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par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz konkrētām normām, kuras saistītas ar 
finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti 
saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas 
noteikumiem konkrētām dalībvalstīm
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Grozījums Nr. 14
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ar Regulu (ES) Nr…/... [Kopīgo 
noteikumu regula] piešķīrumus 
dalībvalstīm ierobežo līdz 110 % no 2007.–
2013. gada periodam paredzētā apjoma 
reālajā izteiksmē. Dalībvalstīm, kuras skar 
šis ierobežojums, vajadzīgs turpmāk 
pasargāt pret 2007.-2013. gada perioda 
piešķīrumu saistību automātiskas 
atcelšanas risku.

(6) Ar Regulu (ES) Nr…/... [Kopīgo 
noteikumu regula] piešķīrumus 
dalībvalstīm ierobežo līdz 110 % no 2007.–
2013. gada periodam paredzētā apjoma 
reālajā izteiksmē. Dalībvalstīm, kuras skar 
šis ierobežojums, vajadzīgs turpmāk 
pasargāt pret 2007.-2013. gada perioda 
piešķīrumu saistību automātiskas 
atcelšanas risku. Dažu citu dalībvalstu 
piešķīruma līmenis reālajā izteiksmē pat 
pazemināsies salīdzinājumā ar 2007.–
2013. gada perioda piešķīrumu.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jan Březina

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Termiņš minēto budžeta saistību 
automātiskas atcelšanas (attiecībā uz 
2011. un 2012. gadu) aprēķināšanai būtu 
par vienu gadu jāpagarina, savukārt
2012. gada budžeta saistībām, kas
2015. gada 31. decembrī joprojām nebūs 
noslēgtas, līdz 2015. gada 31. decembrim 
ir jābūt pamatotām. Tādējādi būtu vieglāk 
apgūt finansējumu, par kuru ir uzņemtas 
saistības attiecībā uz darbības 
programmām dalībvalstīs, ko skar 

(9) Termiņš minēto budžeta saistību 
automātiskas atcelšanas (attiecībā uz 2011., 
2012. un 2013. gadu) aprēķināšanai būtu 
par vienu gadu jāpagarina, savukārt
2013. gada budžeta saistībām, kas
2016. gada 31. decembrī joprojām nebūs 
noslēgtas, līdz 2016. gada 31. decembrim 
ir jābūt pamatotām. Tādējādi būtu vieglāk 
apgūt finansējumu, par kuru ir uzņemtas 
saistības attiecībā uz darbības 
programmām dalībvalstīs, kuru IKP 
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turpmāko kohēzijas politikas piešķīrumu 
ierobežošana 110 % apmērā no 2007.–
2013. gadam paredzētā apjoma reālā 
izteiksmē. Šāds elastīgums ir nepieciešams, 
lai novērstu, ka programmas tiek īstenotas 
lēnāk, nekā plānots, jo īpaši šajās 
dalībvalstīs.

periodā no 2001. līdz 2003. gadam bija 
zemāks par 85 % no ES-25 valstu vidējā 
IKP tajā pašā periodā. Šāds elastīgums ir 
nepieciešams, lai novērstu, ka programmas 
tiek īstenotas lēnāk, nekā plānots, jo īpaši 
šajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a regulas 56. panta 1. punktu groza 
šādi:
„1. Izdevumi, tostarp lielajiem 
projektiem, ir atbilstīgi fondu atbalstam, 
ja tie faktiski veikti laikposmā no dienas, 
kad darbības programmas iesniegtas 
Komisijai, vai no 2007. gada 1. janvāra –
atkarībā no tā, kura diena ir agrāk, –
līdz 2016. gada 31. decembrim. Darbības 
nedrīkst būt pabeigtas pirms atbilstības 
sākuma dienas.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar referenta priekšlikumu pagarināt saistību automātisku atcelšanu par vienu gadu 
atbilstības galīgais termiņš ir 2016. gada 31. decembris.

Grozījums Nr. 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
77. pants – 2. punkts un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. regulas 77. panta 6. punktu svītro; 1. regulas 77. pantu groza šādi:
a) panta 2. punkta ievadfrāzi aizstāj ar
šādu ievadfrāzi:
„2. Atkāpjoties no 53. panta 2. punkta, 
no 53. panta 4. punkta otrā teikuma, kā 
arī no III pielikumā noteiktajiem 
maksimālajiem apjomiem, starpposma 
maksājumus un noslēguma maksājumus 
palielina par summu, kas atbilst desmit 
procentu punktiem virs katram 
prioritārajam virzienam piemērojamās 
līdzfinansējuma likmes, bet 
nepārsniedzot 100 %, ko piemēro nesen 
deklarēto atbilstīgo izdevumu summai 
katrā apstiprinātajā izdevumu 
deklarācijā, kas iesniegta pēc dienas (..), 
kad dalībvalsts atbilst kādam no 
turpmāk minētajiem nosacījumiem, un 
līdz plānošanas perioda beigām: ”
b) panta 6. punktu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jan Březina

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
93. pants – 2.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"2.b Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas 
un 2. punkta, dalībvalstīm, kam paredzētie 
piešķīrumi kohēzijas politikas ietvaros 
2014.–2020. gada plānošanas periodā ir 
ierobežoti 110 % apmērā no 2007.–

"2.b Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas 
un 2. punkta, dalībvalstīm, kuru IKP 
periodā no 2001. līdz 2003. gadam bija 
zemāks par 85 % no ES-25 valstu vidējā 
IKP tajā pašā periodā, kā norādīts 
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2013. gadam paredzētā apjoma reālā 
izteiksmē, 1. punktā minētais termiņš ir 
31. decembris trešajā gadā pēc gada, kad 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu darbības 
programmām noteiktas budžeta gada 
saistības 2007.–2012. gadam.”;

III pielikumā, 1. punktā minētais termiņš 
ir 31. decembris trešajā gadā pēc gada, kad 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu darbības 
programmām noteiktas budžeta gada 
saistības 2007.–2013. gadam.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums palīdzētu mazāk attīstītām valstīm izmantot ES finanšu avotus, lai nodrošinātu 
ieguldījumus, kas veicina ekonomikas izaugsmi un darbavietu radīšanu, turklāt tas 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi starp iesaistītajām dalībvalstīm. Saistību atcelšanas 
noteikums vienādotu termiņu nosacījumus pašreizējā un turpmākā plānošanas periodā, kas 
palīdzētu valstīm īstenot sagatavotos ieguldījumu projektus un izmantot naudu, kas piešķirta 
Eiropas Savienības konkurētspējas nolūkos.

Grozījums Nr. 19
László Surján, Tamás Deutsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr to piemēro dalībvalstīm ar 
atpakaļejošu datumu, sākot ar dienu, kad 
šīm dalībvalstīm tika darīta pieejama 
finansiālā palīdzība saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 77. panta 
2. punktu.

Or. en


