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PA_Legam 

GROZĪJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā 

šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 

Strukturālo reformu atbalsta programma 

(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 

dalībvalstu spēju sagatavot un īstenot 

izaugsmi veicinošas administratīvas un 

strukturālas reformas, tostarp sniedzot 

palīdzību Savienības fondu efektīvā un 

lietderīgā izmantošanā. Programma ir 

paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 

sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 

atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 

uzlabot Eiropas konkurētspēju un sekmēt 

ieguldījumus reālajā ekonomikā. 

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 

Strukturālo reformu atbalsta programma 

(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 

dalībvalstu spēju sagatavot un īstenot 

izaugsmi veicinošas administratīvas un 

strukturālas reformas, tostarp sniedzot 

palīdzību Savienības fondu efektīvā un 

lietderīgā izmantošanā. Programma ir 

paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 

sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 

atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 

uzlabot Eiropas konkurētspēju un sekmēt 

ilgtspējīgus ieguldījumus reālajā 

ekonomikā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 

iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 

pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 

būtu jāizvērtē , ņemot vērā pārredzamības, 

vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 

pārvaldības principus, un sniedzamais 

atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 

problēmu neatliekamību, apmēru un 

intensitāti, atbalsta nepieciešamību 

paredzētajās politikas jomās, 

sociālekonomisko rādītāju analīzi un 

dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 

iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 

pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 

būtu jāizvērtē , ņemot vērā pārredzamības, 

vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 

pārvaldības principus, un sniedzamais 

atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 

problēmu neatliekamību, apmēru un 

intensitāti, atbalsta nepieciešamību 

paredzētajās politikas jomās, 

sociālekonomisko rādītāju analīzi un 

dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
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Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 

dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 

atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 

apmērs, kā arī kopējais finansējums šādam 

atbalstam, ņemot vērā Savienības fondu vai 

citu Savienības programmu finansētās 

esošās darbības un pasākumus. 

Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 

dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 

atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 

apmērs, kā arī kopējais finansējums šādam 

atbalstam, ņemot vērā Savienības fondu vai 

citu Savienības programmu finansētās 

esošās darbības un pasākumus. Komisijai 

būtu arī turpmāk jāpapildina tādu 

pieejamo ārējo ekspertu grupa, kurus 

varētu nosūtīt ad hoc veidā darbam 

projektu atbalstīšanai dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Komisijas paziņojumos „ES 

budžeta pārskatīšana”13 un „Budžets 

stratēģijai „Eiropa 2020””14 ir uzsvērts, cik 

būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 

darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 

pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 

Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 

salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 

līmenī. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 

programmu veiktajām atbalsta darbībām 

būtu jānodrošina papildināmība un 

sinerģija ar citām programmām un 

politikas virzieniem valsts, Savienības un 

starptautiskā līmenī. Darbībām 

programmas ietvaros būtu jānodrošina 

iespēja izstrādāt un īstenot risinājumus, 

kuri novērš valsts mēroga problēmas, kam 

ir pārrobežu vai Savienības mēroga 

ietekme, un ar kuriem panāk Savienības 

tiesību aktu konsekventu un saskanīgu 

īstenošanu. Papildus tam šīm darbībām 

būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt 

uzticēšanos un sekmēt sadarbību ar 

Komisiju un starp dalībvalstīm. Turklāt 

Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj 

nodrošināt platformu labas prakses 

nodošanai un savstarpējai apmaiņai līdzīgu 

valstu vidū, kā arī piesaistīt ekspertu 

(11) Komisijas paziņojumos „ES 

budžeta pārskatīšana”13 un „Budžets 

stratēģijai „Eiropa 2020””14 ir uzsvērts, cik 

būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 

darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 

pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 

Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 

salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 

līmenī. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 

programmu veiktajām atbalsta darbībām 

būtu jānodrošina papildināmība un 

sinerģija ar citām programmām un 

politikas virzieniem reģionālā, valsts, 

Savienības un starptautiskā līmenī. 

Darbībām programmas ietvaros būtu 

jānodrošina iespēja izstrādāt un īstenot 

risinājumus, kuri novērš valsts mēroga 

problēmas, kam ir pārrobežu vai 

Savienības mēroga ietekme, un ar kuriem 

panāk Savienības tiesību aktu konsekventu 

un saskanīgu īstenošanu. Papildus tam šīm 

darbībām būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt 

uzticēšanos un sekmēt sadarbību ar 

Komisiju un starp dalībvalstīm. Turklāt 

Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj 

nodrošināt platformu labas prakses 

nodošanai un savstarpējai apmaiņai līdzīgu 

valstu vidū, kā arī piesaistīt ekspertu 
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zināšanas. zināšanas. 

__________________ __________________ 

13 COM(2010) 700, 2010. gada 

19. oktobris. 

13 COM(2010) 700, 2010. gada 

19. oktobris. 

14 COM(2011) 500 galīgā redakcija, 

2011. gada 29. jūnijs. 

14COM(2011) 500 galīgā redakcija, 

2011. gada 29. jūnijs. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Šī regula nosaka finansējumu 

visam programmas laikam, un tas Eiropas 

Parlamentam un Padomei ikgadējās 

budžeta procedūras laikā ir galvenā 

atsauces summa atbilstīgi Eiropas 

Parlamenta, Padomes un Komisijas 

Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu, 

sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 

finanšu pārvaldību 17. punktam. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

13.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13b) Programmas finansēšanu, pēc 

Komisijas iniciatīvas pārvietojot 

piešķīrumus no tehniskās palīdzības, 

varētu uzskatīt tikai par vienreizēju 

risinājumu, kam nevajadzētu radīt 

precedentu attiecībā uz turpmāko šīs 

jomas iniciatīvu finansējumu. Iespējamā 

tiesību akta priekšlikumā par 

programmas pagarināšanu saskaņā ar 

jauno daudzgadu finanšu shēmu varētu 

ietvert atsevišķu jaunu piešķīrumu, kas 

konkrēti paredzēts programmai. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Ņemot vērā to, cik būtiski ir uzturēt 

dalībvalstu centienus ieplānot un īstenot 

strukturālas, institucionālas un 

administratīvas reformas, ir jāatļauj 

līdzfinansējuma likme 100 % apmērā no 

attiecināmajām izmaksām, lai sasniegtu 

programmas mērķus, vienlaikus nodrošinot 

atbilstību līdzfinansējuma un bezpeļņas 

principiem. 

(16) Ņemot vērā to, cik būtiski ir uzturēt 

dalībvalstu centienus ieplānot un īstenot 

strukturālas, institucionālas un 

administratīvas reformas, ir jāatļauj 

līdzfinansējuma likme līdz 100 % apmērā 

no attiecināmajām izmaksām, lai sasniegtu 

programmas mērķus, vienlaikus nodrošinot 

atbilstību līdzfinansējuma un bezpeļņas 

principiem. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai atvieglinātu programmas 

izvērtēšanu, jau pašā sākumā būtu 

jāizveido pienācīga sistēma programmas 

sasniegto rezultātu uzraudzībai. Būtu jāveic 

starpposma izvērtējums, kurā analizē 

programmas mērķu sasniegšanu, tās 

efektivitāti un pievienoto vērtību Eiropas 

līmenī. Noslēguma izvērtējumā papildus 

būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā 

programmas ilgtermiņa ietekme un 

ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu jābalsta uz 

rādītājiem, ar kuriem mēra programmas 

ietekmi. 

(20) Lai atvieglinātu programmas 

izvērtēšanu un definēto mērķu 

sasniegšanu, jau pašā sākumā būtu 

jāizveido pienācīga sistēma programmas 

sasniegto rezultātu uzraudzībai. Šajā 

sistēmā būtu jāņem vērā arī procesā gūtā 

pieredze. Būtu jāsagatavo ikgadējs 

uzraudzības ziņojums par programmas 

īstenošanu, tostarp analīze par to kritēriju 

piemērošanu, ar kuriem novērtē atbalsta 

pieprasījumu, jāveic starpposma 

izvērtējums, kurā analizē programmas 

mērķu sasniegšanu, tās efektivitāti un 

pievienoto vērtību Eiropas līmenī, kā arī 

novērtējums par programmas turpināšanu 

nākamajā plānošanas periodā. Ex post 

izvērtējumā papildus būtu jāiekļauj tādi 

jautājumi kā programmas ilgtermiņa 

ietekme un ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu 

jābalsta uz rādītājiem, ar kuriem mēra 

programmas ietekmi. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a  No programmai paredzētā finanšu 

piešķīruma var segt arī izmaksas, kas 

saistītas ar sagatavošanas, uzraudzības, 

kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 

darbībām, kuras nepieciešamas 

programmas pārvaldībai un tās mērķu 

sasniegšanai, jo īpaši pētījumiem, 

ekspertu sanāksmēm, informēšanas un 

saziņas darbībām, tostarp korporatīvajai 

komunikācijai par Savienības 

politiskajām prioritātēm, ciktāl tās 

saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 

mērķiem, kā arī izmaksas par IT tīkliem, 

kas orientēti uz informācijas apstrādi un 

apmaiņu, un visas pārējās izmaksas par 

tehnisko un administratīvo palīdzību, 

kuras Komisijai rodas programmas 

pārvaldības rezultātā. 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Finansējums programmas 

īstenošanai ir līdz EUR 142 800 000. 

1. Programmas īstenošanai ir 

paredzēts finansējums EUR 142 800 000. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. No programmai paredzētā finanšu 

piešķīruma var segt arī izmaksas, kas 

saistītas ar sagatavošanas, uzraudzības, 

svītrots 
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kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 

darbībām, kuras nepieciešamas 

programmas pārvaldībai un tās mērķu 

sasniegšanai, jo īpaši pētījumiem, 

ekspertu sanāksmēm, informēšanas un 

saziņas darbībām, tostarp korporatīvajai 

komunikācijai par Savienības 

politiskajām prioritātēm, ciktāl tās 

saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 

mērķiem, izmaksas par IT tīkliem, kas 

vērsti uz informācijas apstrādi un 

apmaiņu, un visas pārējās izmaksas par 

tehnisko un administratīvo palīdzību, 

kuras Komisijai rodas programmas 

pārvaldības rezultātā. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 

2019. gada vidum iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei starpposma 

izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 

decembra beigām – ex post izvērtējuma 

ziņojumu. 

2. Komisija iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei ikgadēju 

programmas īstenošanas uzraudzības 

ziņojumu, tostarp analīzi par to, kā 

7. panta 2. punktā minētie kritēriji ir 

piemēroti dalībvalstu iesniegto atbalsta 

pieprasījumu novērtēšanā, ne vēlāk kā 

līdz 2018. gada beigām – starpposma 

izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 

decembra beigām – ex post izvērtējuma 

ziņojumu. 

 

Grozījums Nr.    

Regulas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 

iekļauj informāciju par programmas mērķu 

sasniegšanu, resursu izmantošanas 

efektivitāti un programmas radīto Eiropas 

mēroga pievienoto vērtību, kā arī 

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 

iekļauj informāciju par programmas mērķu 

sasniegšanu, resursu izmantošanas 

efektivitāti un programmas radīto Eiropas 

mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
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novērtējumu par to, vai pēc 2020. gada ir 

jāpielāgo vai jāpagarina finansējums 

programmas aptvertajās jomās. Šajā 

ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 

visi mērķi un darbības joprojām ir 

atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 

iekļauj informāciju par programmas 

ietekmi ilgākā termiņā. 

novērtējumu par to, vai nākamajā finanšu 

shēmā programmas aptvertajās jomās 

finansējums ir jāatjauno ar īpašu 

paredzēto finanšu līdzekļu apjomu. Šajā 

ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 

visi mērķi un darbības joprojām ir 

atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 

iekļauj informāciju par programmas 

ietekmi ilgākā termiņā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 3. punkts 

Regula (ES) Nr. 1303/2013 

91. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. 0,35 % no kopējiem resursiem, no 

kuriem atskaitīts EISI atbalsts, kas minēts 

92. panta 6. punktā, un atbalsts 

vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas minēts 

92. panta 7. punktā, ir atvēlēti tehniskajai 

palīdzībai, ko piešķir pēc Komisijas 

iniciatīvas, no kā līdz EUR 112 233 000 

piešķir Strukturālo reformu atbalsta 

programmai izmantošanai atbilstoši 

minētās programmas darbības jomai un 

mērķim. 

3. 0,35 % no kopējiem resursiem, no 

kuriem atskaitīts EISI atbalsts, kas minēts 

92. panta 6. punktā, un atbalsts 

vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas minēts 

92. panta 7. punktā, ir atvēlēti tehniskajai 

palīdzībai, ko piešķir pēc Komisijas 

iniciatīvas, no kā līdz EUR 112 233 000 

pašreizējās cenās piešķir Strukturālo 

reformu atbalsta programmai izmantošanai 

atbilstoši minētās programmas darbības 

jomai un mērķim. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 1305/2013 

51. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 

6. pantu ELFLA pēc Komisijas ierosmes 

un/vai tās vārdā līdz 0,25 % no sava gada 

piešķīruma var izmantot, lai finansētu 

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 58. pantā 

minētos uzdevumus, ietverot šīs regulas 

52. pantā minētā Eiropas tīkla Lauku 

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 

6. pantu ELFLA pēc Komisijas ierosmes 

un/vai tās vārdā līdz 0,25 % no sava gada 

piešķīruma var izmantot, lai finansētu 

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 58. pantā 

minētos uzdevumus, ietverot šīs regulas 

52. pantā minētā Eiropas tīkla Lauku 
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attīstībai un šīs regulas 53. pantā minētā 

EIP tīkla izveidošanas un darbības 

izmaksas, no kā līdz EUR 30 567 000 

piešķir Strukturālo reformu atbalsta 

programmai izmantošanai atbilstoši 

minētās programmas darbības jomai un 

mērķim. 

attīstībai un šīs regulas 53. pantā minētā 

EIP tīkla izveidošanas un darbības 

izmaksas, no kā līdz EUR 30 567 000 

pašreizējās cenās piešķir Strukturālo 

reformu atbalsta programmai izmantošanai 

atbilstoši minētās programmas darbības 

jomai un mērķim. 
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