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Grozījums Nr. 14
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 finansiālajai 
stabilitātei un ir izraisījusi finanšu un
ekonomikas apstākļu būtisku 
pasliktināšanos vairākās dalībvalstīs.

(1) Nepieredzētā globālā finanšu krīze un 
ekonomikas lejupslīde ir nopietni kaitējusi 
ekonomikas izaugsmei un finansiālajai 
stabilitātei un ir izraisījusi finanšu,
ekonomikas un sociālo apstākļu būtisku 
pasliktināšanos vairākās dalībvalstīs. 

Or. en

Grozījums Nr. 15
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pamatojoties uz Līguma 122. panta 
2. punktu, kurā paredzēta iespēja piešķirt 
Savienības finansiālu atbalstu dalībvalstij, 
kurai ir grūtības vai kuru nopietni 
apdraud lielas grūtības, ko izraisījuši 
ārkārtēji notikumi, kurus tā nevar 
ietekmēt, ar Padomes 2010. gada 11. maija 
Regulu (ES) Nr. 407/2010, ar ko izveido 
Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu,
ir izveidots šāds mehānisms ar nolūku 
saglabāt Savienības finansiālo stabilitāti.

(3) Pamatojoties uz Līguma 122. panta 
2. punktu un Padomes 2010. gada 
11. maija Regulu (ES) Nr. 407/2010, ar ko 
izveido Eiropas finanšu stabilizācijas 
mehānismu, ir nodrošināta iespēja piešķirt 
finansiālu atbalstu dalībvalstij, kurai ir 
nopietnas finansiālas grūtības, ko 
izraisījusi pasaules ekonomikas krīze, 
nolūkā saglabāt Savienības finansiālo 
stabilitāti. 

Or. bg

Grozījums Nr. 16
Mojca Kleva
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar Padomes Īstenošanas lēmumu 
2011/77/ES un 2011/344/ES šāda finanšu 
palīdzība tika piešķirta Īrijai un Portugālei.

(4) Ar Padomes 2010. gada 7. decembra 
Īstenošanas lēmumu 2011/77/ES un 
2011. gada 30. maija Īstenošanas lēmumu
2011/344/ES šāda finanšu palīdzība tika 
piešķirta Īrijai un Portugālei.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ar Padomes Lēmumu 2009/102/EK, 
Lēmumu 2009/290/ES un Lēmumu 
2009/459/EK attiecīgi Ungārijai, Latvijai 
un Rumānijai piešķīra šādu finansiālo 
atbalstu. 

(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 attiecīgi Ungārijai, 
Latvijai un Rumānijai piešķīra šādu 
finansiālo atbalstu. 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) 2011. gada 11. jūlijā 17 eurozonas 
dalībvalstu finanšu ministri parakstīja 
līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma 
(ESM) izveidi. Paredzēts, ka no
2013. gada ESM pārņems uzdevumus, 

(9) 2012. gada 2. februārī 17 eurozonas 
dalībvalstis parakstīja līgumu par Eiropas 
Stabilitātes mehānisma (ESM) izveidi. 
Paredzēts, ka līdz 2012. gadam ESM būs 
stājies spēkā un pārņēmis uzdevumus, 
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kurus pašlaik pilda Eiropas finanšu 
stabilitātes instruments un Eiropas finanšu 
stabilitātes mehānisms. Tādējādi šis 
topošais mehānisms jau būtu jāņem vērā 
šajā regulā.

kurus pašlaik pilda Eiropas finanšu 
stabilitātes instruments un Eiropas finanšu 
stabilitātes mehānisms. Tādējādi ESM būtu 
jāņem vērā šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropadomes locekļu 2012. gada 
30. janvāra paziņojumā valstu un valdību 
vadītāji noteica, ka steidzami jāstiprina 
Eiropas Investīciju bankas atbalsts 
infrastruktūrai, un aicināja Padomi, 
Komisiju un Eiropas Investīciju banku 
apsvērt iespējamos risinājumus, kā 
stiprināt EIB rīcību, lai sniegtu atbalstu 
izaugsmei, un nākt klajā ar atbilstīgiem 
ieteikumiem, tostarp par ES budžeta 
iespējām palielināt EIB grupas 
finansēšanas spējas. Šīs regulas mērķis ir 
pievērsties minētajam aicinājumam krīzes 
pārvarēšanas kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai mazinātu minētās problēmas un 
pasteidzinātu darbības programmu un 
projektu īstenošanu, kā arī stimulētu 

(13) Lai mazinātu minētās problēmas un 
pasteidzinātu darbības programmu un 
projektu īstenošanu, kā arī stimulētu 
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ekonomikas atveseļošanos, ir lietderīgi, ka 
vadošās iestādes tajās dalībvalstīs, kurās 
bija nopietnas finansiālās stabilitātes 
grūtības un kurām tika piešķirts finansiāls 
atbalsts saskaņā ar vienu no iepriekš 
minētajiem finansiālā atbalsta 
mehānismiem, finanšu līdzekļus no 
darbības programmām drīkst ieguldīt, lai 
izveidotu riska dalīšanas instrumentu, ar 
kuru piešķir aizdevumus, sniedz garantijas 
vai nodrošina cita veida finanšu 
mehānismu tādu projektu un darbību 
atbalstam, kas paredzētas darbības 
programmā.

ekonomikas atveseļošanos, ir lietderīgi, ka 
vadošās iestādes tajās dalībvalstīs, kurās 
bija nopietnas finansiālās stabilitātes 
grūtības un kurām tika piešķirts finansiāls 
atbalsts saskaņā ar vienu no iepriekš 
minētajiem finansiālā atbalsta 
mehānismiem, finanšu līdzekļus no 
darbības programmām drīkst ieguldīt, lai 
izveidotu riska dalīšanas instrumentu, ar 
kuru piešķir aizdevumus, sniedz garantijas 
vai nodrošina cita veida finanšu 
mehānismu tādu projektu un darbību 
atbalstam, kas paredzētas darbības 
programmā Tādējādi var atbalstīt arī 
infrastruktūru un ienesīgus ieguldījumus, 
kas veicina ekonomikas atveseļošanos, 
darbavietu rašanos attiecīgajās 
dalībvalstīs un atbilstību stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Crescenzio Rivellini

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai mazinātu minētās problēmas un 
pasteidzinātu darbības programmu un 
projektu īstenošanu, kā arī stimulētu 
ekonomikas atveseļošanos, ir lietderīgi, ka 
vadošās iestādes tajās dalībvalstīs, kurās 
bija nopietnas finansiālās stabilitātes 
grūtības un kurām tika piešķirts 
finansiāls atbalsts saskaņā ar vienu no 
iepriekš minētajiem finansiālā atbalsta 
mehānismiem, finanšu līdzekļus no 
darbības programmām drīkst ieguldīt, lai 
izveidotu riska dalīšanas instrumentu, ar 
kuru piešķir aizdevumus, sniedz garantijas 
vai nodrošina cita veida finanšu 
mehānismu tādu projektu un darbību 
atbalstam, kas paredzētas darbības 

(13) Lai mazinātu minētās problēmas un 
pasteidzinātu darbības programmu un 
projektu īstenošanu, kā arī stimulētu 
ekonomikas atveseļošanos, ir lietderīgi, ka 
vadošās iestādes visās dalībvalstīs finanšu 
līdzekļus no darbības programmām drīkst 
ieguldīt, lai izveidotu riska dalīšanas 
instrumentu, ar kuru piešķir aizdevumus, 
sniedz garantijas vai nodrošina cita veida 
finanšu mehānismu tādu projektu un 
darbību atbalstam, kas paredzētas darbības 
programmā. Tādējādi var atbalstīt arī 
infrastruktūru un MVU projektus, kas 
veicina ekonomikas atveseļošanos un 
darbavietu rašanos attiecīgajās 
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programmā. dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Iespēja izveidot riska dalīšanas instrumentu nedrīkst attiekties tikai uz dalībvalstīm, „kas 
izpilda vienu no 77. panta 2. punkta nosacījumiem”, t. i., saņem finansiālu atbalstu no viena 
no ES mehānismiem.

Grozījums Nr. 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai novērstu risku, ka citas 
dalībvalstis nonāk situācijā, kas liek tām 
pieteikties finanšu stabilitātes mehānismu 
izmantošanai, jāparedz atkāpe no 
Stabilitātes un izaugsmes pakta, ļaujot 
valstij līdzfinansēt projektus, kas var īpaši 
veicināt ekonomikas atveseļošanos un 
darbavietu rašanos.

Or. it

Pamatojums

Uzsver, ka strukturālā izteiksmē jārisina jautājums par pieejamu finanšu līdzekļu trūkumu 
daudzās dalībvalstīs, lai samazinātu izdevumus, tādējādi izslēdzot nepieciešamību veikt 
radikālus pasākumus, kas varētu iznīcināt dalībvalstīm pieejamos resursus.

Grozījums Nr. 23
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai tagadējās ekonomikas un finanšu 
krīzes kontekstā būtu iespējama ātra rīcība, 

(16) Lai tagadējās ekonomikas, finanšu un 
sociālās krīzes kontekstā būtu iespējama 
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šāds riska dalīšanas instruments būtu 
jāīsteno Komisijai saskaņā ar Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punktu.

ātra rīcība, šāds riska dalīšanas instruments 
būtu jāīsteno Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Dalībvalstij, kura lūdz Komisijai 
iespēju izmantot riska dalīšanas 
instrumentu, būtu savā rakstiskajā 
lūgumā skaidri jānorāda, kāpēc tā 
uzskata, ka atbilst kādam no Regulas (ES) 
Nr. 1083/2006 77. panta 2. punktā 
noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un tai 
būtu savam lūgumam jāpievieno visa 
nepieciešamā informācija, kāda tiek 
prasīta Regulā Nr. 1083/2006, lai 
pierādītu atbilstību konkrētajam 
nosacījumam. Lūguma iesniedzējai 
dalībvalstij būtu savā lūgumā arī 
jānorāda programmas (iesniedzot 
ierosināto projektu un finansējuma 
vajadzību konkrētu sarakstu), ko 
līdzfinansē kohēzijas politikas 
instrumenti, un šādu programmu 
2012. un 2013. gada piešķīrumu daļa, 
kuru tā vēlas atņemt no minētajām 
programmām, lai piešķirtu riska dalīšanas 
instrumentam. Tādēļ nepieciešams 
dalībvalsts lūgumu nosūtīt Komisijai 
vēlākais līdz 2013. gada 30. septembrim, 
lai Komisija vēlākais līdz 2013. gada 
31. decembrim pieņemtu lēmumu par 
attiecīgās dalībvalsts piedalīšanos riska 
dalīšanas instrumentā. Ir nepieciešams, 
lai pirms Komisijas lēmuma par 
dalībvalsts lūgumu ar to saistītās darbības 
programmas ERAF un KF ietvaros tiktu 
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pārskatītas un vienlaikus grozītas saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 33. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Dalībvalstij, kura lūdz Komisijai 
iespēju izmantot riska dalīšanas 
instrumentu, būtu savā rakstiskajā 
lūgumā skaidri jānorāda, kāpēc tā 
uzskata, ka atbilst kādam no Regulas (ES) 
Nr. 1083/2006 77. panta 2. punktā 
noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un tai 
būtu savam lūgumam jāpievieno visa 
nepieciešamā informācija, kāda tiek 
prasīta minētajā regulā, lai pierādītu 
atbilstību konkrētajam nosacījumam. Ja 
uz darbībām neattiecas Regulas (EK) 
Nr. 1083/2006 41. pantā minētais 
Komisijas lēmums, dalībvalsts iekļauj 
lūgumā informāciju, kas prasīta Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 40. pantā. Tos 
pieprasījumus vai to daļas attiecībā uz 
darbībām, kas neietilpst vienā vai 
vairākās darbības programmās, kuras 
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds vai Kohēzijas fonds, izstrādā 
sadarbībā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
11. pantā minētajiem partneriem. 
Lūguma iesniedzējai dalībvalstij būtu 
savā lūgumā arī jānorāda programmas 
(iesniedzot ierosināto projektu un 
finansējuma vajadzību konkrētu 
sarakstu), ko līdzfinansē kohēzijas 
politikas instrumenti, un šādu programmu 
2012. un 2013. gada piešķīrumu daļa, 
kuru tā vēlas piešķirt riska dalīšanas 
instrumentam. Tādēļ nepieciešams 
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dalībvalsts lūgumu nosūtīt Komisijai 
vēlākais līdz 2013. gada 31. augustam, lai 
Komisija vēlākais līdz 2013. gada 
31. decembrim pieņemtu lēmumu par 
attiecīgās dalībvalsts piedalīšanos riska 
dalīšanas instrumentā. Ir nepieciešams, 
lai pēc Komisijas lēmuma par dalībvalsts 
lūgumu ar to saistītās darbības 
programmas ERAF un KF ietvaros tiktu 
pārskatītas un grozītas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 33. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir referenta iesniegtais grozījums Nr. 7.

Grozījums Nr. 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16c) Izraudzītajām darbībām, kas ir 
atbilstīgas riska dalīšanas instrumentam, 
būtu jābūt vai nu lieliem projektiem, uz 
kuriem jau attiecas Komisijas lēmums 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
41. pantu, vai citiem projektiem, kurus 
līdzfinansē ERAF vai Kohēzijas fonds un 
kuri ir iekļauti vienā vai vairākās to 
darbības programmās gadījumos, ja šiem 
projektiem trūkst finansējuma attiecībā uz 
ieguldījumu izmaksām, kuras jāsedz 
privātiem ieguldītājiem. Turklāt 
izraudzītās darbības var būt arī darbības, 
kuras veicina lūguma iesniedzējas 
dalībvalsts valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta un Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādņu mērķu 
sasniegšanu un kuras sava rakstura dēļ 
var veicināt atbalstu izaugsmei un 
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stiprināt ekonomikas atveseļošanos, ja ir 
pieejami līdzekļi riska dalīšanas 
instrumenta ietvaros. Visbeidzot, riska 
dalīšanas instrumentu var izmantot, lai 
finansētu darbības, kas izriet no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto darbības programmu 
pilnīgas vai daļējas pārplānošanas, ņemot 
vērā ieguldījumu iespējas, kas norādītas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 397/2009, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu groza attiecībā uz mājokļu 
energoefektivitātes un atjaunojamas 
enerģijas ieguldījumu atbilstību, un 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 437/2010, ar ko 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu groza 
attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu 
kopienu atbalstam paredzētas mājokļu 
intervences atbilstību. Finanšu 
piešķīrumi, kas ir pieejami darbībām, 
kuras neietilpst vienā vai vairākās Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas 
fonda līdzfinansētajās darbības 
programmās, jāierobežo līdz summām, 
kas atliek pēc šādu programmu darbību 
finansēšanas. 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir referenta iesniegtais grozījums Nr. 8. Darbībām, kas ietilpst esošajās 
darbības programmās ERAF un KF ietvaros, jābūt prioritārai piekļuvei finansējumam riska 
dalīšanas instrumenta ietvaros. Turklāt no darbības programmu pārplānošanas izrietošajiem 
projektiem jābūt iespējai izmantot instrumentu, ņemot vērā ieguldījumu iespējas 
atjaunojamās enerģijas, energoefektivitātes un sociālo mājokļu jomās, kas varētu veicināt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
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16.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16e) Komisijai būtu jāpārbauda lūguma 
iesniedzējas dalībvalsts iesniegtās 
informācijas pareizība un dalībvalsts 
lūguma pamatotība, un tai būtu jāpiešķir 
pilnvaras četru mēnešu laikā pieņemt 
lēmumu par noteikumiem, ar kādiem 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts piedalās 
riska dalīšanas instrumentā. Tomēr būtu 
jānodrošina, ka finansējumu no izveidotā 
riska dalīšanas instrumenta būtu 
iespējams saņemt vienīgi tiem projektiem, 
kuri viennozīmīgi labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku un darba tirgu un par kuriem 
labvēlīgu finansēšanas lēmumu ir 
pieņēmusi vai nu Eiropas Investīciju 
banka, vai valsts vai starptautiskas 
publiskā sektora struktūras, vai privātas 
struktūras, kuras veic publiska dienesta 
uzdevumus. Pārredzamības un tiesiskās 
noteiktības labad Komisijas lēmums būtu 
jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir referenta iesniegtais grozījums Nr. 10. Jānodrošina, lai projekti, kas 
izmanto riska dalīšanas instrumentu, labvēlīgi ietekmētu vietējās ekonomikas un darba tirgus 
attīstību.

Grozījums Nr. 28
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16f) Ņemot vērā krīzes pārvarēšanas 
nolūku un raksturu, kāds piemīt ar šo 
regulu ieviestajam riska dalīšanas 
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instrumentam, kā arī nepieredzēto krīzi 
starptautiskajā tirgū un ekonomikas 
lejupslīdi, kas ir nodarījušas būtisku 
kaitējumu vairāku dalībvalstu 
finansiālajai stabilitātei, uz ko 
nepieciešams ātri reaģēt, lai novērstu 
nelabvēlīgu ietekmi uz reālo ekonomiku, 
darba tirgu un pilsoņiem, ir lietderīgi, ka 
šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16g) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 397/2009, ar 
ko Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu groza 
attiecībā uz mājokļu energoefektivitātes 
un atjaunojamas enerģijas ieguldījumu 
atbilstību, un saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 437/2010, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu groza attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu 
atbalstam paredzētas mājokļu intervences 
atbilstību, kā arī, ņemot vērā 
1.1.3. punktu Padomes 
Lēmumā 2006/702/EK par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm, 
prioritāra pieeja finansējumam riska 
dalīšanas instrumenta ietvaros 
jānodrošina projektiem, kas ietver 
mājokļu intervenci nelabvēlīgos apstākļos 
esošu kopienu atbalstam, un projektiem, 
kuru mērķis ir veicināt energoefektivitāti, 
piemēram, ēkās, zemas energointensitātes 
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attīstības modeļu izplatīšanos un 
atjaunojamo enerģiju, kas var palīdzēt 
attiecīgajām dalībvalstīm izvirzīties vadībā 
un palielināt to konkurētspēju, vienlaikus 
palīdzot sasniegt mērķus stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
„Eiropa 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 36. pantā iekļauj šādu 2.a punktu: (2) Iekļauj šādu pantu:

„36.a pants
Riska dalīšanas instruments

1. Šā panta nozīmē riska dalīšanas 
instruments ir finanšu instruments 
(aizdevumi, garantijas, kā arī citi finanšu 
mehānismi), kas nodrošina noteiktā riska 
pilnīgu vai daļēju segšanu, attiecīgā 
gadījumā tam notiekot apmaiņā pret 
atlīdzību, par kādu panākta vienošanās.

„2.a Dalībvalstis, kas atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta nosacījumiem, drīkst
daļu no 19. un 20. pantā norādītajiem 
finanšu piešķīrumiem piešķirt riska 
dalīšanas instrumentam, kuru Komisija 
izveidos, vienojoties ar Eiropas Investīciju 
banku vai ar valstu un starptautiskām 
publiskā sektora struktūrām vai privātām 
struktūrām, kuras veic publiska dienesta 
uzdevumus un nodrošina atbilstīgas 
garantijas, kā minēts Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punkta c) apakšpunktā, un piemērojot 
noteikumus, kas līdzīgi Eiropas Investīcijas 

2. Dalībvalstis, kas atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta nosacījumiem, drīkst 
daļu no 19. un 20. pantā norādītajiem 
finanšu piešķīrumiem piešķirt riska 
dalīšanas instrumentam, kuru Komisija 
izveidos, vienojoties ar Eiropas Investīciju 
banku vai ar valstu un starptautiskām 
publiskā sektora struktūrām vai privātām 
struktūrām, kuras veic publiska dienesta 
uzdevumus un nodrošina atbilstīgas 
garantijas, kā minēts Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punkta c) apakšpunktā, un piemērojot 
noteikumus, kas līdzīgi Eiropas Investīcijas 
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bankai piemērotajiem un ko piemēro pati
Eiropas Investīciju banka, lai segtu 
uzkrājumus un kapitālu garantijām un 
aizdevumiem, kā arī citiem finanšu 
mehānismiem, kas piešķirti saskaņā ar 
riska dalīšanas instrumentu.

bankai piemērotajiem un ko piemēro pati 
Eiropas Investīciju banka, lai segtu 
uzkrājumus un kapitālu garantijām un 
aizdevumiem, kā arī citiem finanšu 
mehānismiem, kas piešķirti saskaņā ar 
riska dalīšanas instrumentu.

3. Šā panta 2. punktā minētajā sadarbības 
līgumā jo īpaši ietver šādus noteikumus: 
a) Savienības iemaksas kopējā summa un 
grafiks, kādā tā tiks darīta pieejama;
b) trasta konta nosacījumi, kas jānosaka 
īstenojošai struktūrai, ar ko noslēgts 
līgums;
c) atbilstības kritēriji Savienības iemaksas 
izmantošanai, sīks izklāsts par precīzi 
noteiktu riska daļu (tostarp aizņemto 
līdzekļu īpatsvara rādītāju), kāda 
jānodrošina īstenojošai struktūrai, ar ko 
noslēgts līgums, un par garantijām, kādas 
tai jāsniedz;
d) instrumenta vērtības noteikšana, 
balstoties uz riska rezervi un visu 
instrumenta administratīvo izmaksu 
segumu;
e) uz instrumentu attiecīgo projektu 
priekšlikumu iesniegšanas un 
apstiprināšanas procedūra;
f) instrumenta pieejamības periods un 
ziņošanas prasības.
Precīzi noteiktai riska daļai (aizņemto 
līdzekļu īpatsvara rādītājam), kuru 
īstenojošā struktūra, ar ko noslēgts 
līgums, uzņemas sadarbības līgumā, vidēji 
par mērķi izvirza vismaz 1,5 reizes lielāku 
summu nekā Savienības iemaksa riska 
dalīšanas instrumentā.
Riska dalīšanas instrumentā maksājumus 
veic pa daļām saskaņā ar riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafiku 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
finansē konkrētas darbības.

Šādu riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tikai aizdevumiem un garantijām, kā arī 

4. Riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tādu darbību finansēšanai, kuras 
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citiem finanšu mehānismiem, tādu darbību 
finansēšanai, kuras līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, attiecībā uz izdevumiem, uz kuriem 
neattiecas 56. pants.

līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds vai Kohēzijas fonds, atkāpjoties no 
54. panta 5. punkta, attiecībā uz
ieguldījumu izmaksām, kuras nevar ņemt 
vērā kā atbilstīgus izdevumus saskaņā ar 
55. pantu vai kā valsts izdevumus, kā 
definēts 2. panta 5. punktā, saskaņā ar ES 
noteikumiem par valsts atbalstu.

To var izmantot arī, lai finansētu 
darbības, kas veicina lūguma iesniedzējas 
dalībvalsts valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta un Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādņu1 mērķu 
sasniegšanu un sniedz lielāko pievienoto 
vērtību Savienības stratēģijai gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.

Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punktu Komisija īsteno netieši 
centralizēti.

5. Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. un 56. pantu Komisija īsteno netieši 
centralizēti.

Riska dalīšanas instrumentā maksājumus 
veic pa daļām saskaņā ar riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafiku 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
finansē konkrētas darbības.

6. Atbilstīga dalībvalsts, kas vēlas 
izmantot riska dalīšanas instrumentu, 
iesniedz rakstisku lūgumu Komisijai ne 
vēlāk kā 2013. gada 31. augustā. Savā 
lūgumā dalībvalsts sniedz visu 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
noteiktu
a) tās atbilstību kādam no 77. panta 
2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, atsaucoties uz 
Padomes lēmumu vai citu tiesību aktu, 
kas apstiprina šo faktu;
b) to programmu sarakstu, kuras 
līdzfinansē vai nu ERAF, vai Kohēzijas 
fonds, un to šādu programmu 2012. un 
2013. gada piešķīrumu daļu, kuru tā vēlas 
atņemt no šīm programmām, lai piešķirtu 
riska dalīšanas instrumentam;
c) saskaņā ar 4. punktu ierosināto 
projektu sarakstu un to 2012. un 
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2013. gada piešķīrumu daļu, kuru tā vēlas 
atņemt no programmām, lai piešķirtu 
riska dalīšanas instrumentam;
d) summu, kas tai konkrēti pieejama 
kohēzijas politikas finanšu piešķīrumu 
ietvaros saskaņā ar 18. panta 2. punktu, 
un indikāciju par summu, ko varētu 
rezervēt konkrēti riska dalīšanas 
instrumenta mērķiem ekskluzīvi ES 
budžeta saistībās, kas jāizpilda 2012. un 
2013. gadā, saskaņā ar 75. panta 
1. punktu;

Attiecīgā dalībvalsts iesniedz pieprasījumu 
Komisijai, kas pieņem lēmumu ar 
īstenošanas tiesību aktu, kurā izklāstīta 
sistēma, kas izveidota, lai garantētu, ka 
pieejamā summa tiek izlietota tikai 
dalībvalsts labā, kura šo summu sniedz no 
sava kohēzijas politikas finanšu piešķīruma 
atbilstoši 18. panta 2. punktam, kā arī 
šādam riska dalīšanas instrumentam
piemērojamos noteikumus. Minētie
noteikumi attiecas vismaz uz šādiem 
jautājumiem:

7. Komisija, pārbaudījusi, vai dalībvalsts 
lūgums ir pamatots, četru mēnešu laikā
pieņem lēmumu ar īstenošanas tiesību aktu, 
kurā izklāstīta sistēma, kas izveidota, lai 
garantētu, ka pieejamā summa tiek izlietota 
tikai dalībvalsts labā, kura šo summu 
sniedz no sava kohēzijas politikas finanšu 
piešķīruma atbilstoši 18. panta 2. punktam, 
kā arī ir iekļauti konkrēti noteikumi par 
lūguma iesniedzējas dalībvalsts 
piedalīšanos riska dalīšanas instrumentā. 
Konkrētie noteikumi īpaši ietver šādus 
jautājumus:

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
informācija par finansējuma izmantojumu 
un pārraudzības un kontroles sistēmas; kā 
arī

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
informācija par finansējuma izmantojumu, 
maksājumu nosacījumi un pārraudzības 
un kontroles sistēmas;

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas.

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas;
c) finansējumam atbilstīgo projektu 
indikatīvs saraksts un
d) Savienības iemaksas maksimālais 
apmērs, kuru no pieejamiem dalībvalstu 
piešķīrumiem var piešķirt riska dalīšanas 
instrumentam, un kārtējās iemaksas 
praktiskai īstenošanai.
Komisijas lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Lemjot par dalībvalsts lūgumu, Komisija 
nodrošina, ka par atbilstīgiem 
finansējumam no izveidotā riska 
dalīšanas instrumenta tiek pieņemti tikai 
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tie projekti, par kuriem labvēlīgu 
finansēšanas lēmumu ir pieņēmusi vai nu 
EIB, vai valsts vai starptautiska publiskā 
sektora struktūra, vai privāta struktūra, 
kura veic publiska dienesta uzdevumus.
8. Pirms 7. punktā minētā Komisijas 
lēmuma saskaņā ar 33. panta 2. punktu 
tiek pārskatītas attiecīgās darbības 
programmas ERAF un Kohēzijas fonda 
ietvaros.

Finanšu piešķīrumus riska dalīšanas 
instrumentam stingri ierobežo, un 
Savienībai vai attiecīgai dalībvalstij 
iespējamās saistības tie nerada.

9. Finanšu piešķīrumus riska dalīšanas 
instrumentam stingri ierobežo, un tie 
nepārsniedz 10 % no kopējā indikatīvā 
piešķīruma dalībvalstij, kas iesniedz 
lūgumu, laikposmam no 2007. gada līdz 
2013. gadam attiecībā uz ERAF un 
Kohēzijas fondu, kas ir apstiprināts 
saskaņā ar 28. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu. Finanšu piešķīrumi, kas 
pieejami projektiem, kuri minēti šā panta 
4. punkta 2. apakšpunktā, ir paredzēti par 
tādu summu, kāda atliek pēc 4. punkta 
1. apakšpunktā minēto darbību 
finansēšanas. Ārpus 7. punktā minētās 
Savienības kopējās iemaksas riska 
dalīšanas instrumentā, kas apstiprināta ar 
lēmumu, Savienības dalība riska 
dalīšanas instrumentā ne Savienībai, ne
attiecīgai dalībvalstij nekādas turpmākas
iespējamās saistības nerada.

Visas summas, kas paliek pāri pēc darbības 
izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 
instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma drīkst izmantot atkārtoti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu, ja 
dalībvalsts joprojām atbilst kādam 
77. panta 2. punkta nosacījumam. Ja 
dalībvalsts minētajiem nosacījumiem vairs 
neatbilst, atlikušo summu uzskata par 
piešķirtiem ieņēmumiem Finanšu regulas 
18. panta nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 
gadam.”

10. Visas summas, kas ieplūst atkārtoti vai 
paliek pāri pēc darbības izpildes, kuru sedz 
riska dalīšanas instruments, pēc attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma drīkst izmantot 
atkārtoti saskaņā ar riska dalīšanas 
instrumentu, ja dalībvalsts joprojām atbilst 
kādam 77. panta 2. punkta a), b) un c) 
apakšpunkta nosacījumam. Ja dalībvalsts 
kādam no minētajiem nosacījumiem vairs 
neatbilst, atlikušo vai atkalieplūdušo 
summu uzskata par piešķirtiem 
ieņēmumiem Finanšu regulas 18. panta 
nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 
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gadam.”

Or. en

Grozījums Nr. 31
Crescenzio Rivellini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 36. pantā iekļauj šādu 2.a punktu: (2) 36. pantā iekļauj šādu 2.a punktu:
„2.a Dalībvalstis, kas atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta nosacījumiem, drīkst 
daļu no 19. un 20. pantā norādītajiem 
finanšu piešķīrumiem piešķirt riska 
dalīšanas instrumentam, kuru Komisija 
izveidos, vienojoties ar Eiropas Investīciju 
banku vai ar valstu un starptautiskām 
publiskā sektora struktūrām vai privātām 
struktūrām, kuras veic publiska dienesta 
uzdevumus un nodrošina atbilstīgas 
garantijas, kā minēts Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punkta c) apakšpunktā, un piemērojot 
noteikumus, kas līdzīgi Eiropas Investīcijas 
bankai piemērotajiem un ko piemēro pati 
Eiropas Investīciju banka, lai segtu 
uzkrājumus un kapitālu garantijām un 
aizdevumiem, kā arī citiem finanšu 
mehānismiem, kas piešķirti saskaņā ar 
riska dalīšanas instrumentu.

„2.a Dalībvalstis drīkst daļu no 19. un 
20. pantā norādītajiem finanšu 
piešķīrumiem piešķirt riska dalīšanas 
instrumentam, kuru Komisija izveidos, 
vienojoties ar Eiropas Investīciju banku vai 
ar valstu un starptautiskām publiskā 
sektora struktūrām vai privātām 
struktūrām, kuras veic publiska dienesta 
uzdevumus un nodrošina atbilstīgas 
garantijas, kā minēts Padomes Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punkta c) apakšpunktā, un piemērojot 
noteikumus, kas līdzīgi Eiropas Investīcijas 
bankai piemērotajiem un ko piemēro pati 
Eiropas Investīciju banka, lai segtu 
uzkrājumus un kapitālu garantijām un 
aizdevumiem, kā arī citiem finanšu 
mehānismiem, kas piešķirti saskaņā ar 
riska dalīšanas instrumentu.

Šādu riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tikai aizdevumiem un garantijām, kā arī 
citiem finanšu mehānismiem, tādu darbību 
finansēšanai, kuras līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, attiecībā uz izdevumiem, uz kuriem 
neattiecas 56. pants.

Šādu riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tikai aizdevumiem un garantijām, kā arī 
citiem finanšu mehānismiem, tādu darbību 
finansēšanai, kuras līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, vai infrastruktūras un MVU 
projektu finansēšanai, kas veicina 
ekonomikas atveseļošanos un darbavietu 
rašanos attiecīgajās dalībvalstīs.

Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
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Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punktu Komisija īsteno netieši 
centralizēti.

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punktu Komisija īsteno netieši 
centralizēti.

Riska dalīšanas instrumentā maksājumus 
veic pa daļām saskaņā ar riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafiku 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
finansē konkrētas darbības.

Riska dalīšanas instrumentā maksājumus 
veic pa daļām saskaņā ar riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafiku 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
finansē konkrētas darbības.

Attiecīgā dalībvalsts iesniedz pieprasījumu 
Komisijai, kas pieņem lēmumu ar 
īstenošanas tiesību aktu, kurā izklāstīta 
sistēma, kas izveidota, lai garantētu, ka 
pieejamā summa tiek izlietota tikai 
dalībvalsts labā, kura šo summu sniedz no 
sava kohēzijas politikas finanšu piešķīruma 
atbilstoši 18. panta 2. punktam, kā arī 
šādam riska dalīšanas instrumentam 
piemērojamos noteikumus. Minētie 
noteikumi attiecas vismaz uz šādiem 
jautājumiem:

Pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma 
Komisija saskaņā ar šīs dalībvalsts 
lūgumu pieņem lēmumu ar īstenošanas 
tiesību aktu, kurā izklāstīta sistēma, kas 
izveidota, lai garantētu, ka pieejamā 
summa tiek izlietota tikai dalībvalsts labā, 
kura šo summu sniedz no sava kohēzijas 
politikas finanšu piešķīruma atbilstoši 
18. panta 2. punktam, kā arī šādam riska 
dalīšanas instrumentam piemērojamos 
noteikumus. Minētie noteikumi attiecas 
vismaz uz šādiem jautājumiem:

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
informācija par finansējuma izmantojumu 
un pārraudzības un kontroles sistēmas; kā 
arī

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
informācija par finansējuma izmantojumu 
un pārraudzības un kontroles sistēmas; kā 
arī

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas. 

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas. 

Finanšu piešķīrumus riska dalīšanas 
instrumentam stingri ierobežo, un 
Savienībai vai attiecīgai dalībvalstij 
iespējamās saistības tie nerada.

Finanšu piešķīrumus riska dalīšanas 
instrumentam stingri ierobežo, un 
Savienībai vai attiecīgai dalībvalstij 
iespējamās saistības tie nerada.

Visas summas, kas paliek pāri pēc darbības 
izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 
instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma drīkst izmantot atkārtoti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu, ja 
dalībvalsts joprojām atbilst kādam 
77. panta 2. punkta nosacījumam. Ja 
dalībvalsts minētajiem nosacījumiem vairs 
neatbilst, atlikušo summu uzskata par 
piešķirtiem ieņēmumiem Finanšu regulas 
18. panta nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 

Visas summas, kas paliek pāri pēc darbības 
izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 
instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma līdz 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda beigām drīkst 
izmantot atkārtoti saskaņā ar riska 
dalīšanas instrumentu vai arī tās tiks 
uzskatītas par piešķirtiem ieņēmumiem 
Finanšu regulas 18. panta nozīmē. Pēc 
attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma papildu 
saistību apropriācijas, kuras radījuši šie 
piešķirtie ieņēmumi, pieskaita attiecīgās 
dalībvalsts kohēzijas politikas finanšu 
piešķīrumam nākamajam gadam.”
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gadam.”

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās ekonomiskās krīzes kontekstā visas dalībvalstis sastopas ar grūtībām, cenšoties 
piesaistīt privāto kapitālu, lai papildinātu nepietiekamos publiskā sektora finanšu resursus. 
Tādēļ priekšlikumam jāattiecas uz visām dalībvalstīm, nevis tikai uz valstīm, kas saņem ES 
finansiālo atbalstu. Iekļaujot citus infrastruktūru projektus (kā ierosināts Komisijas 
paskaidrojuma rakstā) un MVU, varētu izvairīties no attiecīgo darbības programmu 
grozīšanas.

Grozījums Nr. 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 36. pantā iekļauj šādu 2.a punktu: (2) Iekļauj šādu pantu:

„36.a pants
Riska dalīšanas instruments

1. Šā panta nozīmē riska dalīšanas 
instruments ir finanšu instruments 
(aizdevumi, garantijas, kā arī citi finanšu 
mehānismi), kas nodrošina noteiktā riska 
pilnīgu vai daļēju segšanu, attiecīgā 
gadījumā tam notiekot apmaiņā pret 
atlīdzību, par kādu panākta vienošanās.

„2.a Dalībvalstis, kas atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta nosacījumiem, drīkst 
daļu no 19. un 20. pantā norādītajiem 
finanšu piešķīrumiem piešķirt riska 
dalīšanas instrumentam, kuru Komisija 
izveidos, vienojoties ar Eiropas Investīciju 
banku vai ar valstu un starptautiskām 
publiskā sektora struktūrām vai privātām 
struktūrām, kuras veic publiska dienesta 
uzdevumus un nodrošina atbilstīgas 
garantijas, kā minēts Padomes Regulā 

2. Dalībvalstis, kas atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta a), b) un c) 
apakšpunkta nosacījumiem, drīkst daļu no 
19. un 20. pantā norādītajiem finanšu 
piešķīrumiem piešķirt riska dalīšanas 
instrumentam, kuru izveido ar sadarbības 
līgumu, kurš Komisijai jānoslēdz vai nu ar 
Eiropas Investīciju banku, vai ar valstu un 
starptautiskām publiskā sektora struktūrām 
vai privātām struktūrām, kuras veic 
publiska dienesta uzdevumus un nodrošina 
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(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punkta c) apakšpunktā, un piemērojot 
noteikumus, kas līdzīgi Eiropas Investīcijas 
bankai piemērotajiem un ko piemēro pati 
Eiropas Investīciju banka, lai segtu 
uzkrājumus un kapitālu garantijām un 
aizdevumiem, kā arī citiem finanšu 
mehānismiem, kas piešķirti saskaņā ar 
riska dalīšanas instrumentu.

atbilstīgas garantijas, kā minēts Padomes 
Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punkta c) apakšpunktā, un 
piemērojot noteikumus, kas līdzīgi Eiropas 
Investīcijas bankai piemērotajiem un ko 
piemēro pati Eiropas Investīciju banka 
(turpmāk — īstenojošā struktūra, ar ko 
noslēgts līgums), lai segtu uzkrājumus un 
kapitālu garantijām un aizdevumiem, kā arī 
citiem finanšu mehānismiem, kas piešķirti
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu.

3. Šā panta 2. punktā minētajā sadarbības 
līgumā jo īpaši ietver šādus noteikumus: 
a) Savienības iemaksas kopējā summa un 
grafiks, kādā tā tiks darīta pieejama;

b) trasta konta nosacījumi, kas jānosaka 
īstenojošai struktūrai, ar ko noslēgts 
līgums;
c) atbilstības kritēriji Savienības iemaksas 
izmantošanai, sīks izklāsts par precīzi 
noteiktu riska daļu (tostarp aizņemto 
līdzekļu īpatsvara rādītāju), kāda 
jānodrošina īstenojošai struktūrai, ar ko 
noslēgts līgums, un par garantijām, kādas 
tai jāsniedz;
d) instrumenta vērtības noteikšana, 
balstoties uz riska rezervi un visu 
instrumenta administratīvo izmaksu 
segumu;
e) uz instrumentu attiecīgo projektu 
priekšlikumu iesniegšanas un 
apstiprināšanas procedūra, tostarp 
izmaksu un ieguvumu analīze, kurā 
ietilpst risku izvērtējums un paredzamā 
ietekme uz attiecīgo nozari un dalībvalsts 
un/vai reģiona sociāli ekonomisko 
stāvokli;
f) instrumenta pieejamības periods un 
ziņošanas prasības.

Precīzi noteiktai riska daļai (aizņemto 
līdzekļu īpatsvara rādītājam), kuru 
īstenojošā struktūra, ar ko noslēgts 
līgums, uzņemas sadarbības līgumā, vidēji 
par mērķi izvirza vismaz 1,5 reizes lielāku 
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summu nekā Savienības iemaksa riska 
dalīšanas instrumentā.
Riska dalīšanas instrumentā maksājumus 
veic pa daļām saskaņā ar riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafiku 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
finansē konkrētas darbības.

Šādu riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tikai aizdevumiem un garantijām, kā arī 
citiem finanšu mehānismiem, tādu darbību 
finansēšanai, kuras līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, attiecībā uz izdevumiem, uz kuriem 
neattiecas 56. pants.

4. Riska dalīšanas instrumentu izmanto
tādu darbību finansēšanai, kuras 
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds vai Kohēzijas fonds, atkāpjoties no 
54. panta 5. punkta, attiecībā uz
ieguldījumu izmaksām, kuras nevar ņemt 
vērā kā atbilstīgus izdevumus saskaņā ar 
55. pantu vai kā valsts izdevumus, kā 
definēts 2. panta 5. punktā, saskaņā ar ES 
noteikumiem par valsts atbalstu.

To var izmantot arī, lai finansētu 
darbības, kas veicina lūguma iesniedzējas 
dalībvalsts valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta un Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādņu1 mērķu 
sasniegšanu un sniedz lielāko pievienoto 
vērtību Savienības stratēģijai gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.
To var izmantot, lai finansētu arī 
darbības, kas izriet no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda vai Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto darbības programmu 
pilnīgas vai daļējas pārplānošanas, ņemot 
vērā ieguldījumu iespējas, kas norādītas 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 397/2009, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu groza attiecībā uz mājokļu 
energoefektivitātes un atjaunojamas 
enerģijas ieguldījumu atbilstību, un 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 437/2010, ar ko 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu groza 
attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu 
kopienu atbalstam paredzētas mājokļu 
intervences atbilstību.

Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

5. Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
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54. panta 2. punktu Komisija īsteno netieši 
centralizēti.

54. pantu un 56. panta 1. punktu Komisija 
īsteno netieši centralizēti.

Riska dalīšanas instrumentā maksājumus 
veic pa daļām saskaņā ar riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafiku 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
finansē konkrētas darbības.

6. Atbilstīga dalībvalsts, kas vēlas 
izmantot riska dalīšanas instrumentu, 
iesniedz rakstisku lūgumu Komisijai ne 
vēlāk kā 2013. gada 31. augustā. Savā 
lūgumā dalībvalsts sniedz visu 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
noteiktu
a) tās atbilstību kādam no 77. panta 
2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, atsaucoties uz 
Padomes lēmumu vai citu tiesību aktu, 
kas apstiprina šo faktu;
b) to programmu sarakstu, kuras 
līdzfinansē vai nu ERAF, vai Kohēzijas 
fonds, un to šādu programmu 2012. un 
2013. gada piešķīrumu daļu, kuru tā vēlas 
pārdalīt riska dalīšanas instrumentam;
c) saskaņā ar 4. punktu ierosināto 
projektu sarakstu un to 2012. un 
2013. gada piešķīrumu daļu, kuru tā vēlas 
pārdalīt riska dalīšanas instrumentam;
d) summu, kas tai konkrēti pieejama 
kohēzijas politikas finanšu piešķīrumu 
ietvaros saskaņā ar 18. panta 2. punktu, 
un indikāciju par summu, ko varētu 
rezervēt konkrēti riska dalīšanas 
instrumenta mērķiem ekskluzīvi ES 
budžeta saistībās, kas jāizpilda 2012. un 
2013. gadā, saskaņā ar 75. panta 
1. punktu;
e) informāciju, kas prasīta 40. pantā, ja uz 
darbībām neattiecas 41. pantā minētais 
Komisijas lēmums;
f) attiecībā uz pieprasījumiem vai to 
daļām attiecībā uz darbībām, kas 
neietilpst vienā vai vairākās darbības 
programmās, kuras līdzfinansē Eiropas 



AM\894215LV.doc 25/27 PE483.747v01-00

LV

Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, pierādījumu, kas apliecina, ka 
pieprasījums ir izstrādāts sadarbībā ar 
11. pantā minētajiem partneriem.

Attiecīgā dalībvalsts iesniedz pieprasījumu 
Komisijai, kas pieņem lēmumu ar 
īstenošanas tiesību aktu, kurā izklāstīta 
sistēma, kas izveidota, lai garantētu, ka 
pieejamā summa tiek izlietota tikai 
dalībvalsts labā, kura šo summu sniedz no 
sava kohēzijas politikas finanšu piešķīruma 
atbilstoši 18. panta 2. punktam, kā arī 
šādam riska dalīšanas instrumentam
piemērojamos noteikumus. Minētie
noteikumi attiecas vismaz uz šādiem 
jautājumiem:

7. Komisija atbilstoši dalībvalsts sniegtajai 
informācijai pārbauda, vai dalībvalsts 
lūgums ir pamatots, un četru mēnešu 
laikā pieņem lēmumu ar īstenošanas 
tiesību aktu, kurā izklāstīta sistēma, kas 
izveidota, lai garantētu, ka pieejamā 
summa tiek izlietota tikai dalībvalsts labā, 
kura šo summu sniedz no sava kohēzijas 
politikas finanšu piešķīruma atbilstoši 
18. panta 2. punktam, kā arī ir iekļauti 
konkrēti noteikumi par lūguma 
iesniedzējas dalībvalsts piedalīšanos riska 
dalīšanas instrumentā. Konkrētie
noteikumi īpaši ietver šādus jautājumus:

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
informācija par finansējuma izmantojumu 
un pārraudzības un kontroles sistēmas; kā 
arī

a) izsekojamība, demokrātiskā uzraudzība
un grāmatvedības uzskaite, informācija par 
finansējuma izmantojumu, maksājumu 
nosacījumi un pārraudzības un kontroles 
sistēmas;

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas.

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas;
c) finansējumam atbilstīgo projektu 
indikatīvs saraksts un

d) Savienības iemaksas maksimālais 
apmērs, kuru no pieejamiem dalībvalstu 
piešķīrumiem var piešķirt riska dalīšanas 
instrumentam, un kārtējās iemaksas 
praktiskai īstenošanai.
Komisijas lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Lemjot par dalībvalsts lūgumu, Komisija 
nodrošina, ka par atbilstīgiem 
finansējumam no izveidotā riska 
dalīšanas instrumenta tiek pieņemti tikai 
tie projekti, kuri viennozīmīgi labvēlīgi 
ietekmē vietējo ekonomiku un darba tirgu 
un par kuriem labvēlīgu finansēšanas 
lēmumu ir pieņēmusi vai nu EIB, vai 
valsts vai starptautiska publiskā sektora 
struktūra, vai privāta struktūra, kura veic 
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publiska dienesta uzdevumus.
8. Pirms 7. punktā minētā Komisijas 
lēmuma saskaņā ar 33. panta 2. punktu 
tiek pārskatītas attiecīgās darbības 
programmas ERAF un Kohēzijas fonda 
ietvaros.

Finanšu piešķīrumus riska dalīšanas 
instrumentam stingri ierobežo, un 
Savienībai vai attiecīgai dalībvalstij 
iespējamās saistības tie nerada.

9. Finanšu piešķīrumus riska dalīšanas 
instrumentam stingri ierobežo, un tie 
nepārsniedz 10 % no kopējā indikatīvā 
piešķīruma dalībvalstij, kas iesniedz 
lūgumu, laikposmam no 2007. gada līdz 
2013. gadam attiecībā uz ERAF un 
Kohēzijas fondu, kas ir apstiprināts 
saskaņā ar 28. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu. Finanšu piešķīrumi, kas 
pieejami projektiem, kuri minēti šā panta 
4. punkta 2. apakšpunktā, ir paredzēti par 
tādu summu, kāda atliek pēc 4. punkta 
1. apakšpunktā minēto darbību 
finansēšanas. Ārpus 7. punktā minētās 
Savienības kopējās iemaksas riska 
dalīšanas instrumentā, kas apstiprināta ar 
lēmumu, Savienības dalība riska 
dalīšanas instrumentā ne Savienībai, ne 
attiecīgai dalībvalstij nekādas turpmākas 
iespējamās saistības nerada.

Visas summas, kas paliek pāri pēc darbības 
izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 
instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma drīkst izmantot atkārtoti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu, ja 
dalībvalsts joprojām atbilst kādam 
77. panta 2. punkta nosacījumam. Ja 
dalībvalsts minētajiem nosacījumiem vairs 
neatbilst, atlikušo summu uzskata par 
piešķirtiem ieņēmumiem Finanšu regulas 
18. panta nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 
gadam.”

10. Visas summas, kas paliek pāri pēc 
darbības izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 
instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma drīkst izmantot atkārtoti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu, ja 
dalībvalsts joprojām atbilst kādam 
77. panta 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunkta nosacījumam. Ja 
dalībvalsts kādam no minētajiem 
nosacījumiem vairs neatbilst, atlikušo 
summu uzskata par piešķirtiem 
ieņēmumiem Finanšu regulas 18. panta 
nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 
gadam.

_______________
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1 Sk. Padomes 2006. gada 6. oktobra 
Lēmumu 2006/702/EK par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm, 
OV L 291, 21.10.2006., 11. lpp."

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir referenta iesniegtais grozījums Nr. 13. Jāizvairās no projektiem, kam ir 
nelabvēlīga sociāli ekonomiskā ietekme. Jāīsteno partnerības princips un demokrātiskā 
uzraudzība. Projektus, kas izmanto riska dalīšanas instrumentu un līdz šim ir bijuši daļa no 
kohēzijas politikas programmām, nevajadzētu no šīm programmām nošķirt. Projektus, kas 
izriet no darbības programmu pārplānošanas, uzskata par atbilstīgiem, ņemot vērā 
ieguldījumus atjaunojamās enerģijās, energoefektivitātes un sociālo mājokļu jomās.


