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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 

Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu 

pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 

(COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0202), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0145/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 25. maija 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0291/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI* 

Komisijas priekšlikumā 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

2016/0110 (COD) 

                                                 
1 OV C 303, 19.8.2016., 147. lpp. 
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu 

▌. 
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Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, 

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu 

īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam  

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,  

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 

tā kā: 

(1) Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 258/20142, 

Starptautisko finanšu pārskatu standartu fonds (SFPS fonds), kas ir Starptautisko 

grāmatvedības standartu komitejas fonda (IASCF fonda) juridiskais pēctecis, un 

Sabiedrības interešu uzraudzības padome (PIOB) līdz 2020. gada 31. decembrim 

saņems Savienības līdzfinansējumu darbības dotāciju veidā. 

(2) Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupa (EFRAG), pamatojoties uz Regulu (ES) 

Nr. 258/2014, līdz 2016. gada 31. decembrim saņems Savienības līdzfinansējumu 

darbības dotāciju veidā. 

(3) Komisija 2013. gada 12. novembrī publicēja par iekšējo tirgu un pakalpojumiem 

atbildīgā komisāra īpašā padomdevēja Philippe Maystadt ziņojumu (“īpašā 

padomdevēja ziņojums”), kurā viņš izklāstījis EFRAG pārvaldības iespējamās 

reformas, kuru mērķis ir palielināt Savienības ieguldījumu starptautisko grāmatvedības 

standartu izstrādē. 

(4) Komisija cieši uzraudzīja EFRAG pārvaldības reformas īstenošanu un pienācīgi 

informēja Eiropas Parlamentu un Padomi par šajā īstenošanā sasniegto progresu. ▌ 

(4a) Būtu jāņem vērā publisko interešu nepietiekamā pārstāvība salīdzinājumā ar 

privātajām interesēm dažādajās EFRAG izpildstruktūrās, un šis trūkums būtu 

jānovērš tās jaunās administrācijas darbības laikā. 

(4b) Regulas (ES) Nr. 258/2014 9. panta 3. punkts paredz, ka Komisija sagatavo gada 

ziņojumu par SFPS fonda darbību attiecībā uz SFPS, PIOB un EFRAG attīstību. 

Minētajam gada ziņojumam būtu jāattiecas arī uz to ieteikumu un prasību ņemšanu 

                                                 
1 OV C ,..., ... lpp. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 258/2014, ar ko izveido 

Savienības programmu, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 

2020. gadam, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 716/2009/EK (OV L 105, 8.4.2014., 1. lpp.). 
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vērā un īstenošanu, kuri izteikti Eiropas Parlamenta 2016. gada 7. jūnija rezolūcijā 

par starptautisko grāmatvedības standartu (IAS) izvērtējumu un Starptautisko 

finanšu pārskatu standartu fonda (IFRS fonds), Eiropas Finanšu pārskatu 

padomdevējas grupas (EFRAG) un Sabiedrības interešu uzraudzības padomes 

(PIOB) darbībām, kā arī uz ieteikumiem un prasībām, kas tiks izteikti tā 

turpmākajās rezolūcijās. Tā kā PIOB un EFRAG saņem saistībā ar Savienības 

programmu piešķirtu finansējumu, tām ik gadu būtu jāziņo par Savienības politikas 

nostādņu īstenošanu finanšu pārskatu un revīzijas jomā, jo īpaši atsaucoties uz to 

ieteikumu un prasību ņemšanu vērā un īstenošanu, kuri izteikti Eiropas Parlamenta 

iepriekš vai turpmāk pieņemtajās rezolūcijās. Turklāt IFRS fonds, PIOB un 

EFRAG tiek mudināti regulāri un ne retāk kā reizi gadā piedalīties Eiropas 

Parlamenta rīkotajās uzklausīšanās, lai sniegtu pilnīgu pārskatu par starptautisko 

finanšu pārskatu un revīzijas standartu izstrādi. 

(4c) Eiropas Komisijai būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei regulārāka 

informācija par IFRS fonda, EFRAG un PIOB kopīgo darbu, ņemot vērā to, ka šīs 

trīs aģentūras finansē Savienība un ka tām ir vienāds darbības mērķis. 

(5) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 258/2014. 

(5a) EFRAG darbības joma pašlaik aprobežojas ar īpašā padomdevēja ziņojumā 

aprakstīto, un, ņemot vērā daudzos papildu uzdevumus un pienākumus, kas 

attiecībā uz EFRAG ierosināti Eiropas Parlamenta 2016. gada 7. jūnija rezolūcijā, 

būtu jānodrošina, ka šie papildu uzdevumi un pienākumi tiek aktīvi uzraudzīti un ka 

par tiem tiek aktīvi ziņots. 

(6) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, palielināt Savienības programmas budžetu laikposmam 

no 2017. līdz 2020. gadam, lai atbalstītu EFRAG darbības, kas palīdz sasniegt 

Savienības politikas mērķus saistībā ar finanšu pārskatiem, nevar pietiekami labi 

sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk 

sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā 

pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 

kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, 

 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

1. pants 

Regulu (ES) Nr. 258/2014 groza šādi: 

1) regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu: 

“i) EFRAG;”; 

2) regulas 6. pantu groza šādi: 

a) 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Finansējums programmas īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 

faktiskajās cenās ir EUR 57 007 000.”; 

b) 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 
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“a) EFRAG: EUR 23 134 000;”; 

2a) regulas 9. pantu groza šādi: 

a) iekļauj šādu punktu: 

“4.a attiecībā uz IFRS fondu 3. punktā minētajā ziņojumā izvērtē arī to, vai ir 

sasniegts turpmāks progress attiecībā uz IFRS fonda un IASB pārvaldību, jo īpaši 

pārredzamības, interešu konfliktu nepieļaušanas un nolīgto ekspertu dažādības 

ziņā, un vai ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu interešu plašu pārstāvību 

(piemēram, patērētāju interešu pārstāvības aģentūras un finanšu ministrijas) un 

publisko pārskatatbildību un lai tādējādi garantētu augstas kvalitātes grāmatvedības 

standartus, un, ja šādi pasākumi ir veikti, kādi tie ir bijuši. Turklāt tajā norāda un 

izvērtē darbības, kas veiktas saistībā ar IFRS, lai pastiprinātu demokrātisko 

leģitimitāti, pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti, un kas cita starpā ir 

saistītas ar dokumentu publisku pieejamību, atklātu dialogu ar dažādām 

ieinteresētajām personām, obligātu pārredzamības reģistru izveidi un noteikumiem 

par lobiju sanāksmju pārredzamību, kā arī iekšējiem noteikumiem, jo īpaši interešu 

konfliktu novēršanu.”; 

b) 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Attiecībā uz PIOB vai organizāciju, kas ir tās pēctece, 3. punktā minētajā ziņojumā 

ietver izmaiņas finansējuma dažādošanā un izvērtē centienus, kas īstenoti, lai 

nodrošinātu integritāti revīzijas profesijā. Ja attiecīgajā gadā IFAC finansējums 

pārsniedz divas trešdaļas no PIOB kopējā gada finansējuma, Komisija ierosina 

attiecīgajā gadā ierobežot savu ikgadējo iemaksu, lai tā nepārsniegtu EUR 300 000.”; 

c) 6. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

“Vajadzības gadījumā Komisija iesniedz likumdošanas priekšlikumu, lai EFRAG 

ilgtermiņā pārveidotu par publisku aģentūru.”; 

d) iekļauj šādu punktu: 

“6.a Attiecībā uz EFRAG 3. punktā minētajā ziņojumā izvērtē to, vai: 

a) iepriekšējā gadā veiktajā apstiprināšanas procesā ir pilnībā ievērots paplašinātā 

sabiedriskā labuma kritērijs, kas noteikts īpašā padomdevēja ziņojumā (proti, tas, ka 

grāmatvedības standarti nedrīkst nedz apdraudēt finanšu stabilitāti Savienībā, nedz 

kavēt Savienības ekonomisko attīstību); 

b) Eiropas Parlaments un Padome ir tikuši iesaistīti finanšu pārskatu standartu 

izstrādes un jo īpaši to apstiprināšanas agrīnā posmā; 

c) ir tikusi panākta diversificētāka un līdzsvarotāka finanšu struktūra, tostarp 

pamatojoties uz maksu un publiskajiem finansējuma avotiem, un vai ir veikti oficiāli 

pasākumi, lai mudinātu dalībvalstis, kas vēl nav ieviesušas valsts finansēšanas 

mehānismu, to izdarīt. 

Turklāt tajā norāda un izvērtē darbības, kuras veiktas EFRAG ietvaros, lai 

pastiprinātu demokrātisko leģitimitāti, pārredzamību, pārskatatbildību un 

integritāti, kas cita starpā attiecas uz dokumentu publisku pieejamību, atklātu 

dialogu ar dažādām ieinteresētajām personām, obligātu pārredzamības reģistru 

izveidi un noteikumiem par lobiju sanāksmju pārredzamību, kā arī iekšējiem 

noteikumiem, jo īpaši par interešu konflikta novēršanu.”; 
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e) pievieno šādu punktu: 

“9.a No 2017. gada IFRS fonds, PIOB un EFRAG sagatavo gada ziņojumu par 

Savienības politikas nostādņu īstenošanu finanšu pārskatu un revīzijas jomā un 

regulāri — vismaz reizi gadā — piedalās Eiropas Parlaments rīkotajās 

uzklausīšanās, lai sniegtu pilnīgu pārskatu par starptautisko finanšu pārskatu un 

revīzijas standartu izstrādi. 

Ziņojumā iekļauj šādu informāciju: 

a) Eiropas Parlamenta iepriekš vai turpmāk pieņemtajās rezolūcijās izteikto 

ieteikumu un prasību ņemšana vērā un īstenošana; 

b) tas, vai ir sasniegts turpmāks progress attiecībā uz pārvaldību, jo īpaši 

pārredzamības ziņā, un kādi pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu interešu plašu 

pārstāvību un publisko pārskatatbildību; 

c) norāda darbības, kuras veiktas, lai pastiprinātu demokrātisko leģitimitāti, 

pārredzamību, pārskatatbildību un integritāti, kas cita starpā attiecas uz dokumentu 

publisku pieejamību, lobiju sanāksmju pārredzamību, kā arī interešu konfliktu 

novēršanu.”. 

2. pants 

Stāšanās spēkā 

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, 

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 
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