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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus vairākiem 
Eiropas Savienības fondiem, tostarp Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF). 
Reģionālās attīstības komiteja ir atbildīga par šā procesa vadību. Tādēļ šajā atzinumā ietverti 
tikai nedaudzi komentāri, kas galvenokārt attiecas uz zivsaimniecību.

Kopumā Komisijas priekšlikums ir vērtējams pozitīvi triju galveno iemeslu dēļ, proti,

– tajā izstrādāta integrētāka pieeja un uzlabota dažādo fondu saskaņošana;

– ar to ieviests lielāks skaits nosacījumu, jo īpaši saistībā ar ilgtspējīgu attīstību un klimata 
pārmaiņu mērķiem;

– tajā izmantota labāka teritoriālā pieeja, tostarp vietējo pašvaldību nozīmīguma 
paaugstināšana. 

Attiecībā uz vispārējiem grozījumiem dažos pantos atzinuma sagatavotājs papildus ierosinās 
vienīgi bioloģiskās daudzveidības mērķus, lai panāktu ilgtspējīgas attīstības uzdevuma izpildi.

Raugoties no politiskā skatpunkta, atzinuma sagatavotājs iebilst pret makroekonomiskiem 
nosacījumiem (21. pants), ar ko Eiropas reģioniem uzspiež ievērot stingru budžeta disciplīnu.

Zivsaimniecības jomā atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta daudzus punktus priekšlikumā, 
kuru nolūks ir uzlabot ilgtspējību un veicināt zivju krājumu stabilitāti un nodarbinātības 
saglabāšanu.

Atzinuma projektā ir iekļauti konkrēti specifiski grozījumu priekšlikumi:

– fondu īstenošanā pastiprināt vietējo un reģionālo iestāžu lomu;

– sekmēt konkrētus īstenošanas pasākumus;

– proporcionalitātes principu attiecināt uz finansējuma saņēmējiem, kas ir mazi uzņēmumi.

GROZĪJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
54. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems 
vismaz divas trešdaļas no 2007.–2013. 
gada piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF.

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību un sekmētu Eiropas 
reģionu ekonomisko izaugsmi un sociālo 
kohēziju, reģioni, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā rādītāja 
pārskata periodā, bet kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk nekā 75 
% no ES 27 valstu vidējā, saņems vismaz 
divas trešdaļas no 2007.–2013. gada 
piešķīruma ar mērķi stiprināt sasniegto 
attīstību. Dalībvalstīm, kurās nacionālais 
kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā Savienībā, 
būtu jāgūst labums no mērķa “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai”, kas tiek 
finansēts no KF.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Ja pilsētas vai teritoriālās attīstības 
stratēģijai ir vajadzīga integrēta pieeja, jo 
tā paredz ieguldījumus atbilstoši vienas vai 
vairāku darbības programmu vairāk nekā 
vienam prioritārajam virzienam, fondu 

(65) Ja pilsētas vai teritoriālās attīstības 
stratēģijai, kas ietver jūru un teritoriālo 
plānošanu, ir vajadzīga integrēta pieeja, jo 
tā paredz ieguldījumus atbilstoši vienas vai 
vairāku darbības programmu vairāk nekā 
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atbalstītie pasākumi jāveic kā integrēts 
teritoriāls ieguldījums saistībā ar darbības 
programmu.

vienam prioritārajam virzienam, fondu 
atbalstītie pasākumi jāveic kā integrēts 
teritoriāls ieguldījums saistībā ar darbības 
programmu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību. 
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem. Lai nodrošinātu 
efektīvu informācijas sniegšanu sabiedrībai 
par plašu un spēcīgu sinerģiju starp 
informācijas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, resursi, kas piešķirti 
informācijas darbībām saskaņā ar šo 
regulu, jāvelta arī Eiropas Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvajai 
komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārējiem mērķiem.

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību. 
Pilsoņiem ir tiesības zināt ne tikai, kādi
Savienības finanšu resursi tiek ieguldīti, 
bet arī to, kādas ir procedūras šo resursu 
izmantošanai. Pienākums nodrošināt, lai 
plašai sabiedrībai tiktu sniegta atbilstošā 
informācija, būtu jāuzņemas gan 
vadošajām iestādēm, gan atbalsta 
saņēmējiem. Lai nodrošinātu efektīvu 
informācijas sniegšanu sabiedrībai par 
plašu un spēcīgu sinerģiju starp 
informācijas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, resursi, kas piešķirti 
informācijas darbībām saskaņā ar šo 
regulu, jāvelta arī Eiropas Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvajai 
komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārējiem mērķiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – I sadaļa – 4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot kārtību attiecībā uz VSS fondu 
īstenošanu un izmantošanu un jo īpaši 
finanšu un administratīvajiem resursiem, 
kas vajadzīgi VSS fondu īstenošanai, 
saistībā ar ziņošanu, izvērtēšanu, vadību un 
kontroli, ņem vērā proporcionalitātes 

5. Nosakot kārtību attiecībā uz VSS fondu 
īstenošanu un izmantošanu un jo īpaši 
finanšu un administratīvajiem resursiem, 
kas vajadzīgi VSS fondu īstenošanai,
saistībā ar ziņošanu, izvērtēšanu, vadību un 
kontroli, ņem vērā proporcionalitātes 
principu un piešķirtā atbalsta līmeni, kā arī 
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principu un piešķirtā atbalsta līmeni. atbalsta saņēmēja lielumu un struktūru.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – I sadaļa – 8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, izturība pret katastrofām un
riska novēršana un pārvaldība. Dalībvalstis 
sniedz informāciju par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā, izmantojot 
Komisijas pieņemto metodoloģiju. Minēto 
metodoloģiju Komisija pieņem, izmantojot 
īstenošanas aktu. Īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 143. panta 3. punktā.

Dalībvalstis un Komisija, pamatojoties uz 
spēkā esošajiem tiesību aktiem vides jomā,
nodrošina, lai partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 
tiktu veicināta vides aizsardzības prasību 
ievērošana, resursu efektivitāte, 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
aizsardzība, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, uz ekosistēmām balstīta 
izturība pret katastrofām, riska novēršana 
un pārvaldība, un programmās 
iepriekšminēto iekļaujot kā mērķus. Tiek 
nodrošināta arī ilgtspējība, saglabājot 
nodarbinātības līmeni un radot jaunas 
darba vietas. Dalībvalstis sniedz 
informāciju par atbalstu klimata pārmaiņu 
un bioloģiskās daudzveidības mērķu 
sasniegšanā, izmantojot Komisijas 
pieņemto metodoloģiju. Minēto 
metodoloģiju Komisija pieņem, izmantojot 
īstenošanas aktu. Īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 143. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Makroreģionālās stratēģijas un jūras 

baseinu stratēģijas
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VSS fondi veicina makroreģionālās un 
jūras baseinu stratēģijas, ja dalībvalstis 
un reģioni piedalās šādās stratēģijās. 
Komisija un attiecīgās dalībvalstis 
nodrošina fondu koordinēšanu ar šīm 
stratēģijām vienotā stratēģiskā satvara, 
partnerības līgumu un darbības 
programmu līmenī, lai šīm stratēģijām 
nodrošinātu pietiekamu piešķīrumu no 
fondiem.

Pamatojums

Fondus vajadzētu cieši koordinēt ar makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, lai 
nodrošinātu, ka šīm stratēģijām tiek piešķirts pietiekams fondu finansējums.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – II sadaļa – I nodaļa – 9. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā 
arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz 
ELFLA) un zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) 
konkurētspēju;

3) uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā 
arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz 
ELFLA) un ilgtspējīgas zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) 
konkurētspēju;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – II sadaļa – I nodaļa – 9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura 
rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs;

(4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura 
rada mazas oglekļa emisijas, ir balstīta uz 
energotaupību, energoefektivitāti un 
atjaunojamo resursu izmantošanu visās 
nozarēs;
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – II sadaļa – I nodaļa – 9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti;

(6) aizsargāt vidi un ekosistēmu bioloģisko 
daudzveidību un veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Pieņemšana un pārskatīšana
Komisija saskaņā ar vienoto stratēģisko 
satvaru ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu trīs mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas.
Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija pārskata 
vienoto stratēģisko satvaru un attiecīgā 
gadījumā, izmantojot deleģētu aktu 
saskaņā ar 142. pantu, pieņem pārskatītu 
vienoto stratēģisko satvaru.
Sešu mēnešu laikā no pārskatīta vienotā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas 
dalībvalstis vajadzības gadījumā ierosina 
grozījumus savā partnerības līgumā un 
programmās, lai nodrošinātu to atbilstību 
pārskatītajam vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

Pamatojums

Vienotais stratēģiskais satvars ir svarīgs elements, tādēļ to vajadzētu pieņemt saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru, nevis ar deleģētu aktu.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – II sadaļa – II nodaļa – 14. pants – a punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts līmenī par katru VSS fondu, kā arī 
kopējo indikatīvo atbalsta summu, kas 
paredzēta klimata pārmaiņu mērķiem;

iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts līmenī par katru VSS fondu, kā arī 
kopējo indikatīvo atbalsta summu, kas 
paredzēta klimata pārmaiņu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķiem;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – II sadaļa – II nodaļa – 14. pants – d punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
partnerus, un to nozīmi partnerības līguma 
un progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā;

iv) darbības, kas veiktas, lai īstenotu 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju un 
iesaistītu partnerus, un palielinātu to 
nozīmi partnerības līguma un progresa 
ziņojuma sagatavošanā, kā noteikts šīs 
regulas 46. pantā, kā arī iesaistītu 
partnerus programmu sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, 
kā noteikts Eiropas rīcības kodeksa 
3. pantā;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – II sadaļa – III nodaļa – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi. Ex ante 
nosacījumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl tie 
ir tieši saistīti ar fondu izmantošanu.
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Pamatojums

Ex ante nosacījumi ļaus palielināt fondu efektivitāti un apguvi. Tomēr tiem nevajadzētu radīt 
papildu sarežģījumus dalībvalstīm un vadības iestādēm, tādēļ tiem jābūt tieši saistītiem ar 
kohēzijas politikas ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – II sadaļa – III nodaļa – 20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var apturēt 
visus programmas prioritātes starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.

3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var 
pieprasīt, lai dalībvalsts piedāvā 
grozījumus attiecīgajās programmās. Ja 
dalībvalsts trīs mēnešu laikā uz šādu 
pieprasījumu nereaģē vai nesniedz 
pietiekami apmierinošu atbildi, Komisija 
var apturēt visas programmas prioritātes 
saistības vai daļu no tām saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.

Pamatojums

Izpildes sistēmas represīvais aspekts ir pārāk automātisks. Pirms maksājumu apturēšanas 
Komisijai vajadzētu pieprasīt, lai tiek veikta to programmu prioritāšu pārskatīšana, kuras 
atzītas par neefektīvām, lai tiktu aplūkoti neefektīvās izpildes iemesli.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – II sadaļa – IV nodaļa – 21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosacījumi, kas saistīti ar dalībvalstu 
ekonomikas politiku koordinēšanu

svītrots

1. Komisija var pieprasīt dalībvalstij 
pārskatīt tās partnerības līgumu un 
programmas un ierosināt to grozījumus, 
ja tas ir vajadzīgs, lai atrisinātu šādas 
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situācijas:
(a) atbalstīt tāda Padomes ieteikuma 
īstenošanu, kas adresēts attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemts saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un/vai 
148. panta 4. punktu, vai atbalstīt 
pasākumu īstenošanu, kas paredzēti 
attiecīgajai dalībvalstij un pieņemti 
saskaņā ar Līguma 136. panta 1. punktu;
(b) atbalstīt tāda Padomes ieteikuma 
īstenošanu, kas adresēts attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemts saskaņā ar 
Līguma 126. panta 7. punktu;
(c) atbalstīt tāda Padomes ieteikuma 
īstenošanu, kas adresēts attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemts saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2011 [par to, kā 
novērst un koriģēt makroekonomisko 
nelīdzsvarotību] 7. panta 2. punktu, ar 
nosacījumu, ka šos grozījumus uzskata 
par vajadzīgiem makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības novēršanai; vai
(d) saskaņā ar 4. punktu maksimāli 
palielināt pieejamo VSS fondu izaugsmes 
un konkurētspējas ietekmi, ja dalībvalsts 
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: 
i) tā saņem finansiālo atbalstu no 
Savienības saskaņā ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. 407/2010;
ii) tā saņem vidēja termiņa finansiālo 
atbalstu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 332/200229;
iii) tai ir pieejams finansiāls atbalsts ESM 
aizdevuma veidā saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Stabilitātes mehānisma izveidi.
2. Dalībvalstis mēneša laikā iesniedz 
priekšlikumu grozīt partnerības līgumu 
un attiecīgās programmas. Vajadzības 
gadījumā viena mēneša laikā no 
grozījumu iesniegšanas Komisija sagatavo 
apsvērumus, un dalībvalsts vēlreiz mēneša 
laikā iesniedz priekšlikumu.
3. Ja Komisija nav sagatavojusi 
apsvērumus vai ja tās apsvērumi ir 
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pietiekami ņemti vērā, Komisija bez 
nepamatotas kavēšanās pieņem lēmumu 
apstiprināt grozījumus partnerības līgumā 
un attiecīgajās programmās.
4. Ja dalībvalstij ir pieejams finansiāls 
atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu un ja tas ir saistīts ar 
pielāgošanas programmu, tad, atkāpjoties 
no 1. punkta, Komisija, nesaņemot 
priekšlikumu no dalībvalsts, var grozīt 
partnerības līgumu un programmas 
nolūkā maksimāli palielināt pieejamo 
VSS fondu izaugsmes un konkurētspējas 
ietekmi. Lai nodrošinātu partnerības 
līguma un attiecīgo programmu efektīvu 
īstenošanu, Komisija iesaistās to 
pārvaldībā, kā paredzēts pielāgošanas 
programmā vai saprašanās memorandā, 
kas parakstīts ar attiecīgo dalībvalsti.
5. Ja dalībvalsts neatsaucas uz 1. punktā 
minēto Komisijas prasību, vai viena 
mēneša laikā sniedz neapmierinošu 
atbildi uz 2. punktā minētajiem Komisijas 
apsvērumiem, trīs mēnešu laikā pēc 
apsvērumu nosūtīšanas Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktu, var pieņemt 
lēmumu, ar kuru aptur visus maksājumus 
attiecīgajām programmām vai to daļu.
6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
aptur visus maksājumus un saistības vai 
to daļu attiecīgajām programmām, ja:
(a) Padome nolemj, ka dalībvalsts 
neievēro īpašos pasākumus, ko Padome 
noteikusi saskaņā ar Līguma 136. panta 
1. punktu;
(b) Padome saskaņā ar Līguma 
126. panta 8. punktu un 126. panta 
11. punktu nolemj, ka attiecīgā dalībvalsts 
ka dalībvalsts nav efektīvi rīkojusies, lai 
novērstu savu pārmērīgo budžeta deficītu;
(c) Padome saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
[…]/2011 [par to, kā novērst un koriģēt 
makroekonomisko nelīdzsvarotību] 
8. panta 3. punktu secina, ka dalībvalsts 
divas reizes nav iesniegusi pietiekamu 
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korektīvo pasākumu plānu, vai Padome 
pieņem lēmumu, atzīstot neatbilstību 
minētās regulas 10. panta 4. punktam;
(d) Padome secina, ka dalībvalsts nav 
veikusi pasākumus, lai īstenotu 
pielāgošanas programmu, kas minēta 
Padomes Regulā (ES) Nr. 407/2010 vai 
Padomes Regulā (EK) Nr. 332/2002, un 
tāpēc nolemj neatļaut finanšu palīdzības 
apmaksu, kas piešķirta šai dalībvalstij; vai
(e) Eiropas stabilitātes mehānisma valde 
secina, ka nosacījumi, kas saistīti ar ESM
aizdevuma veidā attiecīgajai dalībvalstij 
sniegto ESM finansiālo atbalstu, nav 
ievēroti, un nolemj neatļaut stabilitātes 
atbalsta apmaksu, kas piešķirta šai 
dalībvalstij.
7. Ja Komisija saskaņā attiecīgi ar 5. un 
6. punktu nolemj pārtraukt visus 
maksājumus vai saistības vai to daļu, tā 
nodrošina, ka šī pārtraukšana ir 
proporcionāla un efektīva, un ņem vērā 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskos un 
sociālos apstākļus, un ievēro vienlīdzīgu 
attieksmi starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā 
uz pārtraukšanas ietekmi uz attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiku.
8. Ja dalībvalsts pēc Komisijas 
pieprasījuma ir iesniegusi priekšlikumu 
grozīt partnerības līgumu un attiecīgās 
programmas un Komisija to ir 
apstiprinājusi, tā bez kavēšanās pieņem 
lēmumu atcelt maksājumu un saistību
apturēšanu un ja attiecīgā gadījumā:
(a) Padome ir nolēmusi, ka dalībvalsts 
ievēro īpašos pasākumus, ko Padome 
noteikusi saskaņā ar Līguma 136. panta 
1. punktu;
(b) pārmērīgais budžeta deficīts ir apturēts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 
9. pantu vai Padome saskaņā ar Līguma 
126. panta 12. punktu ir nolēmusi atcelt 
lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta 
pastāvēšanu;
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(c) Padome ir apstiprinājusi attiecīgās 
dalībvalsts iesniegto korektīvo pasākumu 
plānu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […] 
[EIP regula] 8. panta 2. punktu vai 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra saskaņā ar minētās regulas 
10. panta 5. punktu ir pagaidām atlikta, 
vai Padome ir slēgusi pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 
saskaņā ar minētās regulas 11. pantu;
(d) Komisija ir secinājusi, ka dalībvalsts ir 
veikusi pasākumus, lai īstenotu 
pielāgošanas programmu, kas minēta 
Padomes Regulā (ES) Nr. 407/2010 vai 
Padomes Regulā (EK) Nr. 332/2002, un 
tāpēc ir nolēmusi atļaut finanšu 
palīdzības apmaksu, kas piešķirta šai 
dalībvalstij; vai
(e) Eiropas stabilitātes mehānisma valde 
ir secinājusi, ka nosacījumi, kas saistīti ar 
ESM aizdevuma veidā attiecīgajai 
dalībvalstij sniegto ESM finansiālo 
atbalstu, ir ievēroti, un tāpēc nolemj 
atļaut stabilitātes atbalsta apmaksu, kas 
piešķirta šai dalībvalstij.
Tajā pašā laikā Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma izlemj apturētās saistības 
atkārtoti iekļaut budžetā saskaņā ar 
8. pantu Padomes Regulā (ES) Nr. [..], ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – III sadaļa – I nodaļa – 23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vairāku fondu programmu (ERAF, 
ESF, Kohēzijas fonda, ELFLA, EJZF) 
izmantošana ir ļoti vēlama. Komisija šajā 
saistībā veic pasākumus ar mērķi veicināt 
šādu programmu sagatavošanu un 
īstenošanu atbilstoši proporcionalitātes 
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principam.

Pamatojums

Vajadzētu sekmēt vairāku fondu programmu izmantošanu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – III sadaļa – I nodaļa – 24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi 
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu mērķiem.

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi 
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības
mērķiem, tostarp ar programmu 
Natura 2000 saistītiem mērķiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – III sadaļa – I nodaļa – 26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un programmā 
noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot 
vērā vienoto stratēģisko satvaru un 
partnerības līgumu. Prasībām pievieno 
pārskatīto programmu un — attiecīgā 
gadījumā — pārskatītu partnerības līgumu.

Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai attīstībai un programmā 
noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot 
vērā vienoto stratēģisko satvaru un 
partnerības līgumu. Prasībām pievieno 
pārskatīto programmu un — attiecīgā 
gadījumā — pārskatītu partnerības līgumu.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – III sadaļa – II nodaļa – 29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu vietējās attīstības stratēģiju atlasi un 
apstiprināšanu pabeidz ne vēlāk kā 
2015. gada 31. decembrī.

Vietējās attīstības stratēģiju atlases un 
apstiprināšanas termiņi ir šādi:

(a) 2015. gada 31. decembrī — esošo 
stratēģiju atjaunošanai un 
(b) 2016. gada 31. decembrī — jaunu 
stratēģiju apstiprināšanai.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – IX sadaļa – III nodaļa – 78. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saistību atcelšanas termiņus 
nepiemēro gada budžeta saistībām, kas 
attiecas uz 2014. gada kopējām iemaksām.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – I sadaļa – II nodaļa – 84. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–25 valstīs 
šajā atskaites periodā, bet kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES 27 valstīs, saņem 
piešķīrumu no struktūrfondiem, kas ir 
vismaz divas trešdaļas no šo reģionu 
2007.–2013. gada piešķīruma.

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–25 valstīs 
šajā atskaites periodā, bet kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES 27 valstīs, saņem 
piešķīrumu no katra struktūrfonda, kas ir 
vismaz divas trešdaļas no šo reģionu 
2007.–2013. gada piešķīruma, ar mērķi 
stiprināt sasniegto attīstību.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – II sadaļa – I nodaļa – 87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši 
īpašajiem fondu noteikumiem. Attiecībā 
uz ESF prioritārais virziens pienācīgi 
pamatotos gadījumos var apvienot 
ieguldījumu prioritātes no dažādiem 
tematiskajiem mērķiem, kas izklāstīti 
9. panta 8., 9., 10. un 11. punktā, lai 
veicinātu to ieguldījumu citos 
prioritārajos virzienos.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos viens prioritārais 
virziens var attiekties uz vienu vai 
vairākām reģionu kategorijām un tajā var 
apvienot papildu ieguldījumu prioritātes no 
dažādiem tematiskajiem mērķiem un 
dažādiem fondiem atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem.

Pamatojums

Vajadzētu sekmēt vairāku fondu programmu izmantošanu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – V sadaļa – 110. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Papildu piešķīruma līdzfinansējuma 
likme saskaņā ar 84. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu nav augstāka par 50 %.

svītrots

Tādu pašu līdzfinansējuma likmi piemēro 
papildu piešķīrumam saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [..]/2012 [ETS regula] 4. panta 
2. punktu.
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