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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikums ir iesniegts laikā, kad struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
programmu īstenošanā daudzas dalībvalstis saskaras ar nopietnām grūtībām. Pārdzīvotā 
finanšu un ekonomikas krīze ir spēcīgi ietekmējusi dalībvalstu budžetus — nepārtraukti 
pieaug spiediens uz valstīm pieejamajiem finanšu resursiem publisko ieguldījumu 
finansēšanai un pasliktinās apstākļi privātajai un it īpaši finanšu nozares dalībai.

Tādēļ Komisijas priekšlikuma galvenais mērķis ir palīdzēt krīzes visvairāk skartajām 
dalībvalstīm turpināt struktūrfondu un Kohēzijas fonda programmu īstenošanu un līdz ar to 
iepludināt ekonomikā finanšu līdzekļus. Dodot iespēju pārvietot daļu ES līdzekļu piešķīrumu, 
lai izveidotu riska dalīšanas instrumentus, Komisija vēlas atvieglot Eiropas Investīciju bankas 
un citu starptautisku finanšu iestāžu aizdevumu un garantiju izsniegšanu, lai līdzfinansētu 
privātos ieguldījumus projektos, ko īsteno ar publisko līdzfinansējumu. 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un tā iespējami pozitīvo ietekmi 
uz ES ekonomiku un ES fondu izmantošanu. Lai nodrošinātu tā vislabāko un ātrāko 
piemērošanu, atzinuma sagatavotājs priekšlikuma tekstā ierosina divus grozījumus. 

Pirmkārt, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka pašreizējā ekonomiski nelabvēlīgajā vidē iespēja 
gūt labumu no riska dalīšanas instrumentu ieviešanas ir jādod visām ES dalībvalstīm — gan 
tām, kuras jau saņem finansiālu palīdzību no ES mehānismiem, gan tām, kurām ir grūtības 
saistībā ar finansiālo stabilitāti un privātā sektora kapitāla piesaisti arvien ierobežotāko 
publisko finanšu resursu papildināšanai. Šādi instrumenti ļautu palielināt ieguldījumus 
izaugsmē un nodarbinātībā, dodot iespējas izstrādāt projektus, kuru īstenošanā izmantotu 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļus, kas varētu palikt neapgūti līdz 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda beigām. 

Otrkārt, atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijai, ka riska dalīšanas instrumentos prioritāte 
jāpiešķir tādu darbību finansēšanai, kuras līdzfinansē no struktūrfondiem vai Kohēzijas fonda; 
taču par atbilstošiem jāuzskata arī citi infrastruktūras projekti, kas veicina ekonomikas 
atveseļošanos un nodarbinātību dalībvalstīs (Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā 
šāda iespēja jau ir minēta). Proti, daži ieņēmumus veicinoši infrastruktūras projekti, kam 
normālos apstākļos finansējumu varētu iegūt no ārējiem avotiem (un līdz ar to tie neatbilstu 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmām 2007.–2013. gadam vai netiktu tajās 
iekļauti), bet pašreiz nav iespējams atrast finansējumu, varētu gūt labumu no to iekļaušanas 
riska dalīšanas instrumentos bez nepieciešamības veikt darbības programmu laikietilpīgu 
grozīšanu.

Visbeidzot, ņemot vērā to, cik sekmīgi līdzīgi instrumenti tiek izmantoti citās nozarēs 
(piemēram, riska dalīšanas finanšu mehānisms pētniecībā un izstrādē), atzinuma sagatavotājs 
cer, ka arī šāda riska dalīšanas pagaidu instrumenta izveide izrādīsies izdevīga dalībvalstīm, 
kas izlems to izmantot pašreizējās krīzes situācijā, un uzskata, ka būtu vērtīgi pēc šā 
plānošanas perioda izpētīt iespējas izveidot analogu pastāvīgu riska dalīšanas instrumentu, 
kurš dotu labumu visām dalībvalstīm atbilstīgi precīzi definētiem nosacījumiem.
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GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Nopietnā parāda krīze vairākās 
„programmas valstīs” pieprasa rast 
jaunus un novatoriskus veidus 
struktūrfondu ieguldīšanai, kas ļaus tos 
pēc iespējas labāk izmantot 2007.–
2013. gada plānošanas periodā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
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 
atbildīgās iestādes tajās dalībvalstīs, kurās 
bija nopietnas finansiālās stabilitātes 
grūtības un kurām tika piešķirts finansiāls 
atbalsts saskaņā ar vienu no iepriekš 
minētajiem finansiālā atbalsta 
mehānismiem, uz laiku un neskarot 
2014.–2020. gada plānošanas periodu,
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.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. apakšpunkts
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 
attiecībā uz izdevumiem, uz kuriem 
neattiecas 56. pants, un to piemēro tikai 
aizdevumiem un garantijām, kā arī citiem 
finanšu mehānismiem tādu gaidāmo
darbību finansēšanai, kuras veido darbības 
programmu un kuras līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, vai infrastruktūras projektiem, kas 
svarīgi attiecīgo dalībvalstu ekonomikas 
atlabšanai un darba vietu radīšanai tajās.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ļaut finansēt citus svarīgus infrastruktūras projektus, kuri potenciāli var 
radīt izaugsmi un darba vietas, neveicot darbības programmu laikietilpīgo grozīšanu. Ar to 
tiek domāti ieņēmumus nesoši infrastruktūras projekti, kam nekrīzes apstākļos finansējumu 
iegūtu no ārējiem privātiem avotiem, un tādējādi tie neatbilstu struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda darbības programmām 2007.–2013. gadam vai netiktu tajās iekļauti, bet pašreizējos 
apstākļos tiem nav iespējams atrast citu finansējumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006 
36. pants – 2.a punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punktu Komisija īsteno netieši 
centralizēti.

Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punktu Komisija īsteno netieši 
centralizēti. Komisijas darbības izvēle 
notiek saskaņā ar 41. panta 1. punktu, un 
tā pozitīvi ietekmē vietējo ekonomiku un 
darba tirgu.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
36. pants – 2.a punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka termiņus attiecīgo riska 
dalīšanas instrumentu īstenošanai.

Pamatojums

Lai arī pieprasījumu no attiecīgās dalībvalsts pieņems līdz 2013. gada beigām, riska 
dalīšanas instrumentu īstenošana jāslēdz tuvākajā nākotnē, ko precizē Komisija.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
36. pants – 2.a punkts – 5. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) izsekojamība, demokrātiskā kontrole un 
grāmatvedības uzskaite, pārvaldības 
struktūra, pastāvīgi konsultējoties ar 
dalībvalsti un iesaistītajām finanšu 
iestādēm, informācija par sviras efekta 
izmantojumu, finansējuma izmantojumu 
un pārraudzības un kontroles sistēmas; kā 
arī

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
36. pants – 2.a punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas summas, kas paliek pāri pēc darbības 
izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 

Visas summas, kas paliek pāri pēc darbības 
izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 
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instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma drīkst izmantot atkārtoti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu, ja 
dalībvalsts joprojām atbilst kādam 
77. panta 2. punkta nosacījumam. Ja 
dalībvalsts minētajiem nosacījumiem vairs 
neatbilst, atlikušo summu uzskata par 
piešķirtiem ieņēmumiem Finanšu regulas 
18. panta nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 
gadam.

instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma drīkst izmantot atkārtoti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu, ja 
dalībvalsts joprojām atbilst kādam 
77. panta 2. punkta nosacījumam. Ja 
dalībvalsts minētajiem nosacījumiem vairs 
neatbilst, atlikušo summu uzskata par 
piešķirtiem ieņēmumiem Finanšu regulas 
18. panta nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 
gadam. 2013. gada 31. decembrī atlikusī 
summa tiek pārvietota uz Eiropas 
Savienības budžetu.

Pamatojums

Dalībvalsts faktiski atsakās no kohēzijas politikas piešķīruma līdzekļu izmantošanas problēmu 
dēļ. Ja attiecīgais piešķīrums netiek izmantots līdz nākamajam plānošanas periodam, tas tiek 
pārvietots uz ES budžetu.
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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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