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PR_COD_1app

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 kuru groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu 
pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām 
draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finanšu stabilitāti
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0482),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0221/2011),

– 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 (A7-0000/2011),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

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.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība joprojām saskaras ar ekonomikas un finanšu krīzes sekām, kam ir ārkārtīgi 
nelabvēlīga ietekme uz dalībvalstu makroekonomikas stabilitāti un budžetu. Kohēzijas 
politikas īstenošanu un struktūrfondu apguvi dažās valstīs stipri ierobežojuši samazinājumi 
valstu finanšu resursos, kuri ir pieejami valsts ieguldījumu finansēšanai.

Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu (COM(2011)0482), ar kuru groza 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (Vispārējā regula), un norāda, ka tā mērķis ir sniegt 
papildu finanšu resursus tām ES dalībvalstīm, kuras saskaras ar īpašām grūtībām valsts parāda 
un/vai deficīta pārvaldībā un finanšu stabilitātes nodrošināšanā — lai panāktu programmu 
turpmāku īstenošanu.
Dalībvalstis, kuras ir tiesīgas saņemt šo finansējumu, ir definētas, kā 1) tās euro zonas 
dalībvalstis, kuras ir saņēmušas finanšu palīdzību saskaņā ar Eiropas finanšu stabilizācijas 
mehānisma (EFSM) programmu, vai 2) tās dalībvalstis ārpus euro zonas, kuras saņēmušas 
finanšu palīdzību no maksājumu bilances mehānisma (BoP).
Veids, kā nodrošina papildu finansiālo palīdzību, izmantojot Kohēzijas politikas līdzekļus, ir 
papildinājums līdzfinansējuma likmei, ļaujot palielināt maksājumus valstīm, kuras ir tiesīgas 
to saņemt. ES ierosina piemērot 10 procentu punktu papildinājumu atbilstīgajām 
līdzfinansējuma likmēm, kas piemērojamas programmu prioritārajiem virzieniem.
Patlaban šī regula attiektos uz šādām valstīm: Ungāriju, Rumāniju, Latviju, Portugāli, 
Grieķiju un Īriju;  faktiski vispārējais piešķīrums šīm valstīm saskaņā ar kohēzijas politiku 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam paliks nemainīgs. Jāatzīmē, ka Grieķija ir saņēmusi 
finanšu palīdzību ārpus EFSM un Ungārija jau izstājusies no BoP mehānisma.
Ierosinātie pasākumi būs pagaidu pasākumi, kuru termiņš beigsies tad, kad dalībvalsts 
izstāsies no finanšu palīdzības mehānisma, un ir ierosināts regulu piemērot ar atpakaļejošu 
spēku.

Saņēmusi šo priekšlikumu, Reģionālās attīstības komiteja par referenti iecēla komitejas 
priekšsēdētāju, dodot mandātu ātrai sarunu noslēgšanai, ja iespējams, panākot vienošanos 
pirmajā lasījumā, uzskatot, ka ierosinātie pasākumi ir jāapstiprina bez kavēšanās, lai panāktu 
ierosinātā papildinājuma pilnīgu efektivitāti un nodrošinātu dalībvalstīm tūlītēju likviditāti.

Priekšlikuma steidzamība un saspringtais grafiks Komitejas ziņojuma izstrādei prasa ciešu 
darba koordināciju starp referenti un Polijas prezidentūru, lai pēc tam sarunas varētu 
turpināties Padomē. Kopējais mērķis ir pabeigt sarunas līdz 2011. gada rudenim, lai attiecīgi 
varētu saņemt Parlamenta nostāju (balsojums plenārsēdē) 2011. gada decembra sākumā.

Lai iekļautos komitejas sanāksmju grafikā, nepieciešams ziņojuma projektu iesniegt 
2011. gada oktobra sākumā. Diemžēl pašreizējā posmā vēl nav pieejami Padomē notikušo 
debašu rezultāti.
Referente atbalsta Komisijas nodomu sniegt papildu atbalstu dalībvalstīm, kuras īpaši skārusi 
finanšu krīze. Turklāt, ņemot vērā to, ka jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret dalībvalstīm, 
kuras atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem vai kuras tiem bijušas atbilstīgas, lai saņemtu 
finansējumu, referente uzskata, ka šā priekšlikuma piemērošana ar atpakaļejošu spēku ir 
obligāta.
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Lai gan referente atbalsta Komisija priekšlikuma kopējo garu, viņa uzskata, ka jāievieš dažas 
izmaiņas šā priekšlikuma īstenošanas iespēju uzlabošanai. Tomēr saspringtā grafika dēļ 
attiecībā uz ziņojuma izskatīšanu komitejā un tā kā bija nepieciešama sīkāka informācija 
precīzu grozījumu sagatavošanai, tika pieņemts lēmums iesniegt ziņojuma projektu bez 
konkrētiem grozījumiem un tos ierosināt vēlākā posmā, t. i., laikā, kas tiks atvēlēts teksta 
grozīšanai, un tādējādi būs iespējams vairāk pārdomāt šo grozījumu saturu.

Referente uzskata, ka procedūrai līdzekļu papildinājuma piešķiršanai dalībvalstīm ir jābūt 
skaidrai un ka nepieciešams paredzēt pienācīgu ziņošanas prasību par palielināto starpposma 
maksājumu izlietojumu. Tomēr ne procedūra par šādu pasākumu pieprasījumu, ne prasība par 
ziņošanu nedrīkstētu palielināt administratīvo slogu, bet būtu arī jāveicina ātra politikas 
pielāgošana, kas atbilstu to valstu vajadzībām, kuras krīze skārusi visvairāk. Ziņošanas 
prasība varētu būt, piemēram, daļa no jau esošās stratēģisko ziņojumu sniegšanas prakses.

Līdztekus iepriekš minētajiem grozījumiem Komisijas priekšlikumā varētu tikt ierosināti vēl 
citi grozījumi, kuru nolūks ir precizēt priekšlikuma pagaidu būtību (piemēram, ka tas neskar 
sarunas par nākamo tiesību aktu paketi) un priekšlikuma ietekmi uz budžetu.


