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ĪSS PAMATOJUMS

Šajā sarunu procedūras posmā referents vēlas iesniegt dažus grozījumus attiecībā uz turpmāk 
minētajiem jautājumiem.

- Grozījumi 7. pantā attiecas uz diviem atsevišķiem jautājumiem. Pirmā grozījuma 
mērķis ir sniegt iesaistītajām dalībvalstīm iespēju izraudzīties vienu iestādi, kas 
sniegtu atzinumu par līdztiesības jautājumiem, jo tas ievērojami vienkāršotu minētās 
prasības īstenošanu. Otrā grozījuma nolūks ir precizēt sadarbības programmas 
grozījumu izdarīšanas procedūru, jo Komisijas priekšlikumā šis jautājums patlaban 
nav skarts.

- Lai vienkāršotu regulu par Eiropas teritoriālo sadarbību (ETS regulu) un to saskaņotu 
ar Kopīgo noteikumu regulu (KNR), ir iesniegts 20. panta grozījums, kurā paredzēts, 
ka dalībvalstīs ir pieļaujama revīzijas iestādes darbība tās pašas iestādes struktūrā, 
kurā ietilpst arī pārvaldības iestāde, ja vien to funkcijas ir nošķirtas.

- Revīzijas iestādēm var nebūt nepieciešamās tiesības veikt revīziju vairākās 
dalībvalstīs. Tādēļ Komisijas priekšlikumā ļauts izveidot revidentu grupu, kurā 
darbotos visu dalībvalstu pārstāvji. Grozījumi 23. pantā precizē, ka visi šie pārstāvji ir 
neatkarīgi un viņiem ir vajadzīgā pieredze un profesionālās zināšanas. Turklāt 
revīzijas iestādei savā revīzijas stratēģijā būtu jāizskaidro šajā sakarā veicamie 
pasākumi.

- 25. panta grozījumā paredzēta iespēja izmantot vienotu kontu visām naudas plūsmām 
saistībā ar konkrētu sadarbības programmu. Šāda iespēja vienkāršotu pārvaldību un 
nodrošinātu skaidru revīzijas izsekojamību.

Lai gan šajā posmā nav iesniegti attiecīgi grozījumi, referents vēlas pievērst komitejas 
uzmanību trim jautājumiem, kuri varētu būt turpmāk jāapsver atkarībā no sarunu par KNR 
(COM(2011)0615) rezultātiem:

1) KNR ir paredzēti noteikumi, kā 2017. un 2019. gadā veicama darbības pārskatīšana, 
lai novērtētu attiecīgo programmu mērķu sasniegšanu. Nav līdz galam skaidrs, kā šī 
prasība būtu piemērojama ETS regulai, ņemot vērā dažādas iesaistītās personas.

2) KNR ir ieviests „partnerības līgums”, kurā tiks paredzēta kārtība darbības programmu 
pielāgošanai Savienības mērķiem 2020. gadam. ETS regulā nav risināts jautājums par 
īpašajām ar partnerības līgumiem saistītajām problēmām, ko rada dalībvalstu 
sadarbība ar trešām valstīm, kurās ir ļoti atšķirīga iestāžu struktūra.

3) Saskaņā ar KNR 41. pantu izveido „uzraudzības komiteju”, kas uzraudzīs programmas 
īstenošanu. Šāda uzraudzības komiteja būs jāizveido arī Eiropas teritoriālās sadarbības 
programmu uzraudzībai. Tomēr Komisijas priekšlikumā nav atrunātas ETS 
programmu īpašās iezīmes un jo īpaši balsstiesību paredzēšana, ņemot vērā atšķirīgi 
izveidotās sistēmas dalībvalstīs un trešās valstīs.
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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 jānodrošina 
minētās regulas un Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda reglamentējošo 
noteikumu savstarpējā atbilstība.
___________
1 OV L ….

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Vienotai revīzijas iestādei būtu 
jāatbild par visu Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 116. pantā uzskaitīto 
uzdevumu veikšanu, lai nodrošinātu 
vienotus standartus visā programmas 
darbības reģionā. Ja tas nav iespējams, 
revidentu grupai būtu jāspēj palīdzēt 
programmas revīzijas iestādei.

(31) Vienotai revīzijas iestādei būtu 
jāatbild par visu Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 116. pantā uzskaitīto 
uzdevumu veikšanu, lai nodrošinātu 
vienotus standartus visā programmas 
darbības reģionā. Ja tas nav iespējams, 
revidentu grupai būtu jāspēj palīdzēt 
programmas revīzijas iestādei. Lai 
nodrošinātu pienācīgu minētā revīzijas 
darba kvalitātes līmeni, būtu jāparedz 
starptautisku revīzijas standartu 
piemērošana.
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Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis kopā ar sadarbības 
programmas priekšlikumu iesniedz valstu 
līdztiesības atbalsta struktūru atzinumu par 
ii) un iii) apakšpunktā noteiktajiem 
pasākumiem.

Dalībvalstis kopā ar sadarbības 
programmas priekšlikumu iesniedz valstu 
līdztiesības atbalsta struktūru atzinumu par 
ii) un iii) apakšpunktā noteiktajiem 
pasākumiem. Dalībvalstis var izraudzīties 
vienu līdztiesības atbalsta struktūru, kas 
sniegs šādu atzinumu par katru 
sadarbības programmu kopumā.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir sniegt iesaistītajām dalībvalstīm iespēju izraudzīties vienotu iestādi, 
kas sniegtu atzinumu par līdztiesības jautājumiem, jo tas ievērojami vienkāršotu minētās 
prasības īstenošanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms sadarbības programmas 
iesniegšanas Komisijai iesaistītās 
dalībvalstis un trešās valstis vai –
vajadzības gadījumā – teritorijas rakstiski 
apstiprina savu piekrišanu sadarbības 
programmas saturam. Šī piekrišana aptver 
arī visu iesaistīto dalībvalstu saistības 
nodrošināt sadarbības programmas 
īstenošanai vajadzīgo līdzfinansējumu.

5. Pirms sadarbības programmas 
iesniegšanas Komisijai iesaistītās 
dalībvalstis un trešās valstis vai –
vajadzības gadījumā – teritorijas rakstiski 
apstiprina savu piekrišanu sadarbības 
programmas saturam. Šī piekrišana aptver 
arī visu iesaistīto dalībvalstu saistības 
nodrošināt sadarbības programmas 
īstenošanai vajadzīgo līdzfinansējumu. 
Tāda pati procedūra, proti, visu iesaistīto 
dalībvalstu un trešo valstu vai teritoriju 
piekrišana, ir vajadzīga arī tad, ja izdara 
grozījumus sadarbības programmā 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [..]/2012 
[KNR] 26. pantu.



PE480.662v02-00 6/10 AD\903305LV.doc

LV

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas par darbību var 
aprēķināt kā vienotu likmi līdz 15 % no 
tiešajām izmaksām, kas neaptver šīs 
darbības personāla izmaksas.

Personāla izmaksas par darbību var 
aprēķināt kā vienotu likmi līdz 20 % no 
tiešajām izmaksām, kas neaptver šīs 
darbības personāla izmaksas.

Pamatojums

Komisijas ierosinātais procentuālais īpatsvars šķiet nepietiekams, ņemot vērā ETS 
programmu īpatnības, jo to personāla izmaksas ir īpaši augstas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, nozīmē vienu pārvaldības 
iestādi un minētās regulas 113. panta 
4. punkta vajadzībām tās nozīmē vienu 
revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī.

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, nozīmē vienu pārvaldības 
iestādi un minētās regulas 113. panta 
4. punkta vajadzībām tās nozīmē vienu 
revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī. Dalībvalstis, kas piedalās 
sadarbības programmā, var izraudzīties šo 
vienu pārvaldības iestādi sertifikācijas 
iestādes funkciju pildīšanai.

Pamatojums

Ir svarīgi ETS programmas pārvaldības iestādei neuzlikt par pienākumu būt atbildīgai arī par 
minētās programmas sertifikāciju, bet paredzēt, ka pārvaldības un sertifikācijas funkciju 
apvienošana ir fakultatīva.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja vien tiek ievērots funkciju 
nošķiršanas princips, pārvaldības iestāde 
un revīzijas iestāde var būt vienas un tās 
pašas publiskās iestādes struktūrvienības. 

Pamatojums

Šis grozījums ir iesniegts, lai vienkāršotu ETS regulu un to saskaņotu ar Kopīgo noteikumu 
regulu (KNR), un paredz, ka dalībvalstīs ir pieļaujama revīzijas iestādes darbība tās pašas 
iestādes struktūrā, kurā ietilpst arī pārvaldības iestāde, ja vien to funkcijas ir nošķirtas. Tas 
ļauj dalībvalstīm papildināt pašreizējā plānošanas periodā uzkrāto pieredzi. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iespējams, minētie kontrolieri ir tās 
pašas struktūras, kas atbild par šādu 
pārbaužu veikšanu attiecībā uz darbības 
programmām atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai” 
vai – trešo valstu gadījumā – par 
līdzvērtīgu pārbaužu veikšanu Savienības 
ārējās politikas instrumentu ietvaros.

Minētie kontrolieri var būt tās pašas 
struktūras, kas atbild par šādu pārbaužu 
veikšanu attiecībā uz darbības 
programmām atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai” 
vai – trešo valstu gadījumā – par 
līdzvērtīgu pārbaužu veikšanu Savienības 
ārējās politikas instrumentu ietvaros.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Revidenti ir funkcionāli neatkarīgi no 
kontrolieriem, kuri veic pārbaudes saskaņā 
ar 22. pantu.

3. Revīzijas iestāde nodrošina, ka visi šādi 
pārstāvji, kas minēti šā panta 2. punktā, ir 
funkcionāli neatkarīgi, jo īpaši no 
kontrolieriem, kuri veic pārbaudes saskaņā 
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ar 22. pantu, un viņiem ir vajadzīgā 
pieredze un profesionālās zināšanas 
attiecīgo revīziju veikšanai saskaņā ar 
starptautiski atzītiem revīzijas 
standartiem. 

Pamatojums

Revīzijas iestāde ir svarīgs posms, kas ļauj Komisijai veikt tās uzraudzības pienākumus. 
Starptautiski atzītu revīzijas standartu piemērošana nodrošina pienācīgu revīzijas darba 
kvalitātes līmeni. Turklāt ar šo grozījumu precizē, ka visi minētie pārstāvji ir neatkarīgi un 
viņiem ir vajadzīgā pieredze un profesionālās zināšanas.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
23. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Revīzijas stratēģijā, kas paredzēta 
Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [KNR] 
116. panta 4. punktā, ir iekļauts 
skaidrojums attiecībā uz pasākumiem, ko 
revīzijas iestāde veic, lai nodrošinātu 
atbilstību šā panta 3. punktā noteiktajām 
prasībām.

Pamatojums

Revīzijas iestādēm var nebūt nepieciešamās tiesības veikt revīziju vairākās dalībvalstīs. Tādēļ 
Komisijas priekšlikumā ļauts izveidot revidentu grupu, kurā darbotos visu dalībvalstu 
pārstāvji. Revīzijas iestādei savā revīzijas stratēģijā būtu jāizskaidro šajā sakarā veicamie 
pasākumi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
23. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Revīzijas iestādes ziņojumus nosūta to 
valstu uzraudzības iestādēm, kuras 
piedalās attiecīgajā teritoriālās sadarbības 
programmā, kā arī Eiropas Revīzijas 
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palātai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
25. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadarbības programmām paredzēto 
ERAF atbalstu iemaksā vienā kontā bez 
valstu apakškontiem.

1. Sadarbības programmām paredzēto 
ERAF atbalstu iemaksā vienā kontā bez 
valstu apakškontiem. Šo kontu var 
izmantot visiem izdevumiem un 
ieņēmumiem, kas radušies saistībā ar 
programmu.

Pamatojums

Šajā grozījumā ir paredzēta iespēja izmantot vienotu kontu visām naudas plūsmām saistībā ar 
konkrētu sadarbības programmu. Šāda iespēja vienkāršotu pārvaldību un nodrošinātu 
skaidru revīzijas izsekojamību.
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