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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienība joprojām pārdzīvo ekonomisku un finansiālu krīzi, kas ietekmē ne tikai 
daudzu dalībvalstu makroekonomisko stabilitāti, bet arī piekļuvi finanšu resursiem visā 
Eiropas Savienībā. Šie notikumi apdraud kohēzijas politikas programmu īstenošanu, jo 
likviditātes problēmas, ar kurām saskaras finanšu iestādes, ierobežo finanšu resursus, kas 
pieejami publiskā un privātā sektora dalībniekiem, kuri īsteno kohēzijas politikas projektus.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu (COM(2011)0655), ar 
ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (vispārējā regula), un norāda, ka galvenais 
mērķis ir uzlabot projektu īstenotāju piekļuvi finansējumam, lai viņi varētu turpināt īstenot 
praksē struktūrfondu un Kohēzijas fonda programmas. Lai to paveiktu, tiks izveidots riska 
dalīšanas instruments. Dalībvalstis pārvietos daļu no saviem finanšu piešķīrumiem šim 
instrumentam, no kura pēc tam varēs saņemt finanšu atbalstu, lai segtu to aizdevumu un 
garantiju plānotos un neplānotos zaudējumus, kuri piešķirti atbilstoši riska dalīšanas 
partnerībai ar Eiropas Investīciju banku un/vai citām finanšu iestādēm, kurām ir sabiedriskās 
politikas pienākumi. Tādējādi tiks iegūta papildu likviditāte infrastruktūras un produktīvo 
investīciju projektu veikšanai, negrozot kopējo kohēzijas politikas piešķīrumu laikposmam no 
2007. līdz 2013. gadam.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas nodomu uzlabot infrastruktūras un produktīvo 
investīciju projektu īstenotāju piekļuvi finansējumam. Lai gan atzinuma sagatavotājs piekrīt 
kopējam Komisijas priekšlikuma garam, viņš tomēr uzskata, ka ir jāievieš dažas izmaiņas, lai 
uzlabotu priekšlikuma īstenošanas iespējas.

Pirmkārt, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka likviditātes trūkums, ko pārdzīvo finanšu nozare, 
neskar tikai tās valstis, kuras saņēma finansiālu atbalstu no Eiropas finanšu stabilizācijas 
mehānisma vai no maksājumu bilances mehānisma. Šī trūkuma dēļ infrastruktūras un 
produktīvo investīciju īstenotāji visās dalībvalstīs saskaras ar finansējuma iespēju 
samazināšanos. Tādēļ atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, dodot visām dalībvalstīm iespēju 
izveidot šādus riska dalīšanas mehānismus, palielinātos investīcijas, kas veicinātu izaugsmi un 
nodarbinātību visā Savienībā, jo tiktu izmantoti struktūrfondi un Kohēzijas fonds, kuri citādi 
līdz plānošanas perioda beigām paliktu neapgūti.

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, lai priekšlikumam būtu reāla ietekme uz 
ekonomiku dalībvalstīs, kuras nolemj to īstenot, tas būtu jāpiemēro gan darbībām, kuras jau 
tiek līdzfinansētas no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda, gan infrastruktūras un MVU 
projektiem, kas saistīti ar attiecīgo dalībvalstu ekonomikas atlabšanu. Iespēja atbalstīt 
infrastruktūras „projektus, kas saistīti ar attiecīgo dalībvalstu ekonomikas atlabšanu”, ir jau 
paredzēta Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā. Iespēja atbalstīt MVU darbības 
palīdzēs palielināt pieejamo likviditāti vienā no sektoriem, kas nodrošina nodarbinātību 
lielākajai ES iedzīvotāju daļai un kas pašlaik pārdzīvo nopietnu likviditātes trūkumu.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, lai varētu vairāk izmantot šo instrumentu un 
nodrošināt, ka privātais sektors sniedz pienācīga līmeņa investīcijas atbalstītajos projektos, ir 
jāatceļ ierobežojums par tikai to izdevumu atbalstīšanu, uz kuriem neattiecas 56. pants.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Nopietnās parādu krīzes dēļ vairākās 
dalībvalstīs ir nepieciešami jauni un 
novatoriski veidi struktūrfondu 
ieguldīšanai, kas sekmētu to labāko 
iespējamo izlietojumu gan plānošanas 
periodā no 2007. līdz 2013. gadam, gan 
plānošanas periodā no 2014. līdz 
2020. gadam.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai mazinātu minētās problēmas un 
pasteidzinātu darbības programmu un 
projektu īstenošanu, kā arī stimulētu 
ekonomikas atveseļošanos, ir lietderīgi, ka 
vadošās iestādes tajās dalībvalstīs, kurās 
bija nopietnas finansiālās stabilitātes 
grūtības un kurām tika piešķirts finansiāls 
atbalsts saskaņā ar vienu no iepriekš 
minētajiem finansiālā atbalsta 
mehānismiem, finanšu līdzekļus no 
darbības programmām drīkst ieguldīt, lai 
izveidotu riska dalīšanas instrumentu, ar 
kuru piešķir aizdevumus, sniedz garantijas 
vai nodrošina cita veida finanšu 
mehānismu tādu projektu un darbību 
atbalstam, kas paredzētas darbības 
programmā.

(13) Lai mazinātu minētās problēmas un 
pasteidzinātu darbības programmu un 
projektu īstenošanu, kā arī stimulētu 
ekonomikas atveseļošanos, ir lietderīgi, ka 
vadošās iestādes tajās dalībvalstīs, kurās 
bija nopietnas finansiālās stabilitātes 
grūtības un kurām tika piešķirts finansiāls 
atbalsts saskaņā ar vienu no iepriekš 
minētajiem finansiālā atbalsta 
mehānismiem, finanšu līdzekļus no 
darbības programmām drīkst ieguldīt, lai 
izveidotu riska dalīšanas instrumentu, ar 
kuru piešķir aizdevumus, sniedz garantijas 
vai nodrošina cita veida finanšu 
mehānismu tādu projektu un darbību 
atbalstam, kas paredzētas darbības 
programmā. Papildus var atbalstīt 
investīcijas infrastruktūrā un produktīvās 
investīcijas, kas ir svarīgas attiecīgo 
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dalībvalstu ekonomikas atlabšanai un 
darbavietu radīšanai tajās un atbilstības 
nodrošināšanai stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
36. pants – 2.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tikai aizdevumiem un garantijām, kā arī 
citiem finanšu mehānismiem, tādu darbību 
finansēšanai, kuras līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, attiecībā uz izdevumiem, uz kuriem 
neattiecas 56. pants.

Šādu riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tikai aizdevumiem un garantijām, kā arī 
citiem finanšu mehānismiem tādu darbību 
finansēšanai, kuras līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, vai infrastruktūras, MVU un 
produktīvo investīciju projektiem, kas 
svarīgi attiecīgo dalībvalstu ekonomikas 
atlabšanai un darbavietu radīšanai tajās, 
un tam, lai nodrošinātu atbilstību 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem. 
Attiecībā uz dalībvalstīm, kas atbilst 
kādam no 77. panta otrās daļas 
nosacījumiem, šādu riska dalīšanas 
instrumentu izmanto arī darbībām, kuras 
saistītas ar kohēzijas politikas mērķiem, 
kas netiek līdzfinansēti valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta (VSID) programmu 
ietvaros.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt skaidrību, ka riska dalīšanas instrumenti atbilst stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem, jo tiem ir plašāki mērķi nekā ERAF un Kohēzijas fondam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
36. pants – 2.a punkts – 5. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
informācija par finansējuma izmantojumu 
un pārraudzības un kontroles sistēmas; kā 
arī

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
pārvaldības struktūra, konsultējoties ar 
dalībvalsti un iesaistītajām finanšu 
iestādēm, informācija par aizņemto 
līdzekļu īpatsvaru, finansējuma 
izmantojumu un pārraudzību un kontroles 
sistēmām; kā arī
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PROCEDŪRA

Virsraksts Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 grozīšana attiecībā uz dažiem 
noteikumiem, kuri skar riska dalīšanas instrumentu dalībvalstīm, kuras 
saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā 
ar šo valstu finansiālo stabilitāti
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