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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija ierosina visaptverošu regulu, ar ko paredz kopīgus noteikumus attiecībā uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas fondu 
(KF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF). Priekšlikums ir sadalīts divās daļās: kopējie noteikumi visiem 
VSS fondiem un vispārējie noteikumi, ko piemēro ERAF, ESF un KF.

Referents atzinīgi vērtē šo pieeju. Vienotam noteikumu kopumam visiem pieciem vienotā 
stratēģiskā satvara (VSS) fondiem būtu jāpalīdz radīt sinerģiju, atvieglot projektu īstenošanu 
un kontroli un ierobežot administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem, dalībvalstīm un Komisijai.

Kohēzijas politikas rādītāji ir jāuzlabo ar ex ante un ex post nosacījumiem. Neskatoties uz to, 
ka referents kopumā atbalsta šīs idejas, ir jānodrošina, ka šie nosacījumi nerada nevajadzīgu 
jaunu administratīvo slogu.

Referents uzsver, ka ir jāsaskaņo Kopīgo noteikumu regula ar Finanšu regulu, par ko 
joprojām notiek sarunas. Tādēļ pilnīga saskaņotība starp šīm abām regulām būs jānodrošina 
likumdošanas procedūras vēlākā posmā.

Referents atbalsta turpmāku vienkāršošanu, kas ietver atbilstības noteikumu un pārvaldes un 
kontroles sistēmu saskaņošanu starp dažādiem fondiem, vienkāršotu atmaksas noteikumu 
ieviešanu un vienkāršotu izmaksu, piemēram, vienreizēju maksājumu un vienoto likmju, 
plašāku izmantošanu. Tāpat būtu jāatbalsta virzība uz „e-kohēziju”, kas ļautu saņēmējiem 
iesniegt informāciju elektroniski.

Komisija arī ierosināja atbalstu uzņēmumiem un projektiem, attiecībā uz kuriem paredzams, 
ka tie radīs ievērojamu finansiālu peļņu, sniegt galvenokārt ar inovatīvu finanšu instrumentu 
starpniecību.

Tomēr ir daži priekšlikuma aspekti, par kuriem būtu vajadzīga turpmāka apspriešanās.

Attiecībā uz ierosināto makroekonomisko nosacījumu būtu jānorāda, ka Parlaments nav 
iesaistīts lēmumu pieņemšanas procedūrā, kas paredz līdzekļu piešķiršanas apturēšanu; šā 
pasākuma pievienotā vērtība arī ir apšaubāma, jo tas var novest pie reģionu sodīšanas par 
dalībvalstu kļūdām un naudas līdzekļu atņemšanas reģioniem, ja rodas nepieciešamība 
novērst budžeta deficītu. Tādēļ referents ierosina svītrot šo nosacījumu.

Vienots stratēģiskais satvars pārvērš regulas 11 tematiskos mērķus VSS fondu pamatdarbībās.
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šo satvaru ar deleģēto aktu. Referents apšauba 
deleģēto aktu izmantošanas pamatotību, jo tie ir paredzēti izmantošanai tikai attiecībā uz 
tiesību aktu nebūtiskiem elementiem. VSS ir svarīgāks par šādiem nebūtiskiem elementiem 
un būtu jāpieņem kā šīs regulas pielikums.

Referents pauž bažas par to, ka izpildes rezerves ieviešana varētu mazināt dalībvalstu 
ambīcijas attiecībā uz sasniedzamajiem mērķiem, šauboties par spēju ievērot izpildes rezervi.
Referents uzskata, ka ierosinātā procedūra varētu izraisīt būtiskas īstenošanas problēmas laika 
trūkuma dēļ plānošanas perioda beigās.
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Komisija arī ierosina, ka reģioni ar IKP uz vienu iedzīvotāju (2007.–2013. gadā), kurš ir 
mazāks par 75 % no ES 25 dalībvalstu vidējā IKP, taču augstāks par 75 % no ES 27 
dalībvalstu vidējā IKP, varētu saņemt piešķīrumu no struktūrfondiem, kura apjoms ir vismaz 
divas trešdaļas no 2007.–2013. gada piešķīruma. Turklāt šī jaunā kategorija ietver reģionus, 
kuros IKP ir no 75 % līdz 90 %.  Referents izsaka šaubas par šo universālo pieeju un ierosina 
proporcionālāku piešķīrumu saskaņā ar formulu – jo zemāks IKP uz vienu iedzīvotāju, jo 
lielāka ir 2007.–2013. gada piešķīruma garantētā daļa.

Attiecībā uz ietekmi uz budžetu Komisija ierosina 2014.–2020. gadā ERAF, ESF un KF 
vajadzībām 83. pantā padarīt pieejamus EUR 336 020 492 848 atbilstīgi 2011. gada cenām 
šādi:

(EUR miljardi atbilstīgi nemainīgām 
2011. gada cenām)

DFS
2007-2013

Komisijas 
priekšlikums:

2014.–2020. gada 
DFS

Izmaiņas (%)

Konverģences reģioni
ERAF + ESF

202,9 162,6 - 20 %

Pakāpeniska atcelšana 
(konverģences ) reģioni 2007.–

2013. gadā + pakāpeniska 
ieviešana (konkurētspējas) 

reģioni/
2014.–2020. gada pārejas 

posma reģioni
(ERAF + ESF)

25,9 38,9 +50 %

Konkurētspējas reģioni / 
attīstītāki reģioni

(ERDF +ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Teritoriālā sadarbība
(ERAF)

8,9 11,7 +31 %

Kohēzijas fonds 71 68,7 - 3 %
Papildu piešķīrums 

attālākajiem reģioniem un 
mazapdzīvotiem reģioniem 

2014.–2020. gadā
(ERAF)

0,9

KOPĀ 354 336 -5,3 %
Noapaļošanas dēļ skaitļu summa var precīzi neatbilst norādītajai kopsummai

Referents pauž bažas par kopējo samazinājumu par EUR 18 miljardiem atbilstīgi nemainīgām 
2011. gada cenām salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada DFS, ņemot vērā pierādīto ES kohēzijas 
politikas pievienoto vērtību. Referents atgādina par Eiropas Parlamenta SURE rezolūcijā 
pausto nostāju, ka kohēzijas politikai 2007.–2013. gada plānošanas periodā piešķirtā summa 
būtu jāsaglabā vismaz nākamajā periodā.
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Likumdošanas priekšlikumā minētais finansējums ir tikai indikatīva norāde likumdevējai 
iestādei, un to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās attiecībā uz regulas 
priekšlikumu, ar ko nosaka DFS 2014.–2020. gadam.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a norāda, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums ir tikai 
indikatīva norāde likumdevējai iestādei 
un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav 
panākta vienošanās attiecībā uz regulas 
priekšlikumu, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 
nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami 
daudz papildu resursu, lai Savienība 
varētu īstenot esošās politiskās prioritātes 
un veikt Lisabonas līgumā noteiktos 
jaunos uzdevumus, kā arī reaģēt uz 
neparedzētiem notikumiem; norāda, ka, 
pat palielinot nākamās DFS resursu 
līmeni vismaz par 5 % salīdzinājumā ar 
2013. gada līmeni, Savienības saskaņotos 
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mērķus un saistības un Savienības 
solidaritātes principu iespējams īstenot 
tikai ierobežoti; prasa Padomei, ja tā šai 
pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no 
kurām politikas prioritātēm vai projektiem 
būtu iespējams pilnībā atteikties, pat 
neraugoties uz to apliecināto Eiropas 
pievienoto vērtību;
______________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(011)0266.

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.c īpaši atgādina — šajā pašā rezolūcijā 
Eiropas Parlaments uzsver, ka 
“veiksmīgai un pastiprinātai kohēzijas 
politikai ir vajadzīgs atbilstīgs 
finansējums”, tādēļ “tai piešķirtās 
summas pašreizējā finanšu plānošanas 
periodā būtu jāsaglabā vismaz tādā pašā 
līmenī nākamajā periodā”;

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā uzsvēra „kohēzijas 
politikas Eiropas pievienoto vērtību, jo šī 
politika ir labi izveidots mehānisms, ar ko 
nodrošina izaugsmi un darba vietas, tā ir 
svarīgs instruments attiecībā uz 
konverģenci, ilgtspējīgu attīstību un 
solidaritāti, un vairākas desmitgades 
kohēzijas politika ir bijusi viens no 
Savienības nozīmīgākajiem, 
pamanāmākajiem un veiksmīgākajiem 
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politikas virzieniem”. Eiropas Parlaments 
tomēr norāda, ka, "īstenojot mūsdienīgu 
kohēzijas politiku, jāveic vairākas 
strukturālas reformas, jo īpaši attiecībā uz 
vienkāršošanu, lai tādējādi risinātu 
Savienības svarīgākās problēmas un 
veicinātu sinerģiju ar citiem vietējiem 
politikas virzieniem un instrumentiem". 
Eiropas Parlaments pauda pārliecību, ka 
ES kohēzijas politika būtu jāsaglabā kā 
ES mēroga politika, kas nodrošina visiem 
ES reģioniem piekļuvi resursiem, 
pieredzei un atbalstam. 

Pamatojums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijas par ieguldījumu nākotnē — jaunu 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai” 
64. pants.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā turklāt uzsvēra, ka 
veiksmīgai un pastiprinātai kohēzijas 
politikai ir vajadzīgs pietiekams 
finansējums un ka pašreizējā finanšu 
plānošanas periodā tai piešķirtais 
finansējums būtu jāsaglabā vismaz 
nākamajā periodā, lai stiprinātu centienus 
samazināt attīstības atšķirības starp ES 
reģioniem. Tomēr Komisija ierosināja 
samazināt kopējo kohēzijas politikas 
finansējumu par 5,3 % no EUR 354 
miljardiem 2007.–2013. gadā uz EUR 336 
miljardiem 2014.–2020. gadā (atbilstīgi 
2011. gada nemainīgām cenām).

Pamatojums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijas par ieguldījumu nākotnē — jaunu 
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daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai” 
67. pants.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā atgādina, ka kohēzijas 
politikai ir pieaugoša nozīme līdz ar 
Lisabonas līguma stāšanos spēkā un tā 
papildināšanu ar teritoriālo kohēziju, un 
šajā sakarībā uzskata, ka ir jānostiprina 
visi teritoriālās sadarbības veidi 
(pārrobežu, starpvalstu, starpreģionu); 
uzsver, ka būtu jāpievērš uzmanība arī 
makroreģionu sadarbībai un stratēģijām;

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Eiropas Parlaments 2011. gada 8. 
jūnija rezolūcijā atgādina, ka ES 
kohēzijas politikai ir pašai savs LESD 
174. pantā noteikts uzdevums un mērķi, 
kas ir plašāki nekā stratēģijai “Eiropa 
2020”; uzsver, ka minētais uzdevums un 
mērķi būtu jāsaglabā nākamajā 
plānošanas periodā, jo īpaši ņemot vērā 
joprojām aktuālo nepieciešamību panākt 
ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
konverģenci Savienībā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2.e apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2e) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā atzīst, ka saskaņā ar 
Līgumu īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, un 
reģioniem, kuros ir būtiski un pastāvīgi 
nelabvēlīgi dabas apstākļi vai 
demogrāfiskas problēmas, piemēram, 
galējie ziemeļu reģioni ar ļoti mazu 
iedzīvotāju blīvumu, kā arī salas un 
pārrobežu un kalnu reģioni, kā arī 
visattālākie reģioni.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2f) Eiropas Parlaments 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijā aicina Komisiju ieviest 
starpposma kategoriju reģioniem, kuru 
IKP uz vienu iedzīvotāju ir no 75 % 
līdz 90 % no ES IKP, lai tiem nodrošinātu 
skaidrāku statusu un lielāku drošību 
saistībā ar to attīstību;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
„piesārņotājs maksā”. Dalībvalstīm būtu 
jāsniedz informācija par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā saskaņā ar 

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā” un samazinot 
turpmākās ārējās izmaksas. Dalībvalstīm 
būtu jāsniedz informācija par atbalstu 
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mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā 
saskaņā ar mērķi paredzēt šim nolūkam 
vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot metodoloģiju, ko Komisija 
pieņēmusi ar īstenošanas aktu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai sasniegtu mērķus, kas noteikti 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, VSS fondiem savs 
atbalsts būtu jāvērš uz ierobežotu kopējo 
tematisko mērķu skaitu. Katra VSS fonda 
precīzu darbības jomu nosaka katra fonda 
konkrētajos noteikumos, un to var 
attiecināt tikai uz dažiem šajā regulā 
noteiktajiem tematiskajiem mērķiem.

(13) Lai sasniegtu mērķus, kas noteikti 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, VSS fondiem savs 
atbalsts būtu jāvērš uz ierobežotu kopējo 
tematisko mērķu skaitu. Eiropas 
Parlaments 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā 
pauda uzskatu, ka dalībvalstīm un 
reģioniem vajadzētu koncentrēt ES un 
valstu resursus nelielam skaitam 
prioritāšu un projektu, kas ir patiesi 
būtiski Eiropai, piemēram, pētniecības un 
attīstības un inovāciju jomā, un kas risina 
konkrētas problēmas. Eiropas Parlaments 
šajā sakarībā prasīja Komisijai izstrādāt 
konkrētus priekšlikumus, lai nodrošinātu 
kohēzijas finansējuma stingrāku 
tematisko koncentrēšanu uz stratēģijas 
„Eiropas 2020” prioritātēm, un uzskata, 
ka būtu jāievieš vairāk uz rezultātu 
orientēta sistēma salīdzinājumā ar 
pašreizējo iezīmēšanas sistēmu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā 
reģionu īpašās vajadzības un prioritātes. 
Katra VSS fonda precīzu darbības jomu 
nosaka katra fonda konkrētajos 
noteikumos, un to var attiecināt tikai uz 
dažiem šajā regulā noteiktajiem 
tematiskajiem mērķiem.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijas par ieguldījumu nākotnē — jaunu 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai” 
68. pants.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14)Komisijai, izmantojot deleģētu aktu, 
būtu jāpieņem vienots stratēģiskais 
satvars, kas pārvērš Savienības mērķus 
VSS fondu pamatdarbībās, lai sniegtu
skaidrāku stratēģisko virzību plānošanas 
procesā dalībvalstu un reģionu līmenī. 
Vienotajam stratēģiskajam satvaram būtu 
jāsekmē Savienības intervences nozaru un 
teritoriālās sadarbības saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem.

(14) Vienots stratēģiskais satvars, kā 
noteikts šīs regulas X pielikumā, koordinē 
un līdzsvaro gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas “Eiropa 
2020” mērķus un Līgumā izvirzītos 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķus. Vienotā stratēģiskā
satvara mērķis ir sniegt skaidrāku 
stratēģisko virzību plānošanas procesā 
dalībvalstu un reģionu līmenī. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālā sadarbība saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem.

Pamatojums

Likumdošanas iestādei būtu jāpieņem lēmums par vienoto stratēģisko satvaru.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatojoties uz Komisijas pieņemto
vienoto stratēģisko satvaru, katrai 
dalībvalstij sadarbībā ar saviem partneriem 
un apspriežoties ar Komisiju būtu 
jāsagatavo partnerības līgums. Partnerības 
līgumā vienotajā stratēģiskajā satvarā 
noteiktie elementi jāpārveido atbilstoši 
valsts kontekstam un jāizsaka cieša 
apņemšanās sasniegt Savienības mērķus, 
izmantojot VSS fondu plānošanu.

(16) Pamatojoties uz šīs regulas X 
pielikumā noteikto vienoto stratēģisko 
satvaru, kā arī nolūkā nodrošināt 
daudzlīmeņu pārvaldības principa 
ievērošanu, katrai dalībvalstij ar saviem 
partneriem un apspriežoties ar Komisiju 
būtu jāizstrādā partnerības līgums. 
Partnerības līgumā vienotajā stratēģiskajā 
satvarā noteiktie elementi jāpārveido 
atbilstoši valsts kontekstam un jāizsaka 
cieša apņemšanās sasniegt Savienības 



PE488.045v02-00 12/29 AD\906170LV.doc

LV

mērķus, izmantojot VSS fondu plānošanu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Komisijai 
kopā ar dalībvalstīm būtu jāpārskata izpilde 
2017. un 2019. gadā. 2019. gadā būtu 
jāparedz izpildes rezerve, ja izpildes 
sistēmā noteiktie atskaites punkti ir 
sasniegti. Ņemot vērā Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmu dažādību un 
starptautisko būtību, izpildes rezerve tām 
nebūtu jāpiešķir. Ja atskaites punktu vai 
mērķu sasniegšanā vērojami būtiski 
trūkumi, Komisijai jāspēj apturēt 
maksājumi programmai vai plānošanas 
perioda beigās jāpiemēro finanšu 
korekcijas, lai nepieļautu Savienības 
budžeta izšķērdīgu un neracionālu 
izmantošanu.

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Komisijai 
kopā ar dalībvalstīm būtu jāpārskata izpilde 
2017. un 2019. gadā.

Pamatojums

Izpildes rezerve liks noteikt zemākus mērķus un var izraisīt īstenošanas problēmas šā 
plānošanas perioda beigās.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 
efektivitāti pamato pareiza ekonomikas 
politika un ka VSS fondi vajadzības 

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 
efektivitāti pamato pareiza ekonomikas 
politika un ka VSS fondi vajadzības 
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gadījumā var tikt novirzīti, lai novērstu 
ekonomikas problēmas, ar kurām valsts 
saskaras. Šim procesam jābūt 
pakāpeniskam, sākot ar grozījumiem 
partnerības līgumā un programmās 
atbilstoši Padomes ieteikumiem novērst 
makroekonomisko nestabilitāti un sociālās 
un ekonomikas grūtības. Ja, neskatoties 
uz VSS fondu labāku izmantošanu, 
dalībvalsts neveic efektīvus pasākumus 
ekonomikas pārvaldības procesa 
kontekstā, Komisijai jābūt tiesībām 
apturēt visus vai daļu no maksājumiem 
un saistībām. Lēmumiem par apturēšanu 
jābūt proporcionāliem un iedarbīgiem, 
ņemot vērā atsevišķu programmu ietekmi 
attiecīgās dalībvalsts ekonomikas un 
sociālās situācijas risināšanā un 
partnerības līguma iepriekšējos 
grozījumus. Pieņemot lēmumu par 
apturēšanu, Komisijai arī būtu jāievēro 
vienlīdzīga pieeja dalībvalstīm, jo īpaši 
ņemot vērā apturēšanas ietekmi uz 
attiecīgo dalībvalsti. Apturēšana būtu 
jāatceļ un līdzekļi būtu jādara atkal 
pieejami attiecīgajai dalībvalstij, tiklīdz 
dalībvalsts veic vajadzīgās darbības.

gadījumā var tikt novirzīti, lai novērstu 
ekonomikas problēmas, ar kurām valsts 
saskaras. Šim procesam jābūt 
pakāpeniskam, sākot ar grozījumiem 
partnerības līgumā un programmās 
atbilstoši Padomes ieteikumiem novērst 
makroekonomisko nestabilitāti un sociālās 
un ekonomikas grūtības. 

Pamatojums

Šis grozījums neļauj Komisijai apturēt maksājumus, lai nebūtu iespējams sodīt reģionus par 
dalībvalstu kļūdām.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai labāk mobilizētu potenciālu 
vietējā līmenī, ir jānostiprina un jāsekmē 
uz sabiedrību orientēta vietējā attīstība, 
nosakot kopējus noteikumus un ciešu 
koordināciju visiem VSS fondiem. Kā 
būtisks princips atbildība par vietēja 
mēroga attīstības stratēģiju īstenošanu 
būtu jāuztic vietējām rīcības grupām, 
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tostarp pašreizējām LEADER grupām, 
kuras pārstāv kopienas intereses.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems 
vismaz divas trešdaļas no 2007.–2013. 
gada piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF. 

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems 
daļu no 2007.–2013. gada piešķīruma, 
kura ir apgriezti proporcionāla to IKP uz 
vienu iedzīvotāju. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF. 

Pamatojums

Garantētā minimālā daļa, ko dalībvalsts saņem salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada 
piešķīrumu, būtu jānosaka atkarībā no tās IKP uz vienu iedzīvotāju, lai nabadzīgākās 
dalībvalstis saņemtu procentuāli lielāku daļu nekā bagātās valstis.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Lai vēl vairāk koncentrētos uz 
rezultātiem un stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, pieci procenti no 
resursiem, kas paredzēti mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, ir jāatliek kā izpildes 
rezerve katram fondam un reģionu 
kategorijai katrā dalībvalstī.

svītrots

Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 8.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu par mērķiem 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, vienotā stratēģiskā satvara 
pieņemšanu, papildu noteikumus par 
izpildes rezerves piešķiršanu, tās teritorijas 
un iedzīvotāju definīciju, uz kuriem 
attiecas vietējās attīstības stratēģijas, sīki 
izstrādātus noteikumus par finanšu 
instrumentiem (ex ante novērtējums,
atbalsta apvienošana, attiecināmība, 
neatbalstīto darbību veidi), valsts, 
reģionālā, transnacionālā vai pārrobežu 
līmenī paredzētus noteikumus par 
konkrētiem finanšu instrumentu veidiem, 
noteikumus par finansēšanas nolīgumiem, 
aktīvu nodošanu un pārvaldību, pārvaldības 
un kontroles kārtību, noteikumus par 

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu par mērķiem 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, tās teritorijas un iedzīvotāju 
definīciju, uz kuriem attiecas vietējās 
attīstības stratēģijas, sīki izstrādātus 
noteikumus par finanšu instrumentiem 
(atbalsta apvienošana, attiecināmība, 
neatbalstīto darbību veidi), valsts, 
reģionālā, transnacionālā vai pārrobežu 
līmenī paredzētus noteikumus par 
konkrētiem finanšu instrumentu veidiem, 
noteikumus par finansēšanas nolīgumiem, 
aktīvu nodošanu un pārvaldību, pārvaldības 
un kontroles kārtību, noteikumus par 
maksājumu pieprasījumiem un gada 
iemaksu kapitalizācijas sistēmas izveidi, 
vienotās likmes definīciju darbībām, no 
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maksājumu pieprasījumiem un gada 
iemaksu kapitalizācijas sistēmas izveidi, 
vienotās likmes definīciju darbībām, no 
kurām gūst ienākumus, tādas vienotās 
likmes definīciju, ko piemēro netiešajām 
dotāciju izmaksām, pamatojoties uz spēkā 
esošajām metodēm un Savienības politikas 
jomās piemērojamajām attiecīgajām 
likmēm, dalībvalstu pienākumus attiecībā 
uz procedūru ziņošanai par pārkāpumiem 
un nepamatoti samaksāto summu 
atgūšanai, noteikumus par informācijas 
apmaiņu par darbībām, kārtību attiecībā uz 
atbilstošu revīzijas izsekojamību, valsts 
revīzijas nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni. 
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai grozīt 
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

kurām gūst ienākumus, tādas vienotās 
likmes definīciju, ko piemēro netiešajām 
dotāciju izmaksām, pamatojoties uz spēkā 
esošajām metodēm un Savienības politikas 
jomās piemērojamajām attiecīgajām 
likmēm, dalībvalstu pienākumus attiecībā 
uz procedūru ziņošanai par pārkāpumiem 
un nepamatoti samaksāto summu 
atgūšanai, noteikumus par informācijas 
apmaiņu par darbībām, kārtību attiecībā uz 
atbilstošu revīzijas izsekojamību, valsts 
revīzijas nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni. 
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai grozīt 
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas tiesību aktiem attiecībā uz VSS 
fondiem pieņemt lēmumus, ar ko apstiprina 
partnerības līgumus, lēmumus par izpildes 
rezerves piešķiršanu, lēmumus, ar ko 
aptur maksājumus saistībā ar dalībvalstu 
ekonomikas politiku, un saistību atcelšanas 
gadījumā – lēmumus, kas paredzēti, lai 
grozītu lēmumus, ar ko pieņem 
programmas; un attiecībā uz fondiem ––
lēmumus, ar ko nosaka reģionus un 
dalībvalstis, kas atbilst mērķa “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” kritērijiem, 
lēmumus, kuros paredz saistību 

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas tiesību aktiem attiecībā uz VSS 
fondiem pieņemt lēmumus, ar ko apstiprina
partnerības līgumus, un saistību atcelšanas 
gadījumā –– lēmumus, kas paredzēti, lai 
grozītu lēmumus, ar ko pieņem 
programmas; un attiecībā uz fondiem ––
lēmumus, ar ko nosaka reģionus un 
dalībvalstis, kas atbilst mērķa “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” kritērijiem, 
lēmumus, kuros paredz saistību 
apropriāciju ikgadējo sadalījumu 
dalībvalstīm, lēmumus, kuros paredz no 
katras dalībvalsts KF piešķīruma Eiropas 
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apropriāciju ikgadējo sadalījumu 
dalībvalstīm, lēmumus, kuros paredz no 
katras dalībvalsts KF piešķīruma Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
pārvedamo summu, lēmumus, kuros paredz 
no katras dalībvalsts struktūrfondu 
piešķīruma pārvedamo summu 
maznodrošinātu cilvēku nodrošināšanai ar 
pārtiku, lēmumus, ar ko pieņem un groza 
darbības programmas, lēmumus par lieliem 
projektiem, lēmumus par kopīgiem rīcības 
plāniem, lēmumus, ar ko aptur 
maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijām.

infrastruktūras savienošanas instrumentam 
pārvedamo summu, lēmumus, kuros paredz 
no katras dalībvalsts struktūrfondu 
piešķīruma pārvedamo summu 
maznodrošinātu cilvēku nodrošināšanai ar 
pārtiku, lēmumus, ar ko pieņem un groza 
darbības programmas, lēmumus par lieliem 
projektiem, lēmumus par kopīgiem rīcības 
plāniem, lēmumus, ar ko aptur 
maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijām.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “vienotais stratēģiskais satvars” ir 
dokuments, kas Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas mērķus pārvērš galvenajās 
darbībās, kas saistītas ar VSS fondiem, 
nosaka katram tematiskajam mērķim 
galvenās darbības, kas jāatbalsta katram 
VSS fondam, un mehānismus, lai 
nodrošinātu VSS fondu plānošanas 
saskaņotību un saderību ar dalībvalstu un 
Savienības ekonomisko un nodarbinātības 
politiku;

(2) “vienotais stratēģiskais satvars” ir 
satvars, kas koordinē un līdzsvaro gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus un 
prioritātes ar Līgumā izvirzītajiem 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķiem, nosaka katram 
tematiskajam mērķim galvenās darbības, 
kas jāatbalsta katram VSS fondam, un 
mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomisko un 
nodarbinātības politiku;

Pamatojums

Atbilstoši 14. apsvēruma 2. grozījumam. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 18. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) “partnerības līgums” ir dokuments, 
kuru sagatavojusi dalībvalsts, iesaistot 
partnerus atbilstoši daudzlīmeņu 
pārvaldības pieejai, un kurā izklāstīta 
dalībvalsts stratēģija, prioritātes un kārtība 
attiecībā uz VSS fondu efektīvu un 
lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, un kuru 
pēc novērtēšanas un apspriešanās ar 
dalībvalstīm apstiprina Komisija;

(18) “partnerības līgums” ir dokuments, 
kuru sagatavojusi dalībvalsts, iesaistot 
partnerus atbilstoši daudzlīmeņu 
pārvaldības pieejai, un kurā izklāstīta 
dalībvalsts stratēģija, prioritātes un kārtība 
attiecībā uz VSS fondu efektīvu un 
lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģiju saskaņā 
ar Līgumā izvirzītajiem ekonomikas, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas 
mērķiem, un kuru pēc novērtēšanas un 
apspriešanās ar dalībvalstīm apstiprina 
Komisija;

Pamatojums

Atbilstoši 2. grozījumam, ar ko groza 16. apsvērumu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. daļa – f. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
katrai valstij īpašiem ieteikumiem saskaņā 
ar Līguma 121. panta 2. punktu un
attiecīgajiem Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu.

(f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
valstu reformu programmām un citām 
attiecīgajām stratēģijām.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar vienoto stratēģisko 
satvaru ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu trīs mēnešu laikā no šīs regulas 

Vienotais stratēģiskais satvars ir 
pievienots šai regulai.
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pieņemšanas.

Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 6.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, kā arī 
ņemot vērā valsts un reģionālās
vajadzības.

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu, kā saistībā ar valstu reformu 
programmām un citām stratēģijām 
pārnests valsts un reģionālā kontekstā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

svītrots
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants

Izpildes rezerves piešķiršana svītrots
1. Ja 2017. gadā veiktajā izpildes 
pārskatīšanā tiek secināts, ka prioritāte 
darbības programmā nav sasniegusi tās 
2016. gadam izvirzītos starpposma 
mērķus, Komisija iesniedz ieteikumus 
attiecīgajai dalībvalstij.
2. Pamatojoties uz 2019. gadā veikto 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus. 
Dalībvalsts ierosina attiecināt izpildes 
rezervi uz programmām un prioritātēm, 
kas noteiktas minētajā Komisijas lēmumā. 
Saskaņā ar 26. pantu Komisija apstiprina 
grozījumus attiecīgajās programmās. Ja 
dalībvalsts neiesniedz informāciju 
atbilstoši 46. panta 2. un 3. punktam, 
izpildes rezervi par programmām vai 
prioritātēm nepiešķir.
3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var apturēt 
visus programmas prioritātes starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.
4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā 
izklāstītajiem mērķiem, tā var piemērot 
finanšu korekcijas attiecībā uz 
konkrētajām prioritātēm saskaņā ar 
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īpašajiem fondu noteikumiem. Komisija 
var pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu, lai noteiktu kritērijus un 
metodes par to, kādas finanšu korekcijas 
jāpiemēro.
5. Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām un EJZF regulas V sadaļai 
2. punktu nepiemēro.

Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 8.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants svītrots
Nosacījumi, kas saistīti ar dalībvalstu 

ekonomikas politiku koordinēšanu
1. Komisija var pieprasīt dalībvalstij 
pārskatīt tās partnerības līgumu un 
programmas un ierosināt to grozījumus, 
ja tas ir vajadzīgs, lai atrisinātu šādas 
situācijas: (a) atbalstīt tāda Padomes 
ieteikuma īstenošanu, kas adresēts 
attiecīgajai dalībvalstij un pieņemts 
saskaņā ar Līguma 121. panta 2. punktu 
un/vai 148. panta 4. punktu, vai atbalstīt 
pasākumu īstenošanu, kas paredzēti 
attiecīgajai dalībvalstij un pieņemti 
saskaņā ar Līguma 136. panta 1. punktu; 
(b) atbalstīt tāda Padomes ieteikuma 
īstenošanu, kas adresēts attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemts saskaņā ar 
Līguma 126. panta 7. punktu; (c) atbalstīt 
tāda Padomes ieteikuma īstenošanu, kas 
adresēts attiecīgajai dalībvalstij un 
pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/2011 [par to, kā novērst un koriģēt 
makroekonomisko nelīdzsvarotību] 
7. panta 2. punktu, ar nosacījumu, ka šos 
grozījumus uzskata par vajadzīgiem 
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makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanai; vai (d) saskaņā ar 4. punktu 
maksimāli palielināt pieejamo VSS fondu 
izaugsmes un konkurētspējas ietekmi, ja 
dalībvalsts atbilst vienam no šādiem 
nosacījumiem: (i) tā saņem finansiālo 
atbalstu no Savienības saskaņā ar 
Padomes Regulu (ES) Nr. 407/2010; (ii)
tā saņem vidēja termiņa finansiālo 
atbalstu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 332/2002; (iii) tai ir pieejams 
finansiāls atbalsts ESM aizdevuma veidā 
saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Stabilitātes mehānisma izveidi.
2. Dalībvalstis mēneša laikā iesniedz 
priekšlikumu grozīt partnerības līgumu 
un attiecīgās programmas. Vajadzības 
gadījumā viena mēneša laikā no 
grozījumu iesniegšanas Komisija sagatavo 
apsvērumus, un dalībvalsts vēlreiz mēneša 
laikā iesniedz priekšlikumu.
3. Ja Komisija nav sagatavojusi 
apsvērumus vai ja tās apsvērumi ir
pietiekami ņemti vērā, Komisija bez 
nepamatotas kavēšanās pieņem lēmumu 
apstiprināt grozījumus partnerības līgumā 
un attiecīgajās programmās.
4. Ja dalībvalstij ir pieejams finansiāls 
atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu un ja tas ir saistīts ar
pielāgošanas programmu, tad, atkāpjoties 
no 1. punkta, Komisija, nesaņemot 
priekšlikumu no dalībvalsts, var grozīt 
partnerības līgumu un programmas 
nolūkā maksimāli palielināt pieejamo 
VSS fondu izaugsmes un konkurētspējas 
ietekmi. Lai nodrošinātu partnerības 
līguma un attiecīgo programmu efektīvu 
īstenošanu, Komisija iesaistās to 
pārvaldībā, kā paredzēts pielāgošanas 
programmā vai saprašanās memorandā, 
kas parakstīts ar attiecīgo dalībvalsti.
5. Ja dalībvalsts neatsaucas uz 1. punktā 
minēto Komisijas prasību, vai viena 
mēneša laikā sniedz neapmierinošu 
atbildi uz 2. punktā minētajiem Komisijas 



AD\906170LV.doc 23/29 PE488.045v02-00

LV

apsvērumiem, trīs mēnešu laikā pēc 
apsvērumu nosūtīšanas Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktu, var pieņemt 
lēmumu, ar kuru aptur visus maksājumus 
attiecīgajām programmām vai to daļu.
6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
aptur visus maksājumus un saistības vai 
to daļu attiecīgajām programmām, ja: (a)
Padome nolemj, ka dalībvalsts neievēro 
īpašos pasākumus, ko Padome noteikusi 
saskaņā ar Līguma 136. panta 1. punktu; 
(b) Padome saskaņā ar Līguma 
126. panta 8. punktu un 126. panta 
11. punktu nolemj, ka attiecīgā dalībvalsts 
ka dalībvalsts nav efektīvi rīkojusies, lai 
novērstu savu pārmērīgo budžeta deficītu; 
(c) Padome saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
[…]/2011 [par to, kā novērst un koriģēt 
makroekonomisko nelīdzsvarotību] 
8. panta 3. punktu secina, ka dalībvalsts 
divas reizes nav iesniegusi pietiekamu 
korektīvo pasākumu plānu, vai Padome 
pieņem lēmumu, atzīstot neatbilstību 
minētās regulas 10. panta 4. punktam; (d)
Padome secina, ka dalībvalsts nav veikusi 
pasākumus, lai īstenotu pielāgošanas 
programmu, kas minēta Padomes Regulā 
(ES) Nr. 407/2010 vai Padomes Regulā 
(EK) Nr. 332/2002, un tāpēc nolemj 
neatļaut finanšu palīdzības apmaksu, kas 
piešķirta šai dalībvalstij; vai (e) Eiropas 
stabilitātes mehānisma valde secina, ka 
nosacījumi, kas saistīti ar ESM 
aizdevuma veidā attiecīgajai dalībvalstij 
sniegto ESM finansiālo atbalstu, nav 
ievēroti, un nolemj neatļaut stabilitātes 
atbalsta apmaksu, kas piešķirta šai 
dalībvalstij.
7. Ja Komisija saskaņā attiecīgi ar 5. un 
6. punktu nolemj pārtraukt visus 
maksājumus vai saistības vai to daļu, tā 
nodrošina, ka šī pārtraukšana ir 
proporcionāla un efektīva, un ņem vērā 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskos un 
sociālos apstākļus, un ievēro vienlīdzīgu 
attieksmi starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā 
uz pārtraukšanas ietekmi uz attiecīgās 
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dalībvalsts ekonomiku.
8. Ja dalībvalsts pēc Komisijas 
pieprasījuma ir iesniegusi priekšlikumu 
grozīt partnerības līgumu un attiecīgās 
programmas un Komisija to ir 
apstiprinājusi, tā bez kavēšanās pieņem 
lēmumu atcelt maksājumu un saistību 
apturēšanu un ja attiecīgā gadījumā: (a)
Padome ir nolēmusi, ka dalībvalsts ievēro 
īpašos pasākumus, ko Padome noteikusi 
saskaņā ar Līguma 136. panta 1. punktu; 
(b) pārmērīgais budžeta deficīts ir apturēts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 
9. pantu vai Padome saskaņā ar Līguma 
126. panta 12. punktu ir nolēmusi atcelt 
lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta 
pastāvēšanu; (c) Padome ir apstiprinājusi 
attiecīgās dalībvalsts iesniegto korektīvo 
pasākumu plānu, saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. […] [EIP regula] 8. panta 
2. punktu vai pārmērīgas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūra saskaņā ar minētās 
regulas 10. panta 5. punktu ir pagaidām 
atlikta, vai Padome ir slēgusi pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 
saskaņā ar minētās regulas 11. pantu; (d)
Komisija ir secinājusi, ka dalībvalsts ir 
veikusi pasākumus, lai īstenotu 
pielāgošanas programmu, kas minēta 
Padomes Regulā (ES) Nr. 407/2010 vai 
Padomes Regulā (EK) Nr. 332/2002, un 
tāpēc ir nolēmusi atļaut finanšu 
palīdzības apmaksu, kas piešķirta šai 
dalībvalstij; vai (e) Eiropas stabilitātes 
mehānisma valde ir secinājusi, ka 
nosacījumi, kas saistīti ar ESM 
aizdevuma veidā attiecīgajai dalībvalstij 
sniegto ESM finansiālo atbalstu, ir 
ievēroti, un tāpēc nolemj atļaut stabilitātes 
atbalsta apmaksu, kas piešķirta šai 
dalībvalstij. Tajā pašā laikā Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma izlemj apturētās 
saistības atkārtoti iekļaut budžetā saskaņā 
ar 8. pantu Padomes Regulā (ES) Nr. [..], 
ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam.
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Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 9.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar trešām valstīm. Lai saziņā ar 
plašu sabiedrību nodrošinātu lielāku 
efektivitāti un spēcīgākas sinerģijas starp 
saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo Regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl tās attiecas uz šīs regulas 
vispārējiem mērķiem;

(f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kā arī trešām valstīm. Lai 
saziņā ar plašu sabiedrību nodrošinātu 
lielāku efektivitāti un spēcīgākas sinerģijas 
starp saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo Regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl tās attiecas uz šīs regulas 
vispārējiem mērķiem;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
66. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izpildes rezervi budžeta 
saistības uzņemas pēc tam, kad Komisija 
pieņem programmas grozījumu 
apstiprināšanas lēmumu.

svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar 15 grozījumu, ar ko referents ierosina grozīt 18. pantu.
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par pēdējiem pieejamiem trim 
gadiem šīs regulas spēkā stāšanās brīdī, 
attiecībā pret vidējo IKP ES–27 valstīs par 
to pašu pārskata periodu.

Pamatojums

NKI, kas aprēķināts pēc rādītājiem par 2006.–2008. gadu, kā ierosina Komisija, nevar 
izmantot kā dalībvalstu ekonomikas situācijas rādītāju, jo tajā nav ietverti pēdējie 3 gadi 
(2009.–2012. gads), kuru laikā ievērojams skaits reģionu, īpaši „ekonomikas dienvidos”, 
izjuta nepieredzētas sociālās un ekonomikas krīzes ietekmi. Tādēļ taisnīgu kohēzijas fondu 
piešķīrumu var nodrošināt vienīgi jaunāko rādītāju izmantošana.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par pēdējiem pieejamiem trim 
gadiem šīs regulas spēkā stāšanās brīdī, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Pamatojums

Atbilstoši 82. panta 2. punkta 2. daļas grozījumam.
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Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–25 valstīs 
šajā atskaites periodā, bet kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES 27 valstīs, saņem 
piešķīrumu no struktūrfondiem, kas ir 
vismaz divas trešdaļas no šo reģionu 
2007.–2013. gada piešķīruma.

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–25 valstīs 
šajā atskaites periodā, bet kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES 27 valstīs, saņem 
piešķīrumu no struktūrfondiem, kas ir 
līdzvērtīgs šo reģionu 2007.–2013. gada 
piešķīrumam apgriezti proporcionāli to 
IKP uz vienu iedzīvotāju.

Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 10.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

svītrots

Pamatojums
Skatīt 8. grozījumu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 85 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kuru vidējais IKP 

(b) 85 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kuru vidējais IKP 
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uz vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 85 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs šajā periodā, un attiecībā uz 
tālākajiem reģioniem;

uz vienu iedzīvotāju pēdējiem pieejamiem 
trim gadiem šīs regulas spēkā stāšanās 
brīdī bija mazāk nekā 85 % no vidējā IKP 
ES–27 valstīs šajā periodā, un attiecībā uz 
tālākajiem reģioniem;

Pamatojums

Atbilstoši 9. un 10. grozījumam, ar ko groza attiecīgi 82. panta 2. punkta 2. daļu un 3. punkta 
1. daļas b) apakšpunktu.
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