
Eiropas Savienības budžets
‘Stiprinot Eiropas 
atveseļošanās plānu’



2021-2027
Daudzgadu finanšu shēma 

(nākamais Eiropas Savienības budžets)

Komisija 
aizņemsies 

kapitāla 
tirgos

Nākamās 
paaudzes 
Eiropas 

Savienība

Palielinājums pašu resursu griestos līdz 2% ES NKI 
(lai garantētu EK aizņemšanos tirgos)

Pastāvīgais palielinājums līdz 1,4 % no ES NKI

Komisijas 2018.g. priekšlikums 1,29 % no ES NKI

Kā tas strādās?



Daudzgadu finanšu shēma 
2021-2027

EUR 1,100 miljardi

Nākamās paaudzes Eiropas 
Savienība 2021-2024

EUR 750 miljardi

no kā granti EUR 500 miljardi

no kā aizdevumi EUR 250 miljardi

Kopsumma EUR  1,850 miljardi

Kopējais atbalsta apjoms
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 Atbalstīt reformas un valsts 
investīcijas

 Atbalstīt taisnīgu pāreju uz zaļu un 
digitālu ekonomiku

Avots: Eiropas Komisija

Atbalstīt 
dalībvalstu 
atgūšanos

 Atjaunošanas un noturības veicināšana 
(Recovery and Resilience Facility) EUR 
560 miljardi

 Atgūšanas atbalsts kohēzijai un Eiropas 
teritorijām (REACT-EU) EUR 50 mljrd.

 Pastiprināta lauku attīstības programma
EUR 15 mljrd.

 Pastiprināts Taisnīgas Pārejas Fonds
(Just Transition Fund) EUR 30 mljrd.

Eiropas semestra ietvaros:

Aktivizēt ekonomiku 
un veicināt privātos 
ieguldījumus

 Maksātspējas atbalsts (Solvency 
Support Instrument) EUR 26 miljardi

 Stratēģiskās investīcijas (Strategic 
Investment Facility)
EUR 15 mljrd.

 Pastiprināta pamatprogramma 
InvestEU EUR 15,3 mljrd.

Mācīties 
no krīzes

 Jauna veselības programma (New 
Health programme) EUR 7,7 miljardi

 Pastiprināta rescEU EUR 2 miljardi
 Pastiprinātas programmas:

 izpētei: Horizon EUR 13,5 mljr.
 ārējai darbībai: 

 NDCI EUR 10,5 mljr.
 Humānā palīdzība EUR 5

mljr.

 Atbalstīt stratēģiskus sektorus un 
tehnoloģijas

 Investēt stratēģiskās un jaunās vērtību 
ķēdēs

 Maksātspējas atbalsts dzīvotspējīgām 
kompānijām

 Atbalstīt programmas krīzes 
situāciju sagatavotībai nākotnē

 Atbalstīt starptautiskos partnerus

Ieguldīt zaļā, digitālā un noturīgā Eiropā

Nākamās paaudzes Eiropas Savienība (NPES)
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(Next Generation EU)



Kohēzijas papildinājums (React-EU)
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Apraksts:

• Kopumā 55 miljardi euro tiks piešķirti kohēzijas politikai, 
papildus esošajām darbības programmām, no kuriem 5 
miljardi būs pieejami jau 2020. gadā (grozot 2014-2020 
budžeta ietvaru)

• precīzs sadalījums dalībvalstu griezumā 2020. un 2021. 
gadam dalībvalstu griezumā būs zināms š.g. oktobrī; 
savukārt sadalījums 2022.gadam balstīsies uz 2021.g. 
datiem

• React-EU kohēzijas papildinājums būs pieejams ar 100% 
ES līdzfinansējumu

Mērķauditorija un kritēriji:

• Latvija varēs izmantot šo 
finansējumu papildus esošajām 
2014.-2020. kohēzijas politikas 
darbības programmām

• Šo finansējumu varēs izmantot:
• krīzes seku likvidēšanai caur 

Eiropas reģionālās attīstības 
fondu (atbalstam MVU, 
investīcijām veselības jomā, 
u.c.) un Eiropas sociālo fondu 
(darbavietu saglabāšanai, 
jaunu darbavietu radīšanai, 
pārkvalificēšanai, u.c.) 

• visneaizsargātākās 
sabiedrības daļas atbalstam
caur Eiropas Vistrūcīgāko 
personu atbalstīšanas fondu

Nākamie soļi:

• Pēc attiecīgās regulas pieņemšanas, Komisija apstiprinās 
finansējuma sadalījumu 2020.-2021.gadam dalībvalstu 
griezumā (oktobrī);

• Dalībvalstīm jāiesniedz esošo darbības programmu 
grozījumi vai jāizstrādā jaunā darbības programma, 
saprogrammējot papildu finansējumu



Atjaunošanas un noturības veicināšana 
(Recovery and Resilience Facility) 

6

Apraksts:

• RRF ir lielākā ‘Nākamās paaudzes ES’ programma
• No pieejamajiem grantiem, Latvijai iedalīti 2.170 miljardi eiro
• Valstīm, kas vēlas saņemt šī finansējuma pilno tām paredzēto 

summu, attiecīgi jāiesniedz atjaunošanas un noturības plāns ar 
konkrētiem reformu un investīciju mērķiem un to izmaksām, kā arī 
atskaites punktiem, piesakot nepieciešamo finansējumu līdz 
2022.gadam, un jāuzņemas atbilstošās saistības līdz 2024. gadam

• Maksājumi tiks piešķirts pakāpeniski saskaņā ar mērķu un atskaites 
punktu sasniegšanu (var pieprasīt 2x gadā)

• Ja valstis nepieteiksies uz savām aploksnēm pilnā apjomā līdz 
2022.gadam, tad periodā no 2022.-2024. šī nauda tiks pārdalīta, 
kas nozīmē, ka 2022. gadā būs skaidrs, vai būs pieejams papildus 
finansējums

Mērķauditorija un kritēriji:

• Dalībvalsts atjaunošanas un 
noturības plānam jāsatur 
reformu un investīciju darba 
kārtība sekojošajiem 4 gadiem 
(2021-2024)

• Reformām un investīcijām šajā 
plānā jābūt saskaņā ar

• Attiecīgās valsts 
prioritātēm un 
izaicinājumiem, kas 
identificēti Eiropas 
Semestra valstu 
specifiskajās 
rekomendācijās

• ES digitālo un zaļo pāreju 
mērķiem

• Nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem

• Teritoriālajiem taisnīgas 
pārejas plāniem 

• ES fondu darbības 
programmām 

Nākamie soļi:
• Lai saņemtu plānu finansējumu pēc iespējas agrāk, ir ieteicams sākt 

gatavot Latvijas atjaunošanas un noturības plānu jau šogad, lai 
neformāli to iesniegtu Eiropas Komisijai vienlaicīgi ar Latvijas 
budžeta plānu (oktobrī), tādejādi veicinot plāna apstiprināšanu

• Regula paredz iespēju laika gaitā plānus grozīt
• Plāna ieviešanu uzraudzīs Eiropas semestra ietvaros 



Taisnīgas pārejas fonda papildinājums (JTF) 
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Apraksts:

• Atbalsts taisnīgai pārejai tiek pastiprināts ar 
kopumā 40 miljardiem eiro, no kuriem 30 
miljardi būs pieejami caur Nākamās paaudzes 
ES priekšlikumu, un 10 miljardi tiks pieejami 
2021.-2027. budžetā

• Latvijai pieejamais finansējums ir kopumā 
398 miljoni eiro, no kuriem 299 miljoni ir 
pieejami no 2021. līdz 2024. gadam, un 99 
miljoni no 2021. līdz 2027. gadam

• ES līdzfinansējums identisks struktūrfondiem 
piemērojamajam līdzfinansējumam

Mērķauditorija un kritēriji:

• Finansējums ir pieejams investīcijām, kas atbalsta 
pāreju uz zema oglekļa satura un klimata 
neitrālajām aktivitātēm, to skaitā investīcijām 
atjaunojamā enerģijā un energoefektivitātē

• Taisnīgas pārejas fonda galveno darbību mērķis 
Latvijā varētu būt investīcijas

• MVU un jaunuzņēmumos, kas veicina 
ekonomikas diversifikāciju

• Jaunu uzņēmumu izveidē, arī izmantojot 
uzņēmumu inkubatorus un konsultāciju 
pakalpojumus

• Pētniecības un inovācijas darbībās un 
progresīvu tehnoloģiju veicināšanā

• Tehnoloģiju un infrastruktūru tīrai enerģijai 
par pieņemamu cenu, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanā, energoefektivitātē 
un atjaunojamo energoresursu enerģijā

• Darba ņēmēju kvalifikāciju celšanā un 
pārkvalificēšanā

• Teritoriju atjaunošanā un attīrīšanā, zemes 
atjaunošanā un pārprofilēšanas projektos

Nākamie soļi:

• Attīstīt teritoriālo plānu(s) ar atbalstu no 
Komisijas (Latvija jau pieteikusies šim 
atbalstam)

• Pieaugot aploksnei, jāpārdomā gan 
reģionālais tvērums, gan atbalstāmie 
pasākumi, 

• Jāiesaistās dialogā ar Komisiju, lai 
nodrošinātu optimālu plāna izstrādi un 
pielāgošanu jaunajai situācijai



Jauno instrumentu darbības laiks
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Kohēzijas papildinājums
(React-EU)

Nākamā Eiropas Savienības budžeta periods
Pašreizējais 

budžets
Aiznākamais 

budžets

Atjaunošanas un noturības 
veicināšana (RRF) – 2.170 miljardi

InvestEU un stratēģisko ieguldījumu 
mehānisms (SIF)

Maksātspējas atbalsta instruments (SSI)

Iepriekš iedalīts 
Latvijai

Bez nacionālajām 
aploksnēm

Krāsu kods

Taisnīgas pārejas fonds (JTF)
papildinājums līdz 2027. gadam – 99 miljoni

papildinājums līdz 2024. g. – 299 miljoni
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Paldies par uzmanību!


