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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz atmaksājamo palīdzību un finansēšanas vadību
(COM(2011)0483 – C7-(0215)2011 – 2011/0210(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0483),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, ar 
kuriem saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-(0215)2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta kontroles komitejas 
atzinumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ar ko groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006 attiecībā uz atmaksājamo 
palīdzību un finansēšanas vadību

ar ko groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006 attiecībā uz atmaksājamo 
palīdzību, finansēšanas vadību un 
noteikumiem par izdevumu pārskatu 
iesniegšanu

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā 
(EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ir noteikti 
finansēšanas vadības instrumenti, kā arī to 
precīzas iejaukšanās jomas un apjoms. 
Tomēr dalībvalstu īstenotās shēmas 
atmaksājamo dotāciju un kredītlīniju veidā, 
ko pārvalda vadošās iestādes ar 
starpniekiestāžu palīdzību, nav pienācīgi 
ietvertas ne noteikumos par finansēšanas 
vadības instrumentiem, ne citos Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 noteikumos. Tādēļ 
analoģiski 11. panta 1. punktam Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par 
Eiropas Sociālo fondu, ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 1784/1999, kurā jau paredzēts, ka 
palīdzību var sniegt atmaksājamu dotāciju 
veidā, Regulā (EK) Nr. 1083/2006 ir 
jāietver jauna iedaļa, tajā nosakot, ka 
struktūrfondi var līdzfinansēt atmaksājamo 
palīdzību. Minētajai iedaļai būtu jāattiecas 
uz atmaksājamajām dotācijām un 
kredītlīnijām, ko pārvalda vadošā iestāde ar 
starpniekiestāžu palīdzību, kuras ir valsts
finanšu iestādes. 

(2) Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā 
(EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ir noteikti 
finansēšanas vadības instrumenti, kā arī to 
precīzas iejaukšanās jomas un apjoms. 
Tomēr dalībvalstu īstenotās shēmas 
atmaksājamo dotāciju un kredītlīniju veidā, 
ko pārvalda vadošās iestādes ar 
starpniekiestāžu palīdzību, nav pienācīgi 
ietvertas ne noteikumos par finansēšanas 
vadības instrumentiem, ne citos Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 noteikumos. Tādēļ 
analoģiski 11. panta 1. punktam Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par 
Eiropas Sociālo fondu, ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 1784/1999, kurā jau paredzēts, ka 
palīdzību var sniegt atmaksājamu dotāciju 
veidā, Regulā (EK) Nr. 1083/2006 ir 
jāietver jauna iedaļa, tajā nosakot, ka 
struktūrfondi var līdzfinansēt atmaksājamo 
palīdzību. Minētajai iedaļai būtu jāattiecas 
uz atmaksājamajām dotācijām un 
kredītlīnijām, ko pārvalda vadošā iestāde ar 
starpniekiestāžu palīdzību, kuras ir finanšu 
iestādes. 

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
dalībvalstis un Komisija veic finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanas atbilstīgu 
uzraudzību, kā arī lai ļautu dalībvalstīm 
sniegt Komisijai atbilstošu informāciju par 
ieviesto instrumentu veidiem un 
attiecīgajām darbībām, kuras ar šādiem 
instrumentiem īstenotas praksē, jāievieš 
noteikums par ziņošanu. Tas arī ļautu 
Komisijai labāk novērtēt finansēšanas 
vadības instrumentu vispārējo darbību.

(5) Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka 
dalībvalstis un Komisija veic finansēšanas 
vadības instrumentu īstenošanas atbilstīgu 
uzraudzību, kā arī lai ļautu dalībvalstīm 
sniegt Komisijai atbilstošu informāciju par 
ieviesto instrumentu veidiem un 
attiecīgajām darbībām, kuras ar šādiem 
instrumentiem īstenotas praksē, jāievieš 
noteikums par ziņošanu. Tas arī ļautu 
Komisijai labāk novērtēt finansēšanas 
vadības instrumentu vispārējo darbību un 
sniegt kopsavilkumu par ES un 
dalībvalstu mērogā paveikto.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu, ka finanšu 
ieguldījumi, kurus vadošās iestādes 
iemaksājušas finansēšanas vadības 
instrumentos un kuri ietverti izdevumu 
pārskatā, ir efektīvi iztērēti noteiktā 
termiņā, jānosaka pienākums attiecībā uz 
finansēšanas vadības instrumentiem 
iztērēt ieguldījumu attiecināmajos 
izdevumos divu gadu laikā no dienas, kad 
ir sagatavots attiecīgais apstiprinātais 
izdevumu pārskats. Ja attiecīgais 
ieguldījums nav iztērēts norādītajā 
termiņā, turpmākais izdevumu pārskats 
attiecīgi būtu jākoriģē, atņemot 
neiztērētās summas.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu atbilstību 61. panta 
2. punktam Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam, jāpieprasa, lai Komisijai 
iesniedzamajā izdevumu pārskatā tiktu 
ietverta visa informācija, kas vajadzīga 
Komisijai, lai sagatavotu pārskatus, kuri 
patiesi ataino Eiropas Savienības līdzekļus 
un budžeta izpildi.

(7) Lai nodrošinātu atbilstību 61. panta 
2. punktam Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam, jāpieprasa, lai Komisijai 
iesniedzamajā izdevumu pārskatā tiktu 
ietverta visa informācija, kas vajadzīga 
Komisijai, lai sagatavotu pārskatus, kuri 
patiesi ataino Eiropas Savienības līdzekļus 
un budžeta izpildi. Tālab katram izdevumu 
pārskatam pievieno pielikumu, kurā ietver 
informāciju par finansēšanas vadības 
instrumentu izveides kopējām izmaksām 
un avansa maksājumiem, kas veikti valsts 
atbalsta saņēmējiem. Juridiskās 
noteiktības un konsekvences labad minētā 
pielikuma formāts ir noteikts 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
IVa pielikumā. Tomēr šim nolūkam 
vajadzīgo datu apkopošanu veic 
dalībvalstu līmenī un, ciktāl to pieļauj 
piemērojamais tiesiskais regulējums, 
nebūtu jāievieš izmaiņas attiecīgajās 
dalībvalstu datorsistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Grozījumam, ar ko paredz precizēt
esošās prakses piemērošanas likumību, 

(8) To grozījumu mērķis, kuri attiecas uz 
atmaksājamas palīdzības veidiem un tās 
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sākot no attiecināmības perioda sākuma, kā 
paredzēts Regulā (EK) Nr. 1083/2006, 
jāstājas spēkā ar atpakaļejošu spēku no 
pašreizējā 2007.-2013. gada plānošanas 
perioda sākuma.

atkārtotu izmantošanu, kā arī uz to, ka 
noteikumus par svarīgākajiem projektiem, 
ienākumus nesošiem projektiem un 
darbību ilgumu nepiemēro 44. pantā 
noteiktajām darbībām (finansēšanas 
vadības instrumentiem), ir nodrošināt 
lielāku juridisko noteiktību un skaidrību 
minētajās jomās esošās prakses 
piemērošanā, sākot no attiecināmības 
perioda sākuma, kā paredzēts Regulā (EK) 
Nr. 1083/2006. Tādēļ šiem grozījumiem 
jāstājas spēkā ar atpakaļejošu spēku no 
pašreizējā 2007.-2013. gada plānošanas 
perioda sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
2. pants – 8. un 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) regulas 2. pantā pievieno šādu 
8. punktu:

(1) regulas 2. pantā pievieno šādu 8. un 
8.a punktu:

„(8) „atmaksājama dotācija” ir tiešs finanšu 
ieguldījums ziedojumu veidā, kuru var 
pilnībā vai daļēji atmaksāt bez 
procentiem.”

„(8) „atmaksājama dotācija” ir tiešs finanšu 
ieguldījums ziedojumu veidā, kuru var 
pilnībā vai daļēji atmaksāt bez procentiem;

(8a) „kredītlīnija”: finanšu instruments, 
kas tā saņēmējam ļauj izmantot finanšu 
līdzekļus, kurus var pilnībā vai daļēji 
atmaksāt saistībā ar faktiskajām 
izmaksām, iesniedzot apliecinošus kvitētus 
rēķinus vai grāmatvedības dokumentus, 
kam ir līdzvērtīga pierādījuma vērtība.”

Or. en
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā daļu no darbības programmas 
struktūrfondi var līdzfinansēt atmaksājamo 
palīdzību atmaksājamu dotāciju veidā vai
kredītlīniju veidā, ko pārvalda vadošā 
iestāde ar starpniekiestādēm, kuras ir valsts
finanšu iestādes. 

1. Kā daļu no darbības programmas 
struktūrfondi var līdzfinansēt atmaksājamo 
palīdzību šādos veidos:b

a) kā atmaksājamas dotācijas vai

b) kā kredītlīnijas, ko pārvalda vadošā 
iestāde ar starpniekiestādēm, kuras ir 
finanšu iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atmaksāto palīdzību iestādei, kas sniegusi 
palīdzību, vai citai kompetentajai attiecīgās 
dalībvalsts valsts iestādei glabā atsevišķā 
kontā un atkārtoti izmanto tādam pašam 
mērķim vai saskaņā ar attiecīgās darbības 
programmas mērķiem.”

Atmaksāto palīdzību iestādei, kas sniegusi 
palīdzību, vai citai kompetentajai attiecīgās 
dalībvalsts valsts iestādei atkārtoti izmanto 
tādam pašam mērķim vai saskaņā ar 
attiecīgās darbības programmas mērķiem. 
Dalībvalstis nodrošina pienācīgu 
atmaksātās palīdzības dokumentēšanu 
attiecīgās iestādes vai organizācijas 
grāmatvedības sistēmā.”

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) regulai pievieno šādu 67.a pantu: (4) regulas 67. panta 2. punkta pirmajā 
daļā pievieno šādu apakšpunktu:

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
67.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„67.a pants svītrots
Ziņojumi par finansēšanas vadības 
instrumentu īstenošanu
1. Līdz katra gada 31. janvārim un 
15. septembrim vadošā iestāde Komisijai 
nosūta īpašu ziņojumu par darbībām, kas 
veiktas ar finansēšanas vadības 
instrumentiem par laikposmu attiecīgi līdz 
31. decembrim un 30. jūnijam.
2. Pirmajā punktā minētajos ziņojumos 
par katru finansēšanas vadības 
instrumentu ietver šādu informāciju:
(a) finansēšanas vadības instrumenta 
apraksts un īstenošanas pasākumi,
(b) iestādes, kuras īsteno finansēšanas 
vadības instrumentu, tostarp tās, kuras 
rīkojas ar ieguldījumu fondu 
starpniecību, kā arī to atlases procesa 
apraksts,
(c) struktūrfondu atbalsta maksājumu 
datumi un summas, kā arī valsts 
līdzfinansējums finansēšanas vadības 
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instrumentā,
(d) datumi un attiecīgās summas, kas 
ietvertas izdevumu pārskatos, kuri 
iesniegti Komisijai, un Komisijas 
norādītie datumi un atmaksātās summas,
(e) struktūrfondu atbalsta summas, kā arī 
valsts līdzfinansējums, kas samaksāts no 
finansēšanas vadības instrumenta.”

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
67. pants – 2. punkts – pirmā daļa – j apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„j) paveikto, finansējot un piemērojot 
finansēšanas vadības instrumentus, kas 
noteikti 44. pantā, proti:

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
67. pants – 2. punkts – pirmā daļa – j apakšpunkts – i daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) finansēšanas vadības instrumenta 
apraksts un īstenošanas pasākumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
67. pants – 2. punkts – pirmā daļa – j apakšpunkts – ii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) iestādes, kuras īsteno finansēšanas 
vadības instrumentu, tostarp tās, kuras 
rīkojas ar ieguldījumu fondu 
starpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
67. pants – 2. punkts – pirmā daļa – j apakšpunkts – iii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) struktūrfondu atbalsta summas, kā arī 
valstu līdzfinansējums, kas iemaksāts 
finansēšanas vadības instrumentā;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
67. pants – 2. punkts – pirmā daļa – j apakšpunkts – iv daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) struktūrfondu atbalsta summas, kā arī 
valstu līdzfinansējums, kas izmaksāts no 
finansēšanas vadības instrumenta.”
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Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
67. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Regulas 67. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„4.a Komisija ik gadu līdz 1. oktobrim 
sniedz kopsavilkumu par finansēšanas 
instrumentu finansēšanā un īstenošanā 
paveikto, apkopojot datus, ko dalībvalstu 
vadošās iestādes sniegušas saskaņā ar 
67. panta 2. punkta j) apakšpunktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
78. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) regulas 78. panta 6. punktam pievieno 
šādu daļu:

svītrots

„Finanšu ieguldījumu, kas iemaksāts 
44. pantā minētajos finansēšanas vadības 
instrumentos un iekļauts izdevumu 
pārskatā, un kas nav izmaksāts kā 
attiecināmais izdevums saskaņā ar šā 
punkta otro daļu divu gadu laikā no 
dienas, kurā iesniegts attiecīgais 
apstiprinātais izdevumu pārskats, atņem 
no nākamā apstiprinātā izdevumu 
pārskata.”;
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Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
78.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai iesniedzamajos izdevumu 
pārskatos ietver visu informāciju, kas 
vajadzīga Komisijai, lai sagatavotu 
pārskatus saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1605/2002 61. panta 2. punktu.

Pielikumā, ko pievieno katram Komisijai 
iesniedzamajam izdevumu pārskatam un 
kas jāsagatavo IVa pielikumā noteiktajā 
formātā, sniedz šādu informāciju saistībā 
ar kopējiem pārskatā iekļautajiem 
izdevumiem:

Lai nodrošinātu šā panta vienādus 
piemērošanas nosacījumus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt īstenošanas tiesību 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 291. pantu."

a) attiecībā uz 44. pantā noteiktajiem 
finansēšanas vadības instrumentiem — to 
izdevumu kopsummu, kuri radušies, 
izveidojot šādus fondus vai līdzdalības 
fondus vai iemaksājot tajos līdzekļus, un 
atbilstošo valsts(-u) finansējuma daļu;
b) attiecībā uz avansa maksājumiem, kas 
izmaksāti saskaņā ar 78. panta 2. punktu 
kā valsts atbalsts, — to izdevumu 
kopsummu, kuri radušies, atbalsta 
piešķiršanas iestādei izmaksājot avansa 
maksājumus atbalsta saņēmējiem, un 
atbilstošo valsts(-u) finansējuma daļu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
IV a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IVa pielikums Izdevumu pārskata pielikums — informācija par finansēšanas vadības 
instrumentiem 78. panta 6. punkta nozīmē un avansa maksājumiem, kas izmaksāti atbalsta 
saņēmējiem saskaņā ar 78. panta 2. punktu
Darbības programmas atsauces numurs (CCI kods): ………………………………………...
Provizorisks kontu slēgšanas datums: …………………………….
Datums, kad dokuments iesniegts Komisijai: ………………………..
Finansēšanas vadības instrumenti 78. panta 6. punkta nozīmē (kopējās summas):

2007–2015Prioritārais 
virziens

Pamatojums 
Kopienas 
ieguldījuma 
(valsts vai 
kopējā) 
aprēķināšanai

To attaisnoto 
izdevumu 
kopsumma, kas 
deklarēti saskaņā 
ar 78. panta 
6. punktu

Attiecīgais valsts 
ieguldījums

1. prioritārais 
virziens
2. prioritārais 
virziens
3. prioritārais 
virziens
Kopā
Avansa maksājumi, kas izmaksāti kā valsts atbalsts (78. panta 2. punkts) (kopējās 
summas):

2007–2015Prioritārais 
virziens

Pamatojums 
Kopienas 
ieguldījuma 
(valsts vai 
kopējā) 

To attaisnoto 
izdevumu 
kopsumma, kas 
deklarēti saskaņā 

Attiecīgais valsts 
ieguldījums
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aprēķināšanai ar 78. panta 
2. punktu

1. prioritārais 
virziens
2. prioritārais 
virziens
3. prioritārais 
virziens
Kopā
NB! Ja darbības programmai ir vairāki mērķi vai to finansē no vairākiem fondiem, 
prioritārajā virzienā jānorāda attiecīgais mērķis(-i) un fonds(-i).”

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.,3. un 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.
Šīs regulas 1. panta, 4. punktu, 1. panta 
5. punktu un 1. panta 6. punktu piemēro 
no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Tomēr 1. panta 1., 2. un 3. punktu 
piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Regulas 1. panta 5. punkta nolūkā, ja 
finanšu ieguldījums jau bija iekļauts 
izdevumu pārskatā pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā, divu gadu termiņš sākas 
no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en



PE473.697v01-00 18/19 PR\878695LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Padomes Regulā (EK) Nr. 1260/1999 ir noteikti vairāki atbalsta veidi, ko var īstenot, 
izmantojot struktūrfondu līdzekļus. Dalībvalstis paredzēja šos atbalsta veidus 
programmēšanas periodā 2000.–2006. gadam, izveidojot īpašus fondus un paredzot 
atmaksājamu palīdzību, ko sniedz, izmantojot citus instrumentus.

Turpretim Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 palīdzība nav definēta kā atmaksājama vai 
neatmaksājama. Regulā ir noteikumi par finansēšanas vadības instrumentiem, taču šie 
noteikumi ir samērā šauri piemērojami. Regula šķietami neattiecas uz atmaksājamu palīdzību. 
Tomēr dalībvalstis turpināja izmantot dažādus atmaksājamas palīdzības veidus, ņemot vērā 
iepriekšējā plānošanas periodā gūto pozitīvo pieredzi. Turklāt Komisija apstiprināja 
plānošanas dokumentus, tostarp minēto sistēmu aprakstus. Eiropas Revīzijas palāta ir 
izvērtējusi atmaksājamās palīdzības jautājumu, veicot ERAF darbību revīziju.

Tādēļ Regulā (EK) Nr. 1083/2006 ir jāparedz, ka atmaksājamo palīdzību var līdzfinansēt no 
struktūrfondiem. Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt skaidrību attiecībā uz 
pastāvošās juridiskās prakses likumību.

Komisijas priekšlikums

Priekšlikumā ietverta atmaksājamas dotācijas definīcija, t. i., tiešs finansiāls ieguldījums 
ziedojumu veidā, ko var pilnībā vai daļēji atmaksāt bez procentiem. Tajā noteikts, ka no 
struktūrfondiem var finansēt izdevumus attiecībā uz darbību, kas ietver ieguldījumus 
atmaksājamas palīdzības sniegšanai. Turklāt priekšlikumā paskaidrots, ka atmaksātā palīdzība 
iestādei, kas sniedz palīdzību, vai citai kompetentajai attiecīgās dalībvalsts valsts iestādei 
glabājama atsevišķā kontā un atkārtoti izmantojama tādam pašam mērķim vai saskaņā ar 
attiecīgās darbības programmas mērķiem.

Saskaņā ar Komisijas parasto interpretēšanas praksi noteikumus par apjomīgiem projektiem, 
ienākumus nesošiem projektiem un darbību ilgumu nepiemēro finansēšanas vadības 
instrumentiem. Juridiskas noteiktības labad priekšlikums apstiprina minēto praksi. Turklāt tas 
ievieš prasību ziņot par finansēšans vadības instrumentiem, ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt atbilstošu to īstenošanas uzraudzību no dalībvalstu un Komisijas puses.
Priekšlikumā arī paredzētas jaunas juridiskas saistības, lai nodrošinātu, ka finansiālais 
ieguldījums, ko vadošās iestādes maksājušas, lai izveidotu finansēšanas vadības instrumentus 
vai iemaksātu tajos līdzekļus, tiek izmantots attaisnotajiem izdevumiem divu gadu laikā no 
līdzekļu iemaksāšanas fondā. Visbeidzot, priekšlikumā ietverts vispārējs noteikums par 
izdevumu pārskata iesniegšanas prasībām.

Referentes komentāri
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Referente uzskata, ka priekšlikuma saturs un apjoms ir pareizs un vairākums elementu ir 
nepārprotami skaidri. Referente piekrīt, ka attiecībā uz atmaksājamo palīdzību un 
finansēšanas vadības instrumentiem ir jānodrošina juridiska skaidrība un noteiktība. Referente 
arī atbalsta viedokli, ka ir jāveic pienācīga finansēšanas vadības instrumentu uzraudzība, taču 
viņa uzskata, ka ir jāierobežo dalībvalstīm paredzētās papildu ziņošanas saistības. Turklāt 
referente uzskata, ka daži priekšlikuma elementi ir jāpaskaidro. Tālab referente ir iesniegusi 
grozījumus, ar kuriem paskaidro tekstu, pievieno kredītlīnijas definīciju, groza ziņošanas 
prasības un paskaidro saistības attiecībā uz izdevumu pārskatu. 


