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Atbilde par neatbilstības ziņojumiem par apropriācijas pārdalēm no Finanšu
ministrijas budžeta apakšprogrammām "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un
"Valsts parāda vadība"
Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) ir izskatījusi Finanšu ministrijas
2017. gada 22. septembra atbildi uz 2017. gada 6., 15. un 20. septembrī iesniegtajiem
neatbilstības ziņojumiem.
Finanšu ministrija norāda, ka atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL)
29. panta otrajai daļai Padomes neatbilstības ziņojumiem ir rekomendējošs raksturs,
aicinot ņemt vērā Finanšu ministrijas atbildes vēstulēs izklāstīto argumentāciju.
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Padome ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas sniegtajiem skaidrojumiem, taču uzskata,
ka Padomes iebildumiem nav sniegti pārliecinoši pretargumenti.
Padome nepiekrīt Finanšu ministrijas argumentiem, ka gadskārtējā budžeta likuma
grozījumi un lēmumi par apropriācijas pārdalēm ir kvalitatīvi atšķirīgi pasākumi.
Padome uzskata, ka konsekvences ievērošanai izdevumu precizēšana jāpiemēro arī
gadījumos, kad notiek apropriāciju pārdale no apakšprogrammām "Iemaksas Eiropas
Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība", jo vajadzība nosacījumus piemērot
pašreiz ir atkarīga tikai no tehniskas nianses – procedūras nosaukuma.
Augstākminēto apsvērumu dēļ Padome uzskata, ka nepieciešams mainīt juridisko
regulējumu uz grozījumiem apropriāciju gadījumā Finanšu ministrijas budžeta
apakšprogrammai "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā", lai precizētu nosacījumus
attiecībā uz līdzekļu avotiem apropriācijas palielināšanai vai pilnvarojumu līdzekļu
avotu izmantošanai apropriācijas samazināšanas gadījumā.
Finanšu ministrija savā š.g. 22. septembra atbildes vēstulē norāda, ka nepiekrīt, ka
lēmums pārdalīt līdzekļus izlieto neesošu fiskālo telpu. Finanšu ministrija uzsvēra, ka
gadījumā, ja būtu jāveic maksājumi Eiropas Kopienas budžetā atbilstoši sākotnēji
plānotajam, tas netiktu veikts uz deficīta rēķina.
Padome lūdz skaidrot kā, nepalielinot budžeta deficītu, vajadzības gadījumā tiktu
piešķirti papildu līdzekļi, lai veiktu nepieciešamās iemaksas Eiropas Kopienas budžetā
atbilstoši sākotnēji plānotajam.
Ar cieņu,
Padomes priekšsēdētājs
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