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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kopīgo noteikumu un procedūru 
kopumam būtu jāatbilst Savienības 
ikgadējam budžetam piemērojamiem 
noteikumiem, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, turpmāk 
“Finanšu regula”, vienmēr minot atsauci 
uz jaunāko šīs regulas spēkā esošo 
redakciju, tostarp attiecīgajiem Komisijas 
pieņemtajiem noteikumiem par Finanšu 
regulas īstenošanu.

(7) Kopīgo noteikumu un procedūru 
kopumam būtu jāatbilst Savienības 
ikgadējam budžetam piemērojamiem 
noteikumiem, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulā, turpmāk 
“Finanšu regula”, tostarp attiecīgajiem 
Komisijas pieņemtajiem noteikumiem par 
Finanšu regulas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka pasākumi tiek 
veikti atbilstīgi piemērojamā instrumenta 
mērķiem un, ievērojot efektīvu Savienības 
finansiālo interešu aizsardzību. Finanšu 
palīdzība, ko sniedz, pamatojoties uz 
instrumentiem, ir saskanīga ar Finanšu 
regulā paredzētajiem noteikumiem un 
procedūrām, kuri nodrošina tiesisko un 
finansiālo pamatregulējumu to īstenošanai.

2. Komisija nodrošina, ka pasākumi tiek 
efektīvi un optimāli veikti atbilstīgi 
piemērojamā instrumenta mērķiem un, 
ievērojot efektīvu Savienības finansiālo 
interešu aizsardzību. Finanšu palīdzība, ko 
sniedz, pamatojoties uz instrumentiem, ir 
saskanīga ar Finanšu regulā paredzētajiem 
noteikumiem un procedūrām, kuri 
nodrošina tiesisko un finansiālo 
pamatregulējumu to īstenošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piemērojot šo regulu, Komisija, ņemot 
vērā katra pasākuma raksturu, attiecīgos 
gadījumos un kur iespējams, atbalsta 
elastīgāko procedūru izmantojumu, lai 
nodrošinātu efektīvu un optimālu 
ieviešanu. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 1. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmuma gadījumos, jo īpaši tad, ja 
rīcības programma vēl nav pieņemta, 
Komisija, pamatojoties uz indikatīvās 
plānošanas dokumentiem, var pieņemt 
atsevišķus pasākumus atbilstīgi tiem 
pašiem noteikumiem un procedūrām, ko 
piemēro rīcības programmu gadījumā.

Izņēmuma gadījumos, ja rīcības 
programma vēl nav pieņemta, Komisija, 
pamatojoties uz indikatīvās plānošanas 
dokumentiem, var pieņemt atsevišķus 
pasākumus atbilstīgi tiem pašiem 
noteikumiem un procedūrām, ko piemēro 
rīcības programmu gadījumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī procedūra nav jāpiemēro rīcības 
programmām un pasākumiem, kuru 
finansējums nesasniedz minētos sliekšņus, 
un to nebūtiskiem grozījumiem. Nebūtiski 
grozījumi ir tehniskas korekcijas, 
piemēram, pagarinot īstenošanas periodu, 
no jauna piešķirot līdzekļus prognozētajā 
budžetā vai palielinot vai samazinot 
budžeta apjomu mazāk nekā par 20 % no 
sākotnējā budžeta apjoma, ja šādi 
grozījumi būtiski neietekmē sākotnējos 
rīcības programmas vai pasākuma mērķus. 
Šādā gadījumā par rīcības programmām un 
pasākumiem, kā arī to nebūtiskiem 
grozījumiem mēneša laikā pēc to 
pieņemšanas paziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Šī procedūra nav jāpiemēro rīcības 
programmām un pasākumiem, kuru 
finansējums nesasniedz minētos sliekšņus, 
un to nebūtiskiem grozījumiem. Nebūtiski 
grozījumi ir tehniskas korekcijas, 
piemēram, pagarinot īstenošanas periodu, 
no jauna piešķirot līdzekļus prognozētajā 
budžetā vai palielinot vai samazinot 
budžeta apjomu mazāk nekā par 10 % no 
sākotnējā budžeta apjoma, ja šādi 
grozījumi būtiski neietekmē sākotnējos 
rīcības programmas vai pasākuma mērķus. 
Šādā gadījumā par rīcības programmām un 
pasākumiem, kā arī to nebūtiskiem 
grozījumiem mēneša laikā pēc to 
pieņemšanas paziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Projekta līmenī veic piemērotu vides 
pētījumu, tostarp par klimata pārmaiņām 
un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, kā 
arī attiecīgos gadījumos ietekmes uz vidi 
novērtējumu videi jutīgiem projektiem, jo 
īpaši svarīgiem jauniem infrastruktūras 
objektiem. Ja nepieciešams, nozaru 
programmu īstenošanā izmanto stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu. Nodrošina 
vides novērtējumā ieinteresēto personu 
iesaistīšanos un sabiedrībai pieejamus 
rezultātus.

4. Projekta līmenī veic piemērotu vides 
pētījumu, kā arī attiecīgos gadījumos 
ietekmes uz vidi novērtējumu videi 
jutīgiem projektiem, jo īpaši svarīgiem 
jauniem infrastruktūras objektiem. Ja 
nepieciešams, nozaru programmu 
īstenošanā izmanto stratēģisko ietekmes uz 
vidi novērtējumu. Nodrošina visu galveno 
vides novērtējumā ieinteresēto personu 
iesaistīšanos un sabiedrībai pieejamus 
rezultātus.
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Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finanšu atbalstu cita starpā 
var sniegt, izmantojot šādus Finanšu regulā 
paredzētus finansēšanas veidus:

1. Savienības finanšu atbalstu var sniegt, 
izmantojot šādus Finanšu regulā paredzētus 
finansēšanas veidus:

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paralēla līdzfinansējuma gadījumā 
pasākumu sadala vairākās skaidri 
nodalāmās daļās, katru no kurām finansē 
dažādi partneri, nodrošinot līdzfinansējumu 
tā, lai vienmēr varētu noteikt finansējuma 
lietojuma mērķi.

Paralēla līdzfinansējuma gadījumā 
pasākumu sadala vairākās skaidri 
nodalāmās daļās, katru no kurām finansē 
dažādi partneri, nodrošinot līdzfinansējumu 
tā, lai vienmēr varētu noteikt finansējuma 
lietojuma mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgā līdzfinansējuma gadījumā kopējās 
pasākuma izmaksas sadala starp 
partneriem, kas nodrošina līdzfinansējumu, 
un līdzekļus apvieno kopējā fondā tā, ka 
vairs nav iespējams noteikt finansējuma 

Kopīgā līdzfinansējuma gadījumā kopējās 
pasākuma izmaksas sadala starp 
partneriem, kas nodrošina līdzfinansējumu, 
un līdzekļus apvieno kopējā fondā tā, ka 
vairs nav iespējams noteikt finansējuma 
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avotu katrai atsevišķai darbībai, kuru veic 
kā projekta vai programmas daļu.

avotu katrai atsevišķai darbībai, kuru veic 
kā projekta vai programmas daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecībā uz PI, attīstītām valstīm, 
kurām ir svarīga loma starptautiskajā 
ekonomikā un tirdzniecībā, daudzpusējos 
forumos un globāla mēroga 
problēmjautājumu risināšanā, kā arī 
valstīm, kurās Savienībai ir būtiskas 
intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija informēšanas nolūkā nosūta 
savus novērtējuma ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Dalībvalstis var 
pieprasīt apspriešanos par konkrētiem 
novērtējumiem 15. pantā minētajās 
komitejās. Rezultātus izmantos kā 
atgriezenisko saiti programmas izstrādē un 
resursu piešķiršanā.

2. Komisija informēšanas nolūkā nosūta 
savus novērtējuma ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Rezultātus 
izmantos kā atgriezenisko saiti 
programmas izstrādē un resursu 
piešķiršanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo regulu sniegtās Savienības 
palīdzības novērtēšanas posmā Komisija 
atbilstīgi iesaistīs visas ieinteresētās 
personas.

3. Saskaņā ar šo regulu sniegtās Savienības 
palīdzības novērtēšanas posmā Komisija 
iesaistīs visas galvenās ieinteresētās 
personas.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divgadu ziņojums Gada ziņojums

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē panākumus, kas gūti, 
ārējās darbības ietvaros īstenojot finanšu 
palīdzības pasākumus, un reizi divos 
gados, sākot ar 2016. gadu, iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par īstenošanu un rezultātiem un, 
ciktāl iespējams, par Savienības finanšu 
palīdzības galvenajiem rezultātiem un 
ietekmi. Šo ziņojumu iesniedz arī Eiropas 
Ekonomikas un sociālajai komitejai un 
Reģionu komitejai.

1. Komisija novērtē panākumus, kas gūti, 
ārējās darbības ietvaros īstenojot finanšu 
palīdzības pasākumus, un reizi gadā
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par īstenošanu un rezultātiem un, 
ciktāl iespējams, par Savienības finanšu 
palīdzības galvenajiem rezultātiem un 
ietekmi. Šo ziņojumu iesniedz arī Eiropas 
Ekonomikas un sociālajai komitejai un 
Reģionu komitejai.
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Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divgadu ziņojums ietver informāciju 
saistībā ar aizvadīto gadu — par 
finansētajiem pasākumiem, pārraudzības 
rezultātiem un novērtējuma uzdevumiem, 
attiecīgo partneru līdzdalību un budžeta 
saistību un maksājumu apropriāciju izpildi. 
Tajā novērtē Savienības finanšu palīdzības 
rezultātus, pēc iespējas plašāk izmantojot 
konkrētus un izmērāmus rādītājus attiecībā 
uz tās nozīmi instrumentu mērķu 
sasniegšanā.

2. Gada ziņojums ietver informāciju 
saistībā ar aizvadīto gadu — par 
finansētajiem pasākumiem, pārraudzības 
rezultātiem un novērtējuma uzdevumiem, 
attiecīgo partneru līdzdalību un budžeta 
saistību un maksājumu apropriāciju izpildi. 
Tajā novērtē Savienības finanšu palīdzības 
rezultātus, pēc iespējas plašāk izmantojot 
konkrētus un izmērāmus rādītājus attiecībā 
uz tās nozīmi instrumentu mērķu 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumentu kontekstā piešķirtajam 
finansējumam piemēro ikgadēju 
izsekošanas sistēmu, kas ir balstīta uz 
ESAO metodiku (“Rio politikas rādītāji”), 
kura integrēta esošajā ES programmu 
darbības pārvaldības metodikā, lai noteiktu 
ar klimata politiku, bioloģisko 
daudzveidību un 2. panta 1. punktā 
minētajiem īpašajiem pasākumiem saistīto 
izdevumu apjomu rīcības programmu 
līmenī, un to reģistrē novērtējumos un 
divgadu ziņojumos. Kopējo izdevumu 
ikgadēju novērtējumu saistībā ar klimata 
politiku un bioloģisko daudzveidību veic, 
pamatojoties uz pieņemtajiem indikatīvās 

Instrumentu kontekstā piešķirtajam 
finansējumam piemēro ikgadēju 
izsekošanas sistēmu, kas ir balstīta uz 
ESAO metodiku (“Rio politikas rādītāji”), 
kura integrēta esošajā ES programmu 
darbības pārvaldības metodikā, lai noteiktu 
ar klimata politiku, bioloģisko 
daudzveidību un 2. panta 1. punktā 
minētajiem īpašajiem pasākumiem saistīto 
izdevumu apjomu rīcības programmu 
līmenī, un to reģistrē novērtējumos un 
gada ziņojumos. Kopējo izdevumu 
ikgadēju novērtējumu saistībā ar klimata 
politiku un bioloģisko daudzveidību veic, 
pamatojoties uz pieņemtajiem indikatīvās 
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plānošanas dokumentiem. plānošanas dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī
Komisija pieņem ziņojumu par katra 
instrumenta mērķu sasniegšanu, izmantojot 
rezultātu un ietekmes rādītājus, ar ko 
nosaka resursu izmantojuma efektivitāti un 
instrumentu Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, ņemot vērā lēmumu par 
instrumentu ietvaros īstenoto darbību veidu 
atjaunošanu, grozīšanu vai pārtraukšanu. 
Turklāt ziņojumā aplūko vienkāršošanas 
mērogu, iekšējo un ārējo saskaņotību, visu 
mērķu aktualitāti, kā arī pasākumu sniegto 
ieguldījumu Savienības prioritāšu 
īstenošanā gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Tajā ņem vērā visus 
konstatējumus un secinājumus par 
instrumentu ilgtermiņa ietekmi. 

1. Ne vēlāk kā 2017. gada 30. jūnijā
Komisija pieņem ziņojumu par katra 
instrumenta mērķu sasniegšanu, izmantojot 
rezultātu un ietekmes rādītājus, ar ko 
nosaka resursu izmantojuma efektivitāti un 
instrumentu Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, ņemot vērā lēmumu par 
instrumentu ietvaros īstenoto darbību veidu 
atjaunošanu, grozīšanu vai pārtraukšanu. 
Turklāt ziņojumā aplūko vienkāršošanas 
mērogu, iekšējo un ārējo saskaņotību, visu 
mērķu aktualitāti, kā arī pasākumu sniegto 
ieguldījumu Savienības prioritāšu 
īstenošanā gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Tajā ņem vērā visus 
konstatējumus un secinājumus par 
instrumentu ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. To piemēro no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. en
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Pamatojums

Saistīts ar 17. panta 3. daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 17. panta 1. daļas grozījumu.


