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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 dažiem noteikumiem, kuri skar riska dalīšanas 
instrumentu dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud 
šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0655),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0350/2011),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 8. decembra 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā tā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta kontroles komitejas un 
Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7–0000/2012),

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, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ar Padomes Lēmumu 2009/102/EK, 
Lēmumu 2009/290/ES un 
Lēmumu 2009/459/EK attiecīgi Ungārijai, 
Latvijai un Rumānijai piešķīra šādu 

(8) Ar Padomes Lēmumu 2009/102/EK un 
Lēmumu 2009/459/EK attiecīgi Ungārijai 
un Rumānijai piešķīra šādu finansiālo 
atbalstu.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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finansiālo atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) 2011. gada 11. jūlijā 17 eurozonas
dalībvalstu finanšu ministri parakstīja 
līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma
(ESM) izveidi. Paredzēts, ka no 2013. gada 
ESM pārņems uzdevumus, kurus pašlaik 
pilda Eiropas finanšu stabilitātes 
instruments un Eiropas finanšu stabilitātes 
mehānisms. Tādējādi šis topošais 
mehānisms jau būtu jāņem vērā šajā 
regulā.

(9) 2012. gada 2. februārī 17 eurozonas
dalībvalstis parakstīja līgumu par Eiropas 
Stabilitātes mehānisma (ESM) izveidi.
Paredzēts, ka līdz 2012. gada jūlijam ESM
stāsies spēkā un pārņems uzdevumus, 
kurus pašlaik pilda Eiropas finanšu 
stabilitātes instruments un Eiropas finanšu 
stabilitātes mehānisms. Tādējādi ESM būtu 
jāņem vērā šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropadomes locekļu 2012. gada 
30. janvāra paziņojumā valstu un valdību 
vadītāji aicināja stiprināt Eiropas 
Investīciju bankas atbalstu infrastruktūrai 
un aicināja Padomi, Komisiju un Eiropas 
Investīciju banku apsvērt iespējamos 
risinājumus, kā stiprināt EIB rīcību, lai 
sniegtu atbalstu izaugsmei, un sniegt 
atbilstīgus ieteikumus, tostarp ES budžeta 
iespējas palielināt EIB grupas 
finansēšanas spējas. Šīs regulas mērķis ir 
pievērsties minētajam  aicinājumam 
krīzes pārvarēšanas kontekstā.
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Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai mazinātu minētās problēmas un 
pasteidzinātu darbības programmu un 
projektu īstenošanu, kā arī stimulētu 
ekonomikas atveseļošanos, ir lietderīgi, ka
vadošās iestādes tajās dalībvalstīs, kurās 
bija nopietnas finansiālās stabilitātes 
grūtības un kurām tika piešķirts finansiāls 
atbalsts saskaņā ar vienu no iepriekš
minētajiem finansiālā atbalsta 
mehānismiem, finanšu līdzekļus no 
darbības programmām drīkst ieguldīt, lai 
izveidotu riska dalīšanas instrumentu, ar 
kuru piešķir aizdevumus, sniedz garantijas 
vai nodrošina cita veida finanšu 
mehānismu tādu projektu un darbību 
atbalstam, kas paredzētas darbības 
programmā.

(13) Lai mazinātu minētās problēmas un 
pasteidzinātu darbības programmu un 
projektu īstenošanu, kā arī stimulētu 
ekonomikas atveseļošanos, ir 
nepieciešams, lai tās dalībvalstis, kurās 
bija nopietnas finansiālās stabilitātes 
grūtības un kurām tika piešķirts finansiāls 
atbalsts saskaņā ar vienu no finansiālā 
atbalsta mehānismiem, kas minēti 
77. panta 2. punktā Regulā (EK) 
Nr. 1083/2006, kurā grozījumi izdarīti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 13. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1311/2011, 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 to finanšu stabilitāti1, finanšu 
līdzekļus no darbības programmām drīkst 
ieguldīt, lai izveidotu riska dalīšanas 
instrumentu, ar kuru piešķir aizdevumus, 
sniedz garantijas vai nodrošina cita veida 
finanšu mehānismu tādu projektu un 
darbību atbalstam, kas paredzētas darbības 
programmā.

___________
1 OV L 337, 20.12.2011., 5. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisijai būtu jāspēj izveidot riska 
dalīšanas instrumentus partnerībā ar EIB, 
ievērojot lielo EIB pieredzi, ko tā uzkrājusi 
kā ievērojama infrastruktūras projektu 
finansētāja, un tās apņemšanos atbalstīt 
ekonomikas atveseļošanos. Konkrēti
sadarbības noteikumi būtu jāizklāsta
Komisijas un EIB līgumā.

(14) Komisijai būtu jāspēj izveidot riska 
dalīšanas instrumentus, šajā nolūkā slēdzot 
sadarbības līgumu ar EIB, ievērojot lielo 
EIB pieredzi, ko tā uzkrājusi kā ievērojama 
infrastruktūras projektu finansētāja, un tās 
apņemšanos atbalstīt ekonomikas 
atveseļošanos. Lai panāktu tiesisko 
noteiktību, nepieciešams regulā sniegt 
piemēru galvenajiem un tipiskajiem šādas 
sadarbības noteikumiem, bet, ņemot vērā 
šajā regulā paredzētā riska dalīšanas 
instrumenta īpašo krīzes pārvarēšanas 
raksturu, katras sadarbības konkrēti un 
īpaši noteikumi būtu jāizklāsta atsevišķā 
sadarbības līgumā, kas jānoslēdz starp 
Komisiju un EIB saskaņā ar Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam (turpmāk —
Finanšu regula).

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Tiesiskās skaidrības un noteiktības 
labad jaunā regulas 36.a pantā būtu 
jāiekļauj riska dalīšanas instrumenta 
definīcija. Šajā kontekstā riska dalīšanas 
instruments būtu jāizmanto aizdevumiem 
un garantijām, kā arī citiem finanšu 
mehānismiem, lai finansētu darbības, ko 
līdzfinansē ERAF vai Kohēzijas fonds, 
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attiecībā uz ieguldījumu izmaksām, kuras 
nevar ņemt vērā kā atbilstīgos izdevumus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
55. pantu vai kā valsts izdevumus, kā 
definēts 2. panta 5. punktā, saskaņā ar ES 
noteikumiem par valsts atbalstu. Šajā 
nolūkā nepieciešams arī paredzēt atkāpi 
no Regulas (EK) Nr. 1083/2006 54. panta 
5. punkta. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Dalībvalstij, kura lūdz Komisijai 
iespēju izmantot riska dalīšanas 
instrumentu, būtu savā rakstiskajā 
lūgumā skaidri jānorāda, kāpēc tā 
uzskata, ka atbilst kādam no Regulas (ES) 
Nr. 1083/2006 77. panta 2. punktā 
noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un tai 
būtu savam lūgumam jāpievieno visa 
nepieciešamā informācija, kāda tiek 
prasīta minētajā regulā, lai pierādītu 
atbilstību konkrētajam nosacījumam. 
Lūguma iesniedzējai dalībvalstij būtu 
savā lūgumā arī jānorāda programmas 
(iesniedzot ierosināto projektu un 
finansējuma vajadzību konkrētu 
sarakstu), ko līdzfinansē kohēzijas 
politikas instrumenti, un šādu programmu 
2012. un 2013. gada piešķīrumu daļa, 
kuru tā vēlas atņemt no minētajām 
programmām, lai piešķirtu riska dalīšanas 
instrumentiem. Tādēļ nepieciešams 
dalībvalsts lūgumu Komisijai nosūtīt līdz 
2013. gada 31. augustam, lai Komisijas 
lēmumu par attiecīgās dalībvalsts 
piedalīšanos riska dalīšanas instrumentā 
pieņemtu vēlākais līdz 2013. gada 
31. decembrim. Arī turpmāko Komisijas 
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lēmumu par dalībvalsts lūgumu saistībā 
ar darbības programmām ERAF un 
Kohēzijas fonda ietvaros nepieciešams 
pārskatīt un grozīt saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 33. panta 2. punktu. 

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16c) Izraudzītajām darbībām, kas ir 
atbilstīgas riska dalīšanas instrumentam, 
būtu jābūt vai nu lieliem projektiem, uz 
kuriem jau attiecas Komisijas lēmums 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
41. pantu, vai citiem projektiem, kurus 
līdzfinansē ERAF vai Kohēzijas fonds un 
kuri ir iekļauti vienā vai vairākās to 
darbības programmās gadījumos, ja šiem 
projektiem trūkst finansējuma attiecībā uz 
ieguldījumu izmaksām, kuras jāsedz 
privātiem ieguldītājiem. Visbeidzot, 
izraudzītās darbības var būt arī darbības, 
kuras veicina lūguma iesniedzējas 
dalībvalsts valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta un Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādņu mērķu 
sasniegšanu un kuras sava rakstura dēļ 
var veicināt atbalstu izaugsmei un 
stiprināt ekonomikas atveseļošanos, ja ir 
pieejami līdzekļi riska dalīšanas 
instrumenta ietvaros.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16d) Lūguma iesniedzējai dalībvalstij 
savā lūgumā tomēr būtu jānorāda 
summa, kas tai konkrēti darīta pieejama 
kohēzijas politikas finanšu piešķīrumu 
ietvaros saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1083/2006 18. panta 2. punktu un ko 
var rezervēt  riska dalīšanas instrumenta 
mērķiem ekskluzīvi ES budžeta saistībās, 
kas jāizpilda 2012. un 2013. gadā saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 75. panta 
1. punktu un kas nepārsniedz 10 % no 
kopējā indikatīvā piešķīruma dalībvalstij, 
kas iesniedz lūgumu, laikposmam no 
2007. gada līdz 2013. gadam attiecībā uz 
ERAF un Kohēzijas fondu, kas ir 
apstiprināts saskaņā ar 28. panta 
3. punkta b) apakšpunktu. Visbeidzot, 
nepieciešams nodrošināt, ka Savienības 
finansējumu riska dalīšanas 
instrumentam, ieskaitot pārvaldības 
maksājumus un citas atbilstīgās izmaksas, 
nepārprotami ierobežo, nepārsniedzot 
iepriekš minēto Savienības iemaksas riska 
dalīšanas instrumentā maksimālo summu, 
un Savienības vispārējam budžetam citas 
saistības neuzliek. Tādēļ viss atlikušais 
risks, kāds ir darbībām, ko finansē no 
izveidotā riska dalīšanas instrumenta, 
būtu jāsedz vai nu Eiropas Investīciju 
bankai, vai tai valsts vai starptautiskai 
publiskā sektora struktūrai, vai privātai 
struktūrai, kas veic publiska dienesta 
uzdevumus, ar kuru kopā, slēdzot 
sadarbības līgumu, ir izveidots riska 
dalīšanas instruments. Tai pašai 
dalībvalstij pēc tās lūguma un tā paša 
riska dalīšanas instrumenta ietvaros būtu 
jādod iespēja izmantot atlikušās riska 
dalīšanas instrumentam piešķirtās 
summas, ja tā joprojām atbilst 
attiecīgajiem atbilstības nosacījumiem. 
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Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16e) Komisijai būtu jāpārbauda lūguma 
iesniedzējas dalībvalsts iesniegtās 
informācijas pareizība un dalībvalsts 
lūguma pamatotība, un tai būtu jāpiešķir 
pilnvaras četru mēnešu laikā pieņemt 
lēmumu par noteikumiem, ar kādiem 
lūguma iesniedzēja dalībvalsts piedalās 
riska dalīšanas instrumentā. Tomēr būtu 
jānodrošina, ka finansējumu no izveidotā 
riska dalīšanas instrumenta būtu 
iespējams saņemt vienīgi tiem projektiem, 
par kuriem labvēlīgu finansēšanas 
lēmumu ir pieņēmusi vai nu Eiropas 
Investīciju banka, vai valsts vai 
starptautiskas publiskā sektora struktūras, 
vai privātas struktūras, kuras veic 
publiska dienesta uzdevumus. 
Pārredzamības un tiesiskās noteiktības 
labad Komisijas lēmums būtu jāpublicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16f) Ņemot vērā krīzes pārvarēšanas 
nolūku un raksturu, kāds piemīt ar šo 
regulu ieviestajam riska dalīšanas 
instrumentam, kā arī nepieredzēto krīzi 
starptautiskajā tirgū un ekonomikas 
lejupslīdi, kas ir nodarījušas būtisku 
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kaitējumu vairāku dalībvalstu 
finansiālajai stabilitātei, uz ko 
nepieciešams ātri reaģēt, lai novērstu 
nelabvēlīgu ietekmi uz ekonomiku 
kopumā, ir lietderīgi, ka šī regula stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1. Eiropas Savienības budžetu, kas 
piešķirts fondiem, īsteno saskaņā ar 
dalībvalstu un Komisijas dalītu vadību 
atbilstīgi 53. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam, izņemot attiecībā uz 36. panta
2.a punktā minētajiem riska dalīšanas 
instrumentiem un 45. pantā minēto 
tehnisko palīdzību.

„1. Eiropas Savienības budžetu, kas 
piešķirts fondiem, īsteno saskaņā ar 
dalībvalstu un Komisijas dalītu vadību 
atbilstīgi 53. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam, izņemot attiecībā uz 36.a pantā
minētajiem riska dalīšanas instrumentiem 
un 45. pantā minēto tehnisko palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
36. pants – 2.a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 36. pantā iekļauj šādu 2.a punktu: (2) Iekļauj šādu pantu:

„36.a pants
Riska dalīšanas instruments

1. Šā panta nozīmē riska dalīšanas 
instruments ir finanšu instruments 
(aizdevumi, garantijas, kā arī citi finanšu 
mehānismi), kas nodrošina noteiktā riska 
pilnīgu vai daļēju segšanu, attiecīgā 
gadījumā tam notiekot apmaiņā pret 
atlīdzību, par kādu panākta vienošanās.

„2.a. Dalībvalstis, kas atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta nosacījumiem, drīkst 
daļu no 19. un 20. pantā norādītajiem 
finanšu piešķīrumiem piešķirt riska 
dalīšanas instrumentam, kuru Komisija 
izveidos, vienojoties ar Eiropas Investīciju 
banku vai ar valstu un starptautiskām 
publiskā sektora struktūrām vai privātām 
struktūrām, kuras veic publiska dienesta 
uzdevumus un nodrošina atbilstīgas 
garantijas, kā minēts Padomes Regulā 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 
2. punkta c) apakšpunktā, un piemērojot 
noteikumus, kas līdzīgi Eiropas Investīcijas 
bankai piemērotajiem un ko piemēro pati 
Eiropas Investīciju banka, lai segtu 
uzkrājumus un kapitālu garantijām un 
aizdevumiem, kā arī citiem finanšu 
mehānismiem, kas piešķirti saskaņā ar 
riska dalīšanas instrumentu.

2. Dalībvalstis, kas atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta a), b) un c) 
apakšpunkta nosacījumiem, drīkst daļu no 
19. un 20. pantā norādītajiem finanšu 
piešķīrumiem piešķirt riska dalīšanas 
instrumentam, kuru izveido ar sadarbības 
līgumu, kurš Komisijai jānoslēdz vai nu ar 
Eiropas Investīciju banku, vai ar valstu un 
starptautiskām publiskā sektora struktūrām 
vai privātām struktūrām, kuras veic 
publiska dienesta uzdevumus un nodrošina 
atbilstīgas garantijas, kā minēts Padomes 
Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punkta c) apakšpunktā, un 
piemērojot noteikumus, kas līdzīgi Eiropas 
Investīcijas bankai piemērotajiem un ko 
piemēro pati Eiropas Investīciju banka 
(turpmāk —  īstenojošā struktūra, ar ko 
noslēgts līgums), lai segtu uzkrājumus un 
kapitālu garantijām un aizdevumiem, kā arī 
citiem finanšu mehānismiem, kas piešķirti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu.

3. Šā panta 2. punktā minētajā sadarbības 
līgumā ietver jo īpaši šādus noteikumus: 
a) Savienības iemaksas kopējā summa un 
grafiks, kādā tā tiks darīta pieejama;
b) trasta konta nosacījumi, kas jānosaka 
īstenojošai struktūrai, ar ko noslēgts 
līgums;
c) atbilstības kritēriji Savienības iemaksas 
izmantošanai, sīks izklāsts par precīzi 
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noteiktu riska daļu (tostarp aizņemto 
līdzekļu īpatsvara rādītāju), kāda 
jānodrošina īstenojošai struktūrai, ar ko 
noslēgts līgums, un par garantijām, kādas 
tai jāsniedz.
d) instrumenta vērtības noteikšana, 
balstoties uz riska rezervi un visu 
instrumenta administratīvo izmaksu 
segumu;
e) uz instrumentu attiecīgo projektu 
priekšlikumu iesniegšanas un 
apstiprināšanas procedūra;
f) instrumenta pieejamības periods un 
ziņošanas prasības.
Precīzi noteiktai riska daļai (aizņemto 
līdzekļu īpatsvara rādītājam), kuru 
īstenojošā struktūra, ar ko noslēgts 
līgums, uzņemas sadarbības līgumā, vidēji 
par mērķi izvirza vismaz 1,5 reizes lielāku 
summu nekā Savienības iemaksa riska 
dalīšanas instrumentā.
Riska dalīšanas instrumentā maksājumus 
veic pa daļām saskaņā ar riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafiku 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
finansē konkrētas darbības.

Šādu riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tikai aizdevumiem un garantijām, kā arī 
citiem finanšu mehānismiem, tādu darbību 
finansēšanai, kuras līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds vai Kohēzijas 
fonds, attiecībā uz izdevumiem, uz kuriem 
neattiecas 56. pants.

4. Riska dalīšanas instrumentu izmanto 
tādu darbību finansēšanai, kuras 
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds vai Kohēzijas fonds, atkāpjoties no 
54. panta 5. punkta, attiecībā uz
ieguldījumu izmaksām, kuras nevar ņemt 
vērā kā atbilstīgus izdevumus saskaņā ar 
55. pantu vai kā valsts izdevumus, kā 
definēts 2. panta 5. punktā, saskaņā ar ES 
noteikumiem par valsts atbalstu.
To var izmantot arī, lai finansētu 
darbības, kas veicina lūguma iesniedzējas 
dalībvalsts valsts stratēģiskā 
ietvardokumenta  un Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādņu1 mērķu 
sasniegšanu un sniedz lielāko pievienoto 
vērtību Savienības stratēģijai gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. 
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Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punktu Komisija īsteno netieši 
centralizēti.

5. Riska dalīšanas instrumentu saskaņā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. pantu un 56. panta 1. punktu Komisija 
īsteno netieši centralizēti. 

Riska dalīšanas instrumentā maksājumus 
veic pa daļām pēc riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafika 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
finansē konkrētas darbības.

6. Atbilstīga dalībvalsts, kas vēlas 
izmantot riska dalīšanas instrumentu, 
iesniedz rakstisku lūgumu Komisijai ne 
vēlāk kā 2013. gada 31. augustā. Savā 
lūgumā dalībvalsts sniedz visu 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
noteiktu
a) tās atbilstību kādam no 77. panta 
2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, atsaucoties uz 
Padomes lēmumu vai citu tiesību aktu, 
kas apstiprina šo faktu;
b) to programmu sarakstu, kuras 
līdzfinansē vai nu ERAF, vai Kohēzijas 
fonds, un to šādu programmu 2012. un 
2013. gada piešķīrumu daļu, kuru tā vēlas 
atņemt no šīm programmām, lai minētās 
summas pārdalītu riska dalīšanas 
instrumentam;
c) saskaņā ar 4. punktu ierosināto 
projektu sarakstu un to 2012. un 
2013. gada piešķīrumu daļu, kuru tā vēlas 
atņemt no programmām, lai minētās 
summas pārdalītu riska dalīšanas 
instrumentam;
d) summu, kas tai konkrēti pieejama 
kohēzijas politikas finanšu piešķīrumu 
ietvaros saskaņā ar 18. panta 2. punktu, 
un indikāciju par summu, ko varētu 
rezervēt konkrēti riska dalīšanas 
instrumenta mērķiem ekskluzīvi ES 
budžeta saistībās, kas jāizpilda 2012. un 
2013. gadā, saskaņā ar 75. panta 
1. punktu;

Attiecīgā dalībvalsts iesniedz pieprasījumu 
Komisijai, kas pieņem lēmumu ar 

7. Komisija, pārbaudījusi, vai dalībvalsts 
lūgums ir pamatots, četru mēnešu laikā



PR\891964LV.doc 17/20 PE480.899v01-00

LV

īstenošanas tiesību aktu, kurā izklāstīta 
sistēma, kas izveidota, lai garantētu, ka 
pieejamā summa tiek izlietota tikai 
dalībvalsts labā, kura šo summu sniedz no 
sava kohēzijas politikas finanšu piešķīruma 
atbilstoši 18. panta 2. punktam, kā arī 
šādam riska dalīšanas instrumentam
piemērojamos noteikumus. Minētie
noteikumi attiecas vismaz uz šādiem 
jautājumiem:

pieņem lēmumu, kurā izklāstīta sistēma, 
kas izveidota, lai garantētu, ka pieejamā 
summa tiek izlietota tikai dalībvalsts labā, 
kura šo summu sniedz no sava kohēzijas 
politikas finanšu piešķīruma atbilstoši 
18. panta 2. punktam, kā arī ir iekļauti 
konkrēti noteikumi par lūguma 
iesniedzējas dalībvalsts dalību riska 
dalīšanas instrumentā. Konkrētie
noteikumi attiecas īpaši uz šādiem 
jautājumiem:

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
informācija par finansējuma izmantojumu 
un pārraudzības un kontroles sistēmas; kā 
arī

a) izsekojamība un grāmatvedības uzskaite, 
informācija par finansējuma izmantojumu, 
maksājumu nosacījumi un pārraudzības 
un kontroles sistēmas; 

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas.

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas;
c) finansējumam atbilstīgo projektu 
indikatīvs saraksts un
d) Savienības iemaksas maksimālais 
apmērs, kuru no pieejamiem dalībvalstu 
piešķīrumiem var piešķirt riska dalīšanas 
instrumentam, un kārtējās iemaksas 
praktiskai īstenošanai.
Komisijas lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Lemjot par dalībvalsts lūgumu, Komisija 
nodrošina, ka par atbilstīgiem 
finansējumam no izveidotā riska 
dalīšanas instrumenta tiek pieņemti tikai 
tie projekti, par kuriem labvēlīgu 
finansēšanas lēmumu ir pieņēmusi vai nu 
EIB, vai valsts vai starptautiska publiskā 
sektora struktūra, vai privāta struktūra, 
kura veic publiska dienesta uzdevumus.
8. Pirms 7. punktā minētā Komisijas 
lēmuma saskaņā ar 33. panta 2. punktu 
tiek pārskatītas attiecīgās darbības 
programmas ERAF un Kohēzijas fonda 
ietvaros.

Finanšu piešķīrumus riska dalīšanas 
instrumentam stingri ierobežo, un 
Savienībai vai attiecīgai dalībvalstij 
iespējamās saistības tie nerada.

9. Finanšu piešķīrumus riska dalīšanas 
instrumentam stingri ierobežo, un tie 
nepārsniedz 10 % no kopējā indikatīvā 
piešķīruma dalībvalstij, kas iesniedz 
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lūgumu, laikposmam no 2007. gada līdz 
2013. gadam attiecībā uz ERAF un 
Kohēzijas fondu, kas ir apstiprināts 
saskaņā ar 28. panta 3. punkta 
b) apakšpunktu. Finanšu piešķīrumi, kas 
pieejami projektiem, kuri minēti šā panta 
4. punkta 2. apakšpunktā, ir paredzēti par 
tādu summu, kāda atliek pēc 4. punkta 
1. apakšpunktā minēto darbību 
finansēšanas. Ārpus 7. punktā minētās 
Savienības kopējās iemaksas riska 
dalīšanas instrumentā, kas apstiprināta ar 
lēmumu, Savienības dalība riska 
dalīšanas instrumentā ne Savienībai, ne
attiecīgai dalībvalstij nekādas turpmākas
iespējamās saistības nerada.

Visas summas, kas paliek pāri pēc darbības 
izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 
instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma drīkst izmantot atkārtoti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu, ja 
dalībvalsts joprojām atbilst kādam 
77. panta 2. punkta nosacījumam. Ja 
dalībvalsts minētajiem nosacījumiem vairs 
neatbilst, atlikušo summu uzskata par 
piešķirtiem ieņēmumiem Finanšu regulas 
18. panta nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 
gadam.”

10. Visas summas, kas paliek pāri pēc 
darbības izpildes, kuru sedz riska dalīšanas 
instruments, pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma drīkst izmantot atkārtoti 
saskaņā ar riska dalīšanas instrumentu, ja 
dalībvalsts joprojām atbilst kādam 
77. panta 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunkta nosacījumam. Ja 
dalībvalsts kādam no minētajiem 
nosacījumiem vairs neatbilst, atlikušo 
summu uzskata par piešķirtiem 
ieņēmumiem Finanšu regulas 18. panta 
nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību apropriācijas, 
kuras radījuši šie piešķirtie ieņēmumi, 
pieskaita attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešķīrumam nākamajam 
gadam.

_______________
1 Sk. Padomes 2006. gada 6. oktobra 
Lēmumu 2006/702/EK par Kopienas 
kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm, 
OV L 291, 21.10.2006., 11. lpp."

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma konteksts un saturs 
Pēc diviem iepriekšējiem priekšlikumiem par grozījumiem Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1083/2006, reaģējot uz pašreizējo ekonomisko un finansiālo krīzi, Komisija ierosina 
trešos grozījumus, kuros paredz noteikumus riska dalīšanas instrumenta izveidei.

Eurozonas valstu vai valdību vadītāji 2011. gada 21. jūlijā aicināja Komisiju un Eiropas 
Investīciju banku veicināt sinerģiju starp aizdevumu programmām un Savienības fondiem 
tajās dalībvalstīs, kuras laikā, kad grozījums stājas spēkā, saņem palīdzību no Savienības vai 
Starptautiskā Valūtas fonda. Pašlaik minēto palīdzību saņem Īrija, Grieķija, Portugāle un 
Rumānija.

Ar pasākumiem ir plānots risināt nopietnos šķēršļus, ar kādiem saskaras dažas dalībvalstis, 
īpaši Grieķija, mēģinot rast privātu finansējumu, kas nepieciešams, lai īstenotu infrastruktūras 
un produktīvu ieguldījumu projektus, kurus no publiskajiem līdzekļiem var finansēt tikai 
daļēji.
Tas jo īpaši attiecas uz infrastruktūras projektiem, kas dod tīros ieņēmumus (piemēram, 
maksas autoceļi vai cita infrastruktūra, par kuru lietotāji maksā), bet kuru vērtību nevar segt 
no dotācijām kohēzijas politikas ietvaros. Tas attiecas arī uz produktīviem ieguldījumiem, 
attiecībā uz kuriem maksimāli pieļaujamais valsts atbalsts tiek noteikts valsts atbalsta 
noteikumos. Komisijas priekšlikums attiecas vienīgi uz projektiem, kas dod ieņēmumus, jo 
ieguldījumu izmaksas, ko sedz no ieņēmumiem, nav atbilstīgas ES līdzfinansējumam. 
Dalībvalstīs, kuras visvairāk skārusi finansiālā un ekonomiskā krīze, un jo īpaši Grieķijā, 
pastāv risks, ka vairāki stratēģiski projekti, kas ir izraudzīti līdzfinansējumam kohēzijas 
politikas programmu ietvaros, netiks īstenoti, jo privātā sektora ieguldītājiem un bankām vai 
nu trūkst likviditātes, lai aizdotu projektiem un projektu virzītājiem, vai arī tie pašreizējos 
apstākļos vairs nevēlas uzņemties ieguldījumu risku.

Ierosinātais pasākums ir izņēmums no parastās sistēmas, kādā tiek īstenota kohēzijas politika, 
un tas ir pamatots vienīgi ārkārtas apstākļos, kādus rada krīze. Tādējādi tā mērķis ir segt daļu 
no riskiem, kas saistīti ar aizdevumiem bankām vai projektu virzītājiem dalībvalstīs, kuras 
saskaras ar  nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finansiālo 
stabilitāti, lai saglabātu privāto ieguldītāju iesaisti un pārvarētu nopietnos šķēršļus, ar kādiem 
jāsaskaras kohēzijas politikas programmu īstenošanā.

Saskaņā ar priekšlikumu, lai īstenotu riska dalīšanas instrumentu, daļu no minētajām 
dalībvalstīm pieejamā finanšu piešķīruma drīkstētu pārskaitīt atpakaļ Komisijai. Uzdevums 
būtu nodrošināt kapitālu, kas segtu gan prognozētus, gan neprognozētus aizdevumu un 
garantiju zaudējumus un ko varētu izsniegt riska dalīšanas partnerībā ar Eiropas Investīciju 
banku un/vai citām finanšu iestādēm, kas veic publiska dienesta uzdevumus un ir gatavas 
turpmāk piešķirt aizdevumus projektu sponsoriem un bankām, lai projektiem, kas īstenoti ar 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējumu, nodrošinātu privātā finansējuma daļu. 
Tādējādi kohēzijas politikas ietvaros laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam kopējo 
piešķīruma summu nemainītu. Ierosinātie pasākumi būtu īslaicīgi, un tos izbeigtu, kad 
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dalībvalstis beigtu izmantot finansiālās palīdzības mehānismu. Riska dalīšanas instrumentu 
saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 2. punktu Komisija īsteno netieši 
centralizēti. 

Referentes komentāri

Referente atzinīgi vērtē šo priekšlikumu un norāda, ka tā mērķis ir nodrošināt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda līdzfinansēto programmu turpmāku 
īstenošanu dalībvalstu ekonomikas atveseļošanās kontekstā, tām saņemot finansiālo palīdzību. 
Referente uzskata, ka daži priekšlikuma elementi būtu jāprecizē, un iesniedz grozījumus, kuru 
mērķis ir precizēt tekstu, pievienojot riska dalīšanas instrumenta definīciju (saskaņā ar neseno 
kompromisa priekšlikumu Finanšu regulas tekstam), kā arī tās procedūras sīku aprakstu, kas 
jāpiemēro, lai izveidotu un īstenotu riska dalīšanas instrumentu, balstoties uz esošo riska 
dalīšanas instrumentu juridiskajiem modeļiem citās Savienības politikas jomās. Turklāt 
referente ierosina labāka tiesību akta projekta izstrādes nolūkā iekļaut jaunu  — 36.a — pantu, 
kā arī pantus strukturēt punktos un apakšpunktos.
Referente ierosina grozījumus, kas konkrēti nosaka budžeta līdzekļu maksimālo apjomu riska 
dalīšanas instrumentam, un vēlreiz uzsver, ka Savienībai vai attiecīgajai dalībvalstij nav citu 
iespējamu saistību ārpus finanšu piešķīrumiem, kas paredzēti riska dalīšanas instrumentam. 
Lai nodrošinātu, ka mehānismā tiek iekļauti vienīgi ekonomiski dzīvotspējīgi un ieņēmumus 
nesoši projekti, referente konkrēti norāda, ka finansējumam no riska dalīšanas instrumenta ir 
atbilstīgi vienīgi projekti, par kuriem labvēlīgu finansēšanas lēmumu ir pieņēmusi EIB vai 
līdzīgas iestādes. Līdzīgi, lai uzsvērtu, ka Savienības budžets nesedz visu risku, bet dala to ar 
EIB vai līdzīgām iestādēm, precīzi noteiktai riska daļai (aizņemto līdzekļu īpatsvara 
rādītājam), kuru īstenojošā struktūra, ar ko noslēgts līgums, uzņemas sadarbības līgumā, vidēji 
par mērķi izvirza vismaz 1,5 reizes lielāku summu nekā Savienības iemaksa riska dalīšanas 
instrumentā.
Attiecībā uz to projektu darbības jomu, kuri ir atbilstīgi riska dalīšanas instrumentam, 
referente iesniedz grozījumus, saskaņā ar kuriem priekšroka būtu jādod ieņēmumus nesošiem 
un valsts atbalsta projektiem, kas jau ir iekļauti attiecīgās dalībvalsts darbības programmās, 
taču tas neizslēgtu citus projektus, kas veicina lūguma iesniedzējas dalībvalsts valsts 
stratēģiskā ietvardokumenta un Kopienas kohēzijas stratēģijas pamatnostādņu mērķu 
sasniegšanu un kas var veicināt attiecīgās dalībvalsts ekonomikas atveseļošanos.


