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ĪSS PAMATOJUMS

Šis tiesību akta priekšlikums, t. s. Omnibus priekšlikums, ir grozīto regulu kopums, kas ir daļa 
no 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) vidusposma 
novērtējuma/pārskatīšanas. Ar šo priekšlikumu cita starpā tiek grozīta Finanšu regula, kā arī 
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF), Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Kopīgo noteikumu regula (KNR) un Eiropas Sociālais fonds (ESF).

Priekšlikumā ir risinātas daudzas Eiropas Parlamenta deputātu paustās bažas, tostarp saistībā 
ar kohēzijas politikas īstenošanas vienkāršošanu.

Priekšlikuma sadaļā, kas veltīta Reģionālās attīstības komitejas (REGI komitejas) 
ekskluzīvajai kompetencei, atzinuma sagatavotāja aplūko tādus jautājumus kā vienkāršotas 
izmaksas, maza mēroga infrastruktūra, sinerģija starp ESI fondiem un Patvēruma, migrācijas 
un integrācijas fondu (AMIF), kā arī Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI 
fondi) un Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF).

Vienkāršošana vienmēr ir bijusi prioritāte Eiropas Parlamenta darba kārtībā. Šim mērķim ir 
veltīta liela daļa no aplūkotā tiesību akta priekšlikuma. Šajā jomā ietilpst arī vienkāršoto 
izmaksu veicināšana. Priekšlikumā risinātas problēmas, uz kurām norādījuši daudzi labuma 
guvēji, proti, nepieciešamība mazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar ESI fondu 
izmantošanu. Atzinuma sagatavotāja šajā saistībā uzskata, ka ir svarīgi panākt līdzsvaru, 
stimulējot ieinteresētās personas, kuras vēlas izmantot vienkāršotās izmaksas, un nesodot 
pārējos, kas vēl nevēlas to darīt.

Vienkāršošanas un elastīguma panākšanas nolūkā atzinuma sagatavotāja vēlas saglabāt 
atsauci uz maza mēroga infrastruktūru ERAF regulā, vienlaikus palielinot tai paredzētā 
atbalsta maksimālo apjomu. 

Pašreizējā migrācijas krīze ir liels izaicinājums Eiropas Savienībai. Politikas ziņā tā ietekmēja 
arī kohēzijas politiku, kura bija jāpielāgo šai jaunajai problēmai, veicot pārplānošanu. Tādēļ 
ar šo tiesību akta priekšlikumu ir ierosinātas izmaiņas ERAF regulā un Kopīgo noteikumu 
regulā, lai veicinātu migrantu un bēgļu integrāciju. Atzinuma sagatavotāja vērtē šīs izmaiņas 
ļoti atzinīgi. Turklāt atzinuma sagatavotāja uzsver, ka ir jānodrošina koordinēšana un sinerģija 
starp ESI fondiem un spēkā esošajiem instrumentiem migrācijas un patvēruma jomā.

Tiesību akta priekšlikumā aplūkota arī saikne starp ESI fondiem un ESIF. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka labākais risinājums ir tāds, ka Eiropas Komisija iesniedz — ārpus 
Omnibus priekšlikuma — atsevišķu priekšlikumu, kurā aplūkota saikne starp ESI fondiem un 
ESIF. Pašreiz ESI fondiem un ESIF ir atšķirīgs tiesiskais regulējums un finansēšanas principi. 
Vienlaikus atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē padziļināto diskusiju par saikni starp ESI 
fondiem un ESIF, ņemot vērā komitejas saspringto laika grafiku. Atzinuma sagatavotāja 
pilnībā apzinās šā jautājuma nozīmību un vēlas sniegt apmierinošu risinājumu gan labuma 
guvējiem, gan attiecībā uz kohēzijas politikas nākotni.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un Budžeta 
kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) LESD 15. pantā ietvertais 
pārredzamības princips, saskaņā ar kuru 
iestādēm jādarbojas iespējami atklāti, 
paredz, ka budžeta izpildes jomā 
iedzīvotājiem jābūt iespējai uzzināt, kur un 
kādiem nolūkiem Savienība izlieto 
līdzekļus. Šāda informācija sekmē 
demokrātiskas debates, veicina iedzīvotāju 
līdzdalību Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesā un stiprina Savienības izdevumu 
institucionālo kontroli un uzraudzību. Šie 
mērķi būtu jāsasniedz, publiskojot –
vēlams, ar modernu komunikācijas rīku 
palīdzību – attiecīgu informāciju par 
visiem Savienības līdzekļu saņēmējiem, 
ņemot vērā šo saņēmēju likumīgās tiesības 
uz konfidencialitāti un drošību un –
attiecībā uz fiziskajām personām – tiesības 
uz privātumu un personas datu aizsardzību. 
Tādēļ iestādēm informācijas publiskošanā 
būtu jāievēro selektīva pieeja saskaņā ar 
samērīguma principu. Lēmumiem par 
publiskošanu būtu jābalstās uz attiecīgiem 
kritērijiem ar mērķi sniegt lietderīgu 
informāciju.

(14) LESD 15. pantā ietvertais 
pārredzamības princips, saskaņā ar kuru 
iestādēm jādarbojas iespējami atklāti, 
paredz, ka budžeta izpildes jomā 
iedzīvotājiem jābūt iespējai uzzināt, kur un 
kādiem nolūkiem Savienība izlieto 
līdzekļus. Šāda informācija sekmē 
demokrātiskas debates, veicina iedzīvotāju 
līdzdalību Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesā un stiprina Savienības izdevumu 
institucionālo kontroli un uzraudzību. 
Komunikācija būtu mērķtiecīgāk jāvērš uz 
saņēmējiem un pamanāmības veicināšanu 
pilsoņu acīs, vienlaikus ar konkrētiem 
pasākumiem nodrošinot, ka labuma 
guvēji saņem šo informāciju. Šie mērķi 
būtu jāsasniedz, publiskojot – vēlams, ar 
modernu komunikācijas rīku palīdzību –
attiecīgu informāciju par visiem Savienības 
līdzekļu saņēmējiem, ņemot vērā šo 
saņēmēju likumīgās tiesības uz 
konfidencialitāti un drošību un – attiecībā 
uz fiziskajām personām – tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzību. 
Tādēļ iestādēm informācijas publiskošanā 
būtu jāievēro selektīva pieeja saskaņā ar 
samērīguma principu. Lēmumiem par 
publiskošanu būtu jābalstās uz attiecīgiem 
kritērijiem ar mērķi sniegt lietderīgu 
informāciju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Nolūkā palielināt tiešajā un (24) Nolūkā palielināt tiešajā un 
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netiešajā izpildē īstenoto finanšu 
instrumentu datu saprotamību un 
pārredzamību ir lietderīgi visas pārskatu 
sniegšanas prasības apvienot vienā darba 
dokumentā, kuru pievieno budžeta 
projektam.

netiešajā izpildē īstenoto finanšu 
instrumentu datu saprotamību un 
pārredzamību ir lietderīgi visas pārskatu 
sniegšanas prasības apvienot vienā darba 
dokumentā, kuru pievieno budžeta 
projektam un kuru izmanto atsevišķam 
snieguma vērtējumam un tā ieguldījuma 
ES kohēzijas politikā novērtējumam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Tāpat ir būtiski novērst, ka dažādi 
subjekti ES līdzekļu saņēmējus attiecībā uz 
šo līdzekļu izmantojumu revidē vairākas 
reizes. Tāpēc ir nepieciešams paredzēt 
iespēju izmantot neatkarīgu revidentu jau 
veikto revīziju ar nosacījumu, ka tā balstās 
uz starptautiski pieņemtiem standartiem, 
nodrošina pietiekamu pārliecību un ir 
veikta attiecībā uz finanšu pārskatiem un 
ziņojumiem, kuros atspoguļots Savienības 
iemaksas izmantojums. Šī revīzija tad būtu 
jāizmanto par pamatu vispārējam ticamības 
apliecinājumam par ES līdzekļu 
izmantojumu.

(59) Tāpat ir būtiski novērst, ka dažādi 
dalībvalstu un Savienības subjekti ES 
līdzekļu saņēmējus attiecībā uz šo līdzekļu 
izmantojumu revidē vairākas reizes. Tāpēc 
ir nepieciešams paredzēt iespēju izmantot 
neatkarīgu revidentu jau veikto revīziju ar 
nosacījumu, ka tā balstās uz starptautiski 
pieņemtiem standartiem, nodrošina 
pietiekamu pārliecību un ir veikta attiecībā 
uz finanšu pārskatiem un ziņojumiem, 
kuros atspoguļots Savienības iemaksas 
izmantojums. Šī revīzija tad būtu jāizmanto 
par pamatu vispārējam ticamības
apliecinājumam par ES līdzekļu 
izmantojumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Ir būtiski dot dalībvalstīm iespēju 
pieprasīt, lai resursi, kas tām iedalīti 
saskaņā ar dalīto izpildi, tiktu pārvietoti 
Savienības līmenī un Komisija tos apgūtu 
tiešajā vai netiešajā izpildē, ja iespējams, 
attiecīgās dalībvalsts labā. Tādējādi tiktu 
optimizēts šo resursu izmantojums un to 
instrumentu izmantojums, kas izveidoti 

svītrots
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saskaņā ar šo regulu vai saskaņā ar 
nozaru regulām, tostarp ESIF regulu, uz 
kuriem dalībvalstis pieprasītu pārvietot 
šos resursus. Lai nodrošinātu šo 
instrumentu efektīvu īstenošanu, ir 
nepieciešams paredzēt, ka tad, ja resursi 
tiek pārvietoti uz instrumentiem, kas 
izveidoti saskaņā ar šo regulu vai saskaņā 
ar nozaru regulām, tostarp ESIF regulu, 
ir piemērojami minēto regulu noteikumi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Pāreja uz elektronisku informācijas 
apmaiņu un dokumentu elektronisku 
iesniegšanu ir būtisks vienkāršošanas 
pasākums, attiecībā uz kuru būtu jāparedz 
skaidri nosacījumi par izmantojamo 
sistēmu akceptēšanu, lai tādējādi radītu 
juridiski korektu vidi, līdztekus dalībnieku, 
saņēmēju un kredītrīkotāju labā saglabājot 
elastību Savienības līdzekļu pārvaldībā, kā 
paredzēts šajā regulā.

(88) Pāreja uz elektronisku informācijas 
apmaiņu un dokumentu elektronisku 
iesniegšanu, tostarp attiecīgā gadījumā e-
iepirkumu, ir būtisks vienkāršošanas 
pasākums, attiecībā uz kuru būtu jāparedz 
skaidri nosacījumi par izmantojamo 
sistēmu akceptēšanu, lai tādējādi radītu 
juridiski korektu vidi, līdztekus dalībnieku, 
saņēmēju un kredītrīkotāju labā saglabājot 
elastību Savienības līdzekļu pārvaldībā, kā 
paredzēts šajā regulā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
108. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(108) Savienības publiskajam 
iepirkumam būtu jānodrošina, ka 
Savienības līdzekļi tiek izlietoti efektīvi, 
pārredzami un atbilstīgi. Šajā sakarā ar 
elektronisko iepirkumu būtu jāveicina 
uzlabojumi Savienības līdzekļu 
izmantošanā un lielāka iepirkuma līgumu 
pieejamība visiem ekonomikas 
dalībniekiem.

(108) Savienības publiskajam 
iepirkumam būtu jānodrošina, ka 
Savienības līdzekļi tiek izlietoti efektīvi, 
pārredzami un atbilstīgi, vienlaikus 
mazinot ES finansējuma saņēmēju un 
vadošo iestāžu administratīvo slogu. Šajā 
sakarā ar elektronisko iepirkumu būtu 
jāveicina uzlabojumi Savienības līdzekļu 
izmantošanā un lielāka iepirkuma līgumu 
pieejamība visiem ekonomikas 
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dalībniekiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
125. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(125) Lai vienkāršotu procedūras un 
uzlabotu šīs regulas saprotamību, būtu 
jāvienkāršo un jāracionalizē noteikumi par 
dotācijas pieteikuma, uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus un dotācijas nolīguma 
saturu.

(125) Lai vienkāršotu procedūras un 
uzlabotu šīs regulas saprotamību, būtu 
jāvienkāršo un jāracionalizē noteikumi par 
dotācijas pieteikuma, uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus un dotācijas nolīguma 
saturu, īpaši tādēļ, lai veicinātu publiskā 
un privātā sektora partnerības un panāktu 
sinerģiju no apvienošanas ar citiem ES 
finansējuma avotiem un privātajām 
investīcijām.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
136. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(136) Pēdējos gados Savienība arvien 
vairāk ir izmantojusi finanšu instrumentus, 
kas ļauj ES budžetam nodrošināt lielāku 
sviras efektu, taču vienlaikus tie šim 
budžetam rada finanšu risku. Minētie 
finanšu instrumenti ietver ne tikai tādus 
finanšu instrumentus, uz kuriem Finanšu 
regula jau attiecas, bet arī citus 
instrumentus, piemēram, budžeta garantijas 
un finansiālo palīdzību, uz ko līdz šim 
attiecās tikai noteikumi, kas paredzēti to 
attiecīgajos pamataktos. Lai nodrošinātu 
šim instrumentu kopumam piemērojamo 
principu homogenitāti, ir nepieciešams 
izveidot kopēju satvaru un apvienot šo 
instrumentu regulējumu jaunā sadaļā, kurā 
papildus spēkā esošajiem noteikumiem, kas 
piemērojami finanšu instrumentiem, ir 
iedaļas par budžeta garantijām un 
finansiālo palīdzību dalībvalstīm vai 

(136) Pēdējos gados Savienība arvien 
vairāk ir izmantojusi finanšu instrumentus, 
kam vajadzētu ļaut ES budžetam 
nodrošināt lielāku sviras efektu, taču 
vienlaikus tie šim budžetam rada finanšu 
risku. Minētie finanšu instrumenti ietver ne 
tikai tādus finanšu instrumentus, uz kuriem 
Finanšu regula jau attiecas, bet arī citus 
instrumentus, piemēram, budžeta garantijas 
un finansiālo palīdzību, uz ko līdz šim 
attiecās tikai noteikumi, kas paredzēti to 
attiecīgajos pamataktos. Lai nodrošinātu 
šim instrumentu kopumam piemērojamo 
principu homogenitāti, ir nepieciešams 
izveidot kopēju satvaru un apvienot šo 
instrumentu regulējumu jaunā sadaļā, kurā 
papildus spēkā esošajiem noteikumiem, kas 
piemērojami finanšu instrumentiem, ir 
iedaļas par budžeta garantijām un 
finansiālo palīdzību dalībvalstīm vai 
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trešām valstīm. trešām valstīm.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
137. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(137) Finanšu instrumenti var būt vērtīgs 
veids, kā vairot Savienības līdzekļu 
ietekmi, minētos līdzekļus apvienojot ar 
citiem līdzekļiem un radot sviras efektu. 
Finanšu instrumenti būtu jāizmanto tikai 
tad, ja nepastāv risks, ka tie izkropļos tirgu 
vai nebūs saderīgi ar valsts atbalsta 
noteikumiem.

(137) Finanšu instrumenti var būt vērtīgs 
veids, kā vairot Savienības līdzekļu 
ietekmi, ja šie līdzekļi veido sinerģiju ar 
citiem līdzekļiem un rada sviras efektu. 
Finanšu instrumenti būtu jāizmanto tikai 
tad, ja nepastāv risks, ka tie aizvietos esošo 
publisko vai privāto finansējumu,
izkropļos tirgu vai nebūs saderīgi ar valsts 
atbalsta noteikumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
138. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(138) Attiecībā uz gada apropriācijām, ko 
konkrētai programmai apstiprina Eiropas 
Parlaments un Padome, finanšu instrumenti 
būtu jāizmanto, balstoties uz ex ante 
izvērtējumu, kura rezultāti liecina, ka tie 
dod iespēju efektīvi sasniegt Savienības 
politikas mērķus.

(138) Attiecībā uz gada apropriācijām, ko 
konkrētai programmai apstiprina Eiropas 
Parlaments un Padome, finanšu instrumenti 
būtu jāizmanto, balstoties uz ex ante 
izvērtējumu, kura rezultāti liecina, ka tie 
dod iespēju efektīvi sasniegt Savienības 
politikas mērķus, tostarp ES kohēzijas 
politikas tematiskos mērķus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
144. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(144) Būtu jāprecizē, ka tad, ja finanšu 
instrumentus kombinē ar citiem atbalsta 
veidiem no Savienības budžeta, būtu 
jāpiemēro finanšu instrumentu noteikumi. 

(144) Būtu jāprecizē, ka tad, ja finanšu 
instrumentus kombinē ar citiem atbalsta 
veidiem no Savienības budžeta, būtu 
jāpiemēro no konkrētās nozares tiesību 
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Attiecīgā gadījumā šie noteikumi būtu 
jāpapildina ar konkrētām prasībām, kas 
izriet no nozares tiesību aktiem.

aktiem izrietoši noteikumi. Attiecīgā 
gadījumā šie noteikumi būtu jāpapildina ar 
konkrētām prasībām, kas saistītas ar 
finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
147. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(147) Savienība nesen ir ieviesusi 
nozīmīgas iniciatīvas, kas balstās uz 
budžeta garantijām, piemēram, Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) vai 
Eiropas fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA). 
Minēto instrumentu raksturlielumi nozīmē, 
ka tie Savienībai rada iespējamās saistības 
un prasa veidot līdzekļu uzkrājumus, lai 
radītu likviditātes rezerves, kas dod iespēju 
budžeta ietvaros pienācīgi reaģēt uz 
maksājumu saistībām, kuras var rasties 
minēto iespējamo saistību rezultātā. 
Nolūkā nodrošināt Savienības 
kredītreitingu un tādējādi tās spēju efektīvi 
nodrošināt finansējumu, ir būtiski svarīgi, 
lai iespējamo saistību apstiprināšanā, 
uzkrājumu veidošanā un uzraudzībā tiktu 
ievērots stingrs noteikumu kopums, kas 
attiecināms uz visām budžeta garantijām.

(147) Savienība nesen ir ieviesusi 
nozīmīgas iniciatīvas, kas balstās uz 
budžeta garantijām, piemēram, Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) vai 
Eiropas fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA). 
Minēto instrumentu raksturlielumi nozīmē, 
ka tiem būtu jārada Savienībai iespējamās 
saistības un jāprasa veidot līdzekļu 
uzkrājumus, lai radītu likviditātes rezerves, 
kas dod iespēju budžeta ietvaros pienācīgi 
reaģēt uz maksājumu saistībām, kuras var 
rasties minēto iespējamo saistību rezultātā. 
Nolūkā nodrošināt Savienības 
kredītreitingu un tādējādi tās spēju efektīvi 
nodrošināt finansējumu, ir būtiski svarīgi, 
lai iespējamo saistību apstiprināšanā, 
uzkrājumu veidošanā un uzraudzībā tiktu 
ievērots stingrs noteikumu kopums, kas 
attiecināms uz visām budžeta garantijām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
171. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(171) Lai atvieglotu ieguldījumus 
kultūras un ilgtspējīga tūrisma 
infrastruktūrā, neskarot ES vides tiesību 
aktu, jo īpaši direktīvu par stratēģisko vides 
novērtējumu un ietekmes uz vidi 
novērtējumu pilnīgu īstenošanu, būtu 
jāsvītro daži ierobežojumi attiecībā uz šo 

(171) Vajadzētu saglabāt ieguldījumus
maza mēroga kultūras un ilgtspējīga 
tūrisma infrastruktūrā, neskarot ES vides 
tiesību aktu, jo īpaši direktīvu par 
stratēģisko vides novērtējumu un ietekmes 
uz vidi novērtējumu pilnīgu īstenošanu. 
Pamatotos gadījumos šo ieguldījumu 
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ieguldījumu atbalsta apmēru. atbalsta apmēru varētu palielināt.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
172. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(172) Lai risinātu problēmas, ko rada 
migrantu un bēgļu arvien pieaugošās 
plūsmas, būtu jāprecizē mērķi, kuru 
sasniegšanai ERAF var izmantot migrantu 
un bēgļu atbalstam.

(172) Lai risinātu problēmas, ko rada 
migrantu un bēgļu arvien pieaugošās 
plūsmas, būtu jāprecizē mērķi, kuru 
sasniegšanai ERAF var izmantot migrantu 
un bēgļu, kuriem piešķirta starptautiska 
aizsardzība, atbalstam. Šis ieguldījums var 
būt efektīvs, īpaši valstīs, kuras sevišķi 
pakļautas migrācijas plūsmām, ja to 
papildina patiesa solidaritātes principa 
piemērošana visā Eiropā un tādējādi arī 
pasākumi, kuru mērķis ir godīgi sadalīt 
slogu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
172.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(172a) Horizontāli principi, tādi kā 
partnerību iesaiste, ilgtspējīga attīstība, 
dzimumu līdztiesība un nediskriminācija, 
ir devuši nozīmīgu ieguldījumu ESI fondu 
īstenošanā un būtu jāievēro attiecībā uz 
jebkādiem ieguldījumiem, kas saistīti ar
Savienības budžetu, tostarp finanšu 
instrumentiem un ESIF.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
176. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(176) Lai maksimāli palielinātu visu (176) Lai maksimāli palielinātu visu 
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Savienības fondu sinerģiju ar mēŗki
efektīvi risināt migrācijas un patvēruma 
problēmas, būtu jānodrošina, ka, 
tematiskos mērķus konkrētā fonda 
noteikumos izsakot prioritātēs, šīs 
prioritātes attiecas uz katra fonda pienācīgu 
izmantojumu šajās jomās.

Savienības fondu sinerģiju ar mērķi
efektīvi risināt migrācijas un patvēruma 
problēmas, būtu jānodrošina, ka, 
tematiskos mērķus konkrētā fonda 
noteikumos izsakot prioritātēs, šīs 
prioritātes attiecas uz katra fonda pienācīgu 
izmantojumu šajās jomās. Attiecīgā 
gadījumā ir ieteicams nodrošināt 
saskaņošanu ar Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fondu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
178. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(178) Lai optimizētu dalībvalstīm 
saskaņā ar kohēzijas politiku iedalīto 
finanšu resursu izmantojumu, ir 
nepieciešams dot dalībvalstīm iespēju 
pārvietot ESI fondu piešķīrumu uz 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar 
Finanšu regulu vai saskaņā ar nozaru 
regulām.

svītrots

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
184. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(184) Pieņemot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2015/1017 (2015. 
gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu, Eiropas Investīciju 
konsultāciju centru un Eiropas Investīciju 
projektu portālu – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds, nolūks bija dot 
dalībvalstīm iespēju izmantot ESI fondus, 
lai palīdzētu finansēt atbalstāmos
projektus, kuriem tiek sniegta ES 
garantija no ESIF. Būtu jāievieš konkrēts 
noteikums, ar kuru paredz noteikumus, kuri 
dotu iespēju panākt labāku mijiedarbību un 

(184) Pieņemot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2015/1017 (2015. 
gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu, Eiropas Investīciju 
konsultāciju centru un Eiropas Investīciju 
projektu portālu – Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds, dalībvalstīm tika dota 
iespēja izmantot ESI fondus, lai palīdzētu 
finansēt atbalsttiesīgos projektus, kuros 
investē pati EIB vai kuros investē caur 
EIF ar ES garantijas atbalstu, ar 
nosacījumu, ka šie projekti atbilst 
attiecināmības kritērijiem un mērķiem un 
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papildināmību, kas atvieglotu iespēju 
kombinēt ESI fondus ar EIB finanšu 
produktiem, kuriem ir ESIF Savienības 
garantija,

principiem, kas paredzēti attiecīgo 
instrumentu un ESIF tiesiskajā 
regulējumā. Būtu jāievieš konkrēts 
noteikums, ar kuru paredz noteikumus, kuri 
dotu iespēju panākt labāku mijiedarbību un 
papildināmību, kas atvieglotu iespēju 
kombinēt ESI fondus ar EIB finanšu 
produktiem, kuriem ir ESIF Savienības 
garantija,

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
185.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(185a) Tā kā finanšu instrumenti ir 
atmaksājami, to pārvaldības procedūrām 
jābūt samērīgām. Finanšu starpniekam 
būtu jāveic labuma guvēja un viņa 
projekta tiesību uz atbalstu iepriekšēja 
pārbaude saskaņā ar nosacījumiem, kas 
saistīti ar attiecīgo finanšu instrumentu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
188. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(188) Lai stimulētu privātos ieguldītājus 
līdzieguldīt publiskās politikas projektos, 
būtu jāievieš pieeja par atšķirīgu attieksmi 
pret ieguldītājiem, kura atbilstoši 
konkrētiem nosacījumiem pieļauj, ka ESI 
fondi var ieņemt subordinētu pozīciju 
salīdzinājumā ar privātu ieguldītāju un EIB 
finanšu produktiem, kuriem ir ESIF ES 
garantija. Līdztekus būtu jāparedz 
nosacījumi par šīs atšķirīgās attieksmes 
piemērošanu ESI fondu īstenošanā.

(188) Lai stimulētu privātos ieguldītājus 
līdzieguldīt publiskās politikas projektos, 
būtu jāievieš pieeja par atšķirīgu attieksmi 
pret ieguldītājiem, kuri darbojas saskaņā 
ar tirgus ekonomikas principu, pieļaujot, 
ka ESI fondi var ieņemt dažādu pozīciju 
salīdzinājumā ar privātu ieguldītāju un EIB 
finanšu produktiem, kuriem ir ESIF ES 
garantija.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
199. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(199) Lai panāktu vienkāršoto izmaksu 
iespēju plašu piemērošanu, būtu jāparedz, 
ka attiecībā uz ERAF un ESF darbībām, 
kuru summa nepārsniedz noteiktu 
robežvērtību, ir obligāti jāizmanto vienības 
izmaksu, fiksēto summu vai vienoto likmju 
standartskalas. Līdztekus būtu jāievieš 
papildu metodika vienkāršoto izmaksu 
noteikšanai – budžeta projektu 
izmantošana.

(199) Lai panāktu vienkāršoto izmaksu 
iespēju plašu piemērošanu, būtu jāparedz, 
ka attiecībā uz ERAF un ESF darbībām, 
kuru summa nepārsniedz noteiktu 
robežvērtību, ir jāizmanto vienības 
izmaksu, fiksēto summu vai vienoto likmju 
standartskalas. Līdztekus būtu jāievieš 
papildu metodika vienkāršoto izmaksu 
noteikšanai – budžeta projektu 
izmantošana.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
199.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(199a) Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1296/2013 10. apsvērumā un šīs 
regulas 176. pantā sniegtajiem 
ieteikumiem dalībvalstīm būtu biežāk 
jāizmanto vienkāršoto izmaksu iespējas 
un atsevišķas fiksētās summas, lai 
mazinātu administratīvo slogu un 
vienkāršotu līdzekļu piešķiršanai 
piemērojamos noteikumus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
200. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(200) Lai nodrošinātu, ka vienkāršoto 
izmaksu iespējas tiek piemērotas agrāk un 
mērķtiecīgāk, Komisijai saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz vienības izmaksu vai vienotās 

(200) Lai nodrošinātu, ka vienkāršoto 
izmaksu iespējas tiek piemērotas agrāk un 
mērķtiecīgāk, Komisijai saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt šo regulu 
papildinošus aktus attiecībā uz atšķirīgas 



PE597.458v02-00 14/52 AD\1123920LV.docx

LV

likmes finansējuma standartskalu 
noteikšanu, taisnīgu, objektīvu un 
pārbaudāmu metodi, saskaņā ar kuru to 
nosaka, un finansējumu, kas balstās nevis 
uz izmaksām, bet nosacījumu izpildi 
saistībā ar noteiktu sekmju gūšanu 
programmu īstenošanā vai programmu 
mērķu sasniegšanu. Ir sevišķi svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanas darba gaitā 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem, un šīs apspriešanās rīkotu 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Lai jo īpaši 
nodrošinātu, ka dalība deleģēto aktu 
izstrādē ir vienlīdzīga, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, kas
sistemātiski var piedalīties Komisijas 
ekspertu grupu sanāksmēs, kurās notiek 
deleģēto aktu sagatavošana.

attieksmes pret ieguldītājiem definēšanu 
un piemērošanas noteikumiem, vienības 
izmaksu vai vienotās likmes finansējuma 
standartskalu noteikšanu, taisnīgu, 
objektīvu un pārbaudāmu metodi, saskaņā 
ar kuru to nosaka, un finansējumu, kas 
balstās nevis uz izmaksām, bet nosacījumu 
izpildi saistībā ar noteiktu sekmju gūšanu 
programmu īstenošanā vai programmu 
mērķu sasniegšanu. Ir sevišķi svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanas darba gaitā 
pienācīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem, un šīs apspriešanās rīkotu 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Lai jo īpaši 
nodrošinātu, ka dalība deleģēto aktu 
izstrādē ir vienlīdzīga, Eiropas Parlaments 
un Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, kas 
sistemātiski var piedalīties Komisijas 
ekspertu grupu sanāksmēs, kurās notiek 
deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
208. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(208) Būtu sīkāk jānosaka vadošo iestāžu 
pienākumi attiecībā uz izdevumu 
pārbaudēm gadījumos, kad tiek izmantotas 
vienkāršoto izmaksu iespējas.

(208) Būtu sīkāk jānosaka vadošo iestāžu 
pienākumi attiecībā uz izdevumu 
pārbaudēm gadījumos, kad tiek izmantotas 
vienkāršoto izmaksu iespējas, tostarp 
iespēja vadošajām iestādēm pagarināt 
pārejas periodu līdz programmas 
slēgšanai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mērķu sasniegšanu uzrauga, b) mērķu sasniegšanu uzrauga, 
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izmantojot snieguma rādītājus; izmantojot snieguma rādītājus, kas īpaši 
vērsti uz ex post ietekmi, iznākumiem un 
Savienības pievienoto vērtību;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta izpildē izmantojot dalīto 
izpildi, Komisija un dalībvalstis ievēro 
pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principus un nodrošina Savienības darbību
pamanāmību. Tālab Komisija un 
dalībvalstis izpilda katra savus kontroles un 
revīzijas pienākumus un uzņemas izrietošo 
atbildību, kas noteikta šajā regulā. Papildu 
noteikumus nosaka nozaru noteikumos.

1. Budžeta izpildē izmantojot dalīto 
izpildi, šādus uzdevumus veic dalībvalstis 
un Komisija. Komisija un dalībvalstis 
ievēro pareizas finanšu pārvaldības, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principus un nodrošina Savienības 
darbības pamanāmību. Tālab Komisija un 
dalībvalstis izpilda katra savus kontroles un 
revīzijas pienākumus un uzņemas izrietošo 
atbildību, kas noteikta šajā regulā. Papildu 
noteikumus nosaka nozaru noteikumos.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
62. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Resursus, kas dalībvalstīm iedalīti 
dalītajā izpildē, var izmantot arī 
apvienojumā ar darbībām un 
instrumentiem, kurus īsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013.

9. Resursus, kas dalībvalstīm iedalīti 
dalītajā izpildē, saskaņā ar nozares 
noteikumiem var izmantot arī apvienojumā 
ar darbībām un instrumentiem, kurus īsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) 
par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, 
Eiropas Investīciju konsultāciju centru un 
Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
125. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125. pants svītrots

Resursu pārvietojums uz instrumentiem, 
kas izveidoti saskaņā ar šo regulu vai 

nozares regulām

Resursus, kas piešķirti dalībvalstīm 
saskaņā ar dalīto izpildi, pēc to 
pieprasījuma var pārvietot uz 
instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar šo 
regulu vai saskaņā ar nozares regulām. 
Komisija apgūst šos resursus saskaņā ar 
61. panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktu, 
ja iespējams, par labu attiecīgajai 
dalībvalstij. Turklāt resursus, kas piešķirti 
dalībvalstīm saskaņā ar dalīto izpildi, pēc 
to pieprasījuma var izmantot, lai uzlabotu 
ESIF spēju uzņemties risku. Šādos 
gadījumos piemēro ESIF noteikumus.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
201. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja finanšu instrumentus īsteno 
dalītajā izpildē ar dalībvalstīm, piemēro 
nozaru noteikumus, neskarot 208. panta 2. 
punkta otro daļu.

3. Ja finanšu instrumentus īsteno 
dalītajā izpildē ar dalībvalstīm, piemēro 
nozaru noteikumus.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja finanšu instrumenti ir apvienoti vienā 
nolīgumā ar papildu atbalstu no Savienības 
budžeta, tostarp dotācijām, šo sadaļu 
piemēro visam pasākumam. Ziņošanu veic 
saskaņā ar 242. pantu.

Ja finanšu instrumenti ir apvienoti vienā 
nolīgumā ar papildu atbalstu no Savienības 
budžeta, šo sadaļu piemēro visam 
pasākumam. Ziņošanu veic saskaņā ar 
242. pantu.
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja finanšu instrumentu izveido Regulas 
(ES) Nr. 1303/2013 39. panta īstenošanas 
nolūkā ar iemaksu no Savienības budžeta 
garantijas, piemēro šo sadaļu, izņemot 
201. panta 1. punktu. To īsteno saskaņā 
ar 61. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

svītrots

Pamatojums

Finanšu instrumentu pārvaldību un īstenošanu ESI fondu ietvaros nevajadzētu jaukt ar citu 
ES līmeņa finanšu instrumentu pārvaldību un īstenošanu. Pretējā gadījumā tas radīs 
nopietnas problēmas labuma guvējiem un galasaņēmējiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
208. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nodrošina finanšu 
instrumentu saskaņotu pārvaldību, jo īpaši 
grāmatvedības, ziņošanas, pārraudzības un 
finanšu riska pārvaldības jomā.

3. Komisija nodrošina finanšu 
instrumentu saskaņotu un vienkāršotu
pārvaldību, jo īpaši grāmatvedības, 
ziņošanas, pārraudzības un finanšu riska 
pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
262. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2012/2002
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad Eiropas Parlaments un Padome 
ir pieņēmuši lēmumu Fonda 
izmantošanai, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu par Fonda finansiālā 
pabalsta piešķiršanu un nekavējoties 

4. Kad Eiropas Parlaments un Padome 
pieņem priekšlikumu lēmumam par Fonda 
izmantošanu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu par finansiālu 
ieguldījumu, kas stājas spēkā dienā, kad 
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izmaksā saņēmējvalstij minēto finansiālo 
pabalstu vienā maksājumā. Ja saskaņā ar 
4.a pantu ir izmaksāts avanss, izmaksā tikai 
atlikumu.

Eiropas Parlaments un Padome pieņem 
lēmumu izmantot Fondu, un nekavējoties 
izmaksā saņēmējvalstij minēto finansiālo 
ieguldījumu vienā maksājumā. Ja saskaņā 
ar 4.a pantu ir izmaksāts avanss, izmaksā 
tikai atlikumu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
264. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1301/2013
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) investīcijas iekšējā potenciāla 
attīstībā, investējot iekārtās un 
infrastruktūrā, tostarp kultūras un 
ilgtspējīga tūrisma infrastruktūrā, 
uzņēmumiem paredzētos pakalpojumos un 
atbalstot pētniecības un inovāciju 
institūcijas un investīcijas uzņēmumu 
tehnoloģijās un lietišķajos pētījumos;

e) investīcijas iekšējā potenciāla 
attīstībā, investējot iekārtās un maza 
mēroga infrastruktūrā, tostarp maza 
mēroga kultūras un ilgtspējīga tūrisma 
infrastruktūrā, uzņēmumiem paredzētos 
pakalpojumos un atbalstot pētniecības un 
inovāciju institūcijas un investīcijas 
uzņēmumu tehnoloģijās un lietišķajos 
pētījumos; pamatotos gadījumos atbalsta 
apmēru var palielināt;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
264. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1301/2013
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a regulas 3. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas e) apakšpunktā minētās 
investīcijas uzskata par maza mēroga 
investīcijām, ja to līdzfinansējums no 
ERAF nepārsniedz EUR 10 000 000; šo 
maksimālo robežvērtību paaugstina līdz 
EUR 20 000 000, ja infrastruktūra ir 
uzskatāma par pasaules kultūras 
mantojumu 1972. gada UNESCO 
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Konvencijas par pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību 1. panta 
izpratnē.”;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
264. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1301/2013
5. pants – 9. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalstot migrantu un bēgļu 
uzņemšanu un sociālo un ekonomisko 
integrāciju.

e) atbalstot migrantu un bēgļu, kuriem 
piešķirta starptautiskā aizsardzība,
uzņemšanu un sociālo un ekonomisko 
integrāciju.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
264. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1301/2013
I pielikums – Sociālās infrastruktūras tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Bērnu aprūpe un izglītība cilvēku skaits Atbalstītās bērnu aprūpes vai 
izglītības infrastruktūras jauda

Veselības aprūpe cilvēku skaits Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami 
uzlaboti veselības aprūpes 
pakalpojumi

Mājokļi mājokļa 
vienības

Atjaunoti mājokļi

mājokļa 
vienības

Atjaunoti mājokļi, t. sk. migrantiem 
un bēgļiem (neieskaitot uzņemšanas 
centrus)

Migranti un bēgļi cilvēku skaits Migrantus un bēgļus atbalstošās 
infrastruktūras (izņemot mājokļus) 
jauda

Grozījums

Bērnu aprūpe un izglītība cilvēku skaits Atbalstītās bērnu aprūpes vai 
izglītības infrastruktūras jauda



PE597.458v02-00 20/52 AD\1123920LV.docx

LV

Veselības aprūpe cilvēku skaits Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami 
uzlaboti veselības aprūpes 
pakalpojumi

Mājokļi mājokļa 
vienības

Atjaunoti mājokļi

mājokļa 
vienības

Atjaunoti mājokļi, t. sk. migrantiem 
un bēgļiem, kuriem piešķirta 
starptautiskā aizsardzība,
(neieskaitot uzņemšanas centrus)

Migranti un bēgļi, kuriem 
piešķirta starptautiskā 
aizsardzība

cilvēku skaits Migrantus un bēgļus, kuriem 
piešķirta starptautiskā aizsardzība,
atbalstošās infrastruktūras (izņemot 
mājokļus) jauda

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1301/2013
2. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:

11a) “atmaksājams avanss” ir tāds 
aizdevums projektam, kuru izmaksā vienā 
vai vairākos maksājumos un kura 
atlīdzināšanas nosacījumi ir atkarīgi no 
projekta rezultāta;

Pamatojums

Atmaksājami avansi (“avances récupérables”) ir vairākās dalībvalstīs plaši izplatīti 
instrumenti, ar kuriem atbalsta agrīnā stadijā esošus projektus galvenokārt inovāciju jomā, 
un tiem ir finanšu instrumentu raksturs. Tie joprojām nav ne definēti, ne iekļauti finanšu 
instrumentu definīcijās Kopīgo noteikumu regulā un Finanšu regulā. Šis tiesiskais vakuums 
būtu nekavējoties jānovērš, vēl jo vairāk tāpēc, ka atmaksājamie avansi ES valsts atbalsta 
regulā tiek skaidri definēti kā aizdevumi un līdz ar to kā riska dalīšanas instrumenti.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
2. pants – 31. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) “makroreģionāla stratēģija” ir 
integrēta sistēma, kuru cita starpā var 
atbalstīt ar ESI fondiem un kuras mērķis ir 
risināt kopīgas problēmas konkrētā 
ģeogrāfiskā apgabalā saistībā ar 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kuras 
atrodas vienā ģeogrāfiskā apgabalā un 
tādējādi gūst labumu no ciešākas 
sadarbības, kas palīdz sasniegt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

(31) “makroreģionāla stratēģija” 
saskaņā ar Eiropadomes norādījumiem ir 
integrēta sistēma, kuru cita starpā var 
atbalstīt ar ESI fondiem un kuras mērķis ir 
risināt kopīgas problēmas konkrētā 
ģeogrāfiskā apgabalā saistībā ar 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kuras 
atrodas vienā ģeogrāfiskā apgabalā un 
tādējādi gūst labumu no ciešākas 
sadarbības, kas palīdz sasniegt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
9. pants – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Prioritātes, kas noteiktas katram no ESI 
fondiem konkrētā fonda noteikumos, jo 
īpaši attiecas uz katra fonda atbilstīgu 
izmantojumu migrācijas un patvēruma 
jomās.”

“Prioritātes, kas noteiktas katram no ESI 
fondiem konkrētā fonda noteikumos, jo 
īpaši attiecas uz katra fonda atbilstīgu 
izmantojumu migrācijas un patvēruma 
jomās un attiecīgā gadījumā nodrošina 
saskaņošanu ar Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fondu.”

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. iekļauj šādu 30.a pantu: svītrots

“30.a pants

1. Dalībvalsts ESI fondu piešķīruma 
daļu pēc šīs dalībvalsts pieprasījuma un 
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vienojoties ar Komisiju var pārvietot uz 
vienu vai vairākiem instrumentiem, kas 
izveidoti saskaņā ar Finanšu regulu vai 
saskaņā ar nozares regulām, vai lai 
uzlabotu ESIF spēju uzņemties risku 
saskaņā ar Finanšu regulas 125. pantu. 
Pieprasījums pārvietot ESI fondu 
piešķīrumu jāiesniedz līdz 30. septembrim.

2. Var pārvietot tikai nākamo gadu 
finanšu apropriācijas programmas 
finanšu plānā.

3. Pieprasījumam pievieno 
priekšlikumu grozīt programmu vai 
programmas, no kurām pārvietojums tiks 
veikts. Attiecīgos grozījumus programmā 
un partnerības nolīgumā izdara saskaņā 
ar 30. panta 2. punktu, kuros norāda 
Komisijai pārvietoto kopējo summu par 
katru attiecīgo gadu.”

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
34. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veidot vietējo dalībnieku spējas 
izstrādāt un īstenot darbības, tostarp 
sekmējot viņu projektu vadības spējas;

a) veidot vietējo dalībnieku spējas 
izstrādāt un īstenot darbības, tostarp 
sekmējot viņu projektu vadības spējas, un 
veidot iespējamo galīgo labuma guvēju 
spējas sagatavot un īstenot projektus;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
34. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošināt stratēģijas, darbību un 
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projektu pamanāmību;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
34. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) atlasīt darbības un noteikt atbalsta 
summu, un iesniegt priekšlikumus par 
atbilstības galīgo pārbaudi atbildīgajai 
struktūrai pirms apstiprināšanas;

f) atlasīt darbības un noteikt atbalsta 
summu, un attiecīgā gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par atbilstības galīgo 
pārbaudi atbildīgajai struktūrai pirms 
apstiprināšanas;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
37. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aplēsi par publiskā sektora un 
privātajiem papildu resursiem, ko finanšu 
instruments potenciāli varētu piesaistīt līdz 
galasaņēmēja līmenim (paredzamais sviras 
efekts), tostarp attiecīgā gadījumā 
izvērtējot nepieciešamību pēc atšķirīgas 
pieejas un šādas pieejas līmeni, lai 
piesaistītu partneru resursus no 
privātajiem investoriem, un/vai tādu 
mehānismu aprakstu, kurus izmantos, lai 
noteiktu nepieciešamību pēc atšķirīgas 
pieejas un šādas pieejas apmēru, 
piemēram, konkurences noteikumiem 
atbilstoša vai pienācīgi neatkarīga 
novērtēšanas procesa aprakstu;

c) aplēsi par publiskā sektora un 
privātajiem papildu resursiem, ko finanšu 
instruments potenciāli varētu piesaistīt līdz 
galasaņēmēja līmenim (paredzamais sviras 
efekts):

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 10. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 1303/2013
37. pants – 8. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8. Galasaņēmēji, kas saņem atbalstu 
no ESI fondu finanšu instrumentiem, var 
saņemt arī atbalstu no citas ESI fondu 
prioritātes vai programmas vai no cita 
instrumenta, ko atbalsta no Savienības 
budžeta saskaņā ar piemērojamiem 
Savienības valsts atbalsta noteikumiem. 
Šajā gadījumā katram atbalsta avotam 
veido atsevišķu uzskaiti, un ESI fondu 
finanšu instrumentu atbalsts veido daļu no 
darbības, kuras atbilstīgos izdevumus 
nošķir no citiem palīdzības avotiem.”

“8. Galasaņēmēji, kas saņem atbalstu 
no ESI fondu finanšu instrumentiem, 
attiecīgā gadījumā var saņemt arī atbalstu 
no citas ESI fondu prioritātes vai 
programmas vai no cita instrumenta, ko 
atbalsta no Savienības budžeta, vai no 
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda
saskaņā ar piemērojamiem Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem. Šajā gadījumā 
katram atbalsta avotam veido atsevišķu 
uzskaiti, un ESI fondu finanšu instrumentu 
atbalsts veido atbilstīgos izdevumus, kurus
nošķir no citiem palīdzības avotiem.”

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
38. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) finanšu instrumenti, kas ļauj šā 
ieguldījuma apvienošanu ar EIB finanšu 
produktiem Eiropas Stratēģisko investīciju 
fonda ietvaros.

c) finanšu instrumenti, kas ļauj šo 
ieguldījumu apvienot ar EIB finanšu 
produktiem Eiropas Stratēģisko investīciju 
fonda ietvaros un 38. panta 4. punktā 
minēto citu iestāžu produktiem saskaņā ar 
39.a pantu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) valstij piederošai bankai vai iii) valstij piederošai bankai vai 
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finanšu iestādei, kas izveidota kā juridiska 
persona, kura veic profesionālu finanšu 
darbību un atbilst visiem šādiem 
nosacījumiem:

iestādei, kas izveidota kā juridiska persona, 
kura veic profesionālu finanšu darbību un 
atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbojas saskaņā ar valsts politikas 
mandātu, ko piešķīrusi dalībvalsts attiecīgā 
iestāde valsts vai reģionālā līmenī, lai 
veiktu ekonomiskās attīstības darbību, kas 
veicina ESI fondu mērķus;

– darbojas saskaņā ar valsts politikas 
mandātu, ko piešķīrusi dalībvalsts attiecīgā 
iestāde valsts vai reģionālā līmenī un kas 
līdztekus citām darbībām paredz tādu 
ekonomiskās attīstības darbību veikšanu, 
ar kurām tiek veicināta ESI fondu mērķu 
sasniegšana;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veic attīstības darbību reģionos, 
politikas jomās un nozarēs, kurām 
finansējums no tirgus avotiem parasti nav 
pieejams vai nav pietiekams;

– līdztekus citām darbībām veic 
ekonomiskās attīstības darbības, kuras 
veicina arī ESI fondu mērķu sasniegšanu
reģionos, politikas jomās un nozarēs, 
kurām finansējums no tirgus avotiem 
parasti nav pieejams vai nav pietiekams;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 4. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbojas uz bezpeļņas 
palielināšanas pamata, lai nodrošinātu 
ilgtermiņa finanšu stabilitāti;

– savā darbībā galveno uzmanību 
nepievērš maksimālas peļņas gūšanai, lai 
nodrošinātu savu darbību ilgtermiņa 
finanšu stabilitāti;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 5.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošina, ka šī tiešā līdzdalība 
nesniedz nekādu tiešu vai netiešu labumu 
komercdarbībai, izmantojot nošķirtu 
grāmatvedību, atsevišķu pārvaldību 
komercdarbībai vai jebkādu citu 
pasākumu atbilstoši piemērojamiem 
tiesību aktiem;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
38. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – iii punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir neatkarīgas iestādes uzraudzībā 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

– ir neatkarīgas iestādes uzraudzībā 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
38. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Īstenojot finanšu instrumentu, pirmās 
daļas a)–d) apakšpunktā minētās struktūras 
nodrošina, ka tiek ievēroti piemērojamie
tiesību akti, tostarp noteikumi par ESI 
fondiem, valsts atbalstu, publisko 
iepirkumu, kā arī attiecīgie standarti un 
piemērojamie tiesību akti par nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, 
cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas. Minētās struktūras neizmanto 
nodokļu apiešanas struktūras un neiesaistās 
tajās, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas 
shēmas vai praksi, kas neatbilst labas 
pārvaldības kritērijiem nodokļu jomā, kā 
noteikts ES tiesību aktos, tostarp 
Komisijas ieteikumos un paziņojumos vai 
jebkurā tās oficiālā rīkojumā. Tās neveic 
uzņēmējdarbību un saistībā ar finanšu 
darbību īstenošanu neuztur darījuma 
attiecības ar struktūrām, kas dibinātas 
jurisdikcijās, kuras nesadarbojas ar 
Savienību attiecībā uz starptautiski 
saskaņotu nodokļu standartu par 
pārredzamību un informācijas apmaiņu 
piemērošanu. Minētās struktūras uz savu 
atbildību var noslēgt nolīgumus ar finanšu 
starpniekiem finanšu darbību īstenošanai. 
Tās transponē šajā daļā noteiktās prasības 
līgumos, ko noslēdz ar finanšu 
starpniekiem, kuri izraudzīti piedalīties 
finanšu darbību izpildē saskaņā ar šiem 
nolīgumiem.”

“Īstenojot finanšu instrumentu, pirmās 
daļas a)–d) apakšpunktā minētās struktūras 
ievēro piemērojamos tiesību aktus, tostarp 
noteikumus par ESI fondiem, valsts 
atbalstu, publisko iepirkumu, kā arī 
attiecīgos standartus un piemērojamos
tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas novēršanu, cīņu pret 
terorismu, krāpšanu nodokļu jomā un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 
Minētās struktūras neizmanto nodokļu 
apiešanas struktūras un neiesaistās tajās, jo 
īpaši agresīvas nodokļu plānošanas shēmas 
vai praksi, kas neatbilst labas pārvaldības 
kritērijiem nodokļu jomā, kā noteikts ES 
tiesību aktos. Tās neveic uzņēmējdarbību 
un saistībā ar finanšu darbību īstenošanu 
neuztur darījuma attiecības ar struktūrām, 
kas dibinātas jurisdikcijās, kuras 
nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz 
starptautiski saskaņotu nodokļu standartu 
par pārredzamību un informācijas apmaiņu 
piemērošanu. Minētās struktūras uz savu 
atbildību var noslēgt nolīgumus ar finanšu 
starpniekiem finanšu darbību īstenošanai. 
Tās transponē šajā daļā noteiktās prasības 
līgumos, ko noslēdz ar finanšu 
starpniekiem, kuri izraudzīti piedalīties 
finanšu darbību izpildē saskaņā ar šiem 
nolīgumiem.”

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var izmantot ESI 
fondus, lai veiktu ieguldījumu 38. panta 1. 

1. Vadošās iestādes attiecīgajās 
dalībvalstīs var izmantot ESI fondus, lai 
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punkta c) apakšpunktā minētajos finanšu 
instrumentos nolūkā piesaistīt papildu 
privātā sektora investīcijas.

veiktu ieguldījumu 38. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā minētajos finanšu 
instrumentos, ja mērķis ir piesaistīt papildu 
privātā sektora investīcijas, un turpina 
veicināt ESI fondu mērķu sasniegšanu un 
Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai 
un iekļaujošai izaugsmei īstenošanu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētais 
ieguldījums nedrīkst pārsniegt 25 % no 
galasaņēmējiem sniegtā kopējā atbalsta. Šīs 
regulas 120. panta 3. punkta b) 
apakšpunktā minētajos mazāk attīstītajos 
reģionos finansiālais ieguldījums var 
pārsniegt 25 %, ja tas pienācīgi pamatots ar 
ex ante novērtējumu, bet nedrīkst pārsniegt 
50 %. Šajā punktā minētais kopējais 
atbalsts ietver jaunu aizdevumu un 
garantēto aizdevumu kopsummu, kā arī 
galasaņēmējiem veiktas pašu kapitāla un 
kvazikapitāla investīcijas. Šajā punktā 
minētos garantētos aizdevumus ņem vērā 
tikai tad, ja ESI fondu līdzekļi tiek 
piesaistīti garantijas līgumiem, ko 
aprēķina, pamatojoties uz piesardzīgu ex 
ante riska novērtējumu, ieskaitot jaunu 
aizdevumu bez atlikuma dalāmu summu.

2. Panta 1. punktā minētais 
ieguldījums nedrīkst pārsniegt 15 % no 
galasaņēmējiem sniegtā kopējā atbalsta. Šīs 
regulas 120. panta 3. punkta b) 
apakšpunktā minētajos mazāk attīstītajos 
un pārejas reģionos finansiālais 
ieguldījums var pārsniegt 15 %, ja tas 
pienācīgi pamatots ar ex ante novērtējumu
vai EIB saskaņā ar šā panta 3. punktu 
veikto sagatavošanas novērtējumu, bet 
nedrīkst pārsniegt 30 %. Šajā punktā 
minētais kopējais atbalsts ietver jaunu 
aizdevumu un garantēto aizdevumu 
kopsummu, kā arī galasaņēmējiem veiktas 
pašu kapitāla un kvazikapitāla investīcijas. 
Šajā punktā minētos garantētos 
aizdevumus ņem vērā tikai tad, ja ESI 
fondu līdzekļi tiek piesaistīti garantijas 
līgumiem, ko aprēķina, pamatojoties uz 
piesardzīgu ex ante riska novērtējumu, 
ieskaitot jaunu aizdevumu bez atlikuma 
dalāmu summu.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vadošo iestāžu ziņojumus saskaņā 
ar 46. pantu par darbībām, kas ietver 
finanšu instrumentus saskaņā ar šo pantu, 
balsta uz informāciju, kuru EIB glabā, lai 
sniegtu ziņojumus saskaņā ar ESIF regulas 
16. panta 1. punktu, un kura papildināta ar 
papildu informāciju, kas pieprasīta saskaņā 
ar 46. panta 2. punktu.

4. Vadošo iestāžu ziņojumus saskaņā 
ar 46. pantu par darbībām, kas ietver 
finanšu instrumentus saskaņā ar šo pantu, 
balsta uz informāciju, kuru EIB glabā, lai 
sniegtu ziņojumus saskaņā ar ESIF regulas 
16. panta 1. punktu, un kura papildināta ar 
papildu informāciju, kas pieprasīta saskaņā 
ar 46. panta 2. punktu. Šajā punktā 
noteiktās prasības ļauj nodrošināt 
vienādus ziņošanas nosacījumus saskaņā 
ar šīs regulas 46. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzticēt īstenošanas uzdevumus 
finanšu iestādei, kas vai nu atver fiduciāro 
kontu savā vārdā un vadošās iestādes 
uzdevumā vai izveido atsevišķu 
finansējuma daļu finanšu iestādē 
programmas ieguldījumam. Atsevišķas 
finansējuma daļas gadījumā grāmatvedībā 
atsevišķi uzskaita programmas resursus, 
kas ieguldīti finanšu instrumentā, un citus 
finanšu iestādei pieejamos resursus. 
Fiduciārajos kontos turētos aktīvus un 
šādas atsevišķas finansējuma daļas 
pārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu, ievērojot attiecīgus 
piesardzīgas uzraudzības noteikumus, un 
tiem ir atbilstoša likviditāte.

b) uzticēt īstenošanas uzdevumus 
struktūrai, kas vai nu atver fiduciāro kontu 
savā vārdā un vadošās iestādes uzdevumā 
vai izveido atsevišķu finansējuma daļu 
finanšu iestādē programmas ieguldījumam. 
Atsevišķas finansējuma daļas gadījumā 
grāmatvedībā atsevišķi uzskaita 
programmas resursus, kas ieguldīti finanšu 
instrumentā, un citus finanšu iestādei 
pieejamos resursus. Fiduciārajos kontos 
turētos aktīvus un šādas atsevišķas 
finansējuma daļas pārvalda saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības principu, 
ievērojot attiecīgus piesardzīgas 
uzraudzības noteikumus, un tiem ir 
atbilstoša likviditāte.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Īstenojot 38. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētos finanšu 
instrumentus, šā panta 2. punktā minētās 
struktūras nodrošina, ka tiek ievēroti 
piemērojamie tiesību akti, tostarp 
noteikumi par ESI fondiem, valsts atbalstu, 
publisko iepirkumu, kā arī attiecīgie 
standarti un piemērojamie tiesību akti par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
novēršanu, cīņu pret terorismu, krāpšanu 
nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas. Minētās struktūras neizmanto 
nodokļu apiešanas struktūras un neiesaistās 
tajās, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas 
shēmas vai praksi, kas neatbilst labas 
pārvaldības kritērijiem nodokļu jomā, kā 
noteikts ES tiesību aktos, tostarp 
Komisijas ieteikumos un paziņojumos vai 
jebkurā tās oficiālā rīkojumā. Tās neveic 
uzņēmējdarbību un saistībā ar finanšu 
darbību īstenošanu neuztur darījuma 
attiecības ar struktūrām, kas dibinātas 
jurisdikcijās, kuras nesadarbojas ar 
Savienību attiecībā uz starptautiski 
saskaņotu nodokļu standartu par 
pārredzamību un informācijas apmaiņu 
piemērošanu. Minētās struktūras uz savu
atbildību var noslēgt nolīgumus ar finanšu 
starpniekiem finanšu darbību īstenošanai. 
Tās transponē šajā daļā noteiktās prasības 
līgumos, ko noslēdz ar finanšu 
starpniekiem, kuri izraudzīti piedalīties 
finanšu darbību izpildē saskaņā ar šiem 
nolīgumiem.

6. Īstenojot 38. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētos finanšu 
instrumentus, šā panta 5. punktā minētās 
struktūras ievēro piemērojamos tiesību 
aktus, tostarp noteikumus par ESI 
fondiem, valsts atbalstu, publisko 
iepirkumu, kā arī attiecīgos standartus un 
piemērojamos tiesību aktus par nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, 
cīņu pret terorismu, krāpšanu nodokļu 
jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas. Minētās struktūras neizmanto 
nodokļu apiešanas struktūras un neiesaistās 
tajās, jo īpaši agresīvas nodokļu plānošanas 
shēmas vai praksi, kas neatbilst labas 
pārvaldības kritērijiem nodokļu jomā, kā 
noteikts ES tiesību aktos. Tās neveic 
uzņēmējdarbību un saistībā ar finanšu 
darbību īstenošanu neuztur darījuma 
attiecības ar struktūrām, kas dibinātas
jurisdikcijās, kuras nesadarbojas ar 
Savienību attiecībā uz starptautiski 
saskaņotu nodokļu standartu par 
pārredzamību un informācijas apmaiņu 
piemērošanu. Minētās struktūras uz savu 
atbildību var noslēgt nolīgumus ar finanšu 
starpniekiem finanšu darbību īstenošanai. 
Tās transponē šajā daļā noteiktās prasības 
līgumos, ko noslēdz ar finanšu 
starpniekiem, kuri izraudzīti piedalīties 
finanšu darbību izpildē saskaņā ar šiem 
nolīgumiem.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 2. punktā minētās 7. Šā panta 5. punktā minētās 
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struktūras, īstenojot fondu fondus, daļu no 
īstenošanas var uzticēt finanšu 
starpniekiem ar noteikumu, ka minētās 
struktūras uz savu atbildību nodrošina 
finanšu starpnieku atbilstību Finanšu 
regulas 201. panta 4. punktā un 202. panta 
1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. 
Finanšu starpniekus atlasa atklātā, 
pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā 
procedūrā, izvairoties no interešu konflikta.

struktūras, īstenojot fondu fondus, daļu no 
īstenošanas var uzticēt finanšu 
starpniekiem ar noteikumu, ka minētās 
struktūras uz savu atbildību nodrošina 
finanšu starpnieku atbilstību Finanšu 
regulas 201. panta 4. punktā un 202. panta 
1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. 
Finanšu starpniekus atlasa atklātā, 
pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā 
procedūrā, izvairoties no interešu konflikta.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja vadošās iestādes iegulda ESI 
fondu programmu līdzekļus 38. panta 1. 
punkta c) apakšpunktā minētā esošā 
instrumentā, kura fonda pārvaldnieku jau ir 
izraudzījusies EIB, starptautiskās finanšu 
iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, 
vai valstij piederoša banka vai finanšu 
iestāde, kas izveidota kā juridiska persona, 
kura veic profesionālu finanšu darbību un 
atbilst 38. panta 4. punkta b) apakšpunkta 
iii) punktā noteiktajiem nosacījumiem, tās 
uztic īstenošanas uzdevumus šim fondu 
pārvaldniekam, izmantojot līguma 
slēgšanas tiesību tiešu piešķiršanu.

8. Ja vadošās iestādes iegulda ESI 
fondu programmu līdzekļus 38. panta 1. 
punkta c) apakšpunktā minētā esošā 
instrumentā, kura fonda pārvaldnieku vai 
finanšu starpnieku jau ir izraudzījusies 
EIB, starptautiskās finanšu iestādes, kurās 
dalībvalsts ir akciju turētāja, vai valstij 
piederoša banka vai finanšu iestāde, kas 
izveidota kā juridiska persona, kura veic 
profesionālu finanšu darbību un atbilst 38. 
panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktā 
noteiktajiem nosacījumiem, tās uztic 
īstenošanas uzdevumus šim fondu 
pārvaldniekam vai finanšu starpniekam, 
izmantojot līguma slēgšanas tiesību tiešu 
piešķiršanu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Šīs regulas 38. panta 1. punkta 12. Šīs regulas 38. panta 1. punkta 
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c) apakšpunktā minēto finanšu instrumentu 
gadījumā, kas ir garantijas instrumenta 
veidā, ESI fondi var ieguldīt to aizdevumu 
portfeļu zemākas prioritātes un/vai 
mezonīna daļās, kuras sedz arī ESIF 
Savienības garantija.

c) apakšpunktā minēto finanšu instrumentu 
gadījumā, kas ir garantijas instrumenta 
veidā, dalībvalstis var nolemt, ka ESI 
fondi attiecīgā gadījumā iegulda to 
aizdevumu portfeļu dažādās daļās, kuras 
sedz arī ESIF Savienības garantija. 
Līdzekļus, kas iemaksāti atpakaļ finanšu 
instrumentos no investīcijām vai no 
atbrīvotajiem līdzekļiem, kuri piesaistīti 
garantijas līgumiem, tostarp kapitāla 
atmaksas, ieņēmumus un cita veida 
ienākumus vai peļņu, piemēram, 
procentus, garantijas maksu, dividendes, 
kapitāla ieņēmumus vai jebkurus citus 
investīciju radītus ieņēmumus, un kas ir 
attiecināmi uz atbalstu no ESI fondiem, 
atkārtoti izmanto saskaņā ar attiecīgo ESI 
fondu mērķiem, lai atbalstītu darbības un 
galasaņēmējus atbilstīgi programmai vai 
programmām, no kurām šādi ieguldījumi 
tiek veikti.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
39.a pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Attiecībā uz ERAF, ESF, Kohēzijas 
fondu un EJZF atsevišķu prioritāti un 
attiecībā uz ELFLA atsevišķa veida 
darbību ar līdzfinansējuma likmi līdz 
100 % var noteikt programmas ietvaros, lai 
atbalstītu darbības, ko īsteno, izmantojot 
38. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos 
finanšu instrumentus.

13. Attiecībā uz ERAF, ESF, Kohēzijas 
fondu un EJZF atsevišķu prioritāti un 
attiecībā uz ELFLA atsevišķa veida 
darbību ar līdzfinansējuma likmi, kura 
atbilst 120. panta 3. punktā norādītajiem 
līdzfinansēšanas likmju noteikšanas 
principiem ar pieaugumu līdz 15 %, var 
noteikt programmas ietvaros, lai atbalstītu 
darbības, ko īsteno, izmantojot 38. panta 1. 
punkta c) apakšpunktā minētos finanšu 
instrumentus.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts



AD\1123920LV.docx 33/52 PE597.458v02-00

LV

Regula (ES) Nr. 1303/2013
40. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIB vai citas starptautiskās finanšu 
iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, 
iesniedz izraudzītajām iestādēm kontroles 
ziņojumus ar katru maksājuma pieteikumu. 
Tās turklāt iesniedz Komisijai un 
izraudzītajām iestādēm gada revīzijas 
ziņojumu, kuru sagatavojuši šo struktūru 
ārējie revidenti.

EIB vai citas starptautiskās finanšu 
iestādes, kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, 
līdz katra kalendārā gada 30. jūnijam 
iesniedz izraudzītajām iestādēm kontroles
un snieguma ziņojumus par katru 
maksājuma pieteikumu un iepriekšējā 
kalendārā gada atmaksas apmēru 
galasaņēmējiem. Tās turklāt iesniedz 
Komisijai un izraudzītajām iestādēm gada
revīzijas ziņojumu, kuru sagatavojuši šo 
struktūru ārējie revidenti.

Pamatojums

EIB un citām finanšu iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par rezultātu sasniegšanu un 
ziņošanu par sniegumu attiecībā uz to pārvaldītajiem ESI fondos iekļautajiem finanšu 
instrumentiem, tāpat kā tas tiek prasīts no dotāciju saņēmējiem vai citiem ESI fondu finanšu 
instrumentu pārvaldniekiem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
40. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas 
aktu par šā punkta pirmajā daļā minēto 
kontroles ziņojumu un gada revīzijas 
ziņojumu paraugiem.

Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas 
aktu par šā punkta trešajā daļā minēto 
kontroles ziņojumu un gada revīzijas 
ziņojumu paraugiem.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
40. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Revīzijas palāta veic lietderības 
revīzijas EIB vai citās finanšu iestādēs, 
kurās dalībvalsts ir akciju turētāja, 
attiecībā uz to īstenotiem finanšu 
instrumentiem, kas saistīti ar Savienības 
budžeta līdzekļiem.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
41. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

15.a regulas 41. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

c) nākamos atbilstības periodā 
iesniedzamos starpposma maksājuma 
pieteikumus iesniedz tikai ar šādiem 
nosacījumiem:

“c) otro un nākamos atbilstības periodā 
iesniedzamos starpposma maksājuma 
pieteikumus iesniedz tikai tad, kad vismaz 
60 % no summas, kas minēta iepriekšējā 
starpposma maksājuma pieteikumā, ir 
iztērēti kā atbilstīgie izdevumi 42. panta 1. 
punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē.”

i) attiecībā uz otro starpposma 
maksājuma pieteikumu — kad vismaz 60 
% no summas, kas minēta pirmajā 
starpposma maksājuma pieteikumā, ir 
iztērēti kā atbilstīgie izdevumi 42. panta 1. 
punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē;

ii) attiecībā uz trešo un turpmākajiem 
starpposma maksājuma pieteikumiem —
kad vismaz 85 % no summām, kas 
minētas iepriekšējos starpposma 
maksājuma pieteikumos, ir iztērēti kā 
atbilstīgie izdevumi 42. panta 1. punkta a), 
b) un d) apakšpunkta nozīmē;

Pamatojums

Tiek ierosināts pazemināt trešajai un turpmākajām daļām piemēroto ierobežojumu no 85 % 
uz 60 %, jo tas ir viens no faktoriem, kas ietekmē līdzekļu trūkumu valsts finanšu instrumentu 



AD\1123920LV.docx 35/52 PE597.458v02-00

LV

īstenošanas perioda vidū. Šāds grozījums palielinātu Fonda fonda darbības efektivitāti, 
mazinātu spiedienu uz valstu budžetiem (jo maksājumus uz šiem fondiem ex ante veic vadošā 
iestāde) un nodrošinātu netraucētu īstenošanas procesu, kuru mazāk apdraud pauzes tā 
vidusposmā.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
42. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

15.b regulas 42. panta 3. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

Tādu uz uzņēmumu pašu kapitālu balstītu 
instrumentu gadījumā, kuri minēti 37. 
panta 4. punktā, par kuriem 38. panta 7. 
punkta b) apakšpunktā minētais 
finansēšanas nolīgums ir parakstīts pirms 
2017. gada 31. decembra un kuri līdz 
atbilstības perioda beigām investēja vismaz 
55 % no programmas līdzekļiem, par ko 
uzņemtas saistības attiecīgajā finansēšanas 
nolīgumā, ierobežotu maksājumu summu 
investīcijām galasaņēmējos, kas jāsamaksā 
attiecībā uz laikposmu, kurš nav ilgāks par 
četriem gadiem pēc atbilstības perioda 
beigām, var uzskatīt par atbilstīgiem 
izdevumiem, ja tos iemaksā īpaši šim 
nolūkam atvērtā darījuma kontā, ar 
noteikumu, ka ir ievēroti valsts atbalsta 
noteikumi un ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi.

“Tādu uz uzņēmumu pašu kapitālu balstītu 
instrumentu gadījumā, kuri minēti 37. 
panta 4. punktā, par kuriem 38. panta 7. 
punkta b) apakšpunktā minētais 
finansēšanas nolīgums ir parakstīts pirms 
2018. gada 31. decembra un kuri līdz 
atbilstības perioda beigām investēja vismaz 
55 % no programmas līdzekļiem, par ko 
uzņemtas saistības attiecīgajā finansēšanas 
nolīgumā, ierobežotu maksājumu summu 
investīcijām galasaņēmējos, kas jāsamaksā 
attiecībā uz laikposmu, kurš nav ilgāks par 
četriem gadiem pēc atbilstības perioda 
beigām, var uzskatīt par atbilstīgiem 
izdevumiem, ja tos iemaksā īpaši šim 
nolūkam atvērtā darījuma kontā, ar 
noteikumu, ka ir ievēroti valsts atbalsta 
noteikumi un ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi.”

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 16. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
42. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Ja struktūra, kas īsteno fondu fondu, vai “Ja struktūra, kas īsteno fondu fondu, vai 
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struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus 
atbilstīgi 38. pabta 1. punkta c) 
apakšpunktam un 38. panta 4. punkta a) un
b) apakšpunktam, prasa segt šā panta 1. 
punkta pirmās daļas d) apakšpunktā un 2. 
punktā minētās pārvaldības izmaksas un 
maksu, tās nepārsniedz robežvērtības, 
kuras noteiktas šā panta 6. punktā minētajā 
deleģētajā aktā. Pārvaldības izmaksās 
iekļauj tiešās un netiešās izmaksas, ko 
kompensē atbilstoši izdevumu 
pamatojumam, savukārt pārvaldības maksu 
nosaka atbilstīgi saskaņotai sniegto 
pakalpojumu cenai, kas attiecīgā gadījumā 
noteikta, izmantojot konkurences 
noteikumiem atbilstošu tirgus procesu. 
Pārvaldības izmaksas un maksu pamato ar 
darbības rezultātos balstītu aprēķina 
metodoloģiju.”

struktūras, kas īsteno finanšu instrumentus 
atbilstīgi 38. panta 1. punkta c) 
apakšpunktam un 38. panta 4. punkta a), b) 
un c) apakšpunktam, prasa segt šā panta 1. 
punkta pirmās daļas d) apakšpunktā un 2. 
punktā minētās pārvaldības izmaksas un 
maksu, tās nepārsniedz robežvērtības, 
kuras noteiktas šā panta 6. punktā minētajā 
deleģētajā aktā. Pārvaldības izmaksās 
iekļauj tiešās un netiešās izmaksas, ko 
kompensē atbilstoši izdevumu 
pamatojumam, savukārt pārvaldības maksu 
nosaka atbilstīgi saskaņotai sniegto 
pakalpojumu cenai, kas attiecīgā gadījumā 
noteikta, izmantojot konkurences 
noteikumiem atbilstošu tirgus procesu. 
Pārvaldības izmaksas un maksu pamato ar 
darbības rezultātos balstītu aprēķina 
metodoloģiju.”

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
43.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu no ESI fondiem finanšu 
instrumentiem, kas investēts 
galasaņēmējos, un ieņēmumus un cita 
veida ienākumus vai peļņu, piemēram, 
procentus, garantijas maksu, dividendes, 
kapitāla ieņēmumus vai jebkurus citus šo 
investīciju radītus ieņēmumus, kas ir 
attiecināmi uz atbalstu no ESI fondiem, var 
izmantot atšķirīgai attieksmei pret 
privātiem investoriem, kā arī EIB, 
izmantojot ES garantiju saskaņā ar Regulu 
(ES) 2015/1017. Šo atšķirīgo attieksmi 
pamato ar vajadzību piesaistīt privātu 
darījuma partneru līdzekļus.

1. Atbalstu no ESI fondiem finanšu 
instrumentiem, kas investēts 
galasaņēmējos, un ieņēmumus un cita 
veida ienākumus vai peļņu, piemēram, 
procentus, garantijas maksu, dividendes, 
kapitāla ieņēmumus vai jebkurus citus šo 
investīciju radītus ieņēmumus, kas ir 
attiecināmi uz atbalstu no ESI fondiem, var 
izmantot atšķirīgai attieksmei pret 
investoriem, kas darbojas saskaņā ar 
tirgus ekonomikas principu, kā arī EIB, 
izmantojot ES garantiju saskaņā ar Regulu 
(ES) 2015/1017. Šo atšķirīgo attieksmi 
pamato ar vajadzību piesaistīt privātu 
darījuma partneru līdzekļus un panākt 
sviras efektu attiecībā uz publisko 
finansējumu.
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
43.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētās 
atšķirīgās attieksmes nepieciešamību un 
līmeni nosaka ex ante novērtējumā.

svītrots

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
43.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atšķirīga attieksme nepārsniedz to, 
kas ir nepieciešams, lai radītu stimulus 
privātu darījuma partneru līdzekļu 
piesaistei. Tā pārmērīgi nekompensē 
privātos investorus un EIB, izmantojot ES 
garantiju saskaņā ar Regulu (ES) 
2015/1017. Interešu saskaņošanu nodrošina 
ar atbilstīgu riska un peļņas dalījumu.

3. Atšķirīga attieksme nepārsniedz to, 
kas ir nepieciešams, lai radītu stimulus 
privātu darījuma partneru līdzekļu 
piesaistei. Tā pārmērīgi nekompensē
investorus, kas darbojas saskaņā ar tirgus 
ekonomikas principu, un EIB, izmantojot 
ES garantiju saskaņā ar Regulu (ES) 
2015/1017. Interešu saskaņošanu nodrošina 
ar atbilstīgu riska un peļņas dalījumu.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai šī regula attiektos arī uz valsts un reģionālām attīstību veicinošām bankām. 
Piemēram, Vācijā finanšu instrumentus apstrādā gandrīz tikai un vienīgi attīstību 
veicinošajās bankās. COM priekšlikumā ir minēti tikai privātie investori (atsaucoties uz jauno 
valsts atbalsta koncepciju), savukārt iepriekšējā regulā bija skaidri norādīti arī publiskie 
investori, kas darbojas saskaņā ar tirgus ekonomikas principu.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
43.a pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atšķirīga attieksme pret 
privātajiem investoriem neskar Savienības 
valsts atbalsta noteikumus.

4. Atšķirīga attieksme pret 
investoriem, kas darbojas saskaņā ar 
tirgus ekonomikas principu, neskar 
Savienības valsts atbalsta noteikumus.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 17. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
43.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 149. pantu, lai 
papildinātu šo regulu attiecībā uz 
atšķirīgas attieksmes pret ieguldītājiem 
definīciju un detalizētiem šīs atšķirīgās 
attieksmes piemērošanas nosacījumiem.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
44. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā gadījumā lai segtu tos 
zaudējumus ESI fondu ieguldījuma finanšu 
instrumentā nominālvērtībā, kas rodas no 
negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi 
rodas, neraugoties uz aktīvas finanšu 
līdzekļu pārvaldības, ko veic struktūras, 
kas īsteno finanšu instrumentus;

b) attiecīgā gadījumā lai segtu tos 
zaudējumus ESI fondu ieguldījuma finanšu 
instrumentā nominālvērtībā, kas rodas no 
negatīviem procentiem, ja šie zaudējumi 
rodas, neraugoties uz aktīvu finanšu 
līdzekļu pārvaldību;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 21. punkts
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Regula (ES) Nr. 1303/2013
57. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. regulas 57. panta 3. punktu svītro; svītrots

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 22. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
58. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) punkta f) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:

f) pasākumus, kurus veic, lai izplatītu 
informāciju, atbalstītu tīklu izveidi, veiktu 
saziņas pasākumus, palielinātu informētību 
un veicinātu sadarbību un pieredzes 
apmaiņu, tostarp ar trešām valstīm;

“f) pasākumus, kurus veic, lai izplatītu 
informāciju, atbalstītu tīklu izveidi, veiktu 
saziņas pasākumus par rezultātiem un 
panākumiem, kas gūti ar ESI fondu 
atbalstu, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar trešām valstīm;”

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 23. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
59. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:

“1.b 0,25 % no tehniskajai palīdzībai 
pieejamajiem līdzekļiem izmanto, lai 
veiktu komunikācijas pasākumus 
izpratnes veicināšanai un pilsoņu 
informēšanai par ESI fondu atbalstīto 
projektu rezultātiem un panākumiem; 
šādus komunikācijas pasākumus turpina 
četrus gadus pēc projekta slēgšanas, kad 
projekta rezultāti ir skaidri redzami.”
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
61. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

23.a regulas 61. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

Šo pantu piemēro darbībām, no kurām pēc 
to pabeigšanas gūst neto ienākumus. Šajā 
pantā “neto ienākumi” ir ienākošās naudas 
plūsmas, ko lietotāji tiešā veidā maksā par 
precēm vai pakalpojumiem, kurus 
nodrošina darbība, piemēram, maksas, ko 
lietotāji tiešā veidā maksā par 
infrastruktūras izmantošanu, zemes vai ēku 
pārdošanu vai īri vai arī maksājumiem par 
pakalpojumiem, atskaitot darbības 
izmaksas un ātri nolietojamu iekārtu 
aizvietošanas izmaksas, kas rodas 
attiecīgajā laikposmā. Darbības izmaksu 
ietaupījumus, kas gūti no darbībām, 
uzskata par neto ienākumiem, izņemot 
gadījumus, kad tos kompensē līdzvērtīgs 
darbības subsīdiju samazinājums.

“Šo pantu piemēro darbībām, no kurām 
pēc to pabeigšanas gūst neto ienākumus. 
Šajā pantā “neto ienākumi” ir ienākošās 
naudas plūsmas, ko lietotāji tiešā veidā 
maksā par precēm vai pakalpojumiem, 
kurus nodrošina darbība, piemēram, 
maksas, ko lietotāji tiešā veidā maksā par 
infrastruktūras izmantošanu, zemes vai ēku 
pārdošanu vai īri vai arī maksājumiem par 
pakalpojumiem, atskaitot darbības 
izmaksas un ātri nolietojamu iekārtu 
aizvietošanas izmaksas, kas rodas 
attiecīgajā laikposmā. Darbības izmaksu 
ietaupījumus, kas gūti no darbībām, 
izņemot izmaksu ietaupījumus, kas gūti 
no energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanas, uzskata par neto ienākumiem, 
izņemot gadījumus, kad tos kompensē 
līdzvērtīgs darbības subsīdiju 
samazinājums.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=lv)

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 25. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
65. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Darbībai var piešķirt atbalstu no 
viena vai vairākiem ESI fondiem vai no 
vienas vai vairākām programmām un no 
citiem Savienības instrumentiem, ar 
noteikumu, ka par izdevumiem, kas 

11. Darbībai var piešķirt atbalstu no 
viena vai vairākiem ESI fondiem vai no 
vienas vai vairākām programmām un no 
citiem Savienības instrumentiem, ar 
noteikumu, ka izdevumi, kas deklarēti 
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deklarēti maksājuma pieteikumā vienam no 
ESI fondiem, netiek saņemts nedz atbalsts 
no cita fonda vai Savienības instrumenta, 
nedz arī atbalsts no tā paša fonda citā 
programmā. Izdevumu summu, kas 
jāiekļauj ESI fonda maksājuma pieteikumā, 
var aprēķināt proporcionāli katram ESI 
fondam saskaņā ar dokumentu, kurā 
izklāstīti atbalsta nosacījumi.

maksājuma pieteikumā vienam no ESI 
fondiem, ir saistīti ar atbalstu, kas nav
nedz atbalsts no cita fonda vai Savienības 
instrumenta, nedz arī atbalsts no tā paša 
fonda citā programmā. Izdevumu summu, 
kas jāiekļauj ESI fonda maksājuma 
pieteikumā, var aprēķināt proporcionāli 
katram ESI fondam saskaņā ar dokumentu, 
kurā izklāstīti atbalsta nosacījumi.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 26. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
67. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) finansējums, kas nav saistīts ar 
attiecīgo darbību izmaksām, bet ir balstīts 
uz to nosacījumu izpildi, kuri ir saistīti ar 
īstenošanā gūto progresu vai programmu 
mērķu sasniegšanu. Sīki izstrādātus 
noteikumus par finansēšanas nosacījumiem 
un to piemērošanu izklāsta deleģētajos 
aktos, ko pieņem saskaņā ar 5. punktā 
paredzēto pilnvarojumu.

e) finansējums, kas nav saistīts ar 
attiecīgo darbību izmaksām, bet ir balstīts 
uz to nosacījumu izpildi, kuri ir saistīti ar 
īstenošanā gūto progresu vai programmu 
mērķu sasniegšanu. Sīki izstrādātus 
noteikumus par finansēšanas nosacījumiem 
un to piemērošanu izklāsta deleģētajos 
aktos, ko pieņem saskaņā ar 5.a punktā 
paredzēto pilnvarojumu.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 26. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
67. pants – 2.a punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz šo punktu attiecas pārejas noteikumi, 
kas izklāstīti 152. panta 4. punktā.
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Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 26. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
67. pants – 5. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pievieno šādu daļu: ii) pievieno šādu punktu:

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 149. 
pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
1. punkta pirmās daļas b) un d) 
apakšpunktā minēto standarta likmes 
vienības izmaksu vai vienotās likmes 
finansējuma definīciju, šā punkta pirmās 
daļas a) apakšpunktā minētajām saistītajām 
metodēm un 1. punkta pirmās daļas e)
apakšpunktā minētā atbalsta veidu.”

“5.a Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
149. pantu pieņemt šo regulu papildinošus
deleģētos aktus attiecībā uz 1. punkta 
pirmās daļas b) un d) apakšpunktā minēto 
standarta likmes vienības izmaksu vai 
vienotās likmes finansējuma definīciju, 
5. punkta a) apakšpunktā minētajām 
saistītajām metodēm un 1. punkta pirmās 
daļas e) apakšpunktā minētā atbalsta 
veidu.”

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 29. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
70. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“1.a Tādas darbības saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem, kas aptver visu dalībvalsts 
teritoriju, uzskata par tādām, kas atrodas 
visās programmas teritorijās dalībvalstī. 
Šajos gadījumos izdevumus piešķir 
attiecīgajām programmas teritorijām 
proporcionāli, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, izņemot budžeta piešķīrumu 
programmas teritorijām.”

“1.a Tādas darbības saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem, kas aptver visu dalībvalsts 
teritoriju, uzskata par tādām, kas atrodas 
visās programmas teritorijās dalībvalstī. 
Šajos gadījumos izdevumus piešķir 
attiecīgajām programmas teritorijām 
proporcionāli, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem.”

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 29. punkts – c apakšpunkts
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Regula (ES) Nr. 1303/2013
70. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2.a Attiecībā uz fondiem un EJZF, ja 
ārpus programmas teritorijas īstenotajām 
darbībām saskaņā ar 2. punktu ir ieguvumi 
gan ārpus programmas teritorijas, gan 
programmas teritorijā, izdevumus šīm 
teritorijām piešķir proporcionāli, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
izņemot budžeta piešķīrumu programmas 
teritorijām.”

“2.a Attiecībā uz fondiem un EJZF, ja 
ārpus programmas teritorijas īstenotajām 
darbībām saskaņā ar 2. punktu ir ieguvumi 
gan ārpus programmas teritorijas, gan 
programmas teritorijā, izdevumus šīm 
teritorijām piešķir proporcionāli, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem.”

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 36. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
98. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
noteikumiem, ar noteikumu, ka šādas 
izmaksas ir vajadzīgas apmierinošai 
darbības īstenošanai un ir tieši saistītas ar 
to.”

“ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar noteikumu, ka 
šādas izmaksas ir vajadzīgas apmierinošai 
darbības īstenošanai un ir tieši saistītas ar 
to.”

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 37. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
102. pants – 6.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisijai nav paziņots par neatkarīgo Neatkarīgas kvalitātes pārbaudes 
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kvalitātes pārbaudi 6 mēnešu laikā pēc 
minētās informācijas iesniegšanas
neatkarīgajiem ekspertiem vai ja 
attiecīgais vērtējums ir negatīvs, attiecīgos 
izdevumus atsauc un izdevumu deklarāciju 
attiecīgi izlabo.

rezultātus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc 
minētās informācijas iesniegšanas 
neatkarīgajiem ekspertiem. Ja Komisijai 
nav paziņots par šādu pārbaudi trīs mēnešu 
laikā pēc tās rezultātu iesniegšanas vai ja 
attiecīgais vērtējums ir negatīvs, attiecīgos 
izdevumus atsauc un izdevumu deklarāciju 
attiecīgi izlabo.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 39. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
105. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. regulas 105. panta 2. punkta otro 
teikumu svītro;

39. regulas 105. panta 2. punkta otro 
teikumu aizstāj ar šādu:

“Atlīdzību par kopīga rīcības plāna 
iznākumiem un rezultātiem var saņemt 
tikai tad, ja tie tiek sasniegti pēc 
107. pantā minētā kopīgā rīcības plāna 
apstiprināšanas lēmuma pieņemšanas 
dienas un pirms minētajā lēmumā 
noteiktā īstenošanas laikposma beigām.”

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 40. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
106. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) paredzēto projektu vai projektu 
veidu aprakstu kopā ar starpposma 
mērķiem un attiecīgā gadījumā 
galamērķiem attiecībā uz iznākumiem un 
rezultātiem saistībā ar kopējiem rādītājiem, 
attiecīgā gadījumā iedalot pa prioritārajiem 
virzieniem;

3) paredzēto projektu vai projektu 
veidu aprakstu kopā ar starpposma 
mērķiem un attiecīgā gadījumā 
galamērķiem attiecībā uz iznākumiem un 
rezultātiem saistībā ar kopējiem un 
specifiskiem rādītājiem, attiecīgā gadījumā 
iedalot pa prioritārajiem virzieniem;



AD\1123920LV.docx 45/52 PE597.458v02-00

LV

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 40. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
106. pants – 1. daļa – 6. un 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) panta 6) un 7) punktu svītro. svītrots

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 40. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
106. pants – 1. daļa – 8. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pievieno šādu apakšpunktu:

“ca) kārtību, kādā tiks nodrošināta 
informācijas izplatīšana un komunikācija 
attiecībā uz kopīgo rīcības plānu un 
fondiem.”

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 46. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
115. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīki izstrādāti noteikumi par 
informācijas un komunikācijas 
pasākumiem sabiedrības, potenciālo 
atbalsta saņēmēju un atbalsta saņēmēju 
informēšanai ir paredzēti XII pielikumā.

3. Sīki izstrādāti noteikumi par 
informāciju, komunikāciju un 
pamanāmību sabiedrībai un informācijas 
pasākumi potenciālo atbalsta saņēmēju un 
atbalsta saņēmēju informēšanai ir paredzēti 
XII pielikumā.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
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265. pants – 1. daļa – 47. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
119. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summa, ko no fondiem piešķir tehniskajai 
palīdzībai, nepārsniedz 4 % no kopējās 
summas, kas no fondiem kādā dalībvalstī 
piešķirta darbības programmām darbības 
programmu pieņemšanas brīdī mērķim 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”.

Summa, ko no fondiem piešķir tehniskajai 
palīdzībai, nepārsniedz 4 % no kopējās 
summas, kas no fondiem kādā dalībvalstī 
piešķirta darbības programmām darbības 
programmu pieņemšanas brīdī mērķim 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”. 
0,25 % no šīs summas piešķir 
informācijas un komunikācijas darbībām 
programmas un projektu līmenī, ja tas ir 
nepieciešams, kā noteikts 59. pantā.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 59.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
148. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

59.a regulas 148. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:

“1. Darbībām, par kurām kopējie 
atbilstīgie izdevumi nepārsniedz 
EUR 200 000 attiecībā uz ERAF un 
Kohēzijas fondu, EUR 150 000 attiecībā uz 
ESF vai EUR 100 000 attiecībā uz EJZF, 
veic ne vairāk kā vienu revīziju, ko veic vai 
nu revīzijas iestāde, vai Komisija pirms 
pārskatu iesniegšanas, kuros ir iekļauti 
pabeigtās darbības galīgie izdevumi. Citām 
darbībām veic ne vairāk kā vienu revīziju 
vienā grāmatvedības gadā, kuru veic 
revīzijas iestāde vai Komisija pirms 
pārskatu iesniegšanas, kuros ir iekļauti 
pabeigtās darbības galīgie izdevumi. 
Komisija vai revīzijas iestāde nevienā gadā 
neveic darbību revīziju, ja attiecīgajā gadā 
šādu revīziju ir veikusi Eiropas Revīzijas 
palāta ar noteikumu, ka revīzijas iestāde 
vai Komisija Eiropas Revīzijas palātas šo 

“1. Darbībām, par kurām kopējie 
atbilstīgie izdevumi nepārsniedz 
EUR 300 000 attiecībā uz ERAF un 
Kohēzijas fondu, EUR 200 000 attiecībā uz 
ESF vai EUR 150 000 attiecībā uz EJZF, 
veic ne vairāk kā vienu revīziju, ko veic vai 
nu revīzijas iestāde, vai Komisija pirms 
pārskatu iesniegšanas, kuros ir iekļauti 
pabeigtās darbības galīgie izdevumi. Citām 
darbībām veic ne vairāk kā vienu revīziju 
vienā grāmatvedības gadā, kuru veic 
revīzijas iestāde vai Komisija pirms 
pārskatu iesniegšanas, kuros ir iekļauti 
pabeigtās darbības galīgie izdevumi. 
Komisija vai revīzijas iestāde nevienā gadā 
neveic darbību revīziju, ja attiecīgajā gadā 
šādu revīziju ir veikusi Eiropas Revīzijas 
palāta ar noteikumu, ka revīzijas iestāde 
vai Komisija Eiropas Revīzijas palātas šo 
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darbību veiktās revīzijas rezultātus var 
izmantot savu uzdevumu izpildei.”

darbību veiktās revīzijas rezultātus var 
izmantot savu uzdevumu izpildei.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=LV)

Pamatojums

Tas nozīmē, ka tiek palielinātas robežvērtības, līdz kurām darbībai nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju (vienīgā revīzija) pirms galīgo izdevumu pārskatu iesniegšanas.

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 59.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
149. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

59.b regulas 149. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

“2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 3.
punktā, 12. panta otrajā daļā, 22. panta 7.
punkta ceturtajā daļā, 37. panta 13. punktā, 
38. panta 4. punkta trešajā daļā, 40. panta 
4. punktā, 41. panta 3. punktā, 42. panta 1.
punkta otrajā daļā, 42. panta 6. punktā, 61.
panta 3. punkta otrajā, trešajā, ceturtajā un 
septītajā daļā, 63. panta 4. punktā un 64.
panta 4. punktā, 68. panta 1. punkta otrajā 
daļā, 101. panta ceturtajā daļā, 122. panta 
2. punkta piektajā daļā, 125. panta 8.
punkta pirmajā daļā, 125. panta 9. punktā, 
127. panta 7. un 8. punktā un 144. panta 6.
punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir no 2013. gada 21. decembris līdz 
2020. gada 31. decembrim.”

“2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 
3. punktā, 12. panta otrajā daļā, 22. panta 
7. punkta ceturtajā daļā, 37. panta 
13. punktā, 38. panta 4. punkta trešajā daļā, 
40. panta 4. punktā, 41. panta 3. punktā, 
42. panta 1. punkta otrajā daļā, 42. panta 
6. punktā, 43.a panta 4.a punktā, 61. panta 
3. punkta otrajā, trešajā, ceturtajā un 
septītajā daļā, 63. panta 4. punktā un 
64. panta 4. punktā, 67. panta 5.a punktā, 
68. panta 1. punkta otrajā daļā, 101. panta 
ceturtajā daļā, 122. panta 2. punkta piektajā 
daļā, 125. panta 8. punkta pirmajā daļā, 
125. panta 9. punktā, 127. panta 7. un 
8. punktā un 144. panta 6. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir no 
2013. gada 21. decembra līdz 2020. gada 
31. decembrim.”

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 60. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
152. pants – 4. punkts



PE597.458v02-00 48/52 AD\1123920LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Ja uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 
izsludina, pirms stājas spēkā Regula 
XXX/YYY, ar ko groza pašreizējo regulu, 
vadošā iestāde (vai uzraudzības komiteja 
programmām saskaņā ar mērķi “Eiropas 
teritoriālā sadarbība”) var nolemt 
nepiemērot 67. panta 2.a punktā noteikto 
pienākumu ne ilgāk kā 6 mēnešus, sākot no 
Regulas XXX/YYY spēkā stāšanās 
datuma. Ja dokuments, kurā noteikti 
atbalsta nosacījumi, atbalsta saņēmējam 
tiek iesniegts 6 mēnešu laikā, sākot no 
Regulas XXX/YYY spēkā stāšanās 
datuma, vadošā iestāde var nolemt 
nepiemērot šos grozītos noteikumus.”

“Vadošā iestāde (vai uzraudzības komiteja 
programmām saskaņā ar mērķi “Eiropas 
teritoriālā sadarbība”) var nolemt 
nepiemērot 67. panta 2.a punktā noteikto 
pienākumu ne ilgāk kā 12 mēnešus, sākot 
no Regulas XXX/YYY spēkā stāšanās 
datuma.

Pienācīgi pamatotos gadījumos vadošā 
iestāde vai uzraudzības komiteja 
programmām saskaņā ar mērķi “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” var nolemt 
pagarināt 12 mēnešu pārejas periodu līdz 
programmas slēgšanai. Tā paziņo par 
šādu lēmumu Komisijai pirms pārejas 
perioda beigām.

Pirmā un otrā daļa neattiecas uz 
dotācijām un atmaksājamo palīdzību, kam 
piešķir atbalstu no ESF un kam 
publiskais atbalsts nepārsniedz 
EUR 50 000.”

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 61.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
XII pielikums – 2.1. apakšiedaļa – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

61.a 2.1. apakšiedaļas 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Dalībvalsts un vadošā iestāde 
nodrošina, lai informācijas un 
komunikācijas pasākumi tiktu īstenoti 
saskaņā ar saziņas stratēģiju un lai minētie 

“1. Dalībvalsts un vadošā iestāde 
nodrošina, lai informācijas un 
komunikācijas pasākumi tiktu īstenoti 
saskaņā ar saziņas stratēģiju nolūkā 
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pasākumi pēc iespējas plašāk tiktu 
atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos, 
izmantojot dažādus komunikācijas veidus 
un metodes atbilstošajā līmenī.

uzlabot pamanāmību un mijiedarbību ar 
pilsoņiem un lai minētie pasākumi pēc 
iespējas plašāk tiktu atspoguļoti 
plašsaziņas līdzekļos, izmantojot dažādus 
tehnoloģiskajām inovācijām pielāgotus
komunikācijas veidus un metodes 
atbilstošajā līmenī.”

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 61.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
XII pielikums – 2.2. apakšiedaļa – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

61.b 2.2. apakšiedaļas 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. ERAF un Kohēzijas fonda darbības 
īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs 
sabiedrībai labi redzamā vietā izvieto 
ievērojama izmēra pagaidu informācijas 
stendu par katru darbību, kas sastāv no 
infrastruktūras vai būvdarbu finansēšanas, 
ja darbībai piešķirtais kopējais publiskais 
atbalsts par šādiem darbiem pārsniedz 
EUR 500 000.

“4. ERAF un Kohēzijas fonda darbības 
īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs 
sabiedrībai labi redzamā vietā izvieto 
ievērojama izmēra pagaidu informācijas 
stendu par katru darbību, kas sastāv no 
infrastruktūras vai būvdarbu finansēšanas.”

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – 61.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
XII pielikums – 2.2. apakšiedaļa – 5. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

61.c 2.2. apakšiedaļas 5. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

5. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
darbības pabeigšanas atbalsta saņēmējs 
sabiedrībai labi redzamā vietā izvieto 
ievērojama izmēra pastāvīgu plāksni vai 
informācijas stendu par katru darbību, kas 

“5. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
darbības pabeigšanas atbalsta saņēmējs 
sabiedrībai labi redzamā vietā izvieto 
ievērojama izmēra pastāvīgu plāksni vai 
informācijas stendu par katru darbību, kas 
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atbilst šādiem kritērijiem: atbilst šādam kritērijam:”

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
265. pants – 1. daļa – point 61 d (jauns)
Regula (ES) Nr. 1303/2013
XII pielikums – 2.2. apakšiedaļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

61.d 2.2. apakšiedaļas 5. punkta 
a) apakšpunktu svītro:

a) kopējais publiskais atbalsts 
darbībai pārsniedz EUR 500 000;
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam

Atsauces COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Atbildīgās komitejas
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
21.11.2016

CONT
21.11.2016

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI
21.11.2016

Iesaistītās komitejas - datums, kad 
paziņoja plenārsēdē

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Constanze Krehl
11.1.2017

55. pants – kopīgā komiteju procedūra
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       
19.1.2017

Izskatīšana komitejā 11.10.2016

Pieņemšanas datums 25.4.2017
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver, 
Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela 
Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze 
Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, 
Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, 
Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, 
Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van 
Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, 
Davor Škrlec

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Vladimir Urutchev
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