
AM\868923LV.doc PE466.988v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2010/0395(COD)

30.5.2011

GROZĪJUMI Nr.
9 - 39

Atzinuma projekts
Jan Olbrycht
(PE464.804v01-00)

Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības gada budžetam

Regulas priekšlikums
(COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))



PE466.988v01-00 2/19 AM\868923LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\868923LV.doc 3/19 PE466.988v01-00

LV

Grozījums Nr. 9
Jens Geier

Regulas priekšlikums
29. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieļaujamais kļūdas risks Statistiskās kļūdas līmenis

Or. en

Pamatojums

Tā kā „pieļaut” kļūdas vispār nevajadzētu, būtu jāaturas lietot terminu „pieļaujamais kļūdas 
risks”, aizstājot to ar starptautiski lietoto terminu „statistiskās kļūdas līmenis”.

Grozījums Nr. 10
Jens Geier

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Likumdevēja iestāde saskaņā ar LESD 
322. pantā noteiktu procedūru lemj par 
pieļaujamā kļūdas riska līmeni piemērotā 
budžeta daļu apkopojumā. Šo lēmumu 
ņem vērā ikgadējās budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras laikā saskaņā 
ar 157. panta 2. punktu.

Iesniedzot pārskatītus vai jaunus 
izdevumu priekšlikumus, Komisija 
novērtē ar ierosināto tiesību aktu saistīto 
administratīvo un kontroles sistēmu 
izmaksas, kā arī kļūdas riska līmeni 
katram līdzekļu veidam un katrai 
dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jens Geier

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieļaujamā kļūdas riska līmeni pamato ar
kontroļu izmaksu un noderīguma analīzi. 
Dalībvalstis un 55. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minētās struktūras un 
personas pēc pieprasījuma ziņo Komisijai 
par savām kontroles izmaksām, kā arī par 
to pasākumu skaitu un apjomu, ko 
finansē no budžeta.

Ja programmas īstenošanas gaitā 
pastāvīgi vērojams augsts kļūdu līmenis, 
Komisija konstatē kontroles sistēmu 
trūkumus un analizē iespējamo koriģējošo 
pasākumu izmaksas un priekšrocības, un 
veic atbilstošus pasākumus, piemēram, 
vienkāršo piemērojamos noteikumus, 
pārstrādā programmu, pastiprina kontroli 
vai nepieciešamības gadījumā izbeidz 
konkrēto darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jens Geier

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieļaujamā kļūdas riska līmeni cieši 
uzrauga un pārskata, ja notiek 
ievērojamas pārmaiņas attiecībā uz 
kontroles apstākļiem.

Valstu administratīvo un kontroles 
sistēmu pilnīgu efektivitāti dalībvalstis 
nodrošina, iesniedzot akreditētas vadības 
deklarācijas par šīm sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, pārvaldot Savienības 
līdzekļus, ievēro pareizas finanšu vadības, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principus un nodrošina Savienības darbības 
atpazīstamību. Šim nolūkam dalībvalstis 

1. Ja Komisija budžeta izpildi nodrošina, 
īstenojot dalītu pārvaldību, tad budžeta 
izpildes funkcijas deleģē dalībvalstīm.
Dalībvalstis, pārvaldot Savienības 
līdzekļus, ievēro pareizas finanšu vadības, 
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izpilda kontroles un revīzijas pienākumus 
un uzņemas izrietošos pienākumus, kas 
noteikti šajā regulā. Nozaru noteikumos 
var būt noteikti papildu noteikumi.

pārredzamības un nediskriminācijas 
principus un nodrošina Savienības darbības 
atpazīstamību. Šim nolūkam dalībvalstis 
izpilda kontroles un revīzijas pienākumus 
un uzņemas izrietošos pienākumus, kas 
noteikti šajā regulā. Nozaru noteikumos 
var būt noteikti papildu noteikumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Jens Geier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, pildot uzdevumus saistībā ar 
budžeta izpildi, novērš, atklāj un koriģē 
pārkāpumus un krāpšanu. Šim nolūkam tās 
veic iepriekšējas un vēlākas kontroles, 
tostarp vajadzības gadījumā pārbaudes uz 
vietas, lai nodrošinātu no budžeta finansēto 
darbību efektīvu un pareizu izpildi,
nepareizi izmaksāto līdzekļu atgūšanu un 
tiesvedības uzsākšanu vajadzības 
gadījumā.

Dalībvalstis, pildot uzdevumus saistībā ar 
budžeta izpildi, novērš, atklāj un koriģē 
pārkāpumus un krāpšanu. Šim nolūkam tās, 
ievērojot proporcionalitātes principu, veic 
iepriekšējas un vēlākas kontroles, tostarp 
vajadzības gadījumā pārbaudes uz vietas, 
lai nodrošinātu no budžeta finansēto 
darbību efektīvu un pareizu izpildi. Tās arī 
atgūst nepareizi izmaksātos līdzekļus un 
vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību. Ja 
dalībvalstis par atklātajām kļūdām un/vai 
pārkāpumiem nevilcinoties ziņo Komisijai 
un šīs kļūdas un/vai pārkāpumus novērš, 
tām var nepiemērot ar šīm kļūdām un/vai 
pārkāpumiem saistītas finanšu korekcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, pildot uzdevumus saistībā ar 
budžeta izpildi, novērš, atklāj un koriģē 
pārkāpumus un krāpšanu. Šim nolūkam tās 
veic iepriekšējas un vēlākas kontroles, 
tostarp vajadzības gadījumā pārbaudes uz 
vietas, lai nodrošinātu no budžeta finansēto 
darbību efektīvu un pareizu izpildi, 
nepareizi izmaksāto līdzekļu atgūšanu un 
tiesvedības uzsākšanu vajadzības 
gadījumā.

Dalībvalstis, pildot uzdevumus saistībā ar 
budžeta izpildi, novērš, atklāj un koriģē 
pārkāpumus un krāpšanu. Šim nolūkam tās, 
ievērojot nozaru noteikumus, veic 
iepriekšējas un vēlākas kontroles, tostarp 
vajadzības gadījumā pārbaudes uz vietas, 
lai nodrošinātu no budžeta finansēto 
darbību efektīvu un pareizu izpildi, 
nepareizi izmaksāto līdzekļu atgūšanu un 
tiesvedības uzsākšanu vajadzības 
gadījumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar nozaru noteikumiem
dalībvalstis akreditē vienu vai vairākas 
publiskā sektora struktūras, kas ir 
vienpersoniski atbildīgas par to līdzekļu 
pareizu vadību un kontroli, attiecībā uz 
kuriem ir piešķirta akreditācija. Tas 
neskar iespēju šīm struktūrām veikt 
uzdevumus, kas nav saistīti ar Savienības 
līdzekļu pārvaldīšanu, vai uzticēt 
atsevišķus no saviem uzdevumiem citām 
struktūrām.

Dalībvalsts iestāde, ievērojot nozaru 
noteikumos paredzētos kritērijus un 
procedūras, akreditē struktūras, kas ir 
atbildīgas par Savienības līdzekļu 
pārvaldību un kontroli. Tas neskar iespēju 
šīm struktūrām veikt uzdevumus, kas nav 
saistīti ar Savienības līdzekļu pārvaldīšanu, 
vai uzticēt atsevišķus no saviem 
uzdevumiem citām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā darba dokumentā 
ierosinātās izmaiņas.
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Grozījums Nr. 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar nozaru noteikumiem 
dalībvalstis akreditē vienu vai vairākas 
publiskā sektora struktūras, kas ir 
vienpersoniski atbildīgas par to līdzekļu 
pareizu vadību un kontroli, attiecībā uz 
kuriem ir piešķirta akreditācija. Tas 
neskar iespēju šīm struktūrām veikt 
uzdevumus, kas nav saistīti ar Savienības 
līdzekļu pārvaldīšanu, vai uzticēt 
atsevišķus no saviem uzdevumiem citām 
struktūrām.

Nozaru noteikumos precizē Komisijas un 
dalībvalstu lomu Savienības līdzekļu 
pārvaldībā un kontrolē.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts iestāde piešķir akreditāciju 
saskaņā ar nozaru noteikumiem, lai 
nodrošinātu, ka struktūra spēj pareizi 
pārvaldīt līdzekļus. Nozaru noteikumos 
var būt noteikta arī Komisijas loma 
akreditācijas procesā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts iestāde piešķir akreditāciju 
saskaņā ar nozaru noteikumiem, lai 
nodrošinātu, ka struktūra spēj pareizi 
pārvaldīt līdzekļus. Nozaru noteikumos var 
būt noteikta arī Komisijas loma 
akreditācijas procesā.

Dalībvalsts iestāde piešķir akreditāciju 
saskaņā ar nozaru noteikumiem, lai 
nodrošinātu, ka struktūra spēj pareizi 
pārvaldīt līdzekļus. Nozaru noteikumos ir
noteikta arī Komisijas loma akreditācijas 
procesā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā darba dokumentā 
ierosinātās izmaiņas.

Grozījums Nr. 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akreditējošā iestāde ir atbildīga par 
struktūras uzraudzību un visiem 
nepieciešamajiem pasākumiem, tostarp 
akreditācijas apturēšanu un atcelšanu, 
kas veicami, lai novērstu trūkumus tās 
darbā.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akreditējošā iestāde ir atbildīga par 
struktūras uzraudzību un visiem 
nepieciešamajiem pasākumiem, tostarp 

Akreditējošā iestāde ir atbildīga par to, lai, 
pamatojoties uz pieejamiem revīziju un 
pārbaužu rezultātiem, tiktu uzraudzīta 
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akreditācijas apturēšanu un atcelšanu, 
kas veicami, lai novērstu trūkumus tās 
darbā.

akreditēto struktūru atbilstība 
akreditācijas kritērijiem. Akreditējošā 
iestāde veic visus nepieciešamos 
pasākumus, cita starpā arī aptur vai atceļ 
akreditāciju, lai novērstu trūkumus 
akreditētajai struktūrai uzticēto uzdevumu 
izpildē.

Dalībvalstīs akreditētās struktūras veic 
šādas funkcijas:
a) veic pārbaudes un ievieš lietderīgu un 
efektīvu iekšējās kontroles sistēmu;
b) līdz nākamā gada 1. martam iesniedz 
Komisijai šādus dokumentus:
i) gada pārskatus par izdevumiem, kas 
izdarīti, pildot uzticētos uzdevumus, un 
kas iesniegti Komisijai līdzekļu atmaksas 
nolūkā, tostarp arī par līdzekļu 
saņēmējiem izmaksātajām summām, kuru 
gadījumā ir uzsākta līdzekļu atgūšanas 
procedūra;
ii) veikto revīziju un pārbaužu rezultātu 
kopsavilkumu, tostarp sistēmisku vai 
atkārtotu trūkumu analīzi, kā arī veiktās 
vai plānotās darbības šo trūkumu 
novēršanai un šo darbību rezultātus;
iii) vadības sagatavotu un ministra līmenī 
parakstītu deklarāciju, kas ļauj gūt 
pamatotu pārliecību, ka 
– pārskatos ietvertā informācija pareizi un 
patiesi atspoguļo faktisko situāciju, 
– pārskatos minētie izdevumi ir izlietoti 
paredzētajam mērķim un saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības principu,
– ieviestās kontroles procedūras sniedz 
pietiekamas garantijas, ka pakārtotie 
darījumi ir likumīgi un pareizi. 
Minētajiem dokumentiem pievienojams 
saskaņā ar starptautiski pieņemtiem 
revīzijas standartiem sagatavots 
neatkarīgas revīzijas struktūras atzinums 
par vadības sagatavotās deklarācijas 
saturu. Ja veiktās pārbaudes rezultātā 
radušās šaubas par deklarācijā 
paustajiem apgalvojumiem, revīzijas 
struktūra sniedz attiecīgu ziņojumu. 
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Atzinumam pievieno pielikumu, kurā 
atspoguļots kļūdu līmenis katram līdzekļu 
veidam, kā arī kļūdu un atrunu analīze;
c) saskaņā ar 31. panta 2. punktu 
nodrošina Savienības līdzekļu saņēmēju 
ex post publiskošanu reizi gadā; 
d) nodrošina personas datu aizsardzību 
atbilstoši Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem 
principiem.
Ja dalībvalsts vienā politikas jomā ir 
akreditējusi vairākas par ex ante un ex 
post pārbaudēm atbildīgas struktūras, tā 
līdz nākamā finanšu gada 15. martam 
iesniedz Komisijai kopsavilkuma 
ziņojumu par attiecīgo politikas jomu, 
apkopojot valsts līmenī visas vadības 
sagatavotās ticamības deklarācijas un 
neatkarīgo revidentu atzinumus par tām.
Vajadzības gadījumā dalībvalstis uzsāk 
piemērotas procesuālās darbības.
Ja dalībvalstis par atklātajām kļūdām 
un/vai pārkāpumiem nevilcinoties ziņo 
Komisijai un šīs kļūdas un/vai 
pārkāpumus novērš, tām var nepiemērot 
ar šīm kļūdām un/vai pārkāpumiem 
saistītas finanšu korekcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar 
šā panta 3. punktu:

4. Dalībvalstis attiecīgā līmenī veic šādas 
funkcijas:

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar šā 
panta 3. punktu:

4. Atbilstīgi savām funkcijām struktūras, 
kas akreditētas saskaņā ar šā panta 
3. punktu:

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā darba dokumentā 
ierosinātās izmaiņas.

Grozījums Nr. 24
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmanto gada grāmatvedības sistēmu, 
kas savlaicīgi sniedz pareizu, pilnīgu un 
ticamu informāciju;

b) izmanto grāmatvedības sistēmu, kas 
savlaicīgi sniedz pareizu, pilnīgu un ticamu 
informāciju;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā darba dokumentā 
ierosinātās izmaiņas.

Grozījums Nr. 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to darbību pārbauda ar neatkarīgu 
ārējo revīziju, ko saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem revīzijas standartiem veic 
revīzijas pakalpojumu sniedzējs, kas ir 
funkcionāli neatkarīgs no akreditētās 
struktūras;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to darbību pārbauda ar neatkarīgu 
ārējo revīziju, ko saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem revīzijas standartiem veic 
revīzijas pakalpojumu sniedzējs, kas ir 
funkcionāli neatkarīgs no akreditētās 
struktūras;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā darba dokumentā 
ierosinātās izmaiņas.

Grozījums Nr. 27
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saskaņā ar 31. panta 2. punktu 
nodrošina Savienības līdzekļu saņēmēju 

d) nodrošina Savienības līdzekļu 
saņēmēju ex post publiskošanu saskaņā ar 
31. panta 2. punktu, kā arī personas datu 
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ex post publiskošanu reizi gadā; aizsardzību atbilstoši Direktīvā 95/46/EK 
noteiktajiem principiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā darba dokumentā 
ierosinātās izmaiņas, un Komisijas sākotnējā priekšlikuma 56. panta 4. punkta d) apakšpunkts 
ir apvienots ar tā paša punkta f) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 28
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošina personas datu aizsardzību 
atbilstoši Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem 
principiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā darba dokumentā 
ierosinātās izmaiņas, un Komisijas sākotnējā priekšlikuma 56. panta 4. punkta d) apakšpunkts 
ir apvienots ar tā paša punkta f) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šā panta 3. punktu akreditētās 
struktūras līdz nākamā finanšu gada 
1. februārim iesniedz Komisijai:

Dalībvalstis ar attiecīgā līmeņa struktūru 
starpniecību iesniedz Komisijai:

Or. fr
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Grozījums Nr. 30
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šā panta 3. punktu akreditētās 
struktūras līdz nākamā finanšu gada 
1. februārim iesniedz Komisijai:

Saskaņā ar šā panta 3. punktu akreditētās 
struktūras atbilstīgi savām funkcijām līdz 
nākamā finanšu gada 1. martam iesniedz 
Komisijai:

Or. en

Grozījums Nr. 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārskatus par izdevumiem, kas radušies, 
pildot uzticētos uzdevumus;

a) pārskatus par izdevumiem, kas izdarīti, 
pildot uzticētos uzdevumus, kā arī vadības 
sagatavotu deklarāciju, kas ļauj gūt 
pārliecību par to, ka
– pārskatos sniegtā informācija ir pilnīga 
un precīza,
– pārskatos minētie izdevumi ir izdarīti, 
ievērojot nozaru noteikumus,
– ieviestās kontroles procedūras sniedz 
pietiekamas garantijas, ka veiktie 
darījumi ir likumīgi un pareizi;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Jens Geier
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Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārskatus par izdevumiem, kas radušies, 
pildot uzticētos uzdevumus;

a) gada pārskatus par izdevumiem, kas 
izdarīti, pildot uzticētos uzdevumus, 
tostarp arī ziņas par līdzekļu saņēmējiem 
izmaksātajām summām, kuru gadījumā 
norisinās vai ir noslēgusies līdzekļu 
atgūšanas procedūra;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu pirmajā daļā tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā 
darba dokumentā ierosinātās izmaiņas.

Grozījums Nr. 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vadības sagatavotu ticamības 
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās 
kontroles sistēmu pareizu darbību, kā arī 
par pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību un pareizas finanšu vadības 
principa ievērošanu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vadības sagatavotu ticamības
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās 
kontroles sistēmu pareizu darbību, kā arī 
par pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību un pareizas finanšu vadības 
principa ievērošanu;

c) vadības sagatavotu un ministra līmenī 
parakstītu deklarāciju, kas ļauj gūt 
pamatotu pārliecību par to, ka

i) pārskatos ietvertā informācija pareizi 
un patiesi atspoguļo faktisko situāciju,
ii) pārskatos minētie izdevumi ir izlietoti 
paredzētajam mērķim un saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības principu,
iii) ieviestās kontroles procedūras sniedz 
pietiekamas garantijas, ka pakārtotie 
darījumi ir likumīgi un pareizi. 
Deklarācijai pievieno pielikumu, kurā 
atspoguļots kļūdu līmenis katram līdzekļu 
veidam, kā arī kļūdu un atrunu analīze.
Kopā ar minētajiem dokumentiem 
iesniedzams saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem revīzijas standartiem 
sagatavots neatkarīgas revīzijas struktūras 
atzinums par to, ka pārskatos sniegtā 
informācija ir pilnīga, precīza un patiesa, 
ka pienācīgi darbojas ieviestās kontroles 
procedūras un ka pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviestas Komisijas 2011. gada 12. marta neoficiālajā darba dokumentā 
ierosinātās izmaiņas.

Grozījums Nr. 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neatkarīgas revīzijas struktūras atzinumu 
par šā punkta c) apakšpunktā minēto 
vadības sagatavoto ticamības deklarāciju, 
kurā skatīti visi tās elementi.

d) neatkarīgas revīzijas struktūras 
atzinumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts vienā politikas jomā ir 
akreditējusi vairāk nekā vienu struktūru, 
tā līdz nākamā finanšu gada 
15. februārim iesniedz Komisijai 
kopsavilkuma pārskatu par attiecīgo 
politikas jomu, apkopojot valsts līmenī 
visas vadības sagatavotās ticamības
deklarācijas un neatkarīgo revidentu 
atzinumus par tām.

Minētos dokumentus Komisijai iesniedz 
nozaru noteikumos paredzētajos termiņos.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Jens Geier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts vienā politikas jomā ir 
akreditējusi vairāk nekā vienu struktūru, tā 
līdz nākamā finanšu gada 15. februārim
iesniedz Komisijai kopsavilkuma pārskatu 
par attiecīgo politikas jomu, apkopojot 
valsts līmenī visas vadības sagatavotās 

Ja dalībvalsts vienā politikas jomā ir 
akreditējusi vairāk nekā vienu struktūru, tā 
līdz nākamā finanšu gada 15. martam
iesniedz Komisijai kopsavilkuma pārskatu 
par attiecīgo politikas jomu, apkopojot 
valsts līmenī visas vadības sagatavotās 
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ticamības deklarācijas un neatkarīgo 
revidentu atzinumus par tām.

ticamības deklarācijas un attiecīgos 
neatkarīgo revidentu atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Kad dalībvalsts sniegusi savus 
apsvērumus, Komisija var nolemt pilnībā 
vai daļēji atcelt maksājumu apturēšanas 
vai pārtraukšanas darbības. Lēmumu par 
maksājumu apturēšanas vai 
pārtraukšanas atcelšanu pievieno 
kompetentā deleģētā kredītrīkotāja gada 
darbības pārskatam.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jens Geier

Regulas priekšlikums
56. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Dalībvalstis sagatavo valsts līmeņa 
deklarāciju par izdevumiem, kas izdarīti 
saskaņā ar dalītās pārvaldības sistēmu. 
Deklarāciju paraksta ministru līmenī, un 
to sagatavo, pamatojoties uz 5. punkta 
c) apakšpunktā prasīto informāciju, 
tostarp obligāti raksturojot vismaz ieviesto 
iekšējās kontroles sistēmu darbības 
efektivitāti un pakārtoto darījumu 
likumīgumu un pareizību. Par šo 
deklarāciju jāsaņem neatkarīgas revīzijas 
struktūras atzinums, un deklarācija par 
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kārtējo budžeta gadu jāiesniedz Komisijai 
līdz nākamā gada 15. martam.
Eiropas Revīzijas palāta, galvenokārt 
iesaistoties Eiropas Savienības dalībvalstu 
augstāko revīzijas iestāžu 
kontaktkomitejai, izvērtē, kādam jābūt 
dalībvalstu deklarāciju saturam un 
metodoloģijai, un izdod pamatnostādnes 
to sagatavošanai.
Ja dalībvalsts atbilstoši iepriekš 
minētajiem noteikumiem iesniegusi valsts 
līmeņa deklarāciju, to ņem vērā, 
izstrādājot Komisijas revīzijas un 
kontroles stratēģijas un saskaņā ar 
29. pantu nosakot dalībvalstij 
piemērojamo riska līmeni; deklarāciju 
nosūta budžeta lēmējinstitūcijai, mutatis 
mutandis piemērojot 63. panta 9. punktu.

Or. en


