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Grozījums Nr. 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, katrs
VSS fonds atbalsta šādus tematiskos 
mērķus:

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kā 
arī fondu konkrēto uzdevumu izpildi 
saskaņā ar mērķiem, kas šiem fondiem 
noteikti Līgumā, tostarp ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, katrs
Eiropas strukturālais un investīciju fonds 
atbalsta šādus tematiskos mērķus:

1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 
attīstību un inovāciju;

1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 
attīstību un inovāciju;

2) uzlabot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un 
kvalitāti;

2) uzlabot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un 
kvalitāti;

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

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

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

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

5) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību;

5) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību;

6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti;

6) saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt 
resursu izmantošanas efektivitāti;

7) veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās;

7) veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās;

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

8) veicināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu
nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka 
mobilitāti;

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

9) veicināt sociālo iekļaušanu, apkarot 
nabadzību un jebkādu diskrimināciju;

10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

10) ieguldīt izglītībā, apmācībā un 
arodizglītībā prasmju apguvei, un 
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mūžizglītībā;
11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot valsts iestāžu un ieinteresēto 
personu institucionālās spējas un efektīvu 
valsts pārvaldi.

Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, kas 
īpaši attiecas uz katru VSS fondu, un 
izklāsta īpašajos fondu noteikumos.

Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, kas 
īpaši attiecas uz katru Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu, un izklāsta īpašajos 
fondu noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
11. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kārtību teritoriālo problēmu 
risināšanai un veicamos pasākumus, lai 
sekmētu integrētu pieeju, kas atspoguļo
pilsētu, lauku, piekrastes un zvejas reģionu
nozīmi, kā arī konkrētas problēmas
Līguma 174. un 349. pantā minētajos 
reģionos ar īpašām teritoriālām iezīmēm;

d) pasākumus, lai risinātu galvenās 
teritoriālās problēmas pilsētu, lauku, 
piekrastes un zvejas reģionos, reģionu
demogrāfiskās problēmas vai to 
ģeogrāfisko apgabalu īpašās vajadzības, 
kuros ir būtiska vai pastāvīga ekonomikas 
vai demogrāfiska atpalicība, kā minēts
Līguma par Eiropas Savienības darbību
174. pantā, un tālāko reģionu īpatnības, 
kā minēts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 349. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus.

svītrots

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

2. Saskaņā ar savu iestāžu sistēmu un 
tiesisko regulējumu un saistībā ar 
partnerības nolīguma vai programmu 
izstrādi dalībvalstis novērtē, vai konkrēta 
fonda noteikumos paredzētie ex ante 
nosacījumi un vispārējie ex ante 
nosacījumi, kas paredzēti V pielikumā, ir 
piemērojami dalībvalstu programmu 
prioritātēs noteiktajiem konkrētajiem 
mērķiem un vai piemērojamie ex ante 
nosacījumi ir izpildīti.
Ex ante nosacījumus piemēro tikai tādā 
ziņā, kāda vajadzīga, un ar noteikumu, ka 
saistībā ar programmas prioritātēs 
paredzētajiem konkrētajiem mērķiem ir 
ievērota 2. pantā noteiktā definīcija. 
Izpildes novērtējumu pamato tikai ar 
kritērijiem, kas noteikti īpašajos fondu 
noteikumos.

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas dienā
ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas 
valsts vai reģionālā līmenī, un to 
īstenošanas grafiku, lai nodrošinātu to 
izpildi ne vēlāk kā divus gadus pēc
partnerības līguma pieņemšanas vai līdz 
2016. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, 
kura diena ir agrāk.

3. Partnerības nolīgumā iekļauj 
kopsavilkumu par piemērojamo ex ante 
nosacījumu izpildes novērtējumu valsts 
vai reģionālā līmenī un par tiem 
nosacījumiem, kas saskaņā ar 2. punktā 
minēto novērtēšanas procedūru nav 
izpildīti partnerības nolīguma nosūtīšanas 
dienā — ietekmētās prioritātes, atbildīgās 
struktūras, darbības, kas jāveic, lai 
izpildītu ex ante nosacījumus, kā arī šo 
darbību grafiku. Atbilstīgi konkrētā fonda 
noteikumiem katrā programmā norāda 
piemērojamos ex ante nosacījumus, kas 
saskaņā ar 2. punktā minēto novērtēšanas 
procedūru nav izpildīti partnerības
nolīguma nosūtīšanas dienā. Dalībvalstis 
izpilda šos ex ante nosacījumus ne vēlāk 
kā līdz 2016. gada 31. decembrim un ziņo 
par to izpildi ne vēlāk kā 2017. gada 
īstenošanas ziņojumā vai progresa 
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ziņojumā 2017. gadā.

4. Dalībvalstis izklāsta sīki saplānotās 
darbības saistībā ar ex ante nosacījumu 
izpildi, tostarp to īstenošanas grafiku, 
atbilstošajās programmās.

svītrots

5. Komisija novērtē sniegto informāciju
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas.

5. Komisija novērtē, vai dalībvalsts sniegtā 
informācija par piemērojamo ex ante 
nosacījumu izpildi ir konsekventa un 
atbilstīga tad, kad tā novērtē partnerības
nolīgumu un/vai programmas.

Šajā izpildes novērtējumā novērtē tikai tos 
kritērijus, kas paredzēti fonda īpašajos 
noteikumos, un tajā jāņem vērā valstu un 
reģionu tiesības lemt par konkrētiem un 
atbilstīgiem politikas pasākumiem, tostarp 
par stratēģiju saturu.

Pieņemot programmu, tā var nolemt 
apturēt visus starpposma maksājumus
programmai vai daļu no tiem, līdz tiks 
apmierinoši pabeigtas darbības ex ante 
nosacījumu izpildei. Darbību neveikšana, 
lai izpildītu ex ante nosacījumus līdz
programmā noteiktajam termiņam, ir 
pamatots iemesls, lai Komisija apturētu 
maksājumus.

Pieņemot programmu, Komisija var nolemt 
apturēt visus starpposma maksājumus
attiecīgai šīs programmas prioritātei vai 
daļu no tiem, līdz tiks apmierinoši 
pabeigtas 3. punktā minētās darbības, ja 
tas ir vajadzīgs, lai novērstu būtisku 
nelabvēlīgu ietekmi uz attiecīgās 
prioritātes konkrēto mērķu sasniegšanas 
efektivitāti un iedarbīgumu. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu piemērojamos
ex ante nosacījumus, kas attiecīgās 
programmas iesniegšanas datumā nav 
izpildīti līdz 3. punktā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu starpposma maksājumus.

5.a Komisija nekavējoties atsāk apturētos 
starpposma maksājumus prioritātei, ja 
dalībvalsts ir pabeigusi darbības, lai 
izpildītu attiecīgos ex ante nosacījumus, 
kas piemērojami programmai un kas 
nebija izpildīti laikā, kad Komisija 
pieņēma lēmumu par maksājumu 
apturēšanu. Tā arī nekavējoties atsāk 
apturētos maksājumus, ja pēc 
programmas grozījuma, kas saistīts ar 
attiecīgo prioritāti, konkrētie ex ante 
nosacījumi vairs nav piemērojami.

6. Šā panta 1.–5. punktu nepiemēro mērķa 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” 

6. Šā panta 1.–5.a punktu nepiemēro 
mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
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programmām. programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu instrumenti Finanšu instrumenti
1. Lai veicinātu prioritārajā virzienā 
noteikto konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS
fondus var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz ex ante 
novērtējumu, kurā norādītas tirgus 
nepilnības vai neoptimālas ieguldījumu 
situācijas, kā arī ieguldījumu vajadzības.

1. Lai veicinātu prioritārajā virzienā vai 
pasākumā noteikto konkrēto mērķu 
sasniegšanu, Eiropas strukturālo un 
investīciju fondus var izmantot, lai 
atbalstītu finanšu instrumentus programmā, 
tostarp gadījumos, kad tie organizēti ar 
fondu starpniecību.

Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām. Tādā 
gadījumā jāveic atsevišķa uzskaite par 
katru finansējuma veidu.

Finanšu instrumentus izmanto, lai 
atbalstītu ieguldījumus, ko uzskata par 
finansiāli noturīgiem un kas nepiesaista 
pietiekamu finansējumu no tirgus
avotiem. Piemērojot šo sadaļu, vadošā 
iestāde, fondu fondi un struktūras, kas 
izmanto finanšu instrumentu, ievēro 
piemērojamos Savienības un valsts tiesību 
aktus, jo īpaši par valsts atbalstu un 
publisko iepirkumu.

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentu ex ante novērtējumu, 
tā atbalsta apvienošanu, ko piešķir 
galīgajiem saņēmējiem ar dotāciju, 
procentu likmju subsīdiju, garantijas 
maksas subsīdiju un finanšu instrumentu 
starpniecību, īpašus papildu noteikumus 
par izdevumu atbilstību un noteikumus, 
kuros precizē darbību veidus, ko 
neatbalsta ar finanšu instrumentu 

svītrots
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starpniecību.

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par 32. panta 3.h punktu (jauns); tā redakcija ir 
grozīta.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finanšu instrumentu atbalsts ir 
pamatots ar ex ante novērtējumu, kurā 
iegūti pierādījumi par tirgus nepilnībām 
vai neoptimālām ieguldījumu situācijām, 
kā arī publiskā sektora ieguldījumu 
vajadzību paredzētais līmenis un apmērs, 
ietverot atbalstāmo finanšu instrumentu 
veidus. Šādā ex ante novērtējumā ir:
a) analīze par tirgus nepilnībām, 
neoptimālām ieguldījumu situācijām un 
ieguldījumu vajadzībām politikas jomās
un tematiskajiem mērķiem vai 
ieguldījumu prioritātēm, ko paredzēts 
atbalstīt, lai veicinātu tādu konkrētu 
mērķu sasniegšanu, kuri noteikti 
prioritātei vai pasākumam un kurus 
atbalstīs, izmantojot finanšu 
instrumentus; šī analīze ir pamatota ar 
pieejamo paraugprakses metodiku;
b) novērtējums par to finanšu 
instrumentu pievienoto vērtību, kurus 
plāno atbalstīt, izmantojot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, 
ievērojot saskaņotību ar citiem publiskā 
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sektora intervences veidiem, kas vērsti uz 
to pašu tirgu, iespējamo publiskā atbalsta 
ietekmi, paredzētās intervences 
samērīgumu un pasākumiem, lai pēc 
iespējas mazinātu tirgus kropļojumus;
c) novērtējums par publiskā sektora un 
privātajiem papildu resursiem, ko 
potenciāli varētu piesaistīt finanšu 
instruments līdz galīgā saņēmēja līmenim 
(paredzamais sviras efekts), attiecīgā 
gadījumā novērtējot, vai ir vajadzīga 
preferenciāla atlīdzība un šādas atlīdzības 
līmeni, lai piesaistītu partneru resursus 
no privātajiem ieguldītājiem, un/vai tādu 
mehānismu apraksts, kurus izmantos, lai 
noteiktu, vai ir vajadzīga preferenciāla 
atlīdzība un šādas atlīdzības līmeni, 
piemēram, konkurējošs vai pienācīgi 
neatkarīgs novērtēšanas process;
d) novērtējums par pieredzi, kas gūta no 
līdzīgiem instrumentiem un dalībvalsts 
iepriekš veiktiem ex ante novērtējumiem, 
kā arī to, kā šī pieredze tiks izmantota 
turpmāk;
e) ierosinātā ieguldījumu stratēģija, 
novērtējot arī iespēju īstenot 33. pantā 
minētās procedūras, piedāvājamos 
finanšu produktus, konkrētus galīgos 
saņēmējus, un paredzēto apvienošanu ar 
dotāciju atbalstu atbilstīgi vajadzībām;
f) prognozēto rezultātu noteikšana un 
prognozes par attiecīgā finanšu 
instrumenta ieguldījumu to konkrēto 
mērķu sasniegšanā, kas noteikti 
attiecīgajā prioritātē vai pasākumā, 
ietverot šā ieguldījuma rādītājus;
g) noteikumi, kas vajadzības gadījumā 
nodrošina ex ante novērtējuma 
pārskatīšanas un atjaunināšanas iespēju 
jebkura finanšu instrumenta īstenošanas 
laikā, ja to īsteno, pamatojoties uz šādu 
novērtējumu un ja īstenošanas posmā 
vadošā iestāde uzskata, ka ex ante 
novērtējums vairs precīzi neatspoguļo 
tirgus apstākļus īstenošanas laikā.
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ex ante novērtējumu var veikt 
vairākos posmos. Jebkurā gadījumā to 
pabeidz pirms vadošās iestādes lēmuma 
par programmas ieguldījumiem finanšu 
instrumentā.
Ex ante novērtējumu rezultātu un 
secinājumu kopsavilkumu saistībā ar 
finanšu instrumentiem publicē 3 mēnešu 
laikā pēc to pabeigšanas.
Ex ante novērtējumu iesniedz uzraudzības 
komitejai informācijai saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Galīgie saņēmēji, kas atbalstīti ar 
finanšu instrumentiem, var arī saņemt 
dotācijas vai citu atbalstu no programmas 
vai no cita instrumenta, kas atbalstīts no 
Savienības budžeta. Tādā gadījumā jāveic 
atsevišķa uzskaite par katru finansējuma 
avotu.

svītrots
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Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par 32. panta 3.c punktu (jauns); tā redakcija ir 
grozīta.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistībā ar finanšu instrumentiem 
iemaksas natūrā nav attiecināmie 
izdevumi, izņemot iemaksas, kas saistītas 
ar zemi vai nekustamo īpašumu 
ieguldījumos, kuru mērķis ir atbalstīt 
pilsētu attīstību un pilsētu atjaunošanu un 
kuros daļu no ieguldījuma veido zeme vai 
nekustamie īpašumi. Šādas zemes vai 
nekustamā īpašuma iemaksas ir 
attiecināmie izdevumi ar nosacījumu, ka 
ir izpildīti 59. panta nosacījumi.

svītrots

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par 32. panta 3.c punktu (jauns); tajā ir daži 
grozījumi (pievienota frāze „lauku attīstība”) un 59. pants aizvietots ar 59. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja finanšu instrumenti atbalsta 
uzņēmumus, tostarp MVU, šādam 
atbalstam jāveicina jaunu uzņēmumu 
izveide, jāpalīdz veidot kapitālu 
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uzņēmējdarbības sākumposmam, t. i., 
sagatavošanas kapitālu un sākuma 
kapitālu, attīstības kapitālu, uzņēmuma 
pamatdarbību nostiprināšanai un jaunu 
projektu īstenošanai paredzētu kapitālu, 
jāveicina pašreizējo uzņēmumu jaunu 
tirgu vai jaunu attīstības virzienu apguve, 
nepārkāpjot piemērojamos ES valsts 
atbalsta noteikumus un saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem. Atbalsts 
var būt ieguldījumi gan materiālos, gan 
nemateriālos aktīvos, kā arī darba 
kapitālā piemērojamo ES valsts atbalsta 
noteikumu robežās un nolūkā stimulēt 
privāto sektoru kā uzņēmumu finansētāju. 
Tas var ietvert arī uzņēmumu īpašuma 
tiesību nodošanas izmaksas ar noteikumu, 
ka šādu nodošanu savstarpēji veic 
neatkarīgi ieguldītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām. Ja atbalstu 
no Eiropas strukturālo un investīciju 
fondiem sniedz, izmantojot finanšu 
instrumentus, un to apvienojot vienā 
darbībā ar citiem atbalsta veidiem, kuri 
tieši saistīti ar finanšu instrumentiem, kas 
vērsti uz tiem pašiem galīgajiem 
saņēmējiem, ietverot tehnisko atbalstu, 
procentu likmju subsīdijas un garantijas 
maksas subsīdijas, finanšu instrumentiem 
piemērojamie noteikumi attiecas uz visiem 
atbalsta veidiem šīs darbības ietvaros. 
Tādos gadījumos ievēro piemērojamos ES 
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valsts atbalsta noteikumus un veic 
atsevišķus ierakstus par katru atbalsta 
veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Galīgie saņēmēji, ko atbalsta ar 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
finanšu instrumentiem, var saņemt arī 
atbalstu no Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu prioritātes vai 
programmas vai no cita instrumenta, ko 
atbalsta no Savienības budžeta saskaņā ar 
piemērojamiem ES valsts atbalsta 
noteikumiem. Šajā gadījumā katram 
atbalsta avotam ir jāveido atsevišķa 
uzskaite, un Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu finanšu instrumentu 
piešķirtais atbalsts jāiekļauj darbībā, 
kuras attiecināmie izdevumi nav citu 
atbalsta avotu attiecināmie izdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
32. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Kombinētais atbalsts, izmantojot 
dotācijas un finanšu instrumentus, kā 
minēts 5. un 6. punktā, var attiekties uz 
vienu un to pašu izdevumu pozīciju ar 
noteikumu, ka visu kombinēto atbalsta 
veidu summa nepārsniedz atbilstīgās 
izdevumu pozīcijas kopsummu un atbilst 
piemērojamiem ES valsts atbalsta 
noteikumiem. Dotācijas neizmanto, lai 
atmaksātu atbalstu, kas saņemts no 
finanšu instrumentiem. Finanšu 
instrumentus neizmanto dotāciju 
priekšfinansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Saistībā ar finanšu instrumentiem 
ieguldījumi natūrā nav attiecināmie 
izdevumi, izņemot ieguldījumus, kas 
saistīti ar zemi vai nekustamo īpašumu, kā 
arī ieguldījumus, kuru mērķis ir atbalstīt 
lauku attīstību, pilsētu attīstību vai pilsētu 
atjaunošanu un kuros daļu no 
ieguldījuma veido zeme vai nekustamie 
īpašumi. Šādi zemes vai nekustamā 
īpašuma ieguldījumi ir attiecināmie 
izdevumi ar noteikumu, ka ir izpildīti 
59. panta 1. punkta nosacījumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 3.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.f PVN nav darbības attiecināmie 
izdevumi, izņemot gadījumus, kad PVN 
nav atgūstams saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem. Galīgo saņēmēju 
ieguldījumu līmenī PVN režīmu neņem 
vērā, lai noteiktu finanšu instrumenta 
izdevumu attiecināmību. Tomēr, 
kombinējot finanšu instrumentus ar 
dotācijām saskaņā ar 5. un 6. punktu, 
dotācijai piemēro 59. panta 3. punkta 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 3.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.g Piemērojot šo pantu, piemērojamie 
valsts atbalsta noteikumi ir tie noteikumi, 
kuri ir spēkā laikā, kad vadošā iestāde vai 
fondu fonds, ņemot vērā nolīgumu, nodod 
programmas ieguldījumus finanšu 
instrumentam vai attiecīgi finanšu 
instruments, ņemot vērā nolīgumu, nodod 
programmas ieguldījumus galīgajiem 
saņēmējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. pants – 3.h punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz īpašus papildu noteikumus par 
zemes iegādi un par tehniskā atbalsta 
apvienošanu ar finanšu instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu instrumentu īstenošana Finanšu instrumentu īstenošana

1. Īstenojot 32. pantu, vadošās iestādes var 
nodrošināt finansiālu ieguldījumu šādos 
finanšu instrumentos:

1. Īstenojot 32. pantu, vadošās iestādes var 
nodrošināt finansiālu ieguldījumu šādos 
finanšu instrumentos:

a) Savienības līmenī izveidoti finanšu 
instrumenti, ko tieši vai netieši pārvalda 
Komisija;

a) Savienības līmenī izveidoti finanšu 
instrumenti, ko tieši vai netieši pārvalda 
Komisija;

b) valsts, reģionālā, starptautiskā vai 
pārrobežu līmenī izveidoti finanšu 
instrumenti, ko pārvalda vadošā iestāde vai 
kas ir vadošās iestādes pārziņā.

b) (b) valsts, reģionālā, starptautiskā vai 
pārrobežu līmenī izveidoti finanšu 
instrumenti, ko pārvalda vadošā iestāde vai 
kas ir vadošās iestādes pārziņā.

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem finanšu instrumentiem 
piemēro Finanšu regulas [VIII] sadaļu.
Ieguldījumus finanšu instrumentos no VSS
fondiem saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu tur atsevišķos kontos un 
izmanto saskaņā ar attiecīgo VSS fondu 
mērķiem, lai atbalstītu darbības un galīgos 

2. Ieguldījumus finanšu instrumentos no
Eiropas strukturālajiem un investīciju
fondiem saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu tur atsevišķos kontos un 
izmanto saskaņā ar attiecīgo Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu mērķiem, 
lai atbalstītu darbības un galīgos saņēmējus 
atbilstīgi programmai vai programmām, no 
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saņēmējus atbilstīgi programmai vai 
programmām, no kurām šādi ieguldījumi 
tiek veikti.

kurām šādi ieguldījumi tiek veikti. 
Attiecībā uz ieguldījumiem šādos finanšu 
instrumentos ievēro šīs regulas 
noteikumus, ja vien nav skaidri noteiktu 
izņēmumu. Tas neskar noteikumus, kas 
reglamentē finanšu instrumentu izveidi 
un darbību saskaņā ar Finanšu regulu, ja 
vien tie nav pretrunā Kopīgo noteikumu 
regulas noteikumiem, jo tādā gadījumā 
noteicošā ir Kopīgo noteikumu regula.

3. Attiecībā uz finanšu instrumentiem 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu 
vadošā iestāde var nodrošināt finansiālu 
ieguldījumu šādos finanšu instrumentos:

3. Attiecībā uz finanšu instrumentiem 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu 
vadošā iestāde var nodrošināt finansiālu 
ieguldījumu šādos finanšu instrumentos:

a) finanšu instrumenti, kas atbilst standarta 
noteikumiem un nosacījumiem, ko 
Komisija paredzējusi, izmantojot 
īstenošanas aktus saskaņā ar 143. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru;

a) finanšu instrumenti, kas atbilst standarta 
noteikumiem un nosacījumiem, ko 
Komisija paredzējusi, izmantojot 
īstenošanas aktus saskaņā ar 143. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru;

b) jau esoši vai jaunizveidoti finanšu 
instrumenti, kas īpaši izstrādāti paredzētā 
mērķa sasniegšanai un atbilst 
piemērojamiem Savienības un valstu 
noteikumiem.

b) jau esoši vai jaunizveidoti finanšu 
instrumenti, kas īpaši izstrādāti, lai 
sasniegtu konkrētus mērķus, kuri noteikti 
attiecīgajā prioritātē.

Komisija saskaņā ar 142. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros paredz īpašus 
noteikumus par konkrētiem 
b) apakšpunktā minētiem finanšu 
instrumentu veidiem, kā arī produktiem, 
ko var nodrošināt ar šādu instrumentu 
starpniecību.

svītrots

4. Atbalstot 1. punkta b) apakšpunktā 
minētos finanšu instrumentus, vadošā 
iestāde var:

4. Atbalstot 1. punkta b) apakšpunktā 
minētos finanšu instrumentus, vadošā 
iestāde var:

a) ieguldīt esošu vai jaunizveidotu 
juridisko personu kapitālā, tostarp tādu 
personu kapitālā, kuras tiek finansētas no 
citiem VSS fondiem, kas paredzēts finanšu 
instrumentu īstenošanai atbilstoši attiecīgo
VSS fondu mērķiem, un kuras veiks 
īstenošanas uzdevumus; atbalstu šādiem 
ieguldījumiem ierobežo līdz summām, kas 
vajadzīgas, lai īstenotu jaunus finanšu 
instrumentus atbilstīgi šīs regulas 
mērķiem, vai 

a) ieguldīt esošu vai jaunizveidotu 
juridisko personu kapitālā, tostarp tādu 
personu kapitālā, kuras tiek finansētas no 
citiem Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem, kas paredzēts finanšu 
instrumentu īstenošanai atbilstoši attiecīgo
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
mērķiem, un kuras veiks īstenošanas 
uzdevumus; atbalstu šādām struktūrām
ierobežo līdz summām, kas vajadzīgas, lai 
īstenotu jaunus ieguldījumus saskaņā ar 
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32. panta noteikumiem un atbilstīgi šīs 
regulas mērķiem; vai

b) uzticēt īstenošanas uzdevumus: b) uzticēt īstenošanas uzdevumus:
i) Eiropas Investīciju bankai, i) Eiropas Investīciju bankai,

ii) starptautiskām finanšu iestādēm, kurās 
dalībvalsts ir akciju turētāja, vai dalībvalstī 
izveidotām finanšu iestādēm, kuru mērķis 
ir sabiedrības interešu mērķu sasniegšana 
valsts iestādes kontrolē un kuras atlasītas 
saskaņā ar piemērojamiem Savienības un 
valsts noteikumiem;

ii) starptautiskām finanšu iestādēm, kurās 
dalībvalsts ir akciju turētāja, vai dalībvalstī 
izveidotām finanšu iestādēm, kuru mērķis 
ir sabiedrības interešu mērķu sasniegšana 
valsts iestādes kontrolē;

iii) publisko vai privāto tiesību subjektam
saskaņā ar piemērojamiem Savienības un 
valsts noteikumiem;

iii) publisko vai privāto tiesību subjektam;

c) uzņemties īstenot uzdevumus tieši, ja 
finanšu instrumenti sastāv tikai no 
aizdevumiem vai garantijām.

c) uzņemties īstenot uzdevumus tieši, ja 
finanšu instrumenti sastāv tikai no 
aizdevumiem vai garantijām; šajā 
gadījumā vadošo iestādi uzskata par 
atbalsta saņēmēju saskaņā ar 2. panta 
8. punktu.

Īstenojot finanšu instrumentu, a), b) un 
c) apakšpunktā minētās struktūras 
nodrošina atbilstību piemērojamiem ES 
un valsts tiesību aktiem, ietverot 
noteikumus, kas attiecas uz Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
publisko atbalstu un publisko iepirkumu, 
kā arī attiecīgos standartus un 
piemērojamos tiesību aktus par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
novēršanu, cīņu pret terorismu un 
krāpšanu nodokļu jomā. Tās netiek 
izveidotas un neuztur darījuma attiecības 
ar struktūrām, kas izveidotas teritorijās, 
kuru jurisdikcijas nesadarbojas ar 
Savienību saistībā ar starptautiski 
noteiktu nodokļu standartu piemērošanu, 
un transponē šādas prasības savos 
nolīgumos ar izraudzītajiem finanšu 
starpniekiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz noteikumus par finansējuma 
līgumiem, to struktūru uzdevumiem un 
atbildību, kurām uzticēti īstenošanas 

svītrots
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uzdevumi, kā arī pārvaldības izmaksām 
un maksu.

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par 33. panta 4. punkta pēdējo daļu; tā 
redakcija ir grozīta.

4.1.a Ja finanšu instrumentu īsteno 
saskaņā ar 4. punkta a) un 
b) apakšpunktu un saskaņā ar finanšu 
instrumenta īstenošanas struktūru, 
atbilstīgi X PIELIKUMAM finansējuma 
piešķiršanas nolīgumos paredz 
noteikumus un nosacījumus par 
ieguldījumiem no programmām finanšu 
instrumentos šādos līmeņos:
a) attiecīgā gadījumā starp pienācīgi 
pilnvarotiem vadošās iestādes un tās 
struktūras pārstāvjiem, kura īsteno fondu 
fondu, un
b) starp pienācīgi pilnvarotiem vadošās 
iestādes pārstāvjiem vai — attiecīgā 
gadījumā — tās struktūras, kura īsteno 
fondu fondu, un tās struktūras, kas īsteno 
finanšu instrumentu, pārstāvjiem.
4.1.b Attiecībā uz finanšu instrumentiem, 
ko īsteno saskaņā ar 4. punkta 
c) apakšpunktu, atbilstīgi 
X PIELIKUMAM stratēģijas dokumentā 
paredz noteikumus un nosacījumus par 
ieguldījumiem no programmām finanšu 
instrumentos, un tos izskata uzraudzības 
komiteja.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 142. pantu, paredzot 
īpašos papildu noteikumus par struktūru, 
kas īsteno finanšu instrumentus, 
uzdevumu, pienākumiem un atbildību, 
saistītos atlases kritērijus un produktus, 
ko var nodrošināt, izmantojot finanšu 
instrumentus saskaņā ar 32. pantu. 
Komisija deleģētos aktus, kas pieņemti 
saskaņā ar 142. pantu, vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
4 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas.
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5. Šā panta 4. punkta b) apakšpunkta i) un 
ii) punktā minētās struktūras, īstenojot
finanšu instrumentus ar fondu 
starpniecību, īstenošanu var daļēji uzticēt 
finanšu starpniekiem, ar nosacījumu, ka šīs 
struktūras uz savu atbildību nodrošina 
finanšu starpnieku atbilstību Finanšu 
regulas [57. pantā un 131. panta 1., 1.a un 
3. punktā] noteiktajiem kritērijiem. 
Finanšu starpniekus atlasa atklātā, 
pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā 
procedūrā, izvairoties no interešu 
konfliktiem.

5. Šā panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā
minētās struktūras, īstenojot fondu fondu, 
īstenošanu var daļēji uzticēt finanšu 
starpniekiem, ar noteikumu, ka šīs 
struktūras uz savu atbildību nodrošina 
finanšu starpnieku atbilstību Finanšu 
regulas 140. panta 1., 2. un 4. punktā
noteiktajiem kritērijiem. Finanšu 
starpniekus atlasa atklātā, pārredzamā, 
samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, 
izvairoties no interešu konfliktiem.

6. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktā 
minētās struktūras, kam uzticēti 
īstenošanas uzdevumi, atver fiduciāros 
kontus uz sava vārda un vadošās iestādes 
vārdā. Šādos fiduciārajos kontos turētos 
aktīvus pārvalda saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu, ievērojot 
attiecīgus uzraudzības noteikumus, un tiem 
ir atbilstoša likviditāte.

6. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktā 
minētās struktūras, kam uzticēti 
īstenošanas uzdevumi, atver fiduciāros 
kontus uz sava vārda un vadošās iestādes 
vārdā vai izveido finanšu instrumentu kā 
atsevišķu finansējuma bloku finanšu 
iestādē. Atsevišķa finansējuma bloka 
gadījumā programmu resursus, kas 
finanšu instrumentā ieguldīti no citiem 
šajā finanšu iestādē pieejamiem 
resursiem, nošķir atsevišķā grāmatvedībā.
Fiduciārajos kontos un šādos atsevišķos 
finansējuma blokos turētos aktīvus 
pārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu, ievērojot attiecīgus 
uzraudzības noteikumus, un tiem ir 
atbilstoša likviditāte.

6.a Valstu publiskā un privātā sektora 
ieguldījumus, tostarp — attiecīgos 
gadījumos — ieguldījumus natūrā, kā 
minēts 32. panta 8. punktā, ievērojot 
fondu īpašos noteikumus, var nodrošināt 
fondu fondu līmenī, finanšu instrumenta 
līmenī vai galīgo saņēmēju līmenī.

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
īpašām prasībām attiecībā uz to aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, kurus pārvalda 
struktūras, kam uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī par aktīvu konvertēšanu 

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
īpašām prasībām attiecībā uz to aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, kurus pārvalda 
struktūras, kam uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī par aktīvu konvertēšanu 
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starp euro un valstu valūtām. starp euro un valstu valūtām.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar
64. pantu, neveic to darbību pārbaudes uz 
vietas, kuras ietver finanšu instrumentus, 
kas īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu. Tās saņem regulārus 
kontroles ziņojumus no struktūrām, kam 
uzticēta šo finanšu instrumentu īstenošana.

1. Struktūras, kas izraudzītas saskaņā ar
Lauku attīstības regulas 113.a pantu —
ERAF, KF, ESF, EJZF gadījumā — un 
Lauku attīstības regulas 72. pantu —
ELFLA gadījumā, neveic to darbību 
pārbaudes uz vietas, kuras ietver finanšu 
instrumentus, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Tās 
saņem regulārus kontroles ziņojumus no 
struktūrām, kam uzticēta šo finanšu 
instrumentu īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) galīgajiem saņēmējiem piešķirtajiem 
maksājumiem;

a) galīgajiem saņēmējiem piešķirtajiem 
maksājumiem un gadījumos, kas minēti 
32. panta 5. punktā — maksājumiem, 
kuru labuma guvējs ir gala saņēmēji;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
36. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Struktūras, kas īsteno fondu fondus, 
vai struktūras, kas īsteno finanšu 
instrumentus atbilstoši 33. panta 
4. punkta a) un b) apakšpunktiem var 
pieprasīt samaksu par pārvaldības 
izmaksām un maksu, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā un 2. punktā; tā 
nepārsniedz robežvērtību, kas noteikta 
šajā punktā minētajā deleģētajā aktā. 
Pārvaldības izmaksās iekļauj tiešās un 
netiešās izmaksas, kas kompensētas 
atbilstoši izdevumu apliecinājumam, 
savukārt pārvaldības maksu nosaka 
atbilstoši saskaņotai sniegtā pakalpojuma 
cenai, attiecīgos gadījumos izmantojot 
konkurences tirgus procesu. Pārvaldības 
izmaksas un maksu pamato ar rezultātos 
balstītu aprēķina metodiku.
Pārvaldības izmaksās un maksā var 
iekļaut vienošanās maksu. Ja galīgajiem 
saņēmējiem pieprasa samaksu par 
vienošanās maksām vai to daļu, tās 
neuzrāda kā attiecināmos izdevumus.

Pārvaldības izmaksas un maksu, tostarp 
izmaksas, kas attiecas uz sagatavošanas 
darbiem saistībā ar finanšu instrumentu 
pirms attiecīgā finansēšanas nolīguma 
parakstīšanas, piemēro, sākot no 
atbilstošā finansēšanas nolīguma 
parakstīšanas dienas.
Komisija ir pilnvarota, saskaņā ar 
142. pantu izmantojot deleģētus aktus, 
pieņemt noteikumus par pārvaldības 
izmaksu un maksu aprēķināšanu un 
kapitalizētu pārvaldības izmaksu 
atlīdzināšanu un maksām, ko piemēro uz 
pašu kapitālu balstītu instrumentu un 
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mikrokredīta gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) turpmākiem ieguldījumiem ar to pašu 
vai citu finanšu instrumentu starpniecību 
atbilstoši programmas vai programmu
mērķiem.

c) turpmākiem ieguldījumiem ar to pašu 
vai citu finanšu instrumentu starpniecību 
atbilstoši īpašiem mērķiem, kas noteikti 
saskaņā ar prioritāti.

(Piezīme. Šis c) apakšpunkts tiks pārvietots uz Parlamenta grozījumu 1. panta 38. punkta 
a) apakšpunktu.)

Or. en

Grozījums Nr. 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojums par finanšu instrumentu 
īstenošanu

Ziņojums par finanšu instrumentu 
īstenošanu

1. Vadošā iestāde nosūta Komisijai īpašu 
ziņojumu par darbībām, kas ietver finanšu 
instrumentus, to pievienojot kā pielikumu 
gada īstenošanas ziņojumam.

1. Vadošā iestāde nosūta Komisijai īpašu 
ziņojumu par darbībām, kas ietver finanšu 
instrumentus, to pievienojot kā pielikumu 
gada īstenošanas ziņojumam.

2. Šā panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
par katru finanšu instrumentu iekļauj šādu 
informāciju:

2. Šā panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
par katru finanšu instrumentu iekļauj šādu 
informāciju:
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a) tās programmas un prioritātes 
identifikācija, no kuras tiek nodrošināts no
VSS fondiem piešķirtais atbalsts;

a) tās programmas un prioritātes vai 
pasākuma identifikācija, no kuras tiek 
nodrošināts no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem piešķirtais atbalsts;

b) finanšu instrumenta un īstenošanas 
kārtības apraksts;

b) finanšu instrumenta un īstenošanas 
kārtības apraksts;

c) to struktūru identifikācija, kurām 
uzticēti īstenošanas uzdevumi;

c) to struktūru identifikācija, kuras īsteno 
finanšu instrumentus, un — attiecīgos 
gadījumos — norāda tās struktūras, kuras 
īsteno fondu fondus, kā minēts 33. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, 33. panta 
4. punkta a), b) un c) apakšpunktā, kā arī 
finanšu starpniekus, kas minēti 33. panta 
6. punktā;

d) finanšu instrumentam piešķirtā atbalsta
kopējā summa pa programmām un
prioritātēm, kas iekļauta Komisijai 
iesniegtajos maksājumu pieprasījumos;

d) finanšu instrumentā iemaksātā 
programmas ieguldījumu kopējā summa
attiecīgām prioritātēm vai pasākumiem;

e) tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu 
instruments samaksājis vai par ko tas 
uzņēmies saistības garantijas līgumos
samaksāt galīgajiem saņēmējiem, pa
programmām un prioritātēm vai 
pasākumiem, un kas iekļauta Komisijai 
iesniegtajos maksājumu pieprasījumos;

e) tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu 
instruments samaksājis galīgajiem 
saņēmējiem vai galīgo saņēmēju labā vai 
par ko tas uzņēmies saistības garantijas 
līgumos, lai veiktu ieguldījumus gala 
saņēmējos, kā arī radītās vai samaksātās 
pārvaldības izmaksas attiecīgajām
programmām un prioritātēm vai 
pasākumiem;

f) ieņēmumi no finanšu instrumenta un 
atmaksājumi finanšu instrumentā;

f) finanšu instrumenta izpilde, tostarp tā 
izveides panākumi un finanšu 
instrumenta īstenošanas struktūru atlase 
(tostarp struktūra, kas īsteno fondu 
fondus);

fa) procentu ieņēmumi un cita veida 
peļņa, ko radījis Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu atbalsts finanšu 
instrumentam, programmas resursu 
kopējās summas, kas iemaksātas atpakaļ 
finanšu instrumentos no ieguldījumiem 
vai no atbrīvotajiem līdzekļiem, tostarp 
kapitāla atmaksas un peļņa, cita veida 
ieņēmumi vai peļņa, piemēram, procenti, 
garantijas maksa, dividendes, kapitāla 
ieņēmumi vai jebkuri citi ieguldījumu 
radīti ieņēmumi;
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g) finanšu instrumenta ieguldījumu
daudzkāršojošā ietekme un ieguldījumu un 
līdzdalības vērtība;

g) panākumi finanšu instrumenta 
ieguldījumu paredzamās daudzkāršojošās 
ietekmes sasniegšanā un ieguldījumu un 
līdzdalības vērtība;

ga) pašu kapitāla ieguldījumu vērtība, 
ņemot vērā iepriekšējos gadus;

h) finanšu instrumenta ieguldījums
programmas un attiecīgās prioritātes 
rādītāju sasniegšanā.

h) finanšu instrumenta ieguldījums 
attiecīgās prioritātes vai pasākuma rādītāju 
sasniegšanā.

Informāciju, kas minēta g) un 
h) apakšpunktos, var iekļaut tikai gada 
īstenošanas ziņojuma pielikumā, ko 
iesniedz 2017. un 2019. gadā, kā arī gala 
ziņojumā. Uzraudzības pienākumus, kas 
minēti a) un h) apakšpunktā, nepiemēro 
gala saņēmēju līmenī.
2.a Komisija ar īstenošanas aktu saskaņā 
ar 143. panta 3. punktā noteikto 
pārbaudes procedūru pieņem noteikumus 
par vienotiem nosacījumiem attiecībā uz 
modeļiem, kas jāizmanto, veicot 
uzraudzību un ziņošanu par finanšu 
instrumentiem, kā arī par ziņojumiem un 
uzraudzības informāciju, ko sniedz 
Komisijai.
2.b Katru gadu, sākot no 2016. gada, 
Komisija 6 mēnešos pēc tam, kad 
101. panta 1. punktā minētajā termiņā 
gada īstenošanas ziņojumu ir iesniedzis 
ERAF, ESF un KF, ELFLA regulas 
82. pantā minētajā termiņā — ELFLA, 
iesniedzot arī ELFLA īpašos fonda 
noteikumus, iesniedz apkopotus datus par 
finanšu instrumentu finansēšanas un 
īstenošanas virzību, ko saskaņā ar šo 
pantu nosūtījušas vadošās iestādes. Šos 
kopsavilkumus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei un tos dara 
zināmus atklātībai.

3. Komisija saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru ar īstenošanas
aktu pieņem vienotus nosacījumus 
attiecībā uz uzraudzību un uzraudzības 
informācijas iesniegšanu Komisijai, 
tostarp attiecībā uz 33. panta 1. punkta 

3. Komisija nodrošina vienotus šā panta 
īstenošanas nosacījumus, saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru pieņemot īstenošanas aktus, kur 
nosaka modeļus, kas jāizmanto, iesniedzot 
Komisijai ziņojumus par finanšu 
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a) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem.

instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
54. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, no kurām gūst ienākumus Darbības, no kurām pēc pabeigšanas gūst
neto ienākumus

-1.a Šo pantu piemēro darbībām, no 
kurām pēc pabeigšanas gūst neto 
ienākumus. Šā panta izpratnē “neto 
ienākumi” ir ienākošās naudas plūsmas, 
ko lietotāji tieši maksā par precēm vai 
pakalpojumiem, ko nodrošina darbība, 
piemēram, maksas, ko lietotāji tieši maksā 
par infrastruktūras izmantošanu, zemes 
vai ēku pārdošanu vai īri vai arī 
maksājumiem par pakalpojumiem, 
atskaitot darbības izmaksas un ātri 
nolietojamu iekārtu aizvietošanas 
izmaksas, kas rodas attiecīgajā laikposmā. 
Darbības izmaksu ietaupījumus, kas gūti 
no darbībām, iekļauj neto ienākumos, 
izņemot gadījumus, kad tos kompensē 
līdzvērtīgs darbības subsīdiju 
samazinājums.
Ja visas ieguldījuma izmaksas nevar 
pretendēt uz līdzfinansējumu, neto 
ienākumus sadala proporcionāli 
ieguldījuma izmaksu atbilstīgajām un 
neatbilstīgajām daļām.

1. Neto ienākumus, kas rodas pēc 
darbības pabeigšanas noteiktā atsauces 
laikposmā, nosaka iepriekš pēc vienas no 
šādām metodēm:

svītrots

a) vienotas likmes ienākumu procenta svītrots
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piemērošana attiecīgajam darbības 
veidam;
b) darbības neto ienākumu pašreizējās 
vērtības aprēķināšana, ņemot vērā 
principa “piesārņotājs maksā” 
piemērošanu un — attiecīgā gadījumā —
taisnīguma apsvērumus, kas saistīti ar 
konkrētās dalībvalsts relatīvo labklājību.

svītrots

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārvietots uz 54. panta 2.a punktu (jauns); tā redakcija ir 
grozīta.

Līdzfinansējamās darbības attiecināmie 
izdevumi nepārsniedz darbības 
ieguldījumu izmaksu pašreizējo vērtību, 
no tās atskaitot neto ienākumu pašreizējo 
vērtību, kas aprēķināta pēc vienas no šīm 
metodēm.

svītrots

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par 54. panta 1.a punktu (jauns); tā redakcija ir 
grozīta.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus 
attiecībā uz a) apakšpunktā minētās 
vienotās likmes definīciju.

svītrots

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par54. panta 2.a punkta (jauns) a) apakšpunktu; 
tā redakcija ir grozītas.

Komisija pieņem b) apakšpunktā minēto 
metodoloģiju, izmantojot īstenošanas 
aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 143. panta 3. punktā.

svītrots

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par54. panta 2.a punkta (jauns) b) apakšpunktu; 
tā redakcija ir grozīta.

1.a Atbilstīgos darbības izdevumus, kas 
līdzfinansējami no fondiem, iepriekš 
samazina, ņemot vērā darbības iespēju 
radīt neto ienākumus konkrētā pārskata 
periodā, kas aptver gan darbības 
īstenošanu, gan laiku pēc tās pabeigšanas.

2. Ja ir objektīvi neiespējami iepriekš 
noteikt ienākumus saskaņā ar 1. punktā 
izklāstītajām metodēm, neto ienākumus, 
kas tiek radīti trīs gadu laikā no darbības 
pabeigšanas vai līdz 2023. gada 
30. septembrim atkarībā no tā, kurš no 
termiņiem ir agrāks, atskaita no Komisijai 

svītrots
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deklarētajiem izdevumiem.

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārvietots uz 54. panta 4.b punktu (jauns); tā redakcija ir 
grozīta.

2.a Potenciālos neto ienākumus no 
darbības nosaka iepriekš, izmantojot 
vienu no šajā punktā norādītajām 
metodēm, kuru nozarei, apakšnozarei vai 
darbības veidam izvēlas vadošā iestāde:
a) vienotas likmes neto ienākumu 
procentuālās daļas piemērošana nozarei 
vai apakšnozarei, kas attiecas uz darbību, 
—kā noteikts [XXX] pielikumā vai 
turpmāk minētajā deleģētajā aktā.
Komisija pienācīgi pamatotos gadījumos 
ir pilnvarota saskaņā ar 142. pantu 
pieņemt deleģētus aktus, lai veiktu 
[XXX] pielikumā noteikto vienoto likmju 
pielāgojumus, ņemot vērā vēsturiskos 
datus un izmaksu atgūšanas iespējas, kā 
arī vajadzības gadījumā principu 
“piesārņotājs maksā”.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar ko 
nosaka vienotas likmes nozarēm vai 
apakšnozarēm IKT, pētniecības, attīstības 
un inovācijas, kā arī energoefektivitātes 
jomā1. Komisija deleģētos aktus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
vēlāk kā 2015. gada 30. jūnijā.
1 Komisijas deklarācija ir šīs tabulas 
beigās.
Turklāt Komisijai ir pilnvaras saskaņā ar 
142. pantu pienācīgi pamatotos gadījumos 
pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz 
[XXX] pielikumā minēto nozaru 
apakšnozarēm, kas atbilst 9. pantā 
noteiktajiem tematiskajiem mērķiem un 
ko atbalsta no VSS fondiem.
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Ja tiek piemērota šī metode, visus neto 
ienākumus, ko gūst darbības īstenošanas 
laikā un pēc tās pabeigšanas, uzskata par 
tādiem, kas jāņem vērā, piemērojot 
vienoto likmi, tāpēc tos pēc tam neatskaita 
no darbības atbilstīgajiem izdevumiem;

b) darbības diskontēto neto ienākumu 
aprēķināšana, ņemot vērā darbībai 
piemērojamai nozarei vai apakšnozarei 
atbilstīgo pārskata periodu, rentabilitāti, 
kāda parasti paredzama no attiecīgās 
ieguldījuma kategorijas, principa 
“piesārņotājs maksā” piemērošanu un 
attiecīgā gadījumā taisnīguma 
apsvērumus, kas saistīti ar konkrētās 
dalībvalsts vai reģiona relatīvo labklājību.
Ja, pieņemot deleģētos aktus, tiek noteikta 
vienota likme jaunai apakšnozarei, vadošā 
iestāde attiecībā uz nozari vai apakšnozari 
var nolemt piemērot a) apakšpunktā 
jaunām darbībām noteikto metodi.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
nosaka b) apakšpunktā minēto metodi.
Ja tiek piemērota šī metode, neto 
ienākumus, ko gūst darbības īstenošanas 
laikā un kas rodas no ienākumu avotiem, 
kuri nav ņemti vērā darbības potenciālo 
neto ienākumu noteikšanā, ne vēlāk kā 
galīgajā maksājumu pieprasījumā, ko 
iesniedz atbalsta saņēmējs, atskaita no 
atbilstīgajiem izdevumiem.

3. Šā panta 1. un 2. punkts ir piemērojams 
tikai tām darbībām, kuru kopējās 
izmaksas pārsniedz EUR 1000 000.

svītrots

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par54. panta 4.c punkta (jauns) b) apakšpunktu; 
tā redakcija ir grozīta.

3.a Metodi, ko izmanto, lai Komisijai 
iesniegtajā maksājuma prasījumā no 
darbības izdevumiem atņemtu neto 
ienākumus, nosaka saskaņā ar valsts 
noteikumiem.

4. Šis pants nav piemērojams ESF. svītrots
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Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par54. panta 4.c punkta (jauns) a) apakšpunktu; 
tā redakcija ir grozīta.

4.a Šā panta 3. punktā izklāstīto metožu 
piemērošanas alternatīva ir iespēja 
53. panta 1. punktā minēto maksimālo 
līdzfinansēšanas likmi pēc dalībvalsts 
pieprasījuma samazināt brīdī, kad 
prioritātei vai pasākumam tiek pieņemta 
programma, kurā visām darbībām, ko 
paredzēts atbalstīt šajā prioritātē vai 
pasākumā, varētu piemērot vienotu likmi 
saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu. 
Samazinātā likme nav mazāka kā summa, 
kas aprēķināta, maksimālo Savienības 
līdzfinansējuma likmi, kas piemērojama 
saskaņā ar īpašajiem fondu noteikumiem, 
reizinot ar attiecīgo 3. punkta 
a) apakšpunktā minēto vienoto likmi.
Ja tiek piemērota šī metode, visus neto 
ienākumus, ko gūst darbības īstenošanas 
laikā un pēc tās pabeigšanas, uzskata par 
tādiem, kas jāņem vērā, piemērojot 
samazināto līdzfinansēšanas likmi, tāpēc 
tos pēc tam neatskaita no darbību 
atbilstīgajiem izdevumiem.
4.b Ja ir objektīvi neiespējami iepriekš 
noteikt ienākumus saskaņā ar vienu no 3. 
vai 5. punktā noteiktajām metodēm, neto 
ienākumus, kas tiek radīti trīs gadu laikā 
pēc darbības pabeigšanas vai līdz 
2023. gada 30. septembrim atkarībā no tā, 
kurš no termiņiem ir agrāks, atskaita no 
Komisijai deklarētajiem izdevumiem.
4.c Šā panta 1.–6. punktu nepiemēro:
a) darbībām vai darbību daļām, ko 
atbalsta tikai no ESF;
b) darbībām, kuru kopējās attiecināmās 
izmaksas pirms 1.–6. punkta 
piemērošanas nepārsniedz 
EUR 1 000 000;
c) atmaksājamai palīdzībai, uz kuru 
attiecas pilnīgas atmaksāšanas 
pienākums, un prēmijām;
d) tehniskai palīdzībai;
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e) atbalstam, ko sniedz finanšu 
instrumentiem vai no finanšu 
instrumentiem;
f) darbībām, kurām publisko atbalstu 
sniedz vienreizējo maksājumu veidā vai 
izmantojot standarta shēmu vienības 
izmaksas;
g) darbībām, ko veic saskaņā ar kopīgu 
rīcības plānu;
h) darbībām, attiecībā uz kurām atbalsta 
apjoms vai likme ir noteikts ELFLA 
regulas 1. pielikumā.
Neatkarīgi no b) apakšpunkta, ja 
dalībvalsts piemēro 5. punktu, tā 
attiecīgajā prioritātē vai pasākumā var 
iekļaut darbības, kuru kopējās 
attiecināmās izmaksas pirms 1.–6. punkta 
piemērošanas nepārsniedz 
EUR 1 000 000;

5. Šā panta 1.un 2. punkts nav 
piemērojams darbībām, uz kurām attiecas 
noteikumi par valsts atbalstu, vai 
atbalstam, ko sniedz finanšu 
instrumentiem vai no finanšu 
instrumentiem.

svītrots

Piezīme tulkotājiem. Šis punkts ir pārveidots par54. panta 4.c punkta (jauns) e) apakšpunktu; 
tā redakcija ir grozīta.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
65. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas pilnvaras un pienākumi Komisijas pilnvaras un pienākumi
1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp akreditācijas procedūru, gada 
pārvaldības deklarāciju, gada kontroles 

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp informāciju, ko sniegušas par 
pārvaldību un kontroli atbildīgās 
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ziņojumiem, gada revīzijas atzinumu, gada 
īstenošanas ziņojumu un valsts un 
Savienības struktūru veiktām revīzijām, 
Komisija pārliecinās, vai dalībvalstis ir 
ieviesušas pārvaldības un kontroles 
sistēmas, kas atbilst šai regulai un 
īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
sistēmas darbojas efektīvi visā programmu 
īstenošanas laikā.

struktūras, dokumentiem, ko izraudzītās 
struktūras katru gadu iesniedz saskaņā ar 
Finanšu regulas 59. panta 5. punktu, 
kontroles ziņojumiem, gada īstenošanas
ziņojumiem un valsts un Savienības 
struktūru veiktām revīzijām, Komisija 
pārliecinās, vai dalībvalstis ir ieviesušas 
pārvaldības un kontroles sistēmas, kas 
atbilst šai regulai un īpašajiem fondu 
noteikumiem, un vai šīs sistēmas darbojas 
efektīvi visā programmu īstenošanas laikā.

2. Neatkarīgi no dalībvalstu veiktajām 
revīzijām Komisijas ierēdņi vai pilnvarotie 
Komisijas pārstāvji var veikt revīzijas vai 
pārbaudes uz vietas, par to attiecīgi 
iepriekš brīdinot. Šādās revīzijās vai 
pārbaudēs var jo īpaši pārbaudīt 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
efektivitāti programmā vai tās daļā, 
darbības un novērtēt darbību vai 
programmu finanšu pareizu pārvaldību. 
Šādās revīzijās var piedalīties dalībvalstu 
ierēdņi vai pilnvarotie pārstāvji.

2. Komisijas ierēdņi vai pilnvarotie 
Komisijas pārstāvji var veikt revīzijas vai 
pārbaudes uz vietas, vismaz divpadsmit 
darba dienas iepriekš, izņemot ārkārtas 
gadījumus, par to paziņojot kompetentajai 
valsts iestādei. Komisija ievēro 
proporcionalitātes principu, ņemot vērā 
nepieciešamību izvairīties no nepamatotas 
dublēšanās saistībā ar dalībvalstu veiktām 
revīzijām vai pārbaudēm, riska pakāpi, 
kāda pastāv attiecībā uz Savienības 
budžetu, un nepieciešamību samazināt 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem 
atbilstīgi īpašajiem fondu noteikumiem.
Šādās revīzijās vai pārbaudēs var jo īpaši 
pārbaudīt pārvaldības un kontroles sistēmu 
darbības efektivitāti programmā vai tās 
daļā, darbības un novērtēt darbību vai 
programmu finanšu pareizu pārvaldību. 
Šādās revīzijās vai pārbaudēs var 
piedalīties dalībvalstu ierēdņi vai 
pilnvarotie pārstāvji.

Komisijas ierēdņiem vai Komisijas 
pārstāvjiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti 
veikt revīzijas uz vietas, ir piekļuve visiem 
ierakstiem, dokumentiem un metadatiem, 
kas attiecas uz VSS fondu atbalstītajām 
darbībām vai pārvaldības un kontroles 
sistēmām, neatkarīgi no tā, kādā 
informācijas nesējā tie tiek glabāti. 
Dalībvalstis pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai šādu ierakstu, dokumentu un 
metadatu kopijas.

Komisijas ierēdņiem vai Komisijas 
pārstāvjiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti 
veikt revīzijas vai pārbaudes uz vietas, ir 
piekļuve visiem nepieciešamajiem
ierakstiem, dokumentiem un metadatiem, 
kas attiecas uz Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu atbalstītajām darbībām 
vai pārvaldības un kontroles sistēmām, 
neatkarīgi no tā, kādā informācijas nesējā 
tie tiek glabāti. Dalībvalstis pēc 
pieprasījuma iesniedz Komisijai šādu 
ierakstu, dokumentu un metadatu kopijas.

Šajā punktā noteiktās pilnvaras neskar to 
attiecīgo valstu noteikumu piemērošanu, 

Šajā punktā noteiktās pilnvaras neskar to 
attiecīgo valstu noteikumu piemērošanu, 
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kuri paredz, ka konkrētas darbības var 
veikt tikai ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem īpaši norīkoti pārstāvji. Komisijas 
ierēdņi un pilnvarotie pārstāvji nepiedalās 
inter alia mājas apmeklējumos vai personu 
oficiālā nopratināšanā, ko veic saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr 
viņiem ir piekļuve šādi iegūtai 
informācijai.

kuri paredz, ka konkrētas darbības var 
veikt tikai ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem īpaši norīkoti pārstāvji. Komisijas 
ierēdņi un pilnvarotie pārstāvji nepiedalās 
inter alia mājas apmeklējumos vai personu 
oficiālā nopratināšanā, ko veic saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr 
viņiem ir piekļuve šādi iegūtai 
informācijai, neskarot valstu tiesu 
kompetenci un pilnībā ievērojot attiecīgo 
tiesību subjektu pamattiesības.

3. Komisija var prasīt, lai dalībvalstis veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
to pārvaldības un kontroles sistēmu 
darbības efektivitāti vai izdevumu 
pareizību saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

3. Komisija var prasīt, lai dalībvalstis veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
to pārvaldības un kontroles sistēmu 
darbības efektivitāti vai izdevumu 
pareizību saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

4. Komisija var prasīt dalībvalstij izskatīt 
Komisijai iesniegtu sūdzību par VSS 
fondu līdzfinansētu darbību atlasi vai 
īstenošanu vai pārvaldības un kontroles 
sistēmas darbību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko 
tā saņēmusi saskaņā ar programmu 
[Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem], 
uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

3. Lai nodrošinātu pietiekamus 
ieguldījumus mērķiem, kas saistīti ar 
jaunatnes nodarbinātību, darbaspēka 
mobilitāti, zināšanām, sociālo iekļaušanu 
un nabadzības izskaušanu, struktūrfondu 
resursu daļa, kas pieejama darbības 
programmu plānošanai, lai īstenotu mērķi 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” un kas ESF piešķirta 
katrai dalībvalstij, nedrīkst būt mazāka 
par attiecīgo ESF daļu, kas šai dalībvalstij 
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paredzēta darbības programmās 
konverģences un reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības mērķu 
īstenošanai 2007.–2013. gadā. Šai daļai 
pieskaita katrai dalībvalstij paredzētu 
papildu summu, ko aprēķina, izmantojot 
IIIc pielikumā paredzētās metodes, lai 
nodrošinātu, ka ESF daļa, ko veido 
procentuālā daļa no visiem ES līmenī 
piešķirtajiem struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļiem, izņemot Kohēzijas fonda 
atbalstu transporta infrastruktūrai 
saskaņā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, kas minēts 
84. panta 4. punktā, un struktūrfondu 
sniegto atbalstu trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem, kas minēts 84. panta 
45. punktā, dalībvalstīs nav mazāka par 
23,1 %. Šī noteikuma izpratnē ESF 
ieguldījumus, kas veikti, lai īstenotu 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, 
uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
91. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai iesniedzamā informācija Lielo projektu apstiprināšanai 
nepieciešamā informācija

1. Dalībvalsts vai vadošā iestāde tūlīt pēc 
sagatavošanas darba pabeigšanas iesniedz 
Komisijai šādu informāciju par lielajiem 
projektiem:

1. Pirms liela projekta apstiprināšanas
vadošā iestāde nodrošina, ka ir pieejama 
šāda informācija:

a) informācija par struktūru, kas būs
atbildīga par lielā projekta īstenošanu, un 
tās statusu;

a) struktūra, kas ir atbildīga par lielā 
projekta īstenošanu, un tās statuss;
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b) apraksts un informācija par ieguldījumu 
un tā vietu;

b) apraksts par ieguldījumu un tā vietu;

c) kopējās izmaksas un kopējās 
attiecināmās izmaksas, ņemot vērā 
54. pantā noteiktās prasības;

c) kopējās izmaksas un kopējās 
attiecināmās izmaksas, ņemot vērā 
54. pantā noteiktās prasības;

d) informācija par veikto priekšizpēti, 
tostarp iespēju analīzi, rezultātiem un 
neatkarīgu kvalitātes pārbaudi;

d) veiktā priekšizpēte, tostarp iespēju
analīze un rezultāti;

e) izmaksu un ieguvumu analīze, tostarp 
ekonomiskā un finanšu analīze, un riska 
novērtējums;

e) izmaksu un ieguvumu analīze, tostarp 
ekonomiskā un finanšu analīze, un riska 
novērtējums;

f) ietekmes uz vidi analīze, ņemot vērā 
nepieciešamību pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu 
sekas un izturību pret katastrofām;

f) ietekmes uz vidi analīze, ņemot vērā 
nepieciešamību pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu 
sekas un izturību pret katastrofām;

g) atbilstība attiecīgajiem konkrētās 
darbības programmas vai programmu 
prioritārajiem virzieniem un projekta 
paredzamais ieguldījums minēto prioritāro 
virzienu konkrēto mērķu sasniegšanā;

g) atbilstība attiecīgajiem konkrētās 
darbības programmas vai darbības
programmu prioritārajiem virzieniem un 
projekta paredzamais ieguldījums minēto 
prioritāro virzienu konkrēto mērķu 
sasniegšanā, un paredzamais ieguldījums 
sociāli ekonomiskajā attīstībā;

h) finansējuma plāns, kurā norādīti kopējie 
plānotie finanšu resursi un plānotais 
atbalsts no fondiem, EIB un visiem 
pārējiem finansējuma avotiem, kopā ar 
fiziskajiem un finanšu rādītājiem attiecībā 
uz progresa uzraudzību, ņemot vērā 
apzinātos riskus;

h) finansējuma plāns, kurā norādīti kopējie 
plānotie finanšu resursi un plānotais 
atbalsts no fondiem, EIB un visiem 
pārējiem finansējuma avotiem, kopā ar 
fiziskajiem un finanšu rādītājiem attiecībā 
uz progresa uzraudzību, ņemot vērā 
apzinātos riskus;

i) lielā projekta īstenošanas grafiks un— ja 
ir paredzams, ka īstenošanas laiks būs 
ilgāks par plānošanas periodu— posmi, par 
kuriem lūdz atbalstu no fondiem 2014.–
2020. gada plānošanas periodā.

i) lielā projekta īstenošanas grafiks un— ja 
ir paredzams, ka īstenošanas laiks būs 
ilgāks par plānošanas periodu— posmi, par 
kuriem lūdz atbalstu no fondiem 2014.–
2020. gada plānošanas periodā.

Komisija saskaņā ar 143. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru sniedz 
indikatīvus norādījumus par
metodoloģiju, kas izmantojama 
e) apakšpunktā minētās izmaksu un 
ieguvumu analīzes veikšanai.

Komisija saskaņā ar 143. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru pieņem 
īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka
metodiku, kas izmantojama, pamatojoties 
uz atzītu paraugpraksi, e) apakšpunktā 
minētās izmaksu un ieguvumu analīzes 
veikšanai.

Pēc kādas dalībvalsts ierosmes 
informāciju, kas minēta no 91. panta a) 
līdz i) apakšpunktam, izmantojot 
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Komisijas sniegtās tehniskās palīdzības 
atbalstu, var novērtēt neatkarīgi eksperti 
vai, vienojoties ar Komisiju, — citi 
neatkarīgi eksperti. Citos gadījumos 
dalībvalsts Komisijai sniedz 91. panta a)–
i) apakšpunktā noteikto informāciju, 
tiklīdz tā ir pieejama.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka metodiku, ko izmanto, 
veicot liela projekta kvalitātes pārbaudi.

Formātu, kādā iesniedzama informācija 
par lielajiem projektiem, izstrādā saskaņā 
ar Komisijas pieņemto paraugu, 
izmantojot īstenošanas aktus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem nosaka formātu pirmās daļas a) 
līdz i) apakšpunktā minētās informācijas 
iesniegšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā. 
Dalībvalsts vai vadošā iestāde pārskata 
sarakstu divus gadus pēc darbības 
programmas pieņemšanas, un pēc 
dalībvalsts pieprasījuma to var koriģēt 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jo īpaši lai iekļautu lielos 
projektus, kuru paredzamais pabeigšanas 
datums ir pirms 2022. gada beigām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
92. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē lielo projektu, 
pamatojoties uz 91. pantā minēto 

1. Ja neatkarīgi eksperti, veicot kvalitātes 
pārbaudi, kas pamatota ar 91. pantā 
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informāciju, lai noskaidrotu, vai 
ierosinātais atbalsts no fondiem ir 
pamatots.

minētās informācijas novērtējumu, lielo 
projektu ir novērtējuši pozitīvi, dalībvalsts 
var turpināt lielā projekta izvēli saskaņā 
ar 114. panta 3. punktu. Vadošā iestāde 
paziņo Komisijai par atlasīto lielo 
projektu. Paziņojumā tiek ietverta šāda 
informācija:
a) regulas 114. panta 3. punkta 
c) apakšpunktā minētais dokuments, kurā 
ir norādīta informācija par:
i) struktūru, kas atbild par lielā projekta 
īstenošanu,
ii) aprakstu par ieguldījumu, tā vietu, 
izpildes grafiku un paredzamo lielā 
projekta ieguldījumu attiecīgā prioritārā 
virziena vai virzienu mērķu sasniegšanā,
iii) kopējām izmaksām un kopējām 
attiecināmām izmaksām, ņemot vērā 
54. pantā noteiktās prasības, un
iv) finansējuma plānu un fiziskajiem un 
finanšu rādītājiem attiecībā uz progresa 
uzraudzību, ņemot vērā apzinātos riskus;
b) neatkarīgu ekspertu veiktā kvalitātes 
pārbaude, kurā sniegtas skaidras norādes 
par ieguldījuma iespējamību un lielā
projekta ekonomisko dzīvotspēju.
Uzskata, ka Komisija ir apstiprinājusi 
finanšu ieguldījumus dalībvalsts atlasītā 
lielā projektā, ja trīs mēnešos pēc 
paziņojuma ar īstenošanas aktu nav 
pieņemts lēmums, ar ko noraida attiecīgo 
finanšu ieguldījumu. Komisija finanšu 
ieguldījumu noraida, tikai pamatojoties uz 
to, ka tā konstatējusi būtiskas nepilnības 
neatkarīgu ekspertu veiktajā kvalitātes 
pārbaudē.
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka formātu, kādā sniedzami 
paziņojumi. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 143. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc informācijas 
iesniegšanas dienas pieņem lēmumu

2. Citos gadījumos Komisija novērtē lielo 
projektu, pamatojoties uz 91. pantā 
minēto informāciju, lai noteiktu, vai 
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apstiprināt lielu projektu saskaņā ar 
91. pantu. Minētajā lēmumā nosaka 
fizisko priekšmetu, summu, uz kuru 
attiecas prioritārā virziena 
līdzfinansējuma likme, fiziskos un finanšu 
rādītājus progresa uzraudzībai un 
paredzamo lielā projekta ieguldījumu 
attiecīgā prioritārā virziena vai virzienu 
mērķu sasniegšanā.

vadošās iestādes saskaņā ar 114. panta 
3. punktu atlasītā lielā projekta finanšu 
ieguldījums ir pamatots. Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktu, ne vēlāk kā
trīs mēnešus pēc 91. pantā minētās 
informācijas iesniegšanas dienas pieņem 
lēmumu par atlasītā lielā projekta finanšu 
ieguldījuma apstiprināšanu.

Apstiprināšanas lēmumu pieņem ar 
nosacījumu, ka pirmais būvdarbu līgums 
tiek noslēgts divu gadu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas.

Komisija saskaņā ar 92. panta 1. punktu 
un 92. panta 2. punktu veic 
apstiprināšanu ar noteikumu, ka pirmais 
būvdarbu līgums tiek noslēgts vai —
saskaņā ar PPP struktūrām īstenotu 
darbību gadījumā — PPP līgums starp 
publisko struktūru un privāto sektoru tiek 
parakstīts trīs gadu laikā no
apstiprināšanas dienas. Pēc pienācīgi 
pamatota dalībvalsts pieprasījuma, īpaši 
gadījumā, kad ar lielu projektu 
īstenošanu saistītu administratīvu 
procedūru vai tiesas procesu dēļ rodas 
kavējumi, un ja pieprasījums tiek 
iesniegts trīs gadu laikposmā, Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktu, var pieņemt 
lēmumu pagarināt laikposmu par ne 
vairāk kā diviem gadiem.

3. Ja Komisija atsakās atļaut atbalsta 
piešķiršanu no fondiem lielam projektam, 
tā informē dalībvalsti par atteikuma 
iemeslu 2. punktā noteiktajā termiņā.

3. Ja Komisija neapstiprina finanšu 
ieguldījumu atlasītajā lielajā projektā, tā
savā lēmumā norāda šāda noraidījuma 
iemeslus.

3.a Lielos projektus, par kuriem paziņo 
Komisijai saskaņā ar 1. punktu vai ko 
iesniedz Komisijai apstiprināšanai 
saskaņā ar 2. punktu, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā.

4. Ar lieliem projektiem saistītos 
izdevumus neiekļauj maksājumu
pieteikumos pirms Komisijas
apstiprināšanas lēmuma pieņemšanas.

4. Ar lieliem projektiem saistītos 
izdevumus var iekļaut maksājumu
pieteikumā pēc paziņojuma nosūtīšanas 
saskaņā ar šā panta 1. punktu vai pēc 
iesniegšanas apstiprināšanai saskaņā ar 
2. punktu. Ja Komisija neapstiprina 
dalībvalsts atlasīto lielo projektu, 
izdevumu deklarācija pēc Komisijas
lēmuma pieņemšanas ir attiecīgi jāizlabo.
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Or. en

Grozījums Nr. 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
92.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92.a pants
Lēmumi par lieliem projektiem, uz kuriem 

attiecas pakāpeniska īstenošana
1. Atkāpjoties no 91. panta 1. punkta 
trešās daļas un 92. panta 1. un 2. punkta, 
šajā pantā izklāstītās procedūras piemēro 
darbībai, kas atbilst šādiem 
nosacījumiem:
a) darbību veido iepriekšējā plānošanas 
periodā sāktais otrais vai tam sekojošais 
posms lielajā projektā, kura iepriekšējo 
posmu vai posmus Komisija ir 
apstiprinājusi ne vēlāk kā 2015. gada 
31. decembrī saskaņā ar Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1083/2006; vai tām dalībvalstīm, 
kas iestājās Savienībā pēc 2013. gada 
1. janvāra, — ne vēlāk kā 2016. gada 
31. decembrī;
b) visu lielā projekta posmu attiecināmo 
izmaksu kopsumma pārsniedz attiecīgos 
90. pantā minētos līmeņus;
c) lielā projekta piemērošana un 
Komisijas veikts novērtējums iepriekšējā 
plānošanas periodā attiecas uz visiem 
plānotajiem posmiem;
d) regulas 91. panta 1. punktā minētajā 
informācijā par lielo projektu nav 
būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar 
informāciju, kas par lielo projektu sniegta 
pieteikumā, kurš iesniegts saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, jo 
īpaši attiecībā uz kopējām attiecināmajām 
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izmaksām;
e) tas lielā projekta posms, ko īstenos 
saskaņā ar iepriekšējo plānošanas 
periodu, ir vai būs gatavs izmantošanai 
Komisijas lēmumā paredzētajiem mērķiem 
no tā termiņa, kas noteikts slēgšanas 
dokumentu iesniegšanai attiecīgajai 
darbības programmai vai programmām.
2. Dalībvalsts var sākt lielo projektu atlasi 
saskaņā ar 114. panta 3. punktu un 
iesniegt paziņojumu, kurā ietverti visi 
92. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
paredzētie noteikumi, kā arī 
apstiprinājumu, ka ir izpildīts šā panta 
1. punkta d) apakšpunktā minētais 
nosacījums. Nav vajadzīga neatkarīga 
eksperta veikta informācijas kvalitātes 
pārbaude.
3. Uzskata, ka Komisija ir apstiprinājusi 
finanšu ieguldījumus dalībvalsts atlasītā 
lielā projektā, ja trīs mēnešos pēc 
paziņojuma ar īstenošanas aktu nav 
pieņemts lēmums, ar ko noraida attiecīgo 
finanšu ieguldījumu lielajā projektā. 
Komisija noraida finanšu ieguldījumu 
tikai tad, ja 1. punkta d) apakšpunktā 
minētajā informācijā notikušas būtiskas 
izmaiņas vai ja lielais projekts neatbilst 
attiecīgās darbības programmas vai 
programmu prioritārajam virzienam.
4. Tiek piemēroti 92. panta 3.–6. punkta 
noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
108. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskā palīdzība pēc Komisijas ierosmes Tehniskā palīdzība pēc Komisijas ierosmes
Fondi var atbalstīt tehnisko palīdzību, 
nepārsniedzot maksimālo apjomu, kas ir 
0,35 % no to attiecīgā gada piešķīruma.

Izdarot 83. panta 3. punktā minētos 
atskaitījumus, fondi var atbalstīt tehnisko 
palīdzību, nepārsniedzot maksimālo 
apjomu, kas ir 0,35 % no to attiecīgā gada 
piešķīruma.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
109. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu tehniskā palīdzība Dalībvalstu tehniskā palīdzība

1. Katrs fonds var finansēt tehniskās 
palīdzības darbības, kas ir atbilstīgas 
saskaņā ar jebkuru no pārējiem fondiem.
Summa, ko no fondiem piešķir tehniskajai 
palīdzībai, nepārsniedz 4 % no kopējās 
summas, kas no fondiem piešķirta darbības 
programmām mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” katrā reģionu 
kategorijā.

1. Summa, ko no fondiem piešķir 
tehniskajai palīdzībai, nepārsniedz 4 % no 
kopējās summas, kas no fondiem piešķirta 
darbības programmām mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
katrā reģionu kategorijā.

1.a Katrs fonds var atbalstīt tehniskās 
palīdzības darbības, ko finansē kāds no 
pārējiem fondiem. Neskarot 1. punkta 
noteikumus, piešķīrums no fonda 
tehniskajai palīdzībai attiecīgos gadījumos 
nepārsniedz 10 % no attiecīgā fonda 
kopējā piešķīruma darbības programmām 
dalībvalstī mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” katrā 
reģionu kategorijā.
1.b Atkāpjoties no 60. panta 1. un 
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2. punkta, tehniskās palīdzības darbības 
var īstenot ārpus programmas teritorijas, 
bet Savienības teritorijā, nodrošinot, ka 
darbības sniedz labumu darbības 
programmai, vai tehniskās palīdzības 
darbības programmas gadījumā — citām 
saistītām programmām.
1.c Ja 1. punktā minētos struktūrfondu 
piešķīrumus izmanto to tehniskās 
palīdzības darbību atbalstam, kas attiecas 
uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju, 
darbību izdevumus var īstenot, 
prioritārajā virzienā apvienojot dažādas 
reģionu kategorijas saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un ņemot vērā 
piešķīrumu katrai reģionu kategorijai kā 
daļu no kopējā piešķīruma dalībvalstij.
1.d Atkāpjoties no 1. punkta, ja kopējā 
summa, kas no fondiem piešķirta 
dalībvalstij saskaņā ar mērķi 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” līdz EUR 1 miljardam, 
tehniskajai palīdzībai piešķirto summu 
var palielināt līdz 6 % vai 
EUR 50 000 000.

2. Tehnisko palīdzību sniedz darbības 
programmas viena fonda prioritārā virziena 
veidā vai īpašas darbības programmas 
veidā.

2. Tehnisko palīdzību sniedz darbības 
programmas viena fonda prioritārā virziena 
veidā vai īpašas darbības programmas 
veidā, vai abos veidos.

3. Piešķīrums no fonda tehniskajai 
palīdzībai nepārsniedz 10 % no attiecīgā 
fonda kopējā piešķīruma darbības 
programmām dalībvalstī mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” katrā reģionu kategorijā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
110. pants – 3. un 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” nav augstāka par:

3. Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” nav augstāka par:

a) 85 % attiecībā uz Kohēzijas fondu; a) 85 % attiecībā uz Kohēzijas fondu;
b) 85 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kuru vidējais IKP 
uz vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 85 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs šajā periodā, un attiecībā uz 
tālākajiem reģioniem;

b) 85 % attiecībā uz dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, attiecībā uz 
tālākajiem reģioniem, iekļaujot papildu 
finansējumu, un attiecībā uz dalībvalstīm, 
kurās ir tikai viens NUTS 2. līmeņa 
reģions, kam no 2014. gada 1. janvāra 
piemēros Kohēzijas fonda pārejas perioda 
režīmu;

c) 80 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas 
b) punktā, un kuri 2014. gada 1. janvārī ir 
bijuši atbilstīgi Kohēzijas fonda pārejas 
noteikumiem;

c) 80 % attiecībā uz pārejas reģioniem un
reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt pārejas 
atbalsta finansējumu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 8. panta 1. punktu;

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) punktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % 
no vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites 
periodā, bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
ir vairāk nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs;

svītrots

e) 60 % pārejas reģionos, izņemot 
d) apakšpunktā minētos;

svītrots

f) 50 % vairāk attīstītos reģionos, izņemot
d) apakšpunktā minētos.

f) 50 % vairāk attīstītos reģionos, izņemot
c) apakšpunktā minētos.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 85 %.

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

4. Papildu piešķīruma līdzfinansējuma 
likme NUTS 2. līmeņa reģioniem, kas 
atbilst Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 
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2. pantā noteiktajiem kritērijiem, nav 
augstāka par 50 %.

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
112. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pienākumi Dalībvalstu pienākumi

1. Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
izveidotas darbības programmu pārvaldības 
un kontroles sistēmas saskaņā ar 62. un 
63. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
izveidotas darbības programmu pārvaldības 
un kontroles sistēmas saskaņā ar 62. un 
63. pantu.

2. Dalībvalstis novērš, konstatē un izlabo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar jebkuriem 
kavējuma procentiem. Tās ziņo Komisijai 
par šādiem pārkāpumiem un informē to par 
saistīto administratīvo procedūru un 
tiesvedības gaitu.

2. Dalībvalstis novērš, konstatē un izlabo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar jebkuriem 
kavējuma procentiem. Tās ziņo Komisijai 
par pārkāpumiem, kas pārsniedz 
EUR 10 000 no fondu sniegtā 
ieguldījuma, un informē to par saistīto 
administratīvo procedūru un tiesvedības
būtisku virzību.

Dalībvalstis neziņo Komisijai par 
pārkāpumiem šādos gadījumos:
a) gadījumi, kad pārkāpuma vienīgais 
aspekts ir tas, ka atbalsta saņēmēja 
bankrota dēļ pilnīgi vai daļēji nav izpildīta 
līdzfinansētajā darbības programmā 
iekļauta darbība;
b) gadījumi, par kuriem atbalsta saņēmējs 
brīvprātīgi paziņojis vadošajai iestādei vai 
sertifikācijas iestādei, pirms kāda no tām 
pati tos ir konstatējusi, vai nu pirms vai 
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pēc valsts ieguldījuma izmaksāšanas;
c) gadījumi, kurus vadošā iestāde vai 
sertifikācijas iestāde ir konstatējusi un 
koriģējusi pirms attiecīgo izdevumu 
iekļaušanas Komisijai iesniegtajā 
izdevumu deklarācijā.
Visos pārējos gadījumos, jo īpaši tajos, 
kad pārkāpumi ir izdarīti pirms bankrota, 
vai gadījumos, kad pastāv aizdomas par 
krāpšanu, Komisijai ziņo par 
konstatētajiem pārkāpumiem un par 
preventīvajiem un korektīvajiem 
pasākumiem, kas ar tiem saistīti.

Ja atbalsta saņēmējam nepamatoti 
samaksātās summas nevar atgūt dalībvalsts 
vainas vai nolaidības dēļ, dalībvalsts ir 
atbildīga par attiecīgo summu atlīdzināšanu 
Savienības vispārējā budžetā.

Ja atbalsta saņēmējam nepamatoti 
samaksātās summas nevar atgūt dalībvalsts 
vainas vai nolaidības dēļ, dalībvalsts ir 
atbildīga par attiecīgo summu atlīdzināšanu 
Savienības vispārējā budžetā. Dalībvalsts 
var pieņemt lēmumu neatgūt nepamatoti 
samaksātu summu, ja summa, kas 
jāatgūst no atbalsta saņēmēja, 
nepārsniedz EUR 250 no fondu sniegtā 
ieguldījuma, neskaitot procentus.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par šajā 
punktā minētajiem dalībvalstu 
pienākumiem.

Komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 142. pantu, kuros paredz 
sīki izstrādātus papildu noteikumus par
kritērijiem attiecībā uz pārkāpumiem, par 
kuriem jāziņo, iesniedzamajiem datiem un 
nosacījumiem un procedūrām, kas 
jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir 
jāveic neatgūstamo summu atmaksa.

Komisija, ievērojot 143. panta 2. punktā 
paredzēto konsultēšanās procedūru, 
pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem 
nosaka ziņošanas biežumu un 
izmantojamo ziņojumu formātu.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā
2014. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un
vadošajām iestādēm, sertifikācijas
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām varētu veikt, 
izmantojot tikai elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā
2015. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un
vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi, 
revīzijas iestādi un starpniekinstitūcijām 
varētu veikt, izmantojot elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

Šādas sistēmas veicina sadarbspēju ar Šādas sistēmas veicina sadarbspēju ar 
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valstu un Savienības sistēmām un ļauj 
atbalsta saņēmējiem iesniegt visu pirmajā 
daļā prasīto informāciju tikai vienreiz.

valstu un Savienības sistēmām un ļauj 
atbalsta saņēmējiem iesniegt visu pirmajā 
daļā prasīto informāciju tikai vienreiz.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
informācijas apmaiņu saskaņā ar šo 
punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 143. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
informācijas apmaiņu saskaņā ar šo 
punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 143. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Šā punkta pirmo, otro un trešu daļu 
nepiemēro EJZF.

Šā punkta pirmo, otro un trešu daļu 
nepiemēro EJZF.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
114. pants – 8., 9. un 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija saskaņā ar 142. pantu pieņem
deleģētus aktus, kuros nosaka 2. punkta 
d) apakšpunktā minētās informācijas 
apmaiņas modalitātes.

8. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros
paredz noteikumus par informāciju 
attiecībā uz datiem, ko datorizētā veidā 
reģistrē un glabā uzraudzības sistēmā, kas 
izveidota saskaņā ar 2. punkta 
d) apakšpunktu.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros 
nosaka tehniskās specifikācijas sistēmai, 
kas izveidota saskaņā ar 2. punkta 
d) apakšpunktu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 143. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

9. Komisija saskaņā ar 142. pantu pieņem
deleģētus aktus, kuros paredz noteikumus
par 4. punkta d) apakšpunktā minētās 
revīzijas izsekojamības kārtību.

9. Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātas obligātas prasības
par 4. punkta d) apakšpunktā minētās 
revīzijas izsekojamību attiecībā uz 
sertifikācijas iestādes, vadošas iestādes, 
starpniecības iestāžu un atbalsta 
saņēmēju līmenī veicamo grāmatvedības 
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uzskaiti un glabājamajiem 
apliecinošajiem dokumentiem.

10. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus,
pieņem 4. punkta e) apakšpunktā minētās 
pārvaldības deklarācijas paraugu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

101. Komisija atbilstīgi 143. panta 
2. punktā minētajai konsultēšanās 
procedūrai pieņem īstenošanas aktus,
kuros paredz vienotus noteikumus 
attiecībā uz šā panta 4. punkta 
e) apakšpunktā minētās pārvaldības 
deklarācijas paraugu.
1 Piezīme. Pēc ievades jāturpina 
apspriedes par īstenošanas aktu noteikumu 
piemērotu valodas redakciju. Kurš 
IEVADA?

Or. en

Grozījums Nr. 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
116. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas iestādes funkcijas Revīzijas iestādes funkcijas
1. Revīzijas iestāde nodrošina pārvaldības 
un kontroles sistēmu, atbilstošas darbību 
izlases un gada pārskatu revīzijas 
veikšanu.

1. Revīzijas iestāde nodrošina darbības 
programmu pārvaldības un kontroles
sistēmas pienācīgu darbību un atbilstošas 
darbību izlases revīzijas veikšanu, 
pamatojoties uz deklarētajiem 
izdevumiem.

Deklarēto izdevumu revīziju veic, 
izmantojot izlases paraugu un parasti —
pamatojoties uz statistikas atlases 
metodēm.
Lai pieņemtu profesionālu lēmumu 
revīzijas iestāde ar statistiku atlasi 
nesaistītu metodi var izmantot pienācīgi 
pamatotos gadījumos saskaņā ar 
starptautiskajiem revīzijas standartiem un 
jebkurā gadījumā, ja darbību skaits vienā 
grāmatvedības gadā nav pietiekams, lai 
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izmantotu statistikas metodi.
Šajā gadījumā atlases lielums ir 
pietiekams, lai revīzijas iestāde sagatavotu 
derīgu revīzijas atzinumu saskaņā ar 
Finanšu regulas 59. panta 5. punkta 
b) apakšpunktu.
Ar statistiku nesaistītā atlases metode 
ietver vismaz 5 % no darbībām, attiecībā 
uz kurām grāmatvedības gadā Komisijai 
ir iesniegtas izdevumu deklarācijas, un 
10 % no izdevumiem, par kuriem 
Komisijai grāmatvedības gadā ir iesniegta 
deklarācija.

Lai paredzētu nosacījumus, kas jāievēro 
šādās revīzijās, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu.

svītrots

2. Ja revīzijas veic cita struktūra, nevis 
revīzijas iestāde, revīzijas iestāde 
nodrošina, lai jebkurai šādai struktūrai būtu 
vajadzīgā funkcionālā neatkarība.

2. Ja revīzijas veic cita struktūra, nevis 
revīzijas iestāde, revīzijas iestāde 
nodrošina, lai jebkurai šādai struktūrai būtu 
vajadzīgā funkcionālā neatkarība.

3. Revīzijas iestāde nodrošina, lai revīzijas 
darbā tiktu ievēroti starptautiski atzīti 
revīzijas standarti.

3. Revīzijas iestāde nodrošina, lai revīzijas 
darbā tiktu ievēroti starptautiski atzīti 
revīzijas standarti.

4. Sešu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas iestāde 
sagatavo revīzijas stratēģiju revīziju 
veikšanai. Revīzijas stratēģijā izklāsta 
revīzijas metodoloģiju, metodi darbību 
atlasei revīzijas mērķiem un revīziju 
plānošanu saistībā ar kārtējo grāmatvedības 
gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības 
gadiem. Revīzijas stratēģiju atjaunina katru 
gadu, sākot no 2016. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot. Ja uz vairāk nekā 
vienu darbības programmu attiecas vienota 
pārvaldības un kontroles sistēma, 
attiecīgajām darbības programmām var 
sagatavot vienu revīzijas stratēģiju. Revīzijas 
iestāde pēc pieprasījuma iesniedz revīzijas 
stratēģiju Komisijai.

4. Astoņu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas iestāde 
sagatavo revīzijas stratēģiju revīziju 
veikšanai. Revīzijas stratēģijā izklāsta 
revīzijas metodiku, metodi darbību atlasei 
revīzijas mērķiem un revīziju plānošanu 
saistībā ar kārtējo grāmatvedības gadu un 
diviem nākamajiem grāmatvedības gadiem. 
Revīzijas stratēģiju atjaunina katru gadu, 
sākot no 2016. gada līdz 2022. gadam 
ieskaitot. Ja uz vairāk nekā vienu darbības 
programmu attiecas vienota pārvaldības un 
kontroles sistēma, attiecīgajām darbības 
programmām var sagatavot vienu revīzijas 
stratēģiju. Revīzijas iestāde pēc 
pieprasījuma iesniedz revīzijas stratēģiju 
Komisijai.

5. Revīzijas iestāde sagatavo: 5. Revīzijas iestāde sagatavo:

i) revīzijas atzinumu par iepriekšējā 
grāmatvedības gada pārskatiem, kurā 

i) revīzijas atzinumu saskaņā ar Finanšu 
regulas 59. panta 5. punkta 
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norāda gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, pārvaldības un 
kontroles sistēmas darbību un pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību;

b) apakšpunktu;

ii) gada kontroles ziņojumu, kurā izklāsta
iepriekšējā grāmatvedības gadā veikto 
revīziju secinājumus.

ii) kontroles ziņojumu, kurā izklāsta
saskaņā ar 116. panta 1. punktu veikto 
revīziju galvenos secinājumus, tostarp 
konstatētās pārvaldības un kontroles 
sistēmu nepilnības un ierosinātos un 
īstenotos korektīvos pasākumus.

Šā punkta ii) apakšpunktā minētajā 
ziņojumā izklāsta visus pārvaldības un 
kontroles sistēmā konstatētos trūkumus 
un visus korektīvos pasākumus, kas veikti 
vai ko ierosināts veikt.

svītrots

Ja uz vairāk nekā vienu darbības 
programmu attiecas vienota pārvaldības un 
kontroles sistēma, ii) apakšpunktā prasīto 
informāciju var sagrupēt vienā atsevišķā 
ziņojumā.

Ja uz vairāk nekā vienu darbības 
programmu attiecas vienota pārvaldības un 
kontroles sistēma, ii) apakšpunktā prasīto 
informāciju var sagrupēt vienā atsevišķā 
ziņojumā.

6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem revīzijas stratēģijas, revīzijas 
atzinuma un gada kontroles ziņojuma 
paraugus, kā arī 4. punktā minētās atlases 
metodoloģiju. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem revīzijas stratēģijas, revīzijas 
atzinuma un gada kontroles ziņojuma 
paraugus. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 143. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

6.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 142. pantu, lai 
noteiktu darbības revīzijas un pārskatu 
revīzijas apjomu un saturu, kā arī metodi 
1. punktā minēto darbību atlasei.

7. Īstenošanas noteikumus attiecībā uz
tādu datu izmantošanu, kuri savākti 
revīzijās, ko veikuši Komisijas ierēdņi vai 
Komisijas pilnvaroti pārstāvji, Komisija 
pieņem saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par
tādu datu izmantošanu, kuri savākti 
revīzijās, ko veikuši Komisijas ierēdņi vai 
Komisijas pilnvaroti pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FINANŠU INSTRUMENTU 
ĪSTENOŠANA —  FINANSĒŠANAS 

NOLĪGUMI
1. Ja finanšu instrumentu īsteno atbilstoši 
šīs regulas 33. panta 4. punkta a) un 
b) apakšpunktam, finansēšanas nolīgumā 
iekļauj noteikumus ieguldījumiem no 
programmas finanšu instrumentā un 
iekļauj vismaz šādus noteikumus:
a) ieguldījumu stratēģiju vai politiku, 
tostarp īstenošanas noteikumus, finanšu 
produktu piedāvājamu, gala 
mērķsaņēmējus un paredzēto kombināciju 
ar dotāciju atbalstu (ja tāda ir);
b) uzņēmējdarbības plānu vai līdzvērtīgu 
dokumentu par finanšu instrumentu, ko 
īstenos, tostarp paredzamo sviras efektu, 
kas minēts 32. panta 2. punktā;
c) rezultātu mērķus, kuru sasniegšanu 
paredz no attiecīgā finanšu instrumenta, 
lai veicinātu atbilstošās prioritātes 
konkrēto mērķu un rezultātu īstenošanu;
d) noteikumus ieguldījumu īstenošanas 
un darījumu plūsmas uzraudzībai, tostarp 
ziņošanai par finanšu instrumentiem 
fondu fondiem un/vai vadošai iestādei, lai 
nodrošinātu atbilstību 40. pantam;
e) revīzijas prasības, piemēram, 
minimālās prasības dokumentiem, kas 
jāglabā finanšu instrumenta līmenī (un 
atbilstošos gadījumos fondu fondu 
līmenī), un prasības attiecībā uz 
atsevišķas uzskaites glabāšanu dažādiem 
atbalsta veidiem saskaņā ar 32. panta 5. 
un 6. punktu (atbilstošos gadījumos), 
tostarp noteikumus un prasības attiecībā 
uz valsts revīzijas iestāžu, Komisijas 
revidentu un Eiropas Savienības Revīzijas 
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palātas pieeju dokumentiem, lai 
nodrošinātu skaidru revīzijas 
izsekojamību atbilstoši 34. pantam;
f) prasības un procedūru pakāpenisku 
ieguldījumu, ko programma nodrošina 
saskaņā ar 35. pantu, pārvaldībai, kā arī 
darījumu plūsmas prognozi, tostarp 
prasības fiduciārai/atsevišķai uzskaitei, 
kas noteiktas 33. panta 8. punktā;
g) prasības un procedūras procentu un 
citu ieņēmumu, kas gūti 37. panta 
izpratnē, pārvaldībai, tostarp 
pieņemamiem darījumiem ar naudas 
līdzekļiem/ieguldījumiem, kā arī attiecīgo 
pušu pienākumiem un saistībām;
h) noteikumus par finanšu instrumentu 
radīto pārvaldības izmaksu vai 
pārvaldības maksas aprēķinu un izmaksu;
i) noteikumus par līdzekļu, kas 
attiecināmi uz atbalstu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
atkārtotu izmantošanu līdz atbilstības 
laikposma beigām saskaņā ar 38. pantu;
j) noteikumus par līdzekļu, kas 
attiecināmi uz atbalstu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
izmantošanu pēc atbilstības laikposma 
beigām saskaņā ar 39. pantu un par 
finanšu instrumenta izmantošanas 
pārtraukšanas politiku saistībā ar 
ieguldījumu no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem;
k) nosacījumus par iespējamu 
programmas ieguldījumu finanšu 
instrumentos, tostarp atbilstošos 
gadījumos fondu fondos, atsaukšanu vai 
daļēju atsaukšanu;
l) noteikumus nolūkā nodrošināt, ka 
struktūras, kas īsteno finanšu 
instrumentus, tos pārvalda neatkarīgi un 
saskaņā ar atbilstošiem profesionāliem 
standartiem, darbojas vienīgi pušu, kas 
nodrošina ieguldījumus finanšu 
instrumentā, interesēs;
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m) noteikumus finanšu instrumenta 
slēgšanai.
Turklāt gadījumos, kad finanšu 
instrumenti izveidoti, izmantojot fondu 
fondu, finansēšanas nolīgumā starp 
vadošo iestādi un struktūru, kas īsteno 
fondu fondu, jānosaka noteikumi 
struktūru, kas īsteno finanšu 
instrumentus, novērtēšanai un atlasei, 
tostarp attiecībā uz aicinājumiem izteikt 
interesi vai publiskā iepirkuma 
procedūrām.
2. Stratēģijas dokumentos, kas minēti 
33. panta 4. punktā, saistībā ar finanšu 
instrumentiem, ko īsteno atbilstoši 
33. panta 4. punkta c) apakšpunktam, 
iekļauj vismaz šādus noteikumus:
a) finanšu instrumenta ieguldījumu 
stratēģiju vai politiku, paredzēto parādu 
vispārīgus noteikumus, mērķa saņēmējus 
un atbalstāmās darbības;
b) uzņēmējdarbības plānu vai līdzvērtīgu 
dokumentu par finanšu instrumentu, ko 
īstenos, tostarp paredzamo sviras efektu, 
kas minēts 32. panta 2. punktā;
c) līdzekļu, kas attiecināmi uz atbalstu no 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem, izmantošanu un atkārtotu 
izmantošanu saskaņā ar Kopīgo 
noteikumu regulas 37., 38. un 39. pantu;
d) finanšu instrumenta īstenošanas 
uzraudzību un ziņošanu, lai nodrošinātu 
atbilstību 40. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
IIIc pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESF daļa struktūrfondu resursos 
2014.–2020. gadam, atņemot mērķim 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” paredzētos 
resursus un atņemot atbalstu, ko sniedz 
atbalsta instruments trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem, ir noteikts vienāds ar 
attiecīgajai dalībvalstij ESF paredzēto 
daļu programmās konverģences un 
reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķu īstenošanai 2007.–
2013. gadā. Lai aprēķinātu šo summu, 
atbalsta instrumenta sadalījumu 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem paredzētajam 
instrumentam aprēķina proporcionāli 
struktūrfondu resursu kopējam 
sadalījumam mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” dalībvalstij.
2. Šai daļai pieskaita katrai dalībvalstij 
paredzētu papildu summu, lai 
nodrošinātu, ka ESF daļa, ko veido 
procentuālā daļa no visiem ES līmenī 
piešķirtajiem struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļiem, izņemot Kohēzijas fonda 
atbalstu transporta infrastruktūrai 
saskaņā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu un 
struktūrfondu sniegto atbalstu 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem, katrai 
dalībvalstij nav mazāka par 23,1 %.
3. Papildu procentuālo daļu, kas 
jāpieskaita 1. posmā noteiktajai daļai, 
nosaka atbilstīgi dalībvalsts 
nodarbinātības līmenim (20–64 gadi veci 
cilvēki) atsauces gadā —2012. gadā. 
Dalībvalstīm, kuru nodarbinātības līmenis 
ir 65 % vai zemāks, pieskaita papildu daļu 
1,7 % apmērā. Ja nodarbinātības līmenis 
ir augstāks par 65 %, bet nav augstāks par 
70 %, papildu daļa ir 1,2 %. Ja 
nodarbinātības līmenis ir augstāks par 
70 %, bet nav augstāks par 75 %, papildu 
daļa ir 0,7 %. Dalībvalstīm, kuru 
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nodarbinātības līmenis ir augstāks par 
75 %, summa nav jāpalielina.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
XXX pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XXX pielikums
Vienotās likmes projektiem, no kuriem 

gūst ienākumus
Nozare Vienotā 

likme
1 AUTOTRANS

PORTS
30 %

2 DZELZCEĻŠ 20 %
3 PILSĒTAS 

TRANSPORT
S

20 %

4 ŪDENS 25 %
5 CIETIE 

ATKRITUMI
20 %

Or. en


