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GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
29. pants – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzot pārskatītus vai jaunus 
izdevumu priekšlikumus, Komisija 
novērtē ar ierosināto tiesību aktu saistīto 
administratīvo un kontroles sistēmu 
izmaksas, kā arī pieļaujamo kļūdas risku 
katram līdzekļu veidam.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Likumdevēja iestāde saskaņā ar LESD 
322. pantā noteiktu procedūru lemj par 
pieļaujamā kļūdas riska līmeni piemērotā 
budžeta daļu apkopojumā. Šo lēmumu ņem 
vērā ikgadējās budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras laikā saskaņā ar 
157. panta 2. punktu. 

Likumdevēja iestāde lemj par pieļaujamā 
kļūdas riska līmeni piemērotā budžeta daļu 
apkopojumā. Šo lēmumu ņem vērā 
ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūras laikā saskaņā ar 157. panta 
2. punktu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, pārvaldot Savienības 
līdzekļus, ievēro pareizas finanšu vadības, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principus un nodrošina Savienības 
darbības atpazīstamību. Šim nolūkam 
dalībvalstis izpilda kontroles un revīzijas 
pienākumus un uzņemas izrietošos 
pienākumus, kas noteikti šajā regulā. 
Nozaru noteikumos var būt noteikti 
papildu noteikumi.

1. Ja Komisija budžeta izpildi nodrošina, 
īstenojot dalītu pārvaldību, budžeta 
izpildes funkcijas deleģē dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, pildot uzdevumus saistībā 
ar budžeta izpildi, novērš, atklāj un koriģē 
pārkāpumus un krāpšanu. Šim nolūkam 
tās veic iepriekšējas un vēlākas kontroles, 
tostarp vajadzības gadījumā pārbaudes uz 
vietas, lai nodrošinātu no budžeta 
finansēto darbību efektīvu un pareizu 
izpildi, nepareizi izmaksāto līdzekļu 
atgūšanu un tiesvedības uzsākšanu 
vajadzības gadījumā.

2. Neskarot attiecīgajās nozaru regulās 
paredzētos papildu noteikumus un lai 
dalītas pārvaldības režīmā nodrošinātu, 
ka līdzekļi tiek izlietoti atbilstīgi 
piemērojamiem noteikumiem un 
principiem, dalībvalstis veic visus 
likumdošanas, regulatīvos un 
administratīvos vai cita veida pasākumus, 
kas nepieciešami, lai aizsargātu 
Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā 
dalībvalstis:

Dalībvalstis piemēro saņēmējiem 
iedarbīgus, preventīvus un samērīgus 
sodus, kā to paredz nozaru noteikumi un 
valstu tiesību akti.

a) pārliecinās, ka no budžeta finansētās 
darbības patiešām tiek īstenotas, un 
nodrošina to pareizu izpildi;

b) novērš, atklāj un koriģē pārkāpumus 
un krāpšanu;
c) atgūst nepamatoti izmaksātus vai 
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nepareizi izlietotus, vai pārkāpumu vai 
kļūdu dēļ zaudētus līdzekļus.
Komisija novērtē dalībvalstīs izveidotās 
sistēmas, pamatojoties uz dalībvalsts 
pieteikumu, veicot pati savu riska 
novērtējumu vai piemērojot konkrētai 
nozarei paredzētos noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akreditējošā iestāde ir atbildīga par 
struktūras uzraudzību un visiem 
nepieciešamajiem pasākumiem, tostarp 
akreditācijas apturēšanu un atcelšanu, 
kas veicami, lai novērstu trūkumus tās 
darbā.

Akreditējošā iestāde ir atbildīga par to, lai, 
pamatojoties uz pieejamiem revīziju un 
kontroļu rezultātiem, tiktu uzraudzīta 
akreditēto struktūru atbilstība 
akreditācijas kritērijiem. Akreditējošā 
iestāde veic visus nepieciešamos 
pasākumus, cita starpā arī aptur vai atceļ 
akreditāciju, lai novērstu trūkumus 
akreditētajai struktūrai uzticēto uzdevumu 
izpildē.

Dalībvalstīs akreditētās struktūras veic 
šādas funkcijas:
a) veic pārbaudes un ievieš lietderīgu un 
efektīvu iekšējās kontroles sistēmu;
b) līdz nākamā finanšu gada 1. martam 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus:
i) gada pārskatus par izdevumiem, kas 
izdarīti, pildot uzticētos uzdevumus, un 
kas iesniegti Komisijai līdzekļu atmaksas 
nolūkā, tostarp arī par līdzekļu 
saņēmējiem izmaksātajām summām, kuru 
gadījumā ir uzsākta līdzekļu atgūšanas 
procedūra;
ii) veikto revīziju un pārbaužu rezultātu 
kopsavilkumu, tostarp sistēmisku vai 
atkārtotu trūkumu analīzi, kā arī veiktās 



PE464.804v01-00 6/9 PA\866369LV.doc

LV

vai plānotās darbības šo trūkumu 
novēršanai un šo darbību rezultātus;
iii) vadības sagatavotu deklarāciju, kas 
ļauj gūt pamatotu pārliecību, ka: 
– pārskatos ietvertā informācija pareizi un 
patiesi atspoguļo faktisko situāciju;
– pārskatos minētie izdevumi ir izlietoti 
paredzētajam mērķim un saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības principu;
– ieviestās kontroles procedūras sniedz 
pietiekamas garantijas, ka pakārtotie 
darījumi ir likumīgi un pareizi. 
Minētajiem dokumentiem pievienojams 
saskaņā ar starptautiski pieņemtiem 
revīzijas standartiem sagatavots 
neatkarīgas revīzijas struktūras atzinums 
par vadības sagatavotās deklarācijas 
saturu. Ja veiktās pārbaudes rezultātā 
radušās šaubas par deklarācijā 
paustajiem apgalvojumiem, revīzijas 
struktūra sniedz attiecīgu ziņojumu. 
Atzinumam pievieno pielikumu, kurā 
atspoguļots kļūdu līmenis katram līdzekļu 
veidam, kā arī kļūdu un atrunu analīze;
c) saskaņā ar 31. panta 2. punktu 
nodrošina Savienības līdzekļu saņēmēju 
ex post publiskošanu reizi gadā; 
d) nodrošina personas datu aizsardzību 
atbilstoši Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem 
principiem.
Ja dalībvalsts vienā politikas jomā ir 
akreditējusi vairākas struktūras, tā līdz 
nākamā finanšu gada 15. martam 
iesniedz Komisijai kopsavilkuma 
ziņojumu par attiecīgo politikas jomu, 
ziņojumā valsts līmenī apkopojot visas 
vadības sagatavotās ticamības 
deklarācijas un neatkarīgo revidentu 
atzinumus par tām.
Vajadzības gadījumā dalībvalstis uzsāk 
piemērotas procesuālas darbības.
Ja dalībvalstis par atklātajām kļūdām 
un/vai pārkāpumiem nekavējoties ziņo 
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Komisijai un šīs kļūdas un/vai 
pārkāpumus novērš, tām nav jāpiemēro ar 
šīm kļūdām un/vai pārkāpumiem saistītas 
finanšu korekcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
56. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar 
šā panta 3. punktu:

4. Lai nodrošinātu līdzekļu izlietojumu 
atbilstīgi piemērojamiem noteikumiem, 
Komisija:

a) izveido efektīvu iekšējās kontroles 
sistēmu un nodrošina tās darbību;

a) uzrauga, kā dalībvalstis pilda savus 
pienākumus, it īpaši veicot revīzijas 
programmu īstenošanas gaitā;

b) izmanto gada grāmatvedības sistēmu, 
kas savlaicīgi sniedz pareizu, pilnīgu un 
ticamu informāciju;

b) piemēro procedūras savlaicīgai 
akreditēto struktūru finanšu 
grāmatojumu noskaidrošanai, nosakot, 
vai grāmatojumi ir pilnīgi, precīzi un 
patiesi;

c) to darbību pārbauda ar neatkarīgu 
ārējo revīziju, ko saskaņā ar starptautiski 
pieņemtiem revīzijas standartiem veic 
revīzijas pakalpojumu sniedzējs, kas ir 
funkcionāli neatkarīgs no akreditētās 
struktūras;

c) svītro no Savienības finansējuma 
izdevumus, kas izdarīti, pārkāpjot 
Savienības tiesību aktus.

d) saskaņā ar 31. panta 2. punktu 
nodrošina Savienības līdzekļu saņēmēju 
ex post publiskošanu reizi gadā;

Nozaru noteikumos paredz nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem Komisija var apturēt 
maksājumus dalībvalstīm vai deleģētais 
kredītrīkotājs var tos pārtraukt.

f) nodrošina personas datu aizsardzību 
atbilstoši Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem 
principiem.

Pēc tam, kad dalībvalsts iesniegusi savus 
apsvērumus, Komisija var nolemt pilnībā 
vai daļēji atcelt maksājumu apturēšanu 
vai pārtraukšanu. Lēmumu par 
maksājumu apturēšanas vai 
pārtraukšanas atcelšanu pievieno 
kompetentā deleģētā kredītrīkotāja gada 
darbības pārskatam.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
56. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šā panta 3. punktu 
akreditētās struktūras līdz nākamā 
finanšu gada 1. februārim iesniedz 
Komisijai:

svītrots

a) pārskatus par izdevumiem, kas 
radušies, pildot uzticētos uzdevumus;
b) visu veikto revīziju un kontroļu 
rezultātu kopsavilkumu, tostarp 
sistemātisku vai atkārtotu trūkumu 
analīzi, kā arī veiktās vai plānotās 
darbības šo trūkumu novēršanai;
c) vadības sagatavotu ticamības 
deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un patiesumu, iekšējās 
kontroles sistēmu pareizu darbību, kā arī 
par pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību un pareizas finanšu vadības 
principa ievērošanu; 
d) neatkarīgas revīzijas struktūras 
atzinumu par šā punkta c) apakšpunktā 
minēto vadības sagatavoto ticamības 
deklarāciju, kurā skatīti visi tās elementi.
Ja dalībvalsts vienā politikas jomā ir 
akreditējusi vairāk nekā vienu struktūru, 
tā līdz nākamā finanšu gada 
15. februārim iesniedz Komisijai 
kopsavilkuma pārskatu par attiecīgo 
politikas jomu, apkopojot valsts līmenī 
visas vadības sagatavotās ticamības 
deklarācijas un neatkarīgo revidentu 
atzinumus par tām.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
56. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija: svītrots
a) piemēro procedūras savlaicīgai 
akreditēto struktūru finanšu 
grāmatojumu noskaidrošanai, nodrošinot 
pārskatu pilnīgumu, precizitāti un 
pareizību un ļaujot savlaicīgi veikt 
noskaidrošanu pārkāpumu gadījumos;
b) izslēdz no Savienības finanšu 
izdevumiem izmaksas, kas veiktas, 
pārkāpjot Savienības tiesību aktus.
Ar nozaru noteikumiem reglamentē 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 
Komisija var apturēt maksājumus 
dalībvalstīm vai deleģētais kredītrīkotājs 
var tos pārtraukt. 

Or. en


