
DT\796978LV.doc PE430.764v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

26.11.2009

DARBA DOKUMENTS
par EK priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par vispārīgiem 
noteikumiem par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz 
dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

Reģionālās attīstības komiteja

Referents: Evgeni Kirilov



PE430.764v01-00 2/3 DT\796978LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Šī dokumenta mērķis
2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas līgums.

Jaunie noteikumi ir horizontāli piemērojami gan attiecībā uz visām politikas jomām, gan 
kohēzijas politikas nozaru raksturu.

Jaunajos noteikumos ir ietverts nopietns apsvērums par to, kā rīkoties saistībā ar priekšlikumu 
grozīt vispārējos noteikumus, kuri pašlaik tiek apspriesti, un pilnīgu skaidrību par iespējām un 
ierobežojumiem, kas iezīmēs nākamo mēnešu darbu pie šī dokumenta.
Tādēļ pārredzamības un skaidrības nolūkā referents uzskata par lietderīgu iepazīstināt 
komiteju ar pašreizējo situāciju un pēdējo notikumu attīstību saistībā ar šo dokumentu.

Pamatinformācija
Ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Līguma par Eiropas Savienības darbību 177. pants 
(iepriekš Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 161. pants) kļūst par jauno juridisko pamatu 
vispārējo noteikumu grozījumu pieņemšanai, un piemērojamā procedūra mainās no 
piekrišanas uz parasto likumdošanas procedūru. 
Šīs izmaiņas rada dažas ļoti konkrētas un tūlītējas sekas attiecībā uz nepieciešamiem 
procedūras posmiem, kā arī Parlamenta jauno pilnvaru īstenošanu šai jomā. 
Eiropas Parlamenta nostāja sarunās par šo dokumentu krasi mainās, ņemot vērā tā iegūto 
vienlīdzīgo stāvokli ar Padomi, un piešķir tam tiesības, ja ir vēlme, grozīt Komisijas 
priekšlikumu. 

Jūsu referents uzskata, ka saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Parlaments var un tam būtībā 
jāveic daudz nozīmīgāks darbs, kas agrāk vairākkārt tika darīts, bet ko traucēja no tiesiskā 
regulējuma izrietošie ierobežojumi. 

Neatbildētie jautājumi...
Pēdējo mēnešu laikā komiteja jau trīs reizes ir iekļāvusi šo dokumentu savā darba kārtībā, 
neskatoties uz to, ka Padome politiskās vienošanās trūkuma dēļ nebija iesniegusi lietu 
izskatīšanai Parlamentā. 

Tas tika darīts pēc labākās gribas, lai veicinātu diskusiju un būtu gatavība rīkoties pēc tam, 
kad būtu notikusi oficiāla konsultēšanās ar Parlamentu.

1. decembris automātiski nozīmēja lietas pārnešanu uz koplēmuma procedūru.
Tas izraisa dažas juridiskas un praktiskas neskaidrības, kas steidzami jānoskaidro, lai darbs 
varētu turpināties. 
1. Pirmkārt, jānoskaidro, kad varēs uzskatīt, ka ar Parlamentu ir notikusi oficiāla 

konsultēšanās. Komisija paziņoja, ka tā gatavojas nosūtīt tā saucamo „vispārējo 
paziņojumu” ar nepieņemto priekšlikumu sarakstu, kurus skāruši jaunie noteikumi un 
izmaiņas pieņemšanas procedūrā. Līdz tam oficiāls darbs komitejā nevar sākties.
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2. Otrkārt, nav skaidrs, kurš priekšlikums faktiski tiks nosūtīts un veidos pamatu darbam 
komitejā, vai sākotnējais teksts, ko Komisija apstiprināja 2009. gada 22. jūlijā, vai arī 
jaunais priekšlikums, kurā ņemta vērā Pastāvīgajā pārstāvju komitejā (COREPER)
20. novembrī panāktā kompromisa vienošanās.

3. Turklāt jaunais līgums paredz, ka neskaitot Padomi un Parlamentu, priekšlikums tiek 
nosūtīts 27 dalībvalstu parlamentiem, kuriem astoņu nedēļu laikā jāsniedz savs 
atzinums par priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam. Šajā posmā Komisijas 
un Parlamenta interpretācija par to, vai jānosūta arī nepieņemtie priekšlikumi, atšķiras. 
Lai arī dalībvalstu parlamentu atzinumi nav saistoši, šajā laikā ne Padome, ne arī 
Parlaments nevar pieņemt oficiālu vienošanos. Tādēļ ir ļoti svarīgi rast kopīgu izpratni 
šajā jautājumā, lai vēlāk izvairītos no likumīgām prasībām par procedūras leģitimitāti.

4. Visbeidzot, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai ir radies kompetenču konflikts 
saistībā ar šo lietu, un Komiteju priekšsēdētāju konferencei ir iesniegts lūgums šo lietu 
pilnībā uzdot Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai vai kā alternatīvu piemērot 
Reglamenta 50. pantu (iesaistītā komiteja).

...un turpmākie soļi
Tiklīdz būs noskaidroti visi šie elementi un notikusi konsultēšanās ar Parlamentu, sāksies 
darbs pie dokumenta satura. Tomēr priekšnoteikums darba uzsākšanai ir kompetenču 
konflikta atrisināšana starp Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju (EMPL) un 
Reģionālās attīstības komiteju (REGI).

Tādēļ iepazīstināšana ar ziņojuma projektu REGI komitejas sanāksmē janvārī galvenokārt 
būs atkarīga no Komiteju priekšsēdētāju konferencē pieņemtā lēmuma šai jautājumā.

Ja būs neskaidrības, jūsu referents janvārī iepazīstinās ar otru darba dokumentu, analizējot 
priekšlikuma satura detaļas, kas līdz tam, cerams, būs noskaidrots.


