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Grozījums Nr. 1
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
5. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu, svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Iepriekš nepieredzēta pasaules finanšu 
krīze un ekonomikas lejupslīde ir būtiski 
iedragājušas ekonomisko izaugsmi un 
finansiālo stabilitāti, kā arī izraisījusi 
ievērojamu finansiālās un ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanos vairākās 
dalībvalstīs. Konkrētāk, vairākās 
dalībvalstīs ir nopietnas grūtības vai tām 
draud nopietnas grūtības, jo īpaši saistībā 
ar ekonomisko izaugsmi, finansiālo 
stabilitāti un budžeta deficīta un parāda 
situācijas pasliktināšanos, tostarp 
starptautiskās ekonomikas un finanšu vides 
ietekmes dēļ.

(1) Iepriekš nepieredzēta pasaules finanšu 
krīze un ekonomikas lejupslīde ir būtiski 
iedragājušas ekonomisko izaugsmi un 
finansiālo stabilitāti, kā arī izraisījusi 
ievērojamu finansiālās un ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanos vairākās 
dalībvalstīs. Konkrētāk, vairākās 
dalībvalstīs ir nopietnas grūtības vai tām 
draud nopietnas grūtības, jo īpaši saistībā 
ar ekonomisko izaugsmi, finansiālo 
stabilitāti un budžeta deficīta un parāda 
situācijas pasliktināšanos, kā arī ar aizvien 
lielākām valdību problēmām saņemt 
aizņēmumus tirgos, tostarp starptautiskās 
ekonomikas un finanšu vides ietekmes dēļ.

Or. it

Grozījums Nr. 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Iepriekš nepieredzēta pasaules finanšu 
krīze un ekonomikas lejupslīde ir būtiski 
iedragājušas ekonomisko izaugsmi un 
finansiālo stabilitāti, kā arī izraisījusi 
ievērojamu finansiālās un ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanos vairākās 
dalībvalstīs. Konkrētāk, vairākās 
dalībvalstīs ir nopietnas grūtības vai tām 
draud nopietnas grūtības, jo īpaši saistībā 
ar ekonomisko izaugsmi, finansiālo 
stabilitāti un budžeta deficīta un parāda 
situācijas pasliktināšanos, tostarp 
starptautiskās ekonomikas un finanšu vides 
ietekmes dēļ.

(1) Iepriekš nepieredzēta pasaules finanšu 
krīze un ekonomikas lejupslīde ir būtiski 
iedragājušas ekonomisko izaugsmi un 
finansiālo stabilitāti, kā arī izraisījusi 
ievērojamu finansiālās un ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanos vairākās 
dalībvalstīs. Konkrētāk, vairākās 
dalībvalstīs ir nopietnas grūtības vai tām 
draud nopietnas grūtības, jo īpaši saistībā 
ar ekonomisko izaugsmi, finansiālo 
stabilitāti un budžeta deficīta un parāda 
situācijas pasliktināšanos, kā arī ar 
nenoliedzami grūto uzdevumu samazināt 
parādu, tostarp starptautiskās ekonomikas 
un finanšu vides ietekmes dēļ.

Or. it

Grozījums Nr. 4
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai sekmētu Savienības finansējuma 
pārvaldību, paātrinātu ieguldījumus 
minētajās dalībvalstīs un reģionos un 
palielinātu ekonomikā ieguldīto līdzekļu 
atdevi, ir nepieciešams atļaut ELFLA 
ieguldījumu likmes palielinājumu līdz 
95 % no attaisnotajiem valsts izdevumiem 
reģionos, kas ir tiesīgi uz atbalstu saskaņā 
ar konverģences mērķi, un līdz 85 % no 
attaisnotajiem valsts izdevumiem citos 
reģionos, kam ir nopietnas grūtības saistībā 
ar to finansiālo stabilitāti.

(11) Lai sekmētu Savienības finansējuma 
pārvaldību, paātrinātu ieguldījumus un 
stimulētu konkurētspēju minētajās 
dalībvalstīs un reģionos un palielinātu 
ekonomikā ieguldīto līdzekļu atdevi, ir 
nepieciešams atļaut ELFLA ieguldījumu 
likmes palielinājumu līdz 95 % no 
attaisnotajiem valsts izdevumiem reģionos, 
kas ir tiesīgi uz atbalstu saskaņā ar 
konverģences mērķi, un līdz 85 % no 
attaisnotajiem valsts izdevumiem citos 
reģionos, kam ir nopietnas grūtības saistībā 
ar to finansiālo stabilitāti, tomēr 
nepalielinot kopējo finansējumu ES 
kohēzijas politikai 2007. – 2013. g. 
programmu periodā.
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Or. lt

Grozījums Nr. 5
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Šis līdzfinansējuma likmju pagaidu 
palielinājums būtu jāņem vērā arī saistībā 
ar budžeta ierobežojumiem, kas skar visas 
dalībvalstis un kam vajadzētu būt 
pienācīgi atspoguļotiem Savienības 
budžetā. Turklāt, tā kā mehānisma 
galvenais mērķis ir risināt konkrētus 
aktuālus sarežģījumus, tā piemērošana 
būtu jāierobežo laikā, attiecinot to uz 
izdevumiem, kas pilnvarotajiem 
maksātājiem radušies līdz 2013. gada 
31. decembrim;

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosināts grozījums.

Grozījums Nr. 6
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ņemot vērā neatliekamo 
nepieciešamību risināt problēmas saistībā 
ar ekonomikas krīzi, šai regulai būtu 
jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas;

Or. en
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Pamatojums

Tiesību aktu direktorāta ierosināts grozījums.

Grozījums Nr. 7
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1698/2005
70. pants – 4.c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Atkāpjoties no 3., 4. un 5. punktā 
noteiktajiem maksimālajiem 
robežlielumiem, ELFLA ieguldījumu var 
palielināt ne vairāk kā līdz 95 % no 
attaisnotajiem valsts izdevumiem reģionos, 
kas ir tiesīgi uz atbalstu saskaņā ar 
konverģences mērķi, un attālākajos 
reģionos un Egejas jūras nelielajās salās, 
un līdz 85 % no attaisnotajiem valsts 
izdevumiem citos reģionos. Šīs likmes 
piemēro attaisnotajiem izdevumiem, kas 
nesen deklarēti apstiprinātajā izdevumu 
deklarācijā, kas iesniegta laikposmā, kad 
dalībvalsts atbilst vienam no šiem 
nosacījumiem:

4.c Atkāpjoties no 3., 4. un 5. punktā 
noteiktajiem maksimālajiem 
robežlielumiem, ELFLA ieguldījumu var 
palielināt ne vairāk kā līdz 95 % no 
attaisnotajiem valsts izdevumiem reģionos, 
kas ir tiesīgi uz atbalstu saskaņā ar 
konverģences mērķi, un attālākajos 
reģionos un Egejas jūras nelielajās salās, 
un līdz 85 % no attaisnotajiem valsts 
izdevumiem citos reģionos. Šīs likmes 
piemēro attaisnotajiem izdevumiem, kas 
nesen deklarēti apstiprinātajā izdevumu 
deklarācijā un kas radušies laikposmā, kad 
dalībvalsts atbilst vienam no šiem 
nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosināts grozījums.

Grozījums Nr. 8
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1698/2005
70. pants – 4.c punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, kas vēlas izmantot atkāpi, kas 
minēta pirmajā daļā, iesniedz lūgumu 
Komisijai attiecīgi grozīt savu lauku 
attīstības programmu. Atkāpi piemēro, 
tiklīdz Komisija ir apstiprinājusi 
programmas grozījumus, un beidz 
piemērot, tiklīdz dalībvalsts vairs neatbilst 
nevienam no pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. 
Tad dalībvalsts nosūta Komisijai 
programmas grozījumu priekšlikumu, 
tostarp jaunu finansējuma plānu saskaņā ar 
maksimālajiem robežlielumiem pirms 
atkāpes.

Dalībvalsts, kas vēlas izmantot atkāpi, kas 
minēta pirmajā daļā, iesniedz lūgumu 
Komisijai attiecīgi grozīt savu lauku 
attīstības programmu. Atkāpi piemēro, 
tiklīdz Komisija ir apstiprinājusi 
programmas grozījumus, un beidz 
piemērot, tiklīdz dalībvalsts vairs neatbilst 
nevienam no pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. 
Jebkurā gadījumā pirmajā daļā paredzēto 
atkāpi piemēro tikai izdevumiem, kas 
pilnvarotajiem maksātājiem radušies līdz 
2013. gada 13. decembrim. Tad dalībvalsts 
nosūta Komisijai programmas grozījumu 
priekšlikumu, tostarp jaunu finansējuma 
plānu saskaņā ar maksimālajiem 
robežlielumiem pirms atkāpes.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosināts grozījums.

Grozījums Nr. 9
Paolo De Castro

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr. 1698/2005 
70. pants – 4.c punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts nenosūta Komisijai savas 
lauku attīstības programmas grozīšanas 
priekšlikumu, tostarp jaunu finansējuma 
plānu, dienā, kad tā vairs neatbilst 
nevienam no šā punkta pirmās daļas a), 
b) un c) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem, vai arī, ja paziņotais 
finansējuma plāns neatbilst šā panta 3., 4. 
un 5. punktā noteiktajiem maksimālajiem 

Ja dalībvalsts nenosūta Komisijai savas 
lauku attīstības programmas grozīšanas 
priekšlikumu, tostarp jaunu finansējuma 
plānu, dienā, kad atkāpi saskaņā ar otro 
daļu vairs nepiemēro, vai arī, ja paziņotais 
finansējuma plāns neatbilst šā panta 3., 4. 
un 5. punktā noteiktajiem maksimālajiem 
robežlielumiem, šos robežlielumus 
automātiski piemēro no šīs dienas.
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robežlielumiem, šos robežlielumus 
automātiski piemēro no šīs dienas.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosināts grozījums.


