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Grozījums Nr. 5
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Uzsver sinerģijas un papildināmības 
plašākas izmantošanas nozīmi attiecībā uz 
dažādiem pieejamajiem finanšu 
instrumentiem, tostarp Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas 
Integrācijas fondu, Kopienas rīcības 
programmu sabiedrības veselības jomā un 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai, lai atbilstu ES 2020. gada 
stratēģijas sarežģītajiem uzdevumiem, 
kuru mērķis ir panākt straujāku, sociāli 
iekļaujošu un zaļāku izaugsmi un daudz 
efektīvāk atbalstīt visnelabvēlīgākos 
mikroreģionus un vismazāk aizsargātās 
iedzīvotāju grupas, kas saskaras ar 
sarežģītiem daudzdimensiju trūkumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 6
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai uzlabotu Kopienas finansējuma 
pārvaldību, palīdzētu paātrināt ieguldījumus 
dalībvalstīs un reģionos un palielinātu 
finansējuma ietekmi uz ekonomiku, ir 
nepieciešams turpināt vienkāršot 
noteikumus, kas reglamentē kohēzijas 
politiku.

(2) Lai uzlabotu Eiropas Savienības
finansējuma pārvaldību, palīdzētu paātrināt 
ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un 
palielinātu finansējuma ietekmi uz 
ekonomiku, ir nepieciešams arī turpināt 
vienkāršot noteikumus, kas reglamentē 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
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fondu Eiropas Savienības un valstu 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai uzlabotu Kopienas finansējuma 
pārvaldību, palīdzētu paātrināt ieguldījumus 
dalībvalstīs un reģionos un palielinātu
finansējuma ietekmi uz ekonomiku, ir 
nepieciešams turpināt vienkāršot 
noteikumus, kas reglamentē kohēzijas 
politiku.

(2) Lai uzlabotu ES finansējuma pārvaldību, 
palīdzētu paātrināt ieguldījumus dalībvalstīs 
un reģionos un stiprinātu finansējuma 
ietekmi uz ekonomiku un ilgtspējīgu un 
sabiedrības līdzdalību nodrošinošu darba 
vietu izveidi, ir nepieciešams turpināt 
vienkāršot noteikumus, kas reglamentē 
kohēzijas politiku.

Or. de

Grozījums Nr. 8
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai uzlabotu Kopienas finansējuma 
pārvaldību, palīdzētu paātrināt ieguldījumus 
dalībvalstīs un reģionos un palielinātu 
finansējuma ietekmi uz ekonomiku, ir 
nepieciešams turpināt vienkāršot 
noteikumus, kas reglamentē kohēzijas 
politiku.

(2) Lai uzlabotu Kopienas finansējuma 
pārvaldību, palīdzētu paātrināt ieguldījumus 
visos vadības līmeņos — no valsts līdz 
pašvaldībām — un palielinātu finansējuma 
ietekmi uz ekonomiku un uzņēmējdarbību, 
galvenokārt MVU, un attiecīgi pozitīvi 
ietekmētu nodarbinātību, ir nepieciešams 
turpināt vienkāršot noteikumus, kas 
reglamentē kohēzijas politiku.

Or. it
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Grozījums Nr. 9
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Komisijai jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
rezultātiem maksājumu līmenī un par to, 
kādā apmērā tā savā budžeta projektā un 
finanšu plāna pārskatā ievēros 
maksājumu līmeni. Komisijas ziņojumā 
arī jānovērtē ietekme uz nodarbinātību un 
sociālo integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai veicinātu darbības programmu 
pielāgošanu ar mērķi reaģēt uz pašreizējo 
finanšu un ekonomisko krīzi, dalībvalstīm, 
pamatojot darbības programmu 
pārskatīšanu, ir jānodrošina nevis 
izvērtēšana, bet analīze.

(6) Lai veicinātu darbības programmu 
pielāgošanu ar mērķi reaģēt uz pašreizējo 
finanšu un ekonomisko krīzi un tās ietekmi 
uz uzņēmumiem un nodarbinātību, 
dalībvalstīm, pamatojot darbības 
programmu pārskatīšanu, ir jānodrošina 
nevis izvērtēšana, bet analīze. 

Or. it
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Grozījums Nr. 11
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Tieši krīzes laikā, kad spiediens uz 
darba tirgu un darba zaudēšanas risks 
palielinās, ir nepieciešama spēja reaģēt 
elastīgi, lai mērķtiecīgi varētu atbalstīt 
vissmagāk skartās dalībvalstis vai
atsevišķus reģionus. Tāpēc ir svarīgi 
izveidot noteikumus, kas Eiropas 
Sociālajam fondam arī nākotnē ļautu ātri 
reaģēt, lai izvairītos no vilcināšanās 
programmu īstenošanā un no negatīvās 
ietekmes uz ilgtspējīgu un sabiedrības 
līdzdalību nodrošinošu darba vietu 
uzturēšanu un izveidi.

Or. de

Grozījums Nr. 12
Gesine Meissner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Darbības programmas ir jāīsteno 
precīzi un Eiropas Savienības 
finansējums ir jāizmanto optimāli, lai 
atbilstu vajadzībai īstenot aktīva darba 
tirgus pasākumus, piemēram, mācības 
bezdarbniekiem, pārstrukturēšanas 
prognozēšanas un vadības pasākumus, 
darbinieku prasmju uzlabošanu atbilstoši 
darba tirgus vajadzībām saskaņā ar 
ekonomiku, kā arī augstas kvalitātes 
mācekļu vietu nodrošināšanu jauniem 
cilvēkiem. Vajadzība saglabāt cilvēkiem 
darbu vai dot viņiem iespēju atrast darbu 
ekonomikas un finanšu krīzes laikā ir 
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daudz neatliekamāka.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Pamatojoties uz ārkārtējiem 
apstākļiem un ņemot vērā pašreizējās 
ekonomikas un finanšu krīzes ievērojamo 
un nepieredzēto ietekmi uz dalībvalstu 
budžetu, 2010. gadā ir nepieciešami 
papildu avansa maksājumi dalībvalstīm 
vai atsevišķiem reģioniem, ko visvairāk 
skārusi krīze, lai būtu iespējama 
pienācīga naudas plūsma un programmu 
īstenošanas laikā varētu veikt 
maksājumus atbalsta saņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Termiņš budžeta gada saistību
automātiskās atcelšanas aprēķinam 
attiecībā uz kopējo gada atbalstu 
2007. gadā būtu jāpagarina, lai uzlabotu 
dažādu darbības programmu līdzekļu 
izlietošanu. Šāda elastība ir nepieciešama, 
jo programmas ir aizsākušās lēnāk nekā 
paredzēts un tika apstiprinātas vēlu. 
Ņemot vērā krīzi, ar šādu piemērotu 
atbalstu iniciatīvām var nodrošināt, ka 
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tiek panākta un radīta lielāka 
nodarbinātība. 

Or. de

Grozījums Nr. 15
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
44. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finansēšanas vadības instrumentus 
uzņēmumiem, galvenokārt maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, piemēram, riska 
kapitāla fondus, garantiju fondus un 
aizdevumu fondus;

a) finansēšanas vadības instrumentus 
uzņēmumiem, galvenokārt maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, piemēram, riska 
kapitāla fondus, garantiju fondus, 
mikrokredītus un aizdevumu fondus;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Ádám Kósa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Regulas 47. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu: 
„1. Izvērtējumu mērķis ir uzlabot fondu 
atbalsta kvalitāti, efektivitāti un 
saderību un darbības programmu 
stratēģiju un īstenošanu, ņemot vērā 
īpašās strukturālās problēmas 
attiecīgajās dalībvalstīs un reģionos un 
vienlaikus ievērojot ilgtspējīgas 
attīstības mērķi un attiecīgos ES tiesību 
aktus par ietekmi uz vidi, tostarp procesu 
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par vidi bez šķēršļiem invalīdiem un 
stratēģisko vides novērtējumu.”

Or. en

Pamatojums

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation". 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually 
implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in 
the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of 
persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last 
November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European 
Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Grozījums Nr. 17
Corina Creţu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
55. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Regulas 55. panta 2. punkta 3. daļu 
aizstāj ar šādu tekstu: 
„Aprēķinos vadošā iestāde ņem vērā 
attiecīgajai ieguldījuma kategorijai 
atbilstīgo atsauces periodu, projekta 
kategoriju, rentabilitāti, kāda parasti ir 
sagaidāma no attiecīgās ieguldījuma 
kategorijas, principa „piesārņotājs 
maksā” piemērošanu, un – atbilstošos
gadījumos – taisnīguma apsvērumus 
saistībā ar attiecīgās dalībvalsts relatīvo 
labklājību.”
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Corina Creţu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja objektīvi nav iespējams iepriekš 
paredzēt ieņēmumus, tad ieņēmumus, kas 
gūti piecos gados pēc darbības 
pabeigšanas, atskaita no Komisijai 
deklarētajiem izdevumiem.

3. Ja nav iespējams objektīvi vai tehniski 
uzticami iepriekš paredzēt ieņēmumus, tad 
ieņēmumus, kas gūti piecos gados pēc 
darbības pabeigšanas, atskaita no Komisijai 
deklarētajiem izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
57. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts vai vadošā iestāde nodrošina 
to, ka darbība, kas saistīta ar ieguldījumiem 
infrastruktūrā vai produktīviem 
ieguldījumiem, turpina saņemt fondu 
atbalstu vienīgi tad, ja tajā piecos gados 
pēc darbības pabeigšanas nav veiktas 
būtiskas pārmaiņas, ko izraisījušas 
infrastruktūras atsevišķas daļas 
īpašumtiesību veida maiņa vai produktīvās 
darbības pārtraukšana vai pārmaiņas, un 
kas ietekmē tās būtību vai īstenošanas 
nosacījumus vai sniedz uzņēmumam vai 
publiskai struktūrai nepamatotas 

1. Dalībvalsts vai vadošā iestāde nodrošina 
to, ka darbība, kas saistīta ar ieguldījumiem 
infrastruktūrā vai produktīviem 
ieguldījumiem, turpina saņemt fondu 
atbalstu vienīgi tad, ja tajā desmit gados 
pēc darbības pabeigšanas nav veiktas 
būtiskas pārmaiņas, ko izraisījušas 
infrastruktūras atsevišķas daļas 
īpašumtiesību veida maiņa vai produktīvās 
darbības pārtraukšana vai pārmaiņas, un 
kas ietekmē tās būtību vai īstenošanas 
nosacījumus vai sniedz uzņēmumam vai 
publiskai struktūrai nepamatotas 
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priekšrocības. priekšrocības.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
57. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var samazināt pirmajā daļā 
noteikto termiņu līdz trim gadiem MVU 
ieguldījuma vai darbavietu saglabāšanas 
gadījumā.

Dalībvalstis var samazināt pirmajā daļā 
noteikto termiņu līdz pieciem gadiem 
MVU ieguldījuma vai darbavietu 
saglabāšanas gadījumā.

Or. de

Grozījums Nr. 21
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
82. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Regulas 82. panta 1. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
„ea) dalībvalstīm, kas 2009. gadā 
saņēmušas piešķīrumu saskaņā ar 
Padomes 2002. gada 18. februāra Regulu 
(EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja 
termiņa finansiālas palīdzības mehānismu 
attiecībā uz dalībvalstu maksājumu 
bilancēm1, vai dalībvalstīm, kuru IKP 
2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
reāli ir samazinājies par vairāk nekā 10 % 
vai kuru bezdarba rādītājs kopumā vai 
atsevišķos reģionos, salīdzinājumā ar 



PE439.426v01-00 12/15 AM\807764LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 
vairāk nekā 3 procentiem, 2 % no 
Kohēzijas fonda ieguldījuma darbības 
programmā 2010. gadā un 4 % no 
Eiropas Sociālā fonda ieguldījuma 
darbības programmā 2010. gadā.
1 OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.”

Or. de

Grozījums Nr. 22
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
93. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a Regulas 93. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu: 
„1. Komisija automātiski atceļ saistības 
jebkurai darbības programmas saskaņā 
ar šā punkta otro daļu aprēķinātās 
summas daļai, kas nav izmantota avansa 
vai starpposma maksājumiem vai par 
kuru līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
nosūtīts maksājuma pieteikums, kā 
noteikts 86. pantā, izņemot gadījumos, 
kas minēti šā panta 2. punktā.
Automātiskās saistību atcelšanas 
vajadzībām, kas norādītas pirmajā daļā, 
Komisija summu aprēķina, pievienojot 
vienu sesto daļu no budžeta gada 
saistībām attiecībā uz kopējo 2007. gada 
atbalstu katrai 2008. līdz 2013. gada 
budžeta saistībai.”

Or. en

Pamatojums

Automātisko saistību atcelšanas atlikšana attiecībā uz 2007. gadā veiktajām saistībām 
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nodrošina zināmu elastīgumu situācijā, ja darbības programmu apstiprināšana ir bijusi 
lēnāka nekā paredzēts.

Grozījums Nr. 23
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
93. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a Regulas 93. panta 1. punktu izsaka 
šādā redakcijā:
„1. Komisija automātiski atceļ summas 
daļu, kas par darbības programmu 
aprēķināta saskaņā ar šā punkta 2. daļu, 
kas nav izmantota avansa vai 
starpposma maksājumiem vai par kuru 
līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
nosūtīts maksājuma pieteikums, kā 
noteikts 86. pantā, izņemot gadījumos, 
kas minēti šā panta 2. punktā.
Automātiskās saistību atcelšanas 
vajadzībām Komisija summu aprēķina, 
katrai 2008. līdz 2013. gada budžeta 
saistībai pievienojot vienu sesto daļu no 
budžeta gada saistībām attiecībā uz kopējo 
2007. gada atbalstu.”

Or. de

Grozījums Nr. 24
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
93. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b Regulas 93. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„2.a. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās 
daļas un 2. punkta noteikumiem, 
automātiskās saistību atcelšanas termiņus 
neattiecina uz budžeta gada saistībām 
attiecībā uz kopējo 2007. gada atbalstu.”

Or. en

Pamatojums

Automātisko saistību atcelšanas atlikšana attiecībā uz 2007. gadā veiktajām saistībām 
nodrošina zināmu elastīgumu situācijā, ja darbības programmu apstiprināšana ir bijusi 
lēnāka nekā paredzēts.

Grozījums Nr. 25
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
93. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b Regulas 93. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„2.a. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās 
daļas un 2. punkta noteikumiem, 
automātiskās saistību atcelšanas termiņus 
neattiecina uz budžeta gada saistībām 
attiecībā uz kopējo 2007. gada atbalstu.”

Or. de
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Grozījums Nr. 26
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Pārejas posma pasākumi

Lai atbilstu ārkārtējiem apstākļiem, 
pārejot uz saistību atcelšanas 
noteikumiem, kas noteikti ar šo regulu, 
apropriācijas, kas ir atceltas, pamatojoties 
uz Komisijas veikto saistību atcelšanu par 
2007. finanšu gadu, īstenojot 93. panta 
1. punkta pirmās daļas un 97. panta 
noteikumus Regulā (EK) Nr. 1083/2006, 
atbilstoši Finanšu regulas 11. pantam, 
atjauno tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai 
īstenotu Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
93. panta 1. punkta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Automātisko saistību atcelšanas atlikšana attiecībā uz 2007. gadā veiktajām saistībām 
nodrošina zināmu elastīgumu situācijā, ja darbības programmu apstiprināšana ir bijusi 
lēnāka nekā paredzēts.


