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ĪSS PAMATOJUMS

Saistībā ar pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi Eiropadome 2008. gada 11. un 
12. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, kurā paredzēts 
uzsākt prioritāru darbību, lai ļautu dalībvalstu ekonomikai ātrāk pielāgoties pašreizējām 
problēmām.

Komisija saskaņā ar savu ekonomikas atveseļošanas pasākumu kopumu 2008. gada septembrī 
un novembrī jau ierosināja vairākas regulējuma izmaiņas, lai vienkāršotu kohēzijas politikas 
īstenošanas noteikumus un palielinātu priekšfinansējumu (avansa maksājumus) ERAF un ESF 
programmām.

Komisija 2009. gada 3. jūnijā nāca klajā ar paziņojumu „Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai”, 
kurā tika ierosināti papildu pasākumi, kas veicinātu darba vietu veidošanu un mazinātu krīzes 
ietekmi darba tirgū.

Komisija uzskata, ka ir nepieciešami jauni centieni Kopienas resursu pārvaldības 
veicināšanai, lai paātrinātu resursu nonākšanu pie saņēmējiem, kurus visvairāk skārusi 
ekonomikas lejupslīde.

Šis 2009. gada 22. jūlijā pieņemtais priekšlikums attiecīgi ietver citus vienkāršošanas 
elementus, un tā vispārīgais mērķis ir paātrināt līdzfinansētos ieguldījumus dalībvalstīs un 
reģionos un palielināt finansējuma ietekmi uz ekonomiku kopumā, joīpaši uz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) un nodarbinātību. Mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas 
ekonomikas virzītājspēks, un galvenokārt tie veicina ilgtspējīgu izaugsmi un rada daudzas un 
kvalitatīvas darba vietas. Visā Eiropas Savienībā ir apmēram 23 miljoni MVU, kuri ir gandrīz 
99 % no ES uzņēmumu kopskaita un kuros ir apmēram 75 miljoni darba vietu. Dažās 
galvenajās rūpniecības nozarēs, piemēram, tekstilrūpniecībā, celtniecībā vai mēbeļu ražošanā, 
mazajos un vidējos uzņēmumos ir līdz 80 % darba vietu.

Kohēzijas politiku reglamentējošo noteikumu papildu vienkāršošana un precizēšana 
nenoliedzami pozitīvi ietekmēs programmu īstenošanas gaitu, jo īpaši nodrošinot skaidrākus 
un mazāk birokrātiskus noteikumus valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kuri ļaus 
programmas elastīgāk pielāgot jauno problēmu risināšanai.

Priekšlikumā ir paredzēts grozīt Padomes Regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgos 
noteikumus kohēzijas politikai.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:



PE430.307v02-00 4/7 PA\806000LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1

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 dalībvalstīs un reģionos, kā 
arī palielinātu finansējuma ietekmi uz 
ekonomiku un darba vietu radīšanu, ir 
nepieciešams turpināt vienkāršot 
noteikumus, kas reglamentē kohēzijas 
politiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kā norādīts Komisijas 2009. gada 
3. jūnija paziņojumā “Kopīgā apņemšanās 
nodarbinātībai”, lai novērstu naudas 
plūsmas problēmas, kas rodas dalībvalstīs 
finansiālo ierobežojumu rezultātā krīzes 
kulminācijas laikā un paātrinātu aktīvu 
darba tirgus pasākumu īstenošanu, kuru 
mērķis ir atbalstīt iedzīvotājus un īpaši 
bezdarbniekus vai tos, kuriem ir risks kļūt 
par bezdarbniekiem, ir uz ierobežotu laika 
periodu jāgroza noteikumi par starpposma 
maksājumu aprēķinu. Šā iemesla dēļ, 
nemainot valsts līdzfinansējuma saistības 
attiecībā uz darbības programmām visā 
plānošanas periodā, ir lietderīgi, ka 
Komisija atlīdzina valsts ieguldījuma 
starpposma maksājumu pieprasījumu 
summu 100 % apmērā katram 
prioritārajam virzienam ESF 
līdzfinansētajās darbības programmās, ja 

svītrots
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dalībvalstis to pieprasa.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ir nepieciešams pareizi īstenot 
darbības programmas un optimāli 
izmantot Savienības finansējumu, lai 
reaģētu uz vajadzību ieviest aktīvus darba 
tirgus pasākumus, piemēram, mācības 
bezdarbniekiem, pārstrukturēšanas 
prognozēšanu un vadību, prasmju 
pielāgošanu vai augstas kvalitātes 
mācekļu vietu piedāvāšanu jauniešiem. 
Ekonomikas un finanšu krīzes laikā 
aizvien neatliekamāka un steidzamāka 
kļūst nepieciešamība saglabāt cilvēkiem 
darba vietas vai dot viņiem iespēju atrast 
jaunu darbu.  

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
77. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Regulas 77. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:

svītrots

„77. pants
Kopīgi noteikumi starpposma maksājumu 
un noslēguma maksājumu aprēķināšanai
1. Starpposma maksājumus un noslēguma 
maksājumus aprēķina, līdzfinansējuma 
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likmi, kas noteikta lēmumā par attiecīgo 
darbības programmu, attiecībā uz katru 
prioritāro virzienu piemērojot 
atbilstīgajiem izdevumiem, kas šim 
prioritārajam virzienam norādīti katrā 
izdevumu deklarācijā, ko apstiprinājusi 
sertifikācijas iestāde.
Tomēr Kopienas ieguldījums ar 
starpposma maksājumiem un noslēguma 
maksājumiem nepārsniedz valsts 
ieguldījumu un fondu atbalsta maksimālo 
apjomu katram prioritārajam virzienam, 
kā noteikts Komisijas lēmumā, ar ko 
apstiprina darbības programmu.
2. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas, 
ESF līdzfinansētu darbības programmu 
gadījumā Komisijas starpposma 
maksājumus par izdevumu deklarācijām, 
ko dalībvalstis nosūta līdz 2010. gada 
31. decembrim, var, ja dalībvalsts to 
pieprasa pretkrīzes pasākumu 
veicināšanai, izmaksāt 100 % apmērā no 
valsts ieguldījuma katram prioritārajam 
virzienam, kas sertifikācijas iestādes 
apstiprinātā izdevumu deklarācijā 
norādīts konkrētajam prioritārajam 
virzienam. Ja dalībvalsts izvēlas šo 
iespēju, Komisija piemēro šo sistēmu 
attiecībā uz visiem starpposma 
maksājumu pieprasījumiem, kas nosūtīti 
līdz 2010. gada 31. decembrim saistībā ar 
konkrēto darbības programmu.
Saskaņā ar pirmo daļu izmaksātās 
kopējās summas un saskaņā ar 1. punkta 
pirmo daļu aprēķinātās summas starpība 
nav jāņem vērā, aprēķinot starpposma 
maksājumus izdevumu deklarācijās, kas 
nosūtītas pēc 2010. gada 31. decembra.
Tomēr šī starpība jāņem vērā saistībā ar 
79. panta 1. punktā paredzēto noteikumu, 
kā arī aprēķinot noslēguma maksājumu.”

Or. fr
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