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Grozījums Nr. 22
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) kā viens no kohēzijas mērķiem 
papildus ekonomiskajai un sociālajai
kohēzijai ir jāņem vērā arī teritoriālā 
dimensija, kā paredzēts Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību,

Or. pt

Grozījums Nr. 23
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ņemot vērā to, ka finanšu līdzekļus, ko 
izmanto ar atmaksājamās palīdzības 
starpniecību, daļēji vai pilnībā atmaksā 
saņēmēji, jāizstrādā attiecīgi noteikumi par 
to, ka atmaksāto palīdzību var atkārtoti 
izmantot tādam pašam mērķim vai saskaņā 
ar attiecīgās programmas mērķiem.

(3) Ņemot vērā to, ka finanšu līdzekļus, ko 
izmanto ar atmaksājamās palīdzības 
starpniecību, daļēji vai pilnībā atmaksā 
saņēmēji, jāizstrādā attiecīgi noteikumi par 
to, ka atmaksāto palīdzību var atkārtoti 
izmantot tādam pašam mērķim vai saskaņā 
ar attiecīgās programmas mērķiem, lai 
nodrošinātu to, ka atmaksātos līdzekļus 
pienācīgi iegulda un ES palīdzību izmanto 
iespējami efektīvi.

Or. lt

Grozījums Nr. 24
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
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5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
dalībvalstis un Komisija veic finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanas atbilstīgu 
uzraudzību, kā arī lai ļautu dalībvalstīm 
sniegt Komisijai atbilstošu informāciju par 
ieviesto instrumentu veidiem un 
attiecīgajām darbībām, kuras ar šādiem 
instrumentiem īstenotas praksē, jāievieš 
noteikums par ziņošanu. Tas arī ļautu 
Komisijai labāk novērtēt finansēšanas 
vadības instrumentu vispārējo darbību.

(5) Ņemot vērā vajadzību sekmēt 
īstenošanas procesa pārredzamību un 
nodrošināt to, ka dalībvalstis un Komisija 
veic finansēšanas vadības instrumentu 
īstenošanas atbilstīgu uzraudzību, kā arī lai 
ļautu dalībvalstīm sniegt Komisijai 
atbilstošu informāciju par ieviesto 
instrumentu veidiem un attiecīgajām 
darbībām, kuras ar šādiem instrumentiem 
īstenotas praksē, jāievieš noteikums par 
ziņošanu. Tas arī ļautu Komisijai labāk 
novērtēt finansēšanas vadības instrumentu 
vispārējo darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
dalībvalstis un Komisija veic finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanas atbilstīgu 
uzraudzību, kā arī lai ļautu dalībvalstīm 
sniegt Komisijai atbilstošu informāciju par 
ieviesto instrumentu veidiem un 
attiecīgajām darbībām, kuras ar šādiem 
instrumentiem īstenotas praksē, jāievieš 
noteikums par ziņošanu. Tas arī ļautu 
Komisijai labāk novērtēt finansēšanas 
vadības instrumentu vispārējo darbību.

(5) Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
dalībvalstis un Komisija veic finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanas atbilstīgu 
uzraudzību, kā arī lai ļautu dalībvalstīm 
sniegt Komisijai atbilstošu informāciju par 
ieviesto instrumentu veidiem un 
attiecīgajām darbībām, kuras ar šādiem 
instrumentiem īstenotas praksē, jāievieš 
noteikums par ziņošanu. Tas arī ļautu 
Komisijai labāk novērtēt finansēšanas 
vadības instrumentu vispārējo darbību un 
sniegt kopsavilkumu par padarīto ES un 
dalībvalstu līmenī, vienlaikus ņemot vērā 
arī to, ka finansiāliem pasākumiem ir 
jābūt ar tūlītēju teritoriālu ietekmi, un 
tālab reģionālās iestādes jāiesaista ex ante 
un ex post novērtēšanas procesā, kā arī 
progresa ziņojuma izstrādē.
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Or. pt

Grozījums Nr. 26
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai veicinātu pārredzamību attiecībā 
uz fondu izmantošanu, elektroniski vai 
citādā veidā jāpublicē atbalsta saņēmēju 
saraksts, attiecīgo darbību nosaukumi un 
šīm darbībām piešķirtā publiskā 
finansējuma apjoms.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu atbilstību 61. panta 
2. punktam Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam, jāpieprasa, lai Komisijai 
iesniedzamajā izdevumu pārskatā tiktu 
ietverta visa informācija, kas vajadzīga 
Komisijai, lai sagatavotu pārskatus, kuri 
patiesi ataino Eiropas Savienības līdzekļus 
un budžeta izpildi.

(7) Lai nodrošinātu atbilstību 61. panta 
2. punktam Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam, jāpieprasa, lai Komisijai 
iesniedzamajā izdevumu pārskatā tiktu 
ietverta visa informācija, kas vajadzīga 
Komisijai, lai sagatavotu pārredzamus 
pārskatus, kuri patiesi ataino Eiropas 
Savienības līdzekļus un budžeta izpildi.

Or. en


