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ĪSS PAMATOJUMS

Budžeta kontroles komiteja atzinīgi vērtē Komisijas centienus pāriet no atbilstībā balstīta 
KLP īstenošanas modeļa uz veikumā balstītu modeli.

Tomēr, kā Eiropas Revīzijas palāta norādījusi atzinumā Nr. 7/2018, “šāda pāreja nenozīmē to, 
ka nav jāpārbauda likumība un pareizība”. Ja Komisijas priekšlikumā netiek mainīta 
dalībvalstu uzraudzības loma, Revīzijas palāta uzskata, ka sertifikācijas struktūru veiktā 
likumības un pareizības pārbaude vairs nav obligāta. Nav skaidrs, vai sertifikācijas struktūru 
veiktā pārbaude attiektos uz definīcijām un īpašiem attiecināmības kritērijiem, kas noteikti 
KLP stratēģiskajos plānos. Būtiski mainās ziņojumu sniegšana un tas, kā Komisija gūst 
pārliecību. Komisija vairs nesaņemtu ne kontroles statistiku no maksājumu aģentūrām, ne 
garantijas no sertifikācijas struktūrām attiecībā uz individuāliem lauksaimniekiem veiktiem 
maksājumiem.

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību Komisija saglabā galīgo atbildību par 
budžeta izpildi sadarbībā ar dalībvalstīm, tostarp par dalībvalstīs veiktiem maksājumiem. 
Komisijas priekšlikums vājinās Komisijas atbildību šajā jomā.

Komisija vairs nevarētu izteikt skaitļos to, cik lielā mērā maksājumi ir veikti, pārkāpjot 
noteikumus. Priekšlikums arī apgrūtinātu vienotas revīzijas pieejas piemērošanu, īpaši tādēļ, 
ka tiktu ierobežota sertifikācijas struktūru loma. Nesenās pētniecisko žurnālistu slepkavības 
mums atgādina, ka nav īstais laiks vājināt ES pārbaužu ķēdi, kura attiecas uz finanšu 
darījumiem līdz pat galasaņēmējiem.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” 
secināts, ka kopējai lauksaimniecības 
politikai (turpmāk “KLP”) būtu jāturpina 
stiprināt tās spēja nākotnē reaģēt uz 
grūtībām un iespējām, veicinot 
nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas, 

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” 
secināts, ka kopējai lauksaimniecības 
politikai (turpmāk “KLP”) būtu jāturpina 
stiprināt tās spēja nākotnē reaģēt uz 
grūtībām un iespējām, veicinot 
nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas, 
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cīnoties pret klimata pārmaiņām un 
pielāgojoties tām, kā arī pētniecību un 
inovāciju iznesot ārpus laboratoriju 
sienām un pārņemot tās laukos un tirgū. 
Turklāt KLP būtu arī jāmazina iedzīvotāju 
bažas par lauksaimnieciskās ražošanas 
ilgtspēju.

cīnoties pret klimata pārmaiņām un 
pielāgojoties tām, kā arī pielāgojot un 
pārnesot pētniecību un inovāciju no 
laboratorijām uz praktisko vidi un tirgiem. 
Turklāt KLP būtu arī jāmazina iedzīvotāju 
bažas par lauksaimnieciskās ražošanas 
ilgtspēju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208. pantu 
KLP īstenošana notiek saskaņā ar 
attīstības sadarbības mērķiem, tostarp 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam. Saskaņā ar šo regulu 
veiktajiem pasākumiem nevajadzētu kaitēt 
ne jaunattīstības valstu un jo īpaši 
vismazāk attīstīto valstu pārtikas 
ražošanas spējai un ilgtermiņa pārtikas 
nodrošinājumam, ne Parīzes nolīgumā 
paredzēto Savienības klimata pārmaiņu 
mazināšanas pienākumu izpildei.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja dalībvalsts akreditē vairāk nekā 
vienu maksājumu aģentūru, tai būtu 
jāizraugās viena publiska koordinējošā 
struktūra, kas nodrošinātu fondu 
pārvaldības konsekvenci, uzturētu saikni 
starp Komisiju un dažādajām akreditētajām 
maksājumu aģentūrām un nodrošinātu to, 
ka Komisijas pieprasītā informācija par 
vairāku maksājumu aģentūru darbībām tiek 
sniegta nekavējoties. Turklāt 
koordinējošajai struktūrai būtu jāveic un 

(10) Ja dalībvalsts akreditē vairāk nekā 
vienu maksājumu aģentūru, tai būtu 
jāizraugās viena publiska koordinējošā 
struktūra, kas nodrošinātu fondu 
pārvaldības konsekvenci, uzturētu saikni 
starp Komisiju un dažādajām akreditētajām 
maksājumu aģentūrām un nodrošinātu to, 
ka Komisijas pieprasītā informācija par 
vairāku maksājumu aģentūru darbībām tiek 
sniegta nekavējoties. Turklāt 
koordinējošajai struktūrai būtu jāveic un 
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jākoordinē rīcības, kuru mērķis ir novērst 
jebkādus vispārīgas dabas trūkumus, kas 
radušies valsts līmenī, un būtu jāinformē 
Komisija par jebkādu turpinājumdarbu.

jākoordinē rīcības, kuru mērķis ir novērst 
jebkādus vispārīgas dabas trūkumus, kas 
radušies valsts līmenī, un būtu jāinformē 
Komisija par jebkādu turpinājumdarbu. 
Maksājumu aģentūrām būtu jāattīsta sava 
lauksaimnieku padomdevēja loma un 
jācenšas vienkāršot procedūras un 
nodrošināt atbilstību standartiem Eiropas 
līmenī. Turklāt, atzīstot jaunu īstenošanas 
modeli, dalībvalstīm jāizveido funkcionāli 
neatkarīga starpniecības un pārsūdzības 
struktūra, kurā būtu nodrošinātas 
nepieciešamās speciālās zināšanas un 
ieinteresēto personu pārstāvība.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansējuma summas atbilst gada 
maksimālajiem apjomiem, būtu jāsaglabā 
finanšu disciplīnas mehānisms, ar kuru 
koriģē tiešā atbalsta līmeni. Tomēr 
sliekšņvērtība 2000 EUR apmērā būtu 
jāatceļ. Lai atbalstītu lauksaimniecības 
nozari gadījumos, kad lauksaimniecisko 
ražošanu vai produkcijas izplatīšanu 
ietekmē tirgus norises vai smagas krīzes, 
būtu jāuztur lauksaimniecības rezerve. 
Regulas (ES, Euratom) .../... [jaunā Finanšu 
regula] 12. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
paredzēts, ka apropriācijas, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, drīkst 
pārnest tikai uz nākamo finanšu gadu. Lai 
saņēmējiem un valsts pārvaldes iestādēm 
būtiski vienkāršotu īstenošanu, būtu 
jāizmanto [finansējuma] pastāvīgas 
pārcelšanas mehānisms, ar kuru izmanto 
visas neizlietotās summas no 
lauksaimniecības nozares krīzēm 
paredzētās rezerves, kas izveidota 
2020. gadā. Šajā nolūkā ir vajadzīga tāda 
atkāpe no 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta, kas atļauj 

(14) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansējuma summas atbilst gada 
maksimālajiem apjomiem, būtu jāsaglabā 
finanšu disciplīnas mehānisms, ar kuru 
koriģē tiešā atbalsta līmeni. Tomēr 
sliekšņvērtība 2000 EUR apmērā būtu 
jāatceļ. Lai atbalstītu lauksaimniecības 
nozari gadījumos, kad lauksaimniecisko 
ražošanu vai produkcijas izplatīšanu 
ietekmē tirgus norises vai smagas krīzes, 
būtu jāuztur lauksaimniecības rezerve. 
Krīzes rezervei vajadzētu būt darboties 
spējīgam elastīgam līdzeklim, 
mehānismam, kas ļautu ES labāk reaģēt 
jebkuras tādas krīzes gadījumā, kurai ir 
ES mēroga sekas kādā no 
lauksaimniecības nozarēm, īpaši 
ekonomikas ziņā. Regulas (ES, 
Euratom) .../... [jaunā Finanšu regula] 
12. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
paredzēts, ka apropriācijas, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, drīkst 
pārnest tikai uz nākamo finanšu gadu. Lai 
saņēmējiem un valsts pārvaldes iestādēm 
būtiski vienkāršotu īstenošanu, būtu 
jāizmanto [finansējuma] pastāvīgas 
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lauksaimniecības rezerves apropriācijas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās, pārnest bez laika 
ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajā finanšu 
gadā vai gados. Turklāt attiecībā uz 
2020. finanšu gadu ir vajadzīga otra 
atkāpe, jo kopējā neizlietotā rezerves 
summa, kas pieejama 2020. gada beigās, 
būtu jāpārnes uz 2021. gadu, uz atbilstošo 
jaunās lauksaimniecības rezerves pozīciju, 
neatgriežot to budžeta pozīcijās, kas sedz 
tiešo maksājumu intervences KLP 
stratēģisko plānu satvarā.

pārcelšanas mehānisms, ar kuru izmanto 
visas neizlietotās summas no 
lauksaimniecības nozares krīzēm 
paredzētās rezerves, kas izveidota 
2020. gadā. Šajā nolūkā ir vajadzīga tāda 
atkāpe no 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta, kas atļauj 
lauksaimniecības rezerves apropriācijas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās, pārnest bez laika 
ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajā finanšu 
gadā vai gados. Turklāt attiecībā uz 
2020. finanšu gadu ir vajadzīga otra 
atkāpe, jo kopējā neizlietotā rezerves 
summa, kas pieejama 2020. gada beigās, 
būtu jāpārnes uz 2021. gadu, uz atbilstošo 
jaunās lauksaimniecības rezerves pozīciju, 
neatgriežot to budžeta pozīcijās, kas sedz 
tiešo maksājumu intervences KLP 
stratēģisko plānu satvarā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Komisija būtu jāpilnvaro uz laiku 
apturēt maksājumus arī saistībā ar 
daudzgadu veikuma uzraudzību. Tātad 
gadījumos, kad virzība uz valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktajiem 
mērķrādītājiem kavējas vai ir 
nepietiekama, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai prasīt attiecīgajai dalībvalstij 
veikt vajadzīgo korektīvo rīcību saskaņā ar 
rīcības plānu, kurš jāsagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju, un kurā jāiekļauj 
skaidri progresa rādītāji. Ja dalībvalsts 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
rīcības plāns ir acīmredzami nepietiekams, 
lai situāciju labotu, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai ar īstenošanas aktu uz laiku 
apturēt mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus.

(30) Komisija būtu jāpilnvaro uz laiku 
apturēt maksājumus arī saistībā ar 
daudzgadu veikuma uzraudzību. Tātad 
gadījumos, kad virzība uz valsts KLP 
stratēģiskajā plānā noteiktajiem 
mērķrādītājiem kavējas vai ir 
nepietiekama, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai prasīt attiecīgajai dalībvalstij 
veikt vajadzīgo korektīvo rīcību saskaņā ar 
rīcības plānu, kurš jāsagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju, un kurā jāiekļauj 
skaidri progresa rādītāji. Ja dalībvalsts 
rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
rīcības plāns ir acīmredzami nepietiekams, 
lai situāciju labotu, Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai ar īstenošanas aktu uz laiku 
apturēt mēneša maksājumus vai 
starpmaksājumus. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš tam, kā tiek ievēroti Savienības 
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tiesību akti vides jomā, kā arī ES un 
dalībvalstu saistības saskaņā ar 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un Līgumā paredzētie 
pienākumi. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Būtu jāsaglabā integrētās sistēmas 
pašreizējie galvenie elementi un jo īpaši 
normas, kas attiecas uz lauksaimniecības 
zemesgabalu identifikācijas sistēmu, 
ģeotelpisko un dzīvniekbāzēto pieteikumu 
sistēmu, maksājumtiesību identifikācijas 
un reģistrācijas sistēmu, saņēmēju 
identitātes reģistrēšanas sistēmu un 
kontroles un sodu sistēmu. Lai nodrošinātu 
to, ka visā Savienībā ir pieejami 
visaptveroši un salīdzināmi dati tādām 
vajadzībām kā agrovides un klimata 
politikas uzraudzība un Copernicus 
Sentinel satelītu un dienestu savākto 
pilnīgo, bezmaksas un atvērto datu un 
informācijas pastiprināta izmantošana, 
dalībvalstīm papildus tādām informācijas 
tehnoloģijām kā GALILEO un EGNOS 
būtu jāturpina izmantot dati vai 
informācijas produkti, kurus nodrošina 
programma Copernicus. Šajā nolūkā 
integrētajā sistēmā būtu jāiekļauj arī 
platību uzraudzības sistēma.

(47) Būtu jāsaglabā integrētās sistēmas 
pašreizējie galvenie elementi un jo īpaši 
normas, kas attiecas uz lauksaimniecības 
zemesgabalu identifikācijas sistēmu, 
ģeotelpisko un dzīvniekbāzēto pieteikumu 
sistēmu, maksājumtiesību identifikācijas 
un reģistrācijas sistēmu, saņēmēju 
identitātes reģistrēšanas sistēmu un 
kontroles un sodu sistēmu. Lai nodrošinātu 
to, ka visā Savienībā ir pieejami 
visaptveroši un salīdzināmi dati tādām 
vajadzībām kā agrovides un klimata 
politikas uzraudzība un Copernicus 
Sentinel satelītu un dienestu savākto 
pilnīgo, bezmaksas un atvērto datu un 
informācijas pastiprināta izmantošana, 
dalībvalstīm papildus tādām informācijas 
tehnoloģijām kā GALILEO un EGNOS 
būtu jāturpina izmantot dati vai 
informācijas produkti, kurus nodrošina 
programma Copernicus. Šajā nolūkā 
integrētajā sistēmā būtu jāiekļauj arī 
platību uzraudzības sistēma. Šāda 
tehnoloģija būtu jāizmanto, lai ierobežotu 
saimniecībās uz vietas veicamo pārbaužu 
skaitu un samazinātu administratīvo 
slogu lauksaimniekiem. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
48. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Integrētajai sistēmai kā daļai no 
pārvaldības sistēmām, kam vajadzētu būt 
ieviestām KLP īstenošanas nolūkā, būtu 
jānodrošina, ka gada veikuma ziņojumos 
sniegtie agregētie dati ir ticami un 
verificējami. Ņemot vērā to, cik svarīga ir 
integrētās sistēmas pienācīga 
funkcionēšana, ir jānosaka kvalitātes 
prasības. Dalībvalstīm katru gadu būtu 
jānovērtē lauksaimniecības zemesgabalu 
identifikācijas sistēmas, ģeotelpisko 
pieteikumu sistēmas un platību uzraudzības 
sistēmas kvalitāte. Dalībvalstīm būtu arī 
jānovērš visi trūkumi un jāizstrādā rīcības 
plāns, ja to pieprasījusi Komisija.

(48) Integrētajai sistēmai kā daļai no 
pārvaldības sistēmām, kam vajadzētu būt 
ieviestām KLP īstenošanas nolūkā, būtu 
jānodrošina, ka gada veikuma ziņojumos 
sniegtie agregētie dati ir pareizi, ticami un 
verificējami. Ņemot vērā to, cik svarīga ir 
integrētās sistēmas pienācīga 
funkcionēšana, ir jānosaka kvalitātes 
prasības. Dalībvalstīm katru gadu būtu 
jānovērtē lauksaimniecības zemesgabalu 
identifikācijas sistēmas, ģeotelpisko 
pieteikumu sistēmas un platību uzraudzības 
sistēmas kvalitāte. Dalībvalstīm būtu arī 
jānovērš visi trūkumi un jāizstrādā rīcības 
plāns, ja to pieprasījusi Komisija.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Lai gan būtu jāatļauj sodus 
detalizēti noteikt dalībvalstīm, minētajiem 
sodiem vajadzētu būt samērīgiem, 
iedarbīgiem un atturošiem un tiem nebūtu 
jāskar citi sodi, kas noteikti Savienības vai 
valstu tiesību aktos. Lai nodrošinātu 
rezultatīvu un saskanīgu pieeju dalībvalstīs, 
Savienības līmenī ir jāparedz minimālā 
naudassoda likme par neatbilstību, kas 
nolaidības dēļ pieļauta pirmo reizi, 
savukārt atkārtošanai būtu jānoved pie 
augstākiem procentiem, bet tīšas 
neatbilstības sekas varētu būt pat pilnīga 
izslēgšana no maksājuma saņemšanas. Lai 
nodrošinātu sodu samērīgumu gadījumos, 
kad neatbilstība ir maznozīmīga un pieļauta 
pirmo reizi, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
ieviest agrīnās brīdināšanas sistēmu.

(57) Lai gan būtu jāatļauj sodus 
detalizēti noteikt dalībvalstīm, minētajiem 
sodiem vajadzētu būt samērīgiem, 
iedarbīgiem un atturošiem un tiem nebūtu 
jāskar citi sodi, kas noteikti Savienības vai 
valstu tiesību aktos. Lai nodrošinātu 
rezultatīvu un saskanīgu pieeju dalībvalstīs, 
Savienības līmenī ir jāparedz minimālā 
naudassoda likme par neatbilstību, kas 
nolaidības dēļ pieļauta pirmo reizi, 
savukārt atkārtošanai būtu jānoved pie 
augstākiem procentiem, bet tīšas 
neatbilstības sekas varētu būt pat pilnīga 
izslēgšana no maksājuma saņemšanas. Lai 
nodrošinātu sodu samērīgumu gadījumos, 
kad neatbilstība ir maznozīmīga un pieļauta 
pirmo reizi, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
ieviest agrīnās brīdināšanas sistēmu un 
tiesības saņēmējiem sakārtot savu 
individuālo situāciju.

Grozījums Nr. 9
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Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Lai sasniegtu mērķi nodrošināt 
sabiedrības kontroli pār fondu līdzekļu 
izlietojumu, ir nepieciešams darīt 
sabiedrībai zināmu noteikta līmeņa 
informāciju par saņēmējiem. Minētajai 
informācijai būtu jāietver dati par saņēmēja 
identitāti, piešķirto summu un fondu, no 
kura tā piešķirta, un attiecīgā intervences 
tipa vai pasākuma nolūku un būtību. 
Minētās informācijas publicēšanai būtu 
jānotiek tādā veidā, kas pēc iespējas mazāk 
apdraud saņēmēju tiesības uz viņu privātās 
dzīves neaizskaramību un viņu tiesības uz 
personas datu aizsardzību – tiesības, kas 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 7. un 8. pantā.

(69) Lai sasniegtu mērķi nodrošināt 
sabiedrības kontroli pār fondu līdzekļu 
izlietojumu, ir nepieciešams darīt 
sabiedrībai zināmu noteikta līmeņa 
informāciju par saņēmējiem. Minētajai 
informācijai būtu jāietver dati par saņēmēja 
identitāti, piešķirto summu un fondu, no 
kura tā piešķirta, un attiecīgā intervences 
tipa vai pasākuma nolūku un būtību, un tā 
būtu jāpublicē atvērtā un mašīnlasāmā 
formātā. Minētās informācijas 
publicēšanai būtu jānotiek tādā veidā, kas 
pēc iespējas mazāk apdraud saņēmēju 
tiesības uz viņu privātās dzīves 
neaizskaramību un viņu tiesības uz 
personas datu aizsardzību – tiesības, kas 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 7. un 8. pantā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “pārvaldības sistēmas” ir 
pārvaldības struktūras, kas minētas šīs 
regulas II sadaļas II nodaļā, un Savienības 
pamatprasības, kas noteiktas šajā regulā, 
Regulā (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula], tostarp ziņošanas sistēma, kas 
izveidota, lai sniegtu Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 121. pantā 
minēto gada veikuma ziņojumu;

(b) “pārvaldības sistēmas” ir 
pārvaldības struktūras, kas minētas šīs 
regulas II sadaļas II nodaļā, un Savienības 
pamatprasības, kas noteiktas šajā regulā un 
Regulā (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula], tostarp dalībvalstu pienākumi 
attiecībā uz Savienības finanšu interešu 
efektīvu aizsardzību, kā norādīts šīs 
regulas 57. pantā, un ziņošanas sistēma, 
kas izveidota, lai sniegtu Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 121. pantā 
minēto gada veikuma ziņojumu;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
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7. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pētījumus par KLP un fondu 
finansēto pasākumu izvērtējumus, tostarp 
izvērtēšanas metožu uzlabošanu un 
informācijas apmaiņu par KLP 
izmantotajām praksēm, kā arī pētījumus, 
kas veikti kopā ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB);

(f) pētījumus par KLP un fondu 
finansēto pasākumu izvērtējumus, tostarp 
izvērtēšanas metožu uzlabošanu un 
informācijas apmaiņu par KLP 
izmantotajām praksēm, apspriešanos ar 
vietējām, reģionālajām, valsts un 
starptautiskajām ieinteresētajām 
personām, akadēmiskajiem ekspertiem un 
NVO, kā arī pētījumus, kas veikti kopā ar 
Eiropas Investīciju banku (EIB);

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izdevumi, kuri radušies par Regulā 
(ES) Nr. 1308/2013 paredzētajiem 
pasākumiem un kuru atlīdzināšana 
pieprasīta no Komisijas, ir likumīgi un 
pareizi.

(d) izdevumi, kuru atlīdzināšana 
pieprasīta no Komisijas, un jo īpaši 
izdevumi par Regulā (ES) Nr. 1308/2013, 
Regulā (ES) Nr. 228/2013, Regulā (ES) 
Nr. 229/2013 un Regulā (ES) 
Nr. 1144/2014 paredzētajiem pasākumiem 
ir likumīgi un pareizi.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai sertifikācijas struktūras sniegtu atzinumu par visiem izdevumiem, kurus radījuši 
maksājumi galasaņēmējiem un kuru atlīdzināšana pieprasīta no Komisijas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācijas struktūrai ir 
vajadzīgās tehniskās zināšanas. Tā darbojas 
neatkarīgi no attiecīgās maksājumu 
aģentūras un koordinējošās struktūras, kā 
arī no iestādes, kas akreditējusi minēto 

2. Sertifikācijas struktūrai ir 
vajadzīgās tehniskās zināšanas, ne tikai 
raugoties no finanšu pārvaldības aspekta, 
bet arī saistībā ar to plānoto mērķu 
sasniegšanu, kas izvirzīti attiecībā uz 
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aģentūru, un no struktūrām, kas ir 
atbildīgas par KLP īstenošanu un 
uzraudzību.

intervencēm un maksājumiem par 
sabiedriskiem labumiem. Visus datus un 
informāciju, ko izmanto, lai sertifikācijas 
struktūras varētu sniegt apliecinājumu 
tam, ka KLP mērķi un mērķrādītāji 
patiešām ir sasniegti, kā arī izdarītos 
pieņēmumus dara pārredzami pieejamus, 
tie ir balstīti uz pierādījumiem un trešās 
puses var tos pārbaudīt. Tā darbojas 
neatkarīgi no attiecīgās maksājumu 
aģentūras un koordinējošās struktūras, kā 
arī no iestādes, kas akreditējusi minēto 
aģentūru, un no struktūrām, kas ir 
atbildīgas par KLP īstenošanu un 
uzraudzību.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumus, kas minēti 5. panta 2. punktā 
un 6. pantā, Savienība drīkst finansēt tikai 
tad, ja:

Izdevumus, kas minēti 5. panta 2. punktā 
un 6. pantā, Savienība drīkst finansēt tikai 
tad, ja tos ir veikušas akreditētas 
maksājumu aģentūras un:

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – -a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajiem Savienības 
noteikumiem, vai

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – -aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(-aa) attiecībā uz Regulā (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 
minētajiem intervences tipiem:

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa – c punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajām pārvaldības sistēmām, kas 
neaptver attiecināmības nosacījumus, kuri 
individuāliem saņēmējiem noteikti valsts 
KLP stratēģiskajos plānos.

ii) tie veikti saskaņā ar 
piemērojamajām pārvaldības sistēmām, kas 
aptver attiecināmības nosacījumus, kuri 
individuāliem saņēmējiem noteikti valsts 
KLP stratēģiskajos plānos.

Pamatojums

Saskaņā ar vienotas revīzijas principu maksājumu aģentūrām attiecībā uz individuāliem 
saņēmējiem ir jāgarantē visu attiecināmības nosacījumu ievērošana — arī to, kas noteikti 
valstu stratēģiskajos plānos.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas c) punkta i) apakšpunktu 
nepiemēro avansiem, kas saņēmējiem 
izmaksāti saskaņā ar Regulā (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] minētajiem 
intervences tipiem.

Pirmās daļas b) punkta i) apakšpunktu 
nepiemēro avansiem, kas saņēmējiem 
izmaksāti saskaņā ar Regulā (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] minētajiem 
intervences tipiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad pārvaldības sistēmu 
funkcionēšanā tiek konstatēti būtiski 

Gadījumos, kad pārvaldības sistēmu 
funkcionēšanā tiek konstatēti būtiski 
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trūkumi, Komisija var lūgt attiecīgo 
dalībvalsti īstenot vajadzīgo korektīvo 
rīcību saskaņā ar rīcības plānu, kurā 
noteikti skaidri progresa rādītāji, kas 
nosakāmi, apspriežoties ar Komisiju.

trūkumi, Komisija vajadzības gadījumā 
lūdz attiecīgo dalībvalsti īstenot vajadzīgo 
korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, 
kurā noteikti skaidri progresa rādītāji, kas 
nosakāmi, apspriežoties ar Komisiju.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu regulas 127. panta piemērošanas 
vajadzībām Komisija gūst pārliecību no šīs 
regulas 11. pantā minēto sertifikācijas 
struktūru darba, ja vien Komisija nav 
informējusi dalībvalsti, ka attiecībā uz 
konkrētu finanšu gadu tā nevar paļauties uz 
sertifikācijas struktūras darbu, un tā ņem šo 
faktu vērā uz risku balstītā novērtējumā par 
vajadzību pēc Komisijas veiktām revīzijām 
attiecīgajā dalībvalstī.

Finanšu regulas 127. panta piemērošanas 
vajadzībām Komisija var gūt pārliecību no 
šīs regulas 11. pantā minēto sertifikācijas 
struktūru darba, ja vien Komisija nav 
informējusi dalībvalsti, ka attiecībā uz 
konkrētu finanšu gadu tā nevar paļauties uz 
sertifikācijas struktūras darbu, un tā ņem šo 
faktu vērā uz risku balstītā novērtējumā par 
vajadzību pēc Komisijas veiktām revīzijām 
attiecīgajā dalībvalstī.

Pamatojums

Vienotas revīzijas pieeja nenozīmē, ka Komisijai ir pienākums gūt pārliecību no dalībvalstu 
struktūru darba.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu nepiemēro gadījumos, kuros 
nav ievēroti attiecināmības nosacījumi, kas 
jāievēro individuāliem saņēmējiem un 
noteikti valsts KLP stratēģiskajos plānos 
un valsts noteikumos.

Pirmā daļa neaptver gadījumus, kuros nav 
ievēroti attiecināmības nosacījumi, kas 
jāievēro individuāliem saņēmējiem un 
noteikti valsts KLP stratēģiskajos plānos 
un valsts noteikumos.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
57. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievēro atbilstošu piesardzību, 
lai nodrošinātu to, ka 1. punkta 
d) apakšpunktā minētie piemērotie sodi ir 
samērīgi un noteikti pakāpēs atkarībā no 
konstatētās neatbilstības smaguma, apmēra, 
ilguma un atkārtošanās.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas saņem atbalstu no Regulā 
(ES) .../... [KNR 52. pants] minētajiem 
finanšu instrumentiem, pārbauda tikai to 
struktūru līmenī, kas īsteno finanšu 
instrumentus.

Darbības, kas saņem atbalstu no Regulā 
(ES) .../... [KNR 52. pants] minētajiem 
finanšu instrumentiem, pārbauda to 
struktūru līmenī, kas īsteno finanšu 
instrumentus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
58. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārbaudes neveic EIB vai tādas citas 
starptautiskas finanšu iestādes līmenī, kurā 
dalībvalsts ir akcionāre.

Pārbaudes var veikt arī EIB vai tādas citas 
starptautiskas finanšu iestādes līmenī, kurā 
dalībvalsts ir akcionāre.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
64. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot dalībvalstu atbildību par 3. Neskarot dalībvalstu atbildību par 
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integrētās sistēmas īstenošanu un 
piemērošanu, Komisija var lūgt 
specializētu struktūru vai personu 
palīdzību, lai atvieglotu integrētās sistēmas 
izveidi, uzraudzību un darbību, jo īpaši lai 
sniegtu tehniskas konsultācijas dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

integrētās sistēmas īstenošanu un 
piemērošanu, Komisija vajadzības 
gadījumā lūdz specializētu struktūru vai 
personu palīdzību, lai atvieglotu integrētās 
sistēmas izveidi, uzraudzību un darbību, jo 
īpaši lai sniegtu tehniskas konsultācijas 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis reģistrē un glabā visus datus 
un dokumentus par ikgadējo izlaidi, kas 
uzrādīta 52. pantā minētās gada veikuma 
noskaidrošanas kontekstā, un par ziņojumā 
uzrādīto progresu, kas panākts KLP 
stratēģiskajā plānā izvirzīto un saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 115. pantu uzraudzīto mērķrādītāju 
sasniegšanā.

Dalībvalstis reģistrē un glabā visus datus 
un dokumentus par ikgadējo izlaidi, kas 
uzrādīta 52. pantā minētās gada veikuma 
noskaidrošanas kontekstā, un par uzrādīto 
progresu, kas panākts KLP stratēģiskajā 
plānā izvirzīto un saskaņā ar Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
115. pantu uzraudzīto mērķrādītāju 
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
65. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis ierobežo publisko 
piekļuvi 3. un 4. punktā minētajām datu 
kopām, ja saskaņā ar Regulu 
(ES) 2016/679 šāda piekļuve negatīvi 
ietekmētu personas datu konfidencialitāti.

5. Dalībvalstis var ierobežot publisko 
piekļuvi 3. un 4. punktā minētajām datu 
kopām, ja saskaņā ar Regulu 
(ES) 2016/679 šāda piekļuve negatīvi 
ietekmētu personas datu konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu atbilstību nosacījumu Lai nodrošinātu atbilstību nosacījumu 
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sistēmai, dalībvalstis drīkst izmantot savas 
pašreizējās administrācijas un kontroles 
sistēmas.

sistēmai, dalībvalstis izmanto savas 
pašreizējās administrācijas un kontroles 
sistēmas.
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