadarbības partneri atbalstītajos projektos ar Latvijas organizācijas līdzdalību. Apakšprogrammas
„Kultūra” atbalstītajos projektos piedalās vairāku valstu organizācijas, tādēļ nav iespējams atsevišķi
izdalīt Latvijas organizāciju saņemto finansējumu. 2019.gadā apakšprogrammas “Kultūra” ietvaros
varētu tikt atbalstīti 6 projekti ar Latvijas organizāciju līdzdalību par aptuveni 5 milj. EUR.
Apakšprogrammas „Media” ietvaros 2018.gadā jau ir atbalstīti 17 Latvijas projekti, piesaistot
finansējumu 254 tūkst. EUR apmērā. 2019. gadā varētu tikt atbalstīti 10 – 12 projekti ar kopējo
piesaistīto finansējumu 350 tūkst. EUR apmērā.
No 2014.gada līdz 2020.gadam iekšlietu jomā ir spēkā ES fondi – Iekšējās drošības fonds (IDF) un
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (PMIF). Iekšējās drošības fonds ir sadalīts 2 finanšu
rīkos – Iekšējās drošības fonds – robežas/vīza un Iekšējās drošības fonds – policijas sadarbība.
2018.gadā fondu ietvaros EK piešķiramais finansējums Latvijai ir 5,32 milj. EUR, no tā IDFrobežas/vīza ietvaros 1,54 milj. EUR, IDF - policijas sadarbība ietvaros 2,23 milj. EUR un PMIF
ietvaros 1,55 milj. EUR. Savukārt 2019.gadā fondu ietvaros EK piešķiramais finansējums Latvijai ir
11,9 milj. EUR, no tā IDF - robežas/vīza ietvaros 4,05 milj. EUR, IDF - policijas sadarbība ietvaros
4,75 milj. EUR un PMIF ietvaros 3,1 milj. EUR.
2018.gadā Latvijas pieprasītais maksājums par 2017.gada finanšu gadu ir 9,09 milj. EUR, no tā IDFrobežas/vīza ietvaros 2,9 milj. EUR, IDF - policijas sadarbība ietvaros 2,59 milj. EUR, PMIF ietvaros
(t.sk. par PMIF Pārvietošanas/Pārcelšanas programmu) 3,6 milj. EUR.
No īstenošanas uzsākšanas līdz 2018.gada 31.decembrim Latvija IDF un PMIF regulāro projektu
ietvaros plāno apgūt aptuveni 22,69 milj. EUR, no tā ES finansējums veidotu aptuveni 16 milj. EUR.
2019.gadā Latvijas plānotais pieprasāmais maksājums būs 5,56 milj. EUR apmērā, no tā IDF robežas/vīza ietvaros aptuveni 0,98 milj. EUR, IDF - policijas sadarbība ietvaros aptuveni 2,76 milj.
EUR un PMIF ietvaros aptuveni 1,82 milj. EUR.
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4.kategorija „Globālā Eiropa”
Latvijas valsts institūcijas un ministriju padotības iestādes ik gadus aktīvi izmanto iespējas, ko piedāvā
sadarbības instrumenti ar ES partnervalstīm. Visaktīvāk Latvijas eksperti iesaistās programmās, kuras
finansē ENI un IPA, iesaistoties Twinning un TAIEX programmās (Twinning programmas pamatideja
ir stiprināt pārvaldes institūciju sadarbību ES dalībvalstu, kandidātvalstu un kaimiņvalstu starpā;
TAIEX darbības mērķis ir palīdzēt valstīm likumdošanas saskaņošanas, piemērošanas un ieviešanas
jautājumos).
Ietekme uz budžetu

ES gadskārtējam budžetam ir tieša ietekme uz Latvijas nacionālo budžetu, jo, balstoties uz ES budžeta
MA apjomu, tiek noteikts Latvijas pašu resursu iemaksu apjoms ES budžetā. ES BP 201 9.gadam
pagaidām ir projekts, kas procedūras gaitā vēl mainīsies, līdz ar to ietekmi uz Latvijas budžetu
pagaidām var noteikt vien indikatīvi.
Atbilstoši ES BP 2019.gadam ierosinātajam kopējam izdevumu apjomam Latvijas iemaksas ES
budžetā indikatīvi varētu veidot aptuveni:
•
•
•
•

297,4 milj. EUR ar EK priekšlikumu MA kopapjomam 148 675,5 milj. EUR apmērā;
296,3 milj. EUR ar Padomes priekšlikumu MA kopapjomam 144 429,6 milj. EUR apmērā;
298,7 milj. EUR ar EP priekšlikumu MA kopapjomam 146 712,0 milj. EUR apmērā;
297,1 milj. EUR ar EK BP grozījumu vēstules Nr.1 MA kopapjomu 145 263,5 milj. EUR
apmērā.
Salīdzinājumā ar sākotnējo EK BP 2019.gadam Padomes pozīcijas un EK BP grozījumu vēstules Nr.1
ietekme uz Latvijas iemaksām ir samazinoša (-0,9 milj. EUR un -0,2 milj. EUR), bet EP pozīcijas –
iemaksas palielinoša (+1,2 milj. EUR).
ES 2019.gada BP MA mainoties par 1 mljrd. EUR, Latvijas iemaksas attiecīgi palielināsies vai
samazināsies par aptuveni 1,8 milj. EUR.
3. Latvijas Republikas pozīcija
Latvijas saņemtais līdzekļu apjoms no ES 2019.gada budžeta ir atkarīgs no dažādu fondu un
programmu apgūšanas sekmīguma un ātruma. Tādēļ ir jādara viss iespējamais, lai sagatavotu
kvalitatīvus projektus un kvalificētos šīm programmām.
Kopumā uzskatām, ka šogad ikgadējā budžeta apstiprināšanā būtu nepieciešams izrādīt konstruktīvu
pieeju un panākt savlaicīgu vienošanos par to. Attiecībā uz budžeta apstiprināšanas procedūru
vēlamies, lai tiek ievērota konsekvence un paralēli skatāmie jautājumi, kā, piemēram, ikgadējais
budžets un notiekošās sarunas par daudzgadu budžetu, netiek sasaistīti.
Attiecībā uz AK izstāšanās ietekmi, novērtējam panākto rezultātu, kas izriet no AK un ES kopīgās
vienošanās, un uzskatām par korektu AK dalību 2019.gada ES vispārējā budžeta finansēšanā un
attiecīga finansējuma saņemšanu no tā. Vienlaikus, Latvijas interesēs ir pašu resursu iemaksu
prognozējamība, līdz ar to vēlamies skaidrību par AK iemaksu grafiku, kuram AK sekos un veiks
attiecīgus maksājumus vispārējā budžetā.
Lemjot par nākamā gada ES vispārējā budžeta projektu, vēlamies vienoties par apjomiem, kuri būtu
tuvāki Padomes apstiprinātajai pozīcijai. Grozījumu vēstule, kā ierasts jāskata kontekstā ar
apstiprināmo budžetu, kā neatņemama sastāvdaļa. Uzskatām, ka EP piedāvājums nenodrošina
pareizu budžeta veidošanu, tā kā tiek apiets tiesiskais regulējums un netiek ievēroti DFS regulā
noteiktie principi par ikgadējā saistību finansējuma maksimālo apjomu. 2019.gada budžets nav
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izņēmums un DFS atrunātās normas ir jārespektē līdz tekošā plānošanas perioda beigām. Turklāt, EP
nav ierosinājumu no kādiem avotiem izdevumu palielinājumi varētu tikt finansēti.
Latvijas skatījumā BP ir jāapvieno gan noteikts rezervju apjoms, kurš ļaus izmantot resursus
neparedzētiem gadījumiem, kā arī pietiekams darbības apropriāciju apjoms, lai finansējums
atbilst programmu ieviešanas tempam un neveidojas resursu iztrūkums.
Latvija vienošanās panākšanai ar EP par nākamā gada ES vispārējo budžetu var izrādīt zināmu
elastību, vienlaikus uzsveram nemainīgas nacionālās prioritātes:
•

Kohēzijas politikas programmu ieviešanai atbilstošs finansējums, kurš izriet no dalībvalstu
iesniegtajām prognozēm EK par nākamajā gadā plānoto finansējuma apguvi.

•

Pietiekams finansējums Kopējo lauksaimniecības politiku finansējošiem instrumentiem,
ņemot vērā nozares vajadzības un paaugstināto uzņēmību pret regulārām krīzēm nozarē un
tirgus nepilnībām.

•

Ārpolitikas un drošības jomā ir būtiski pieturēties pie Padomē apstiprinātās nostājas un
neveikt tālākus samazinājumus, lai netiktu apdraudēta no kategorijas finansēto programmu
ieviešana. Latvijai īpaši svarīgi arī nākamajā gadā nodrošināt Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta (ENI) vajadzībām atbilstošu finansējumu, paralēli instrumenta līdzekļu plānojumā
ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru un novirzīt proporcionālu finansējumu arī austrumu reģiona
virzienā.

Atbalstām nākamajā BP piedāvāto resursu apjomu dezinformācijas draudu mazināšanai un ES
stratēģiskās komunikācijas nodrošināšanai. Īpaši uzsveram un pozitīvi vērtējam EAST StratCom
Task Force lomu un stiprināšanu. Vienlaikus atzīmējam, ka stratēģiskā komunikācija jānodrošina
pietiekamā apjomā arī Rietumbalkānu un Dienvidu virzienā.
Uzskatām, ka visām ES institūcijām un struktūrām administratīvo izdevumu plānošanā arī turpmāk
būtu jāņem vērā resursu optimizēšanas iespējas. Savukārt, attiecībā uz atalgojumu jāpiemēro
optimāls risinājums pilnvērtīgai funkciju nodrošināšanai.
Vienlaikus attiecībā uz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroju (BEREC) varam
pieļaut un aicinām sarunās ar EP izrādīt zināmu elastību resursu piešķiršanā nākamajam finanšu
gadam Latvijā bāzētajai BEREC aģentūrai, ņemot vērā to, ka šogad apstiprināts un grozīts regulējums
(pieņemts Eiropas Elektronisko Sakaru Kodekss un grozīta BEREC regula), no kura izriet papildus
funkciju uzticēšana un pienākumu veikšana konkrētajai struktūrai.
Neatbalstām EP pieeju apstrīdēt līdz šim panāktās vienošanās, jo īpaši attiecībā uz finansējuma
paredzēšanu Bēgļu atbalsta instrumentam Turcijai, ņemot vērā to, ka ir apstiprināta vienošanās par
finansējuma proporcionālo nodrošinājumu un dalībvalstis ir juridiski apstiprinājušas lēmumus par
divpusējiem ieguldījumiem. Neredzam iespēju un pamatojumu tam, lai šie lēmumi tiktu apšaubīti un
būtu jāpārskata divpusējo ieguldījumu apmērs.
Īpašas Latvijas Republikas intereses
-

4. Citu ES dalībvalstu viedokļi
Ņemot vērā to, ka abas budžeta lēmējinstitūcijas ir apstiprinājušas savas nostājas par ES BP
2019.gadam un tās ievērojami atšķiras, notikuši vairāki trialogi, lai satuvinātu institūciju pozīcijas un
gaidāmajās Samierināšanas sanāksmes – 7.novembrī un 16.novembrī - vienotos par kopīgu tekstu
attiecībā uz BP 2019. Trialogos Padomi pārstāv Austrijas prezidentūra (AT PRES).
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EP nostāja un izdarītie labojumi (balsojums EP budžeta komitejā, bez apstiprināšanas plenārsēdē)
iepretim Padomes pozīcijai tika skatīti 2.oktobra Padomes budžeta komitejas sanāksmē. DV
tradicionāli vienbalsīgi atbalstīja to, ka visiem EP labojumiem nevar piekrist, jo sevišķi ņemot
vērā to, ka EP neievēro DFS regulā noteiktos saistību apropriāciju maksimālos apjomus. AT PRES ir
dots mandāts trialogos stingri pieturēties pie Padomes apstiprinātās pozīcijas. Turklāt pēc diskusijas
ar PRES, kura identificēja EP vēlmi apstrīdēt līdz šim panākto vienošanos attiecībā uz FRiT
finansēšanu un mainīt finansējuma proporciju, DV atkārtoti uzsvēra, ka tas ir neapspriežams (nonnegotiable) elements, ņemot vērā nacionāli apstiprinātos iemaksu sertifikātus. Attiecībā uz EK
grozījumu vēstulē ierosināto finansējumu migrācijas aģentūru funkciju stiprināšanai, par kuru
regulējumu šobrīd ir tikai uzsāktas diskusijas, valstis interesējās, kā EK to grasās atspoguļot BP – vai
iekļaut nepieciešamās summas pagaidu rezervācijā un līdz ar tiesību aktu apstiprināšanu atbrīvot un
padarīt operacionālas? FR, HU, DE, DK, IT, IE, PL vēlējās visas iniciatīvas, kurām nav juridiskās
bāzes, atainot pagaidu rezervācijā.
5. ES institūciju viedokļi
EK 26.oktobrī ir izplatījusi izpildes vēstuli 13, kurā uzskata, ka tās piedāvājums, iekļaujot rudenī
nopublicēto grozījumu vēstuli ir labs pamats, uz kura apstiprināt nākamā gada ES BP. Priekšlikums ir
līdzsvarots un tajā ir iekļautas visas aktualitātes, kā arī ņemtas vērā aktuālās vajadzības. EK uzskata,
ka budžeta projektā ir nepieciešams iekļaut tos tiesību aktus, kuri ir apstiprināšanas stadijā un par
kuriem panākot vienošanos, radīsies finansiālā ietekme, kuru uzreiz jāparedz nākamā gada budžeta
projektā.
EK skatījumā Padomes un EP pozīcijās nav kardināli pretēji viedokļi attiecībā u z maksājumu
apropriāciju kopapjomu, līdz ar to par to būtu iespējams panākt raitu vienošanos. Pašlaik diametrāli
pretējas nostājas lēmējinstitūcijām ir attiecībā uz jaunu saistību uzņemšanos un atsevišķu iniciatīvu
finansēšanu, par kurām tad arī paredzamas plašākas diskusijas un jāpanāk kompromiss.
6. Saskaņošana
Visas nozaru ministrijas.
Atšķirīgie viedokļi

–
7. Saskaņošana ar Saeimas Eiropas lietu komisiju
02.11.2018.
8. Konsultācijas ar biedrībām un nodibinājumiem, pašvaldību un sociālo partneru
organizācijām
Nosūtīts saskaņošanai Latvijas Darba devēju konfederācijai, Nacionālai trīspusējās sadarbības
padomei, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Pārresoru koordinācijas centram.

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas arhīva numurs Ārlietu ministrijā
13

WK 13009/2018 INIT Letter of the executability of amendments adopted by the Council and the
European Parliament in their reading of the draft budget for 2019.
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Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Bronka
67083948, Liene.Bronka@fm.gov.lv
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