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PR_COD_1app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 
Nr. 574/2007/EK, lai paaugstinātu Eiropas Ārējo robežu fonda līdzfinansējuma likmi 
konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas 
grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti
(COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0527),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0301/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ekonomikas un finanšu krīze ir smagi skārusi valsts finanses vairākās dalībvalstīs. Lielākai 
daļai dalībvalstu bija jāveic tālejoši pasākumi, lai samazinātu parādu līmeni un budžeta 
deficītu, tādējādi atjaunojot valsts finanšu ilgtspējību, bet dažas valstis krīze ietekmēja tik 
lielā mērā, ka tām nācās izmantot ES finanšu atbalsta mehānismus. Lielu saimniecisku grūtību 
rezultātā šīm dalībvalstīm ir radušās problēmas saistībā ar līdzfinansēšanas prasību izpildi, kas 
nepieciešama, lai saņemtu ES finansējumu. Ar šādām grūtībām acīmredzami nākas saskarties 
arī saistībā ar finansējumu, kas tiek piešķirts no vispārējās programmas „Solidaritātes un 
migrācijas plūsmu pārvaldība”. 

Tādēļ Komisija ir piedāvājusi iespēju palielināt līdzfinansējuma likmes dalībvalstīm, kas 
izmanto finanšu atbalsta mehānismu. Priekšlikuma mērķis ir radīt iespēju palielināt 
Savienības līdzfinansējuma likmi par 20 % un tādējādi samazināt attiecīgo dalībvalstu 
līdzfinansējuma daļu. Tā rezultātā Savienības līdzfinansējuma likme sasniegtu 70 %. 
Attiecībā uz projektiem, ar kuriem tiek risināti konkrēti prioritāri jautājumi, un dalībvalstīm, 
kas saņem kohēzijas fonda līdzekļus, palielinātās likmes maksimālais apmērs būtu 95 %. 

Referents vēlas uzsvērt, ka, izmainot līdzfinansējuma likmes dalībvalstīm, kurām ir nopietnas 
grūtības finansiālās stabilitātes jomā, netiek palielināts kopējais attiecīgā finansējuma apmērs. 
Fondu gada piešķīrums valstīm, ievērojot pamata tiesību aktus, nemainīsies, bet valstu 
līdzfinansējums attiecīgi samazināsies. Turklāt referents uzsver, ka līdzīgas līdzfinansējuma 
prasību izmaiņas jau ir apstiprinātas saistībā ar struktūrfondiem, Kohēzijas fondu, 
zivsaimniecības fondiem un Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai. Tādēļ ir atbilstīgi ieviest 
līdzīgas izmaiņas attiecībā uz fondiem, kas saistīti ar migrācijas plūsmām. Ir arī nepieciešams 
ņemt vērā, ka līdzfinansējuma likmes ir ierosināts palielināt uz pagaidu laiku un neskarot 
2014.−2020. gada plānošanas periodu.

Referents kopumā atbalsta priekšlikumus palielināt līdzfinansējuma likmi attiecībā uz 
dalībvalstīm, kas saņem finansiālu atbalstu. Attiecīgo fondu pamatmērķis ir izveidot 
mehānismu dalībvalstu solidaritātes nodrošināšanai gadījumos, kas saistīti ar migrācijas 
plūsmu pārvaldību. Šis pienākums nav vienlīdzīgi sadalīts starp dalībvalstīm, tādēļ, ņemot 
vērā pašreizējās grūtības ekonomikas jomā, ir pamatoti pārvērtēt līdzfinansēšanas prasības.

Eiropas Savienībai kā vienotam veselumam ir ārkārtīgi svarīgi, lai migrācijas plūsmu 
pārvaldība darbotos labi. Vienas dalībvalsts nespēja nodrošināt migrācijas plūsmu efektīvu 
pārvaldību ietekmē ne tikai attiecīgo valsti, bet arī daudzas citas dalībvalstis. 

Tādēļ visu dalībvalstu interesēs ir nodrošināt to, ka dažu dalībvalstu ekonomikas problēmas 
neapgrūtina saistību izpildi migrācijas jomā. Kā to pieredzēja tie, kas piedalījās LIBE 
komitejas braucienā uz Grieķiju, tiek izstrādāti vairāki projekti, kuru īstenošanas nolūkos ir 
jāpalielina Savienības līdzfinansējuma likmes. Tas attiecas, piemēram, uz aizturēšanas centru 
sliktā stāvokļa mazināšanu un efektīvai robežu pārvaldībai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma 
uzlabošanu. Ir būtiski, ka dalībvalstis, kam ir ievērojamas problēmas ekonomikas jomā, 
joprojām spēj pildīt pienākumus, kas saistīti ar migrācijas plūsmu pārvaldību. 

Referents vēlas uzsvērt to, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot efektīvas sistēmas resursu 
izmantošanas kontrolei un novērtēšanai. Ir žēl, ka dažās dalībvalstīs finansējuma ļaunprātīga 
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izmantošana rada problēmas ES līdzekļu absorbcijai. Tādēļ nevar novērtēt par zemu stingras 
pārvaldes un kontroles sistēmas apvienojumā ar pienācīgām pārbaudēm un uzraudzību. 
Papildus tam ir nepieciešamas vidusposma izvērtēšanas pārbaudes, kā arī turpmāka efektīva 
uzraudzība. 

Pēc tam, kad ir rasts finansējums, ir ātri jāpieņem lēmumi par šiem priekšlikumiem. Ņemot to 
vērā, referents ieteiktu komitejai pieņemt šos priekšlikumus bez grozījumiem. Tas izriet no 
nepieciešamības pārliecināties, ka izmaiņas var radīt vēlamo ietekmi uz projektiem, kuriem ir 
vajadzīgs līdzfinansējums no dalībvalstīm, kas saskaras ar nopietnām grūtībām saistībā ar 
finansiālo stabilitāti. Tomēr šis ieteikums nenozīmē, ka Eiropas Parlamentam ir jāapstiprina 
priekšlikumi, tos rūpīgi nepārbaudot. Taču referents uzskata, ka šajos apstākļos ierosinātās 
izmaiņas ir pamatotas un ka ir būtiski tās pieņemt ierosinātajā termiņā, tādēļ viņš iesaka 
komitejai šos priekšlikumus atbalstīt.


