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Grozījums Nr. 1
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nepieredzētā globālā finanšu krīze un 
ekonomikas lejupslīde ir nopietni kaitējusi 
ekonomikas izaugsmei un finanšu 
stabilitātei un ir izraisījusi finanšu un 
ekonomikas apstākļu būtisku 
pasliktināšanos vairākās dalībvalstīs. 
Konkrēti, noteiktas dalībvalstis saskaras ar 
nopietnām grūtībām vai tām draud šādas 
grūtības, jo īpaši problēmas ekonomikas 
izaugsmes un finanšu stabilitātes jomā un 
šo valstu deficīta un parāda stāvokļa 
pasliktināšanās, arī starptautiskās 
ekonomikas un finanšu vides dēļ.

(1) Nepieredzētā globālā finanšu krīze un 
ekonomikas lejupslīde ir nopietni kaitējusi 
ekonomikas izaugsmei un finanšu 
stabilitātei. Krīze ne tikai ir izraisījusi 
finanšu un ekonomikas apstākļu būtisku 
pasliktināšanos vairākās dalībvalstīs, bet 
arī ievērojami paaugstinājusi bezdarba 
līmeni, jo īpaši jauniešu vidū, kaitējusi 
sieviešu ekonomiskajam stāvoklim, 
radījusi spiedienu uz sociālās aizsardzības 
sistēmu ilgtspēju, kā arī izraisījusi būtisku 
sociālo apstākļu lejupslīdi. Turklāt jo 
īpaši noteiktas dalībvalstis saskaras ar 
nopietnām grūtībām vai tām draud šādas 
grūtības, jo īpaši problēmas ekonomikas 
izaugsmes un finanšu stabilitātes jomā un 
šo valstu deficīta un parāda stāvokļa 
pasliktināšanās, arī starptautiskās 
ekonomikas un finanšu vides dēļ..

Or. en

Grozījums Nr. 2
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kaut arī ir jau veikti nozīmīgi pasākumi 
krīzes negatīvās ietekmes mazināšanai, 
tostarp grozījumi tiesību aktos, finanšu 
krīzes ietekme uz reālo ekonomiku, darba 
tirgu un iedzīvotājiem ir jūtama plašā 
apmērā. Spiediens uz valstu finanšu 

(2) Kaut arī ir jau veikti nozīmīgi pasākumi 
krīzes negatīvās ietekmes mazināšanai, 
tostarp grozījumi tiesību aktos, finanšu 
krīzes ietekme uz reālo ekonomiku, darba 
tirgu un iedzīvotājiem ir jūtama plašā 
apmērā. Spiediens uz valstu finanšu 
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resursiem palielinās, un būtu jāveic 
turpmāki pasākumi tā mazināšanai, 
maksimāli un optimāli izmantojot 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
finansējumu.

resursiem palielinās, un būtu strauji jāveic 
turpmāki pasākumi tā mazināšanai, 
maksimāli un optimāli izmantojot 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kreditoru nolīgums un Aizdevumu 
mehānisma nolīgums attiecībā uz Grieķiju 
tika noslēgts 2011. gada 8. maijā un stājās 
spēkā 2010. gada 11. maijā. Tajā paredzēts, 
ka kreditoru nolīgums paliek spēkā pilnā 
apmērā trīs gadu programmas laikposmā, 
kamēr nav samaksātas visas summas 
saskaņā ar Aizdevumu mehānisma 
nolīgumu.

(6) Kreditoru nolīgums un Aizdevumu 
mehānisma nolīgums attiecībā uz Grieķiju 
tika noslēgts 2010. gada 8. maijā un stājās 
spēkā 2010. gada 11. maijā. Tajā paredzēts, 
ka kreditoru nolīgums paliek spēkā pilnā 
apmērā trīs gadu programmas laikposmā, 
kamēr nav samaksātas visas summas 
saskaņā ar Aizdevumu mehānisma 
nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ar Padomes 2008.gada 4. novembra 
Lēmumu 2009/102/EK, 2009. gada 
20. janvāra Lēmumu 2009/290/EK un 
2009. gada 26. jūnija Lēmumu 
2009/459/EK Ungārijai, Latvijai un 
Rumānijai tika piešķirta šāda palīdzība.

(8) Ar Padomes 2008.gada 4. novembra 
Lēmumu 2009/102/EK, 2009. gada 
20. janvāra Lēmumu 2009/290/EK un 
2009. gada 6. maija Lēmumu 2009/459/EK 
Ungārijai, Latvijai un Rumānijai tika 
piešķirta šāda palīdzība.

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai atvieglotu Savienības līdzekļu 
pārvaldību, palīdzētu paātrināt 
ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un lai 
uzlabotu finansējuma pieejamību 
ekonomikai, ir jāļauj palielināt starpposma 
maksājumus no struktūrfondiem, kā arī no 
Kohēzijas fonda, par summu, kas atbilst 
desmit procentu punktiem virs reālās 
līdzfinansējuma likmes katram 
prioritārajam virzienam dalībvalstīm, kuras 
saskaras ar nopietnām grūtībām finanšu 
stabilitātes jomā un kuras ir lūgušas iespēju 
izmantot šo pasākumu.

(13) Lai atvieglotu Savienības līdzekļu 
pārvaldību, palīdzētu paātrināt 
ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un lai 
uzlabotu finansējuma pieejamību kohēzijas 
politikas īstenošanai, pamatotos 
gadījumos un neskarot 2014.–2020. gada 
plānošanas periodu ir jāļauj uz laiku 
palielināt starpposma maksājumus no 
struktūrfondiem, kā arī no Kohēzijas fonda, 
par summu, kas atbilst desmit procentu 
punktiem virs reālās līdzfinansējuma 
likmes katram prioritārajam virzienam 
dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām 
grūtībām finanšu stabilitātes jomā un kuras 
ir lūgušas iespēju izmantot šo pasākumu.
Tādējādi attiecīgi tiks samazināta 
nepieciešamā valsts līdzfinansējuma daļa, 
bez nepieciešamības izdarīt grozījumus 
darbības programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai atvieglotu Savienības līdzekļu 
pārvaldību, palīdzētu paātrināt 
ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un lai 
uzlabotu finansējuma pieejamību 
ekonomikai, ir jāļauj palielināt starpposma 
maksājumus no struktūrfondiem, kā arī no 
Kohēzijas fonda, par summu, kas atbilst 
desmit procentu punktiem virs reālās 

(13) Lai atvieglotu Savienības līdzekļu 
pārvaldību, palīdzētu paātrināt 
ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un lai 
uzlabotu finansējuma pieejamību 
ekonomikai, ir jāļauj palielināt starpposma 
maksājumus no struktūrfondiem, kā arī no 
Kohēzijas fonda, par summu, kas atbilst 
desmit procentu punktiem virs reālās
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līdzfinansējuma likmes katram 
prioritārajam virzienam dalībvalstīm, kuras 
saskaras ar nopietnām grūtībām finanšu 
stabilitātes jomā un kuras ir lūgušas iespēju 
izmantot šo pasākumu.

līdzfinansējuma likmes katram 
prioritārajam virzienam dalībvalstīm, kuras 
saskaras ar nopietnām grūtībām finanšu 
stabilitātes jomā un kuras ir lūgušas iespēju 
izmantot šo pasākumu. Uz laiku palielinot 
līdzfinansējuma likmes, vienlaikus būtu 
paātrināti jāpiešķir prioritāte noteiktiem 
projektiem, liekot uzsvaru uz izaugsmi, 
darbavietu radīšanas potenciālu 
ilgtspējīgā ekonomikā, kvalitatīvu 
nodarbinātību, kā arī ieguldījumiem 
izglītībā, apmācībā un prasmju veidošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Mojca Kleva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Komisija būtu jāaicina darīt visu 
iespējamo, lai sniegtu atbalstu visām 
attiecīgajām dalībvalstīm ar mērķi uzlabot 
līdzekļu apgūšanu, nostiprināt to 
administratīvās spējas un paātrināt 
īstenošanu uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Noteikumi starpposma maksājumu 
aprēķināšanai un noslēguma maksājuma 
samaksai par darbības programmām 
laikposmā, kurā dalībvalstis saņem finanšu 

(14) Noteikumi starpposma maksājumu 
aprēķināšanai par darbības programmām 
laikposmā, kurā dalībvalstis saņem finanšu 
palīdzību nopietnu grūtību risināšanai šo 
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palīdzību nopietnu grūtību risināšanai šo 
valstu finanšu stabilitātes jomā, būtu 
attiecīgi jāpārskata.

valstu finanšu stabilitātes jomā, būtu 
attiecīgi jāpārskata.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ir svarīgi nodrošināt pienācīgu 
ziņošanu par to, kā izlietoti saskaņā ar šo 
regulu dalībvalstīm piešķirtie palielinātie 
starpposma maksājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Constanze Angela Krehl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ar infrastruktūru un ienesīgiem 
ieguldījumiem saistīto darbības 
programmu un projektu īstenošana 
Grieķijā ir saskārusies ar nopietnām 
problēmām, jo cita starpā Grieķijas 
bankām nav pietiekamas likviditātes, lai 
pildītu esošās vai jaunās līgumsaistības. 
Šādos apstākļos ir traucēta nepieciešamā 
līdzfinansējuma nodrošināšana 
attiecīgām programmām un projektiem. 
Turklāt ir radušās grūtības attiecībā uz 
Eiropas Investīciju bankas (EIB) atbalstu, 
kas palīdz nodrošināt līdzfinansējumu un 
vietējos ieguldījumus ES programmās, jo 
EIB tiek pakļauta aizvien lielākam riskam 
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no Grieķijas puses.

Or. de

Grozījums Nr. 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Paredzētais starpposma maksājumu 
palielinājums būtu jāapsver, arī ņemot 
vērā visu dalībvalstu budžeta 
ierobežojumus, kas būtu pienācīgi 
jāatspoguļo ES budžetā.  Tādēļ šā 
mehānisma piemērošana ir jānosaka līdz 
2013. gada beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Lai mazinātu iepriekš minētos 
riskus un paātrinātu darbības programmu 
un projektu īstenošanu, kā arī lai 
nostiprinātu ekonomikas atlabšanu, to 
dalībvalstu vadošās iestādes, kuras 
piedzīvojušas ievērojamas problēmas ar 
finanšu stabilitāti un kurām ar vienu no 
iepriekš minētajiem finanšu 
mehānismiem ir piešķirta finanšu 
palīdzība, var piešķirt darbības 
programmu finanšu resursus garantiju 
fonda, aizdevumu fonda un riska kapitāla 
fonda izveidei Savienības līmenī, lai 
atbalstītu darbības programmā paredzētos 
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projektus un programmas. Šādu fondu 
darbība jo īpaši var paredzēt pasākumus 
EIB darbību garantēšanai, lai veicinātu 
uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu, un publiskā un privātā 
sektora partnerībās īstenoto projektu 
piekļuvi finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17 c) Šādā nolūkā ir nepieciešams 
piešķirt finanšu resursus tām 
dalībvalstīm, kas īsteno pielāgojumu 
programmu, saņemot avansa maksājumus 
no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
-1. pants (jauns)
Regula (EK) Nr.°1083/2006
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. pants
Regulas 14. panta 1. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu daļu:
„1. Eiropas Savienības budžetu, kas 
piešķirts fondiem, īsteno saskaņā ar 
dalībvalstu un Komisijas dalītu vadību 
atbilstīgi 53. panta 1. punkta 
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b) apakšpunktam Padomes 2002. gada
25. jūnija Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam, izņemot attiecībā uz šīs regulas 
45. pantā minēto tehnisko palīdzību un 
36. panta 2.a punktā minētajām 
darbībām.”

Or. en

Grozījums Nr. 15
Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
-1.a pants (jauns)
Regula (EK) Nr.°1083/2006
36. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a pants
Regulas 36. pantam pievieno šādu 
punktu:
„2.a Tām dalībvalstīm, kas atbilst vienam 
vai vairākiem 77. panta 2. punktā 
izvirzītajiem nosacījumiem, vadošās 
iestādes var piešķirt darbības programmu 
finanšu resursus garantiju fonda, 
aizdevumu fonda un riska kapitāla fonda 
izveidei Savienības līmenī, lai atbalstītu 
pasākumus, kas paredzēti darbības 
programmā un īstenoti ar netiešu 
centralizētu pārvaldību saskaņā ar 
Finanšu regulas 56. panta 1. punktu.
Fonds var garantēt EIB darbības attiecībā 
uz ienesīgiem ieguldījumiem un 
ieguldījumiem infrastruktūrā un atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerībās 
īstenotos projektus.
Fonds var arī atbalstīt uzņēmumu, jo īpaši 
mazo un vidējo uzņēmumu, piekļuvi 
finansējumam, kā arī piekļuvi 
finansējumam ar banku garantijām un 
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apgrozāmā kapitāla atbalstu.
Komisija var piešķirt subsīdiju, noslēgt 
pakalpojumu līgumu vai īstenot cita veida 
sadarbību ar EIB vai arī saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības noteikumiem 
izraudzīties iestādi, kuras darbību 
reglamentē publisko tiesību vai 
privāttiesību akti.”

Or. en

Grozījums Nr. 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr.°1083/2006
77. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 53. panta 2. punkta un 
53. panta 4. punkta otrā teikuma, kā arī no 
III pielikumā noteiktajiem maksimālajiem 
apjomiem, pēc dalībvalsts pieprasījuma
starpposma maksājumus un noslēguma 
maksājumus var palielināt par summu, 
kas atbilst desmit procentu punktiem virs 
katram prioritārajam virzienam 
piemērojamās līdzfinansējuma likmes, bet 
nepārsniedzot simts procentus, ko piemēro 
no jauna deklarēto atbilstīgo izdevumu 
summai katrā apstiprinātajā izdevumu 
deklarācijā, kas iesniegta laikposmā, kurā 
dalībvalsts atbilst vienam no turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:

2. Atkāpjoties no 53. panta 2. punkta un 
53. panta 4. punkta otrā teikuma, kā arī no 
III pielikumā noteiktajiem maksimālajiem 
apjomiem, starpposma maksājumus 
palielina par summu, kas atbilst desmit 
procentu punktiem virs katram 
prioritārajam virzienam piemērojamās 
līdzfinansējuma likmes, bet nepārsniedzot 
simts procentus, ko piemēro no jauna 
deklarēto atbilstīgo izdevumu summai 
katrā apstiprinātajā izdevumu deklarācijā, 
kas iesniegta laikposmā, kurā dalībvalsts 
atbilst vienam no turpmāk minētajiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr.°1083/2006
77. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minētās atkāpes 
piešķir pēc tādas dalībvalsts rakstiska 
pieprasījuma, kura atbilst vienam no a), 
b) un c) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem. Pieprasījumu iesniedz divu 
mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā vai divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts atbilst vienam no a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr.°1083/2006
77. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Komisijai iesniegtajā pieprasījumā 
dalībvalsts pamato nepieciešamību pēc 
2. punktā minētās atkāpes, sniedzot 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
noteiktu:
a) ka, pamatojoties uz datiem par valsts 
makroekonomisko un fiskālo stāvokli, nav 
pieejami resursi valsts līdzfinansējumam 
un ka ir jāpalielina 2. pantā minētie 
maksājumi, lai nodrošinātu darbības 
programmu turpmāku īstenošanu;
b) ka problēmas saglabājas pat tad, ja tiek 
izmantoti III pielikumā minētie 
līdzfinansējuma likmēm piemērojamie 
maksimālie apjomi.
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Komisija iesniegto informāciju pārbauda 
un izvērtē tās pamatotību un tā ir tiesīga 
30 dienu laikā no pieprasījuma 
iesniegšanas brīža iebilst pret iesniegtās 
informācijas uzticamību. Ja Komisija 
neceļ iebildumus, 2. punktā minēto 
dalībvalsts pieprasījumu pēc atkāpes 
uzskata par pamatotu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr.°1083/2006
77. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Pieprasījumā arī sīki izklāsta to, kā 
palielinātos starpposma maksājumus 
paredzēts izlietot, un sniedz ziņas par 
paredzētajiem papildu pasākumiem, lai 
līdzekļus koncentrētu konkurētspējas, 
izaugsmes un nodarbinātības jomā, 
tostarp vajadzības gadījumā izdarot 
grozījumus darbības programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr.°1083/2006
77. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d. Panta 2. punktā minētās atkāpes vairs 
nepiemēro pēc 2013. gada 13. decembra 
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iesniegtajām izdevumu deklarācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr.°1083/2006
77. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Papildu starpposma maksājumus, kas 
izriet no 77. panta 2. punkta 
piemērošanas, pēc iespējas ātrāk dara 
pieejamus vadošajai iestādei un tos 
izmanto vienīgi tam, lai veiktu 
maksājumus darbības programmu 
īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr.°1083/2006
77. pants – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis attiecībā uz 29. panta 
1. punktā minētajiem stratēģijas 
ziņojumiem sniedz Komisijai 
nepieciešamo informāciju par to, kā 
izlietoti saskaņā ar 2. punktā minēto 
atkāpi piešķirtie papildu starpposma 
maksājumi. Šajos ziņojumos jo īpaši 
norāda, kā palielinātais palīdzības apjoms 
attiecīgajā dalībvalstī ir palīdzējis veicināt 
konkurētspēju, izaugsmi un 
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nodarbinātību. Šo informāciju Komisija 
ņem vērā, izstrādājot 30. panta 1. punktā 
minēto stratēģisko ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Regula (EK) Nr.°1083/2006
77. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 
darbības programmām.

5. Šā panta 2., 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3., 3.a, 
3.b punktu nepiemēro Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķa darbības programmām.

Or. en


