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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs vēlas pievērst uzmanību svarīgam jautājumam. Daudzi Kopīgo 
noteikumu regulā (KNR) skartie jautājumi būs jāpielāgo Finanšu regulai, ko patlaban vēl 
apspriež. Tādēļ atzinuma sagatavotājs šajā posmā neiztirzās pārāk sīkas detaļas. Tomēr 
atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt turpmāk minēto jomu nozīmi un to, ka būs jānodrošina 
saskaņotība jo īpaši attiecībā uz šādām Kopīgo noteikumu regulas daļām:

– finanšu instrumenti (32.–40. pants);
– noteikumi par atbilstību (55.–60. pants);
– pārvaldība un kontrole, tostarp akreditācija (62.–63. pants un 112.–118. pants);
– grāmatojumu noskaidrošana un finanšu korekcijas (75.–77. pants un 128.–140. pants).

Turklāt atzinuma sagatavotājs norāda, ka KNR ir iedalīta divās daļās. „Kopīgie noteikumi” 
attiecas uz regulējumu, kas ir piemērojams visiem attiecīgajiem fondiem (ERAF, ESF, KF, 
ELFLA, EJZF), bet regulas otrā daļā paredzēti vispārīgi noteikumi, kas piemērojami tikai 
struktūrfondiem (ERAF un ESF) un Kohēzijas fondam. 

Šāda regulas uzbūve nozīmē, ka daudzus grozījumus varētu izdarīt  vai nu kopīgo noteikumu 
daļā vai vispārīgajā daļā. Atzinuma sagatavotājs ieviesa plašas nozīmes grozījumus kopīgajā 
daļā, savukārt par vispārīgo daļu iesniedza precīzākus priekšlikumus. Plašas nozīmes 
grozījumu piemēri ir grozījumi 62., 74. un 77. pantā. Precīzākas nozīmes grozījumu piemēri ir 
grozījumi 116. un 117. pantā, kā arī 134.–137. pantā.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. [..]/2012 par finanšu 
noteikumiem, kas piemērojami Savienības 
gada budžetam1, ir noteikti vispārēji 
principi attiecībā uz Savienības gada 
budžeta īstenošanu. Ir nepieciešams 
nodrošināt atbilstību starp minēto regulu 
un šīs regulas noteikumiem.
___________
1 OV L ….
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Grozījums Nr. 2

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 
mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(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”.

Pamatojums

Izlietot 20 % ES budžeta klimata aizsardzības mērķiem pašlaik ir tikai Komisijas priekšlikums 
saistībā ar jauno DFS, kas vēl jāapspriež. Tāpēc šādu skaitļu iekļaušana šajā dokumentā ir 
pāragra un tie jāsvītro.

Grozījums Nr. 3

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 

(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 
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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.

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. Ja šīs korekcijas vai 
apturēšana attiecas uz dalībvalsti, kurai ir 
nopietnas grūtības saistībā ar tās 
finansiālo stabilitāti vai kurai tādas 
grūtības draud, būtu jāparedz iespēja, ka 
attiecīgos līdzekļus dalībvalstij dara 
pieejamus īpašā izaugsmes programmā, 
ko pārvalda Komisija. Tas būtu jādara, 
pamatojoties uz attiecīgajām 
programmām, taču ņemot vērā tās 
prioritātes, kuras nodrošina maksimālu 
ekonomisko efektivitāti. Šā mehānisma 
mērķis ir nepieļaut, ka jau tā ekonomiski 
saspringtā situācija turpina pasliktināties.

Grozījums Nr. 4

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Ja 
dalībvalsts ilgāk nekā trīs mēnešus neveic 
atbilstošus pasākumus, Komisijai 
vajadzētu būt iespējai apturētos līdzekļus 
darīt pieejamus kontrolēti un tās 
pārvaldītas programmas ietvaros. Tie 
piešķirami mērķiem, ar kuriem vislabāk 
var atbalstīt izaugsmi, piemēram, ar 
uzņēmējdarbību saistītai infrastruktūrai, 
lai nepieļautu vēl lielāku kaitējumu 
reģiona ekonomiskajai un sociālajai 
situācijai.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma Komisijai būtu jāpieņem ad 
hoc lēmums par noteikumiem un 
nosacījumiem attiecībā uz šo programmu, 
proti, pamatojoties uz tiem līdzekļiem, 
kuri iegūstami no struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda korekcijām un 
apturēšanas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ir jāparedz īpaši noteikumi par 
summām, ko slēgšanas laikā var atzīt par 
attiecināmajiem izdevumiem, lai 
nodrošinātu, ka šādas summas, tostarp 
pārvaldības izmaksas un maksa, kas tiek 
iemaksāta finanšu instrumentos no VSS 
fondiem, tiek efektīvi izmantotas 
ieguldījumiem un maksājumiem galīgajiem 
saņēmējiem. Ir arī jāparedz īpaši noteikumi 
par to resursu atkārtotu izmantošanu, kuri 
attiecināmi uz atbalstu no VSS fondiem, 
tostarp pēc programmu slēgšanas mantoto 
līdzekļu izmantošanu.

(27) Ir jāparedz īpaši noteikumi par 
summām, ko slēgšanas laikā var atzīt par 
attiecināmajiem izdevumiem, lai 
nodrošinātu, ka šādas summas, tostarp 
pārvaldības izmaksas un maksa, kas tiek 
iemaksāta finanšu instrumentos no VSS 
fondiem, tiek efektīvi izmantotas 
ieguldījumiem un maksājumiem galīgajiem 
saņēmējiem. Ir arī jāparedz īpaši noteikumi 
par to resursu atkārtotu izmantošanu, kuri 
attiecināmi uz atbalstu no VSS fondiem, 
tostarp pēc programmu slēgšanas mantoto 
līdzekļu izmantošanu. Šie atpakaļ 
saņemtie un pārpalikušie līdzekļi kopā ar 
citiem pieejamiem līdzekļiem, piemēram, 
no finanšu korekcijām, būtu jāpiešķir tām 
dalībvalstīm, kurām ir ievērojamas 
grūtības saistībā ar finansiālo stabilitāti, 
darot to Komisijas pārvaldībā un ņemot 
vērā tās prioritātes, kuras visvairāk 
veicina izaugsmi.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Izvērtējot lielus projektus, Komisijai 
būtu jāsaņem visa vajadzīgā informācija, 
lai noteiktu, vai fondu finansiālais 
ieguldījums nevarētu radīt ievērojamu 
darba vietu zudumu pašreizējās ražošanas 
vietās Savienībā, lai tādejādi nodrošinātu, 
ka ar Savienības finansējumu netiek 
atbalstīta ražošanas pārvietošana tajā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
41.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41b) Attiecībā uz tiešajām subsīdijām 
uzņēmumiem aicina ņemt vērā, ka 
kohēzijas politikas finansējumu drīzāk 
saņem uzņēmumi, kas jau ir pieņēmuši 
lēmumu par ražotnes atvēršanu kādā 
vietā, nevis ar to tiek veicināta šādu 
lēmumu pieņemšana (jo īpaši tas attiecas 
uz lieliem uzņēmumiem). Tādēļ atbalstam 
lieliem privātiem uzņēmumiem vairāk 
vajadzētu izpausties kā ieguldījumiem 
pētniecībā un attīstībā, kā arī lielāku 
atbalstu nekā pašlaik vajadzētu piedāvāt 
netieši, proti, kā atbalstu infrastruktūrai.

Pamatojums

Skatīt 71. pantu Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijā par Komisijas Piekto 
ziņojumu par kohēziju un kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada 
(2011/2035(INI)).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
41.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41c) Turklāt šajā regulā būtu jāiekļauj 
skaidri noteikumi, lai nepieļautu 
Savienības finansējuma izmantošanu 
uzņēmumu pārvietošanai Savienībā, kā 
arī ievērojami (līdz EUR 10 000 000) 
samazinātu robežvērtību šādu 
ieguldījumu pārbaudei, izslēdzot iespēju 
lieliem uzņēmumiem saņemt tiešās 
subsīdijas un ierobežojot darbību ilgumu 
līdz 10 gadiem.

Pamatojums

Skatīt 71. pantu Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijā par Komisijas Piekto 
ziņojumu par kohēziju un kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada 
(2011/2035(INI)).
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai veicinātu finanšu disciplīnu, ir 
atbilstoši noteikt kārtību jebkuras budžeta 
saistību daļas atcelšanai programmā, jo 
īpaši tad, ja no saistību atcelšanas var 
izslēgt kādu summu, proti, gadījumos, kad 
īstenošanas kavējumus izraisa apstākļi, kas 
nav atkarīgi no attiecīgās personas, kas nav 
parasti vai paredzami un kā sekas nav 
iespējams novērst, neskatoties uz rūpību.

(51) Lai veicinātu finanšu disciplīnu, ir 
atbilstoši noteikt kārtību jebkuras budžeta 
saistību daļas atcelšanai programmā, jo 
īpaši tad, ja no saistību atcelšanas var 
izslēgt kādu summu, proti, gadījumos, kad 
īstenošanas kavējumus izraisa apstākļi, kas 
nav atkarīgi no attiecīgās personas, kas nav 
parasti vai paredzami un kā sekas nav 
iespējams novērst, neskatoties uz rūpību.
Ja dalībvalsts nonāk grūtā finansiālā 
situācijā, pēc šīs dalībvalsts pieprasījuma 
Komisija pārņem līdzekļu pārvaldību un 
izveido īpašu programmu, ar kuru jo īpaši 
veicina attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
izaugsmi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Lai nodrošinātu īstu ekonomisko 
ietekmi, saskaņā ar šīs regulas 
nosacījumiem atbalsts no fondiem 
nedrīkstētu aizstāt dalībvalstu valsts 
izdevumus vai līdzvērtīgus strukturālos 
izdevumus. Turklāt, lai atbalsta piešķiršanā 
no fondiem tiktu ņemts vērā plašāks 
ekonomiskais konteksts, valsts izdevumu 
apjoms būtu jānosaka atkarībā no 
vispārējiem makroekonomiskajiem 
apstākļiem, kuros notiek finansēšana, 
pamatojoties uz rādītājiem, kas iekļauti 
stabilitātes un konverģences programmās, 
kuras katru gadu iesniedz dalībvalstis 
saskaņā ar 1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1466/1997 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 

(60) Lai nodrošinātu īstu ekonomisko 
ietekmi, saskaņā ar šīs regulas 
nosacījumiem atbalsts no fondiem 
nedrīkstētu aizstāt dalībvalstu valsts 
izdevumus vai līdzvērtīgus strukturālos 
izdevumus. Turklāt, lai atbalsta piešķiršanā 
no fondiem tiktu ņemts vērā plašāks 
ekonomiskais konteksts, valsts izdevumu 
apjoms būtu jānosaka atkarībā no 
vispārējiem makroekonomiskajiem 
apstākļiem, kuros notiek finansēšana, 
pamatojoties uz rādītājiem, kas iekļauti 
stabilitātes un konverģences programmās, 
kuras katru gadu iesniedz dalībvalstis 
saskaņā ar 1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1466/1997 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
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uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu. 
Komisijai pārliecinoties par 
papildināmības principa ievērošanu, būtu 
jākoncentrējas uz dalībvalstīm, kurās 
mazāk attīstītajos un pārejas reģionos 
dzīvo vismaz 15 % no iedzīvotājiem, ņemot 
vērā tiem piešķirto finanšu resursu 
apjomu.

uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu. 
Komisijas pārbaude par papildināmības 
principa ievērošanu būtu jāattiecina uz 
visiem reģioniem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
86.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86a) Attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras 
nonākušas grūtā finansiālā situācijā vai 
kurām tāda draud, un kurām jau sniegti 
atbalsta pasākumi saskaņā ar 22. panta 
1. punktu, Komisijai pēc pieprasījuma 
vajadzētu attiecīgajai dalībvalstij darīt 
pieejamus koriģētos un/vai atgūtos 
līdzekļus un/vai peļņas procentus vai citus 
ienākumus vai arī visus līdzekļus tiešā 
pārvaldībā, turklāt tam jānotiek saskaņā 
ar Finanšu regulu [55. panta 1. punkta 
a)apakšpunktu] un atbilstoši īpašai 
programmai, kura vērsta uz 
ieguldījumiem izaugsmē, it īpaši ar 
uzņēmējdarbību saistītos infrastruktūras 
projektos.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
86.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86b) Lai nepasliktinātu to dalībvalstu 
stāvokli, kuras jau nonākušas grūtā 
finansiālā situācijā vai kurām tāda draud, 
Komisijai pēc šo dalībvalstu pieprasījuma 
un pēc iespējas ātrāk vajadzētu piešķirt 
koriģētos vai apturētos līdzekļus, turklāt 
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tam jānotiek Komisijas pārziņā un 
atbilstoši īpašai programmai, kura sekmē 
izaugsmi, piemēram, veicinot 
ieguldījumus ar uzņēmējdarbību saistītos 
infrastruktūras projektos.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Darbību revīzijas biežumam jābūt 
samērīgam ar Savienības atbalsta apjomu 
no fondiem. Jo īpaši veikto revīziju skaits 
ir jāsamazina, ja kopējie attiecināmie 
izdevumi par darbību nepārsniedz 
EUR 100 000. Tomēr būtu jābūt iespējai 
veikt revīzijas jebkurā laikā, ja ir pazīmes, 
kas liecina par neatbilstību vai krāpšanu, 
vai kā daļu no revīzijas atlases pēc 
pabeigtas darbības slēgšanas. Lai 
Komisijas veiktās revīzijas līmenis būtu 
samērīgs ar risku, Komisijai būtu jābūt
iespējai samazināt revīzijas darbu attiecībā 
uz darbības programmām, kurās nav 
ievērojami pārkāpumi vai gadījumiem, kad 
var paļauties uz revīzijas iestādi.

(87) Darbību revīzijas biežumam jābūt 
samērīgam ar Savienības atbalsta apjomu 
no fondiem. Jo īpaši veikto revīziju skaits 
ir jāsamazina, ja kopējie attiecināmie 
izdevumi par darbību nepārsniedz 
EUR 100 000. Komisijai būtu jānosaka 
pienākums veikt revīziju visām darbībām, 
kas pārsniedz EUR 10 miljonu apjomu.
Tomēr būtu jābūt iespējai veikt revīzijas 
jebkurā laikā, ja ir pazīmes, kas liecina par 
neatbilstību, ražošanas pārvietošanu vai 
krāpšanu, vai kā daļu no revīzijas atlases 
pēc pabeigtas darbības slēgšanas. Lai 
Komisijas veiktās revīzijas līmenis būtu 
samērīgs ar risku, Komisijai vajadzētu būt
iespējai samazināt revīzijas darbu attiecībā 
uz darbības programmām, kurās nav 
ievērojami pārkāpumi vai gadījumos, kad 
iepriekšējā atbalsta posmā pierādījies, ka
revīzijas iestāde ir uzticama.

Grozījums Nr. 15

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, lēmumus par finanšu 
korekcijām, kā arī lēmumus par īpašām 
programmām tām dalībvalstīm, kuras 
nonākušas finansiālās grūtībās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) „reģionu kategorija” nozīmē, ka 
reģioni ir kategorizēti kā „mazāk attīstīti 
reģioni”, „pārejas reģioni” vai „vairāk 
attīstīti reģioni” saskaņā ar 82. panta 
2. punktu;

(19) „reģionu kategorija” nozīmē, ka 
reģioni ir kategorizēti kā „mazāk attīstīti 
reģioni” vai „vairāk attīstīti reģioni” 
saskaņā ar 82. panta 2. punktu;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Savienības budžeta daļu, kas 
piešķirta VSS fondiem, izpilda pēc dalītas 
pārvaldības principa starp dalībvalstīm un 
Komisiju saskaņā ar Finanšu regulas 
53. panta b) punktu, izņemot KF summu, 
kas pārnesta uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, kurš minēts 
84. panta 4. punktā, un novatoriskas 
darbības pēc Komisijas ierosmes saskaņā 
ar ERAF regulas 9. pantu un tehnisko 
palīdzību pēc Komisijas ierosmes.

7. Eiropas Savienības budžeta daļu, kas 
piešķirta VSS fondiem, izpilda pēc dalītas 
pārvaldības principa starp dalībvalstīm un 
Komisiju saskaņā ar Finanšu regulas 
53. panta b) punktu, izņemot KF summu, 
kas pārnesta uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, kurš minēts 
84. panta 4. punktā, un novatoriskas 
darbības pēc Komisijas ierosmes saskaņā 
ar ERAF regulas 9. pantu un tehnisko 
palīdzību pēc Komisijas ierosmes, kā arī 
šīs regulas 22. panta 2.a punktā 
minētajām palīdzības programmām 
finansiālās grūtībās nonākušām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
14. pants – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kopsavilkumu par ex ante nosacījumu 
izpildes novērtējumu un darbībām, kas 
jāveic valsts un reģionālā līmenī, kā arī to 
īstenošanas grafiku, ja ex ante nosacījumi 
nav izpildīti;

ii) kopsavilkumu par ex ante nosacījumu 
izpildes novērtējumu un darbībām, kas 
jāveic Eiropas, valsts un reģionālā līmenī, 
kā arī to īstenošanas grafiku, ja ex ante 
nosacījumi nav izpildīti;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem, 
līdz tiks apmierinoši pabeigtas darbības 

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem, 
līdz tiks apmierinoši pabeigtas darbības 
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ex ante nosacījumu izpildei. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus.

ex ante nosacījumu izpildei. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus. Attiecībā uz 
dalībvalstīm, kuras skārušas vai apdraud 
finansiālas grūtības, piemēro 22. panta 
2.a punktu (pieprasījums īstenot īpašu 
programmu, ko pārvalda Komisija).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
21. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Attiecībā uz dalībvalstīm, kuras saņem 
finansiālo atbalstu saskaņā ar šā panta 
1. punkta d) apakšpunktu, Komisija pēc 
attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma var ar 
īstenošanas aktu izveidot īpašu 
programmu [saskaņā ar 55. panta 
1. punkta a) apakšpunktu Finanšu regulā 
(tieša līdzekļu pārvalde)], saskaņā ar kuru 
apturētos maksājumus var izmantot 
minētā panta 4. punktā norādīto mērķu 
(maksimāli palielināt pieejamo līdzekļu 
ietekmi uz izaugsmi un konkurētspēju) 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai stabilizētu ekonomikas stāvokli un 
novērstu postošus finanšu zaudējumus, 
tās dalībvalstis, kuras atbilst 1. punkta a), 
b) vai c) apakšpunkta nosacījumiem, var 
pieprasīt Komisijai ar īstenošanas aktu 
īstenot īpašu programmu [saskaņā ar 
55. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Finanšu regulā (tieša līdzekļu pārvalde)], 
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ar ko nodrošina, ka attiecīgās dalībvalsts 
apturētos un/vai atgūtos maksājumus pēc 
iespējas ātrāk izmanto šīs regulas 
21. panta 4. punktā noteikto mērķu 
(maksimāli palielināt pieejamo līdzekļu 
ietekmi uz izaugsmi un konkurētspēju) 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrā prioritātē nosaka rādītājus, pēc 
kuriem novērtē programmas īstenošanas 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu kā 
pamatu izpildes uzraudzībai, izvērtēšanai 
un pārskatīšanai. Tie ir šādi:

Katrā prioritātē nosaka kvalitatīvi un 
kvantitatīvi izmērāmus rādītājus, pēc 
kuriem novērtē programmas īstenošanas 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu kā 
pamatu izpildes uzraudzībai, izvērtēšanai 
un pārskatīšanai. Tie ir šādi:

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz katru VSS fondu īpašajos 
fondu noteikumos izklāsta kopējus 
rādītājus un var paredzēt īpašus 
programmu rādītājus.

Attiecībā uz katru VSS fondu īpašajos 
fondu noteikumos izklāsta kopējus 
kvalitatīvi un kvantitatīvi izmērāmus
rādītājus un var paredzēt īpašus 
programmu rādītājus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
37. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis grūtā finansiālā situācijā, 
kuras atbilst 22. panta 1. punkta 
prasībām, nepieciešamības gadījumā ar 
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Komisijas palīdzību var ieguldīt procentu 
ienākumus vai citus ienākumus jo īpaši ar 
uzņēmējdarbību saistītos infrastruktūras 
projektos, lai maksimāli palielinātu 
izaugsmi un konkurētspēju.

Pamatojums

Riska dalīšanas instruments apliecina nepieciešamību veicināt jo īpaši infrastruktūras 
projektus tajās dalībvalstis, kuras skārušas finansiālas grūtības, jo tādējādi tiek sekmēta 
noturīga konkurētspēja.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) infrastruktūras projektiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
38. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis grūtā finansiālā situācijā, 
kuras atbilst 22. panta 1. punkta 
prasībām, nepieciešamības gadījumā ar 
Komisijas palīdzību var ieguldīt 1. un 
2. punktā minētos līdzekļus jo īpaši ar 
uzņēmējdarbību saistītos infrastruktūras 
projektos, lai maksimāli palielinātu 
izaugsmi un konkurētspēju.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
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lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas. Summu, kas nav izmantota 
10 gadus pēc programmas slēgšanas, 
pārskaita Eiropas Savienības vispārējā 
budžetā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
39. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis grūtā finansiālā situācijā, 
kuras atbilst 22. panta 1. punkta 
prasībām, nepieciešamības gadījumā ar 
Komisijas palīdzību var ieguldīt 38. panta 
1. un 2. punktā minētos līdzekļus jo īpaši 
ar uzņēmējdarbību saistītos 
infrastruktūras projektos, lai maksimāli 
palielinātu izaugsmi un konkurētspēju.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ma) plānoto vai veikto pasākumu 
atbilstību attiecībā uz 5. pantā minēto 
partneru iesaisti partnerības līguma un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) procedūras deklarēto izdevumu 
pareizības un precizitātes nodrošināšanai;

(c) procedūras deklarēto izdevumu 
pareizības un precizitātes, kā arī pareizas 
finanšu pārvaldības nodrošināšanai;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par 
deviņiem mēnešiem, ja:

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par 
deviņiem mēnešiem, ir ievērots viens vai 
vairāki šādi nosacījumi:

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt formulējumu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic finanšu korekcijas, atceļot 
visu Savienības ieguldījumu programmā 
vai tā daļu un atgūstot summas no 
dalībvalsts, lai no Savienības finansējuma 
dzēstu izdevumus, kas ir pretrunā 
piemērojamiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem, tostarp saistībā ar 
trūkumiem dalībvalstu pārvaldības un 
kontroles sistēmās, ko konstatējusi 
Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta.

1. Komisija veic finanšu korekcijas, atceļot 
visu Savienības ieguldījumu programmā 
vai tā daļu un atgūstot summas no 
dalībvalsts, lai no Savienības finansējuma 
dzēstu izdevumus, kas ir pretrunā 
piemērojamiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem, tostarp saistībā ar 
trūkumiem dalībvalstu pārvaldības un 
kontroles sistēmās, ko konstatējusi 
Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta, vai
arī dalībvalsts, bet ko attiecīgā dalībvalsts 
nav pienācīgi novērsusi. 
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Pamatojums

Tas nodrošinās, ka dalībvalstis ir motivētas pienācīgi novērst likumpārkāpumus.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lemjot par finanšu korekcijas summu 
saskaņā ar 1. punktu, Komisija ņem vērā 
piemērojamo Savienības vai valsts tiesību 
aktu pārkāpuma veidu un smagumu un tā 
finansiālo ietekmi uz Savienības budžetu. 

3. Lemjot par finanšu korekcijas apjomu 
saskaņā ar 1. punktu, Komisija ņem vērā 
piemērojamo Savienības vai valsts tiesību 
aktu pārkāpuma veidu un smagumu, 
tostarp attiecībā uz trūkumiem dalībvalstu 
pārvaldības un kontroles sistēmās, un tā 
finansiālo ietekmi uz Savienības budžetu.

Pamatojums

Saskaņošana ar šā panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
77. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts grūtā finansiālā 
situācijā atbilst 22. panta 1. punkta 
nosacījumiem, Komisija ar īstenošanas 
aktu un pēc pieprasījuma tiešā pārvaldībā
un saskaņā ar [Finanšu regulas 55. panta 
1. punktu] īsteno īpašu programmu, lai 
apturētos maksājumus vai atgūtos 
līdzekļus vai arī abus šo līdzekļu veidus, 
kā arī procentu ienākumus vai dalībvalsts 
nepieprasītos līdzekļus apkopotu un 
iespējami labāk izmantotu izaugsmes un 
ekonomikas veiktspējas sekmēšanai, jo 
īpaši ar uzņēmējdarbību saistītiem 
infrastruktūras projektiem.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
80. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tajās dalībvalstīs, kuras ir grūtā 
finansiālā situācijā un atbilst 22. panta 
1. punkta nosacījumiem, atcelto 
finansējumu iegulda saskaņā ar 
programmu, ko Komisija ar īstenošanas 
aktu izveido saskaņā ar [Finanšu regulas 
55. panta 1. punkta a) apakšpunktu], un 
iegulda tā, lai iespējami sekmētu izaugsmi 
un ekonomikas attīstību, jo īpaši ieguldot 
ar uzņēmējdarbību saistītos 
infrastruktūras projektos, lai tādējādi 
novērstu turpmāku kaitējumu reģionu 
ekonomikai.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Resursus mērķim „Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” piešķir par 
šādām trim NUTS 2. līmeņa reģionu 
kategorijām:

2. Resursus mērķim „Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” piešķir par 
šādām divām NUTS 2. līmeņa reģionu 
kategorijām:

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārejas reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir no 75 % līdz 90 % no vidējā 
IKP ES–27 valstīs;

svītrots

Grozījums Nr. 38
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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 divas 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.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
82. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā iekļauj to reģionu 
sarakstu, kas atbilst šo trīs reģionu 
kategoriju kritērijiem, kas minēti 2. punktā, 
un to dalībvalstu sarakstu, kas atbilst 
3. punkta kritērijiem. Šāds saraksts ir spēkā 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

4. Tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā iekļauj to reģionu 
sarakstu, kas atbilst šo divu reģionu 
kategoriju kritērijiem, kas minēti 2. punktā, 
un to dalībvalstu sarakstu, kas atbilst 
3. punkta kritērijiem. Šāds saraksts ir spēkā 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 50,13 % (t. i., kopā 
EUR 162 589 839 384) — mazāk 
attīstītiem reģioniem;

(a) 62,14 % — mazāk attīstītiem 
reģioniem;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 12,01 % (t. i., kopā 
EUR 38 951 564 661) — pārejas 
reģioniem;

svītrots

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 16,39 % (t. i., kopā 
EUR 53 142 922 017) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

(c) 16,39 % — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) 21,19 % (t. i., kopā 
EUR 68 710 486 782) — dalībvalstīm, ko 
atbalsta Kohēzijas fonds;

(d) 21,19 % — dalībvalstīm, ko atbalsta 
Kohēzijas fonds;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) 0,29 % (t. i., kopā EUR 925 680 000) 
kā papildu finansējums Līguma 349. pantā 
noteiktajiem tālākajiem reģioniem un 
NUTS 2. līmeņa reģioniem, kas atbilst 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.

(e) 0,29 % kā papildu finansējums Līguma 
349. pantā noteiktajiem tālākajiem 
reģioniem un NUTS 2. līmeņa reģioniem, 
kas atbilst Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība un bezdarba 
līmenis attiecībā uz mazāk attīstītiem 
reģioniem un pārejas reģioniem;

(a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība un bezdarba 
līmenis attiecībā uz mazāk attīstītiem 
reģioniem;

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
84. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 15 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, un 25 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
84. pants – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Mērķim „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 3,48 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004).

8. Mērķim „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 7 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam.
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Pamatojums

Skatīt 37. pantu Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijā par Komisijas Piekto 
ziņojumu par kohēziju un kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada 
(2011/2035(INI)).)

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
85. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, nav pārnesamas starp 
katru no šīm reģionu kategorijām.

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem, 
nav pārnesamas starp katru no šīm reģionu 
kategorijām.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
86. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. To, vai valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu līmenis atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” ir saglabāts vajadzīgajā 
līmenī attiecīgajam laikposmam, 
pārbauda tikai tajās dalībvalstīs, kurās 
mazāk attīstītos un pārejas reģionos dzīvo 
vismaz 15 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

svītrots

Pamatojums

Papildināmības principa ievērošana būtu jāpārbauda visās dalībvalstīs, skatīt 1. un 2. punktu 
Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijā (2011/2035 (INI)): ”..saskata Eiropas 
finansējuma pievienoto vērtību arī gadījumos, kad valsts, reģionālā un vietējā līmenī 
finansētie projekti veicina Eiropas kopējo mērķu sasniegšanu Eiropas integrācijas, 
ekonomiskās izaugsmes, pētniecības, [..] jomā, un kad to nebūtu bijis iespējams īstenot bez 
Eiropas iniciatīvas”.

Grozījums Nr. 50



AD\903303LV.doc 25/32 PE480.661v02-00

LV

Regulas priekšlikums
90. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni 
būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar 
mērķi veikt vienotu un noteiktu 
ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kuram 
ir skaidri noteikti mērķi un kura kopējās 
izmaksas pārsniedz EUR 50 000 000
(„liels projekts”). Finanšu instrumentus 
neuzskata par lieliem projektiem.

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni 
būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar 
mērķi veikt vienotu un noteiktu 
ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kuram 
ir skaidri noteikti mērķi un kura kopējās 
izmaksas pārsniedz 
EUR 10 000 000 („liels projekts”). Finanšu 
instrumentus neuzskata par lieliem 
projektiem.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
92. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izvērtējot lielus projektus, Komisija 
pārliecinās, ka fondu finansiālais 
ieguldījums neradīs ievērojamu darba 
vietu zudumu pašreizējās ražošanas vietās 
Savienībā, lai tādejādi nodrošinātu, ka ar 
Savienības finansējumu netiek atbalstīta 
ražošanas pārvietošana tajā.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas iestāde nodrošina pārvaldības un 
kontroles sistēmu, atbilstošas darbību 
izlases un gada pārskatu revīzijas 
veikšanu.

Revīzijas iestāde nodrošina darbības 
programmu pārvaldības un kontroles 
sistēmas pienācīgas darbības un 
atbilstošas darbību izlases revīzijas 
veikšanu, pamatojoties uz Komisijai 
deklarētajiem izdevumiem. Atbilstošas 
izlases metodes ir visas statistikas 
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metodes. Ja ierobežota darbību skaita dēļ 
tas nav iespējams, var izmantot oficiālu 
nestatistikas metodi, lai nodrošinātu 
deklarēto izdevumu reprezentatīvu izlasi 
un ļautu revīzijas iestādei izdarīt 
pamatotus secinājumus par sistēmas 
efektīvu darbību.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai paredzētu nosacījumus, kas jāievēro 
šādās revīzijās, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu, nosakot 
kārtību piemērotu statistikas vai 
nestatistikas izlases metožu izmantošanai.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
117. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lemjot par to, vai pieprasīt minētos 
dokumentus, Komisija ņem vērā, vai 
darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmas ir līdzīgas tām, kas 
izmantotas iepriekšējam plānošanas 
periodam, vai vadošā iestāde veic arī 
sertifikācijas iestādes funkcijas, un 
jebkurus pierādījumus par to efektīvu 
darbību.

Lemjot par to, vai pieprasīt minētos 
dokumentus, Komisija piemēro uz risku 
balstītu pieeju, ņemot vērā, vai darbības 
programmas pārvaldības un kontroles 
sistēmas ir līdzīgas tām, kas izmantotas 
iepriekšējam plānošanas periodam, vai 
vadošā iestāde veic arī sertifikācijas 
iestādes funkcijas, un jebkurus 
pierādījumus par to efektīvu darbību.
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
117. pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētie kredītrīkotāji savos gada 
darbības pārskatos paskaidro, kā Komisija 
ir pildījusi tās uzraudzības pienākumus 
attiecībā uz akreditāciju.

Pamatojums

Minētais atbilst ERP ieteikumam, kas izklāstīts tās Atzinuma Nr. 7/2011 25. un 26. punktā.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
127. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja dalībvalsts grūtā finansiālā 
situācijā atbilst 22. panta 1. punkta 
nosacījumiem, Komisija ar īstenošanas 
aktu un pēc pieprasījuma tiešā pārvaldībā 
un saskaņā ar [Finanšu regulas 55. panta 
1. punktu] īsteno īpašu programmu, lai 
apturētos maksājumus un/vai atgūtos 
līdzekļus, kā arī procentu ienākumus vai 
dalībvalsts nepieprasītos līdzekļus 
apkopotu un iespējami labāk izmantotu 
izaugsmes veicināšanai, jo īpaši ar 
uzņēmējdarbību saistītiem infrastruktūras 
projektiem.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
131. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzsākot procedūru saskaņā ar 
137. pantu, Komisija var veikt finanšu 
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korekciju vienīgi saistībā ar izdevumiem 
pārskata gados, attiecībā uz kuriem gada 
pārskati bija iesniegti vai tiem vajadzēja 
būt iesniegtiem. Finanšu korekciju neveic 
tiem izdevumiem, kurus uzskata par 
slēgtiem saskaņā ar šā panta 1. un 
2. punktu un attiecībā uz kuriem ir 
beidzies trīs gadu laikposms saskaņā ar 
132. panta 1. punktu, taču tas neattiecas 
uz gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi 
saistībā ar neatbilstību 61. pantam, kā arī 
gadījumos, kas minēti 136. panta 4. un 
5. punktā.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
134. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem prioritāro 
virzienu vai darbības programmu līmenī, 
ja: 

1. Komisija var apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem prioritāro 
virzienu vai darbības programmu līmenī, ja 
ir ievērots viens vai vairāki šādi 
nosacījumi: 

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt formulējumu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
135. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No fondiem piešķirto ieguldījumu, kas 
atcelts saskaņā ar 2. punktu, dalībvalsts var 
izmantot atkārtoti attiecīgajā darbības 
programmā, ievērojot 4. punktu.

3. Ja trūkumi ir novērsti jau iepriekš, 
konstatēti vai izlaboti vēlāk un dalībvalsts 
ir veikusi atbilstīgu finanšu pielāgojumu,
no fondiem piešķirto ieguldījumu, kas 
atcelts saskaņā ar 2. punktu, dalībvalsts 
vienu reizi var izmantot atkārtoti 
attiecīgajā darbības programmā, ievērojot 
4. punktu.
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Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro pieeju, ka dalībvalstīm būtu jāļauj atkārtoti izmantot līdzekļus, ja 
dalībvalsts pati ir konstatējusi trūkumus un attiecīgi rīkojusies to novēršanai.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
135. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Finanšu korekcijas neskar konkrētās 
dalībvalsts prasības atgūt attiecīgās 
summas saskaņā ar 112. panta 2. punktu. 

Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro, ka nepamatoti samaksātās summas jāatgūst jebkurā gadījumā.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
136. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
veic finanšu korekcijas, atceļot visu 
Savienības ieguldījumu darbības 
programmā vai daļu no tā saskaņā ar 
77. pantu, ja pēc vajadzīgās pārbaudes 
veikšanas tā secina, ka:

1. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
veic finanšu korekcijas, atceļot visu 
Savienības ieguldījumu darbības 
programmā vai daļu no tā saskaņā ar 
77. pantu, ja pēc vajadzīgās pārbaudes 
veikšanas tā secina, ka ir ievērots viens vai 
vairāki šādi nosacījumi:

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt formulējumu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
137. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas finanšu korekcijas, kuru rezultātā 
jāveic neto korekcija, veido novirzāmus 
ieņēmumus uz to pašu Savienības 
vispārējā budžeta nodaļu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
137. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja dalībvalsts grūtā finansiālā 
situācijā atbilst 22. panta 1. punkta 
nosacījumiem, Komisija ar īstenošanas 
aktu un pēc pieprasījuma tiešā pārvaldībā 
un saskaņā ar Finanšu regulu [55. panta 
1. punkts] īsteno īpašu programmu, lai 
apturētos maksājumus vai atgūtos 
līdzekļus vai arī abus šo līdzekļu veidus, 
kā arī procentu ienākumus vai dalībvalsts 
nepieprasītos līdzekļus apkopotu un 
iespējami labāk izmantotu izaugsmes 
veicināšanai, jo īpaši ar uzņēmējdarbību 
saistītiem infrastruktūras projektiem.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
142. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Revīzijas palāta pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes pieprasījuma 
sniedz atzinumu par deleģētajiem aktiem, 
kas minēti 20. panta 4. punktā, 54. panta 
1. punktā, 58. pantā, 77. panta 1. punktā, 
112. panta 2. punktā, 114. panta 8., 9. un 
10. punktā, 116. panta 1. un 6. punktā un
136. panta 6. punktā.
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Pamatojums

Tas ļauj Parlamentam un Padomei sagatavot viedokli, pamatojoties uz ekspertu ziņojumu, ko 
izstrādājusi Revīzijas palāta.
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