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PR_COD_1amCom

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 konkrētām normām, kuras saistītas ar finanšu 
pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar 
nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem 
konkrētām dalībvalstīm
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0301),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0143/2013),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Budžeta kontroles 
komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

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.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz 
konkrētām normām, kuras saistītas ar 
finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, 
kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras 
ar nopietnām grūtībām vai kam draud 
šādas grūtības, un ar atcelšanas
noteikumiem konkrētām dalībvalstīm

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz 
konkrētām normām, kuras saistītas ar 
finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, 
kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras 
ar nopietnām grūtībām vai kam draud 
šādas grūtības, un ar atcelšanas 
noteikumiem

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ar Regulu (ES) Nr..../... [Kopīgo 
noteikumu regula] piešķīrumus 
dalībvalstīm ierobežo līdz 110 % no 2007.–
2013. gada periodam paredzētā apjoma 
reālajā izteiksmē. Dalībvalstīm, kuras skar
šis ierobežojums, vajadzīgs turpmāk 
pasargāt pret 2007.–2013. gada perioda 
piešķīrumu saistību automātiskas 
atcelšanas risku.

(6) Ar Regulu (ES) Nr..../... [Kopīgo 
noteikumu regula] piešķīrumus 
dalībvalstīm ierobežo līdz 110 % no 2007.–
2013. gada periodam paredzētā apjoma 
reālajā izteiksmē. Divas dalībvalstis šis 
ierobežojums skars būtiski. Tādēļ 
vajadzīga turpmāka aizsardzība pret 
2007.–2013. gada perioda piešķīrumu 
saistību automātiskas atcelšanas risku.

Or. en

Pamatojums

Tā saucamais dubultais ierobežojums skars divas dalībvalstis, proti, Slovākiju un Rumāniju.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Savos 2013. gada 7. un 8. februāra 
secinājumos Eiropadome norādīja, ka 
visas programmas iesniegs saistību 
atcelšanas procedūrai, kas izstrādāta pēc 
principa, ka summām, uz kurām attiecas 
saistības, bet kurām nepiemēro 
priekšfinansējumu vai maksājuma 
pieprasījumu noteiktā N+3 periodā, 
piemēro saistību atcelšanu.

Or. en

Pamatojums

Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra secinājumu 87. punktā ir ne tikai norādīts, ka 
divām dalībvalstīm, ko skar dubultais ierobežojumus (proti, RO un SK), būtu jāpalīdz rast 
praktisku risinājumu, lai samazinātu fondu saistību automātiskas atcelšanas risku no 2007.–
2013. gada plānošanas perioda, bet vispirms noteikts, ka saskaņā ar nākamo Eiropas 
daudzgadu finanšu shēmu, sākot no 2014. gada, visu dalībvalstu visām programmām 
piemēros n+3 saistību atcelšanas noteikumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropadome 2013. gada 8. februāra 
secinājumos aicināja Komisiju izpētīt 
praktiskos risinājumus, kas mazinātu risku, 
ka Rumānijai un Slovākijai piešķirtā 
2007.–2013. gada finansējuma fondu 
saistības automātiski atcels, arī Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 grozīšanu.

(7) Eiropadome arī aicināja Komisiju 
izpētīt praktiskos risinājumus, kas 
mazinātu risku, ka Rumānijai un Slovākijai 
piešķirtā 2007.–2013. gada finansējuma 
fondu saistības automātiski atcels, arī 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 grozīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropadome arī uzsvēra, ka visās 
kategorijās maksājumiem vajag nodrošināt 
pārvaldāmu apjomu un profilu, lai 
ierobežotu neizpildītās budžeta saistības, 
konkrētāk, visās kategorijās piemērojot 
noteikumus par automātisku atcelšanu.
Tādēļ normām, ar kurām liberalizē saistību 
atcelšanas noteikumus, kas paredzēti 
dalībvalstīm, kuras skar Regulā (ES) 
Nr..../...,] [Kopējo noteikumu regula] 
paredzētais ierobežojums, vajadzētu būt 
proporcionālām, ņemot vērā to ietekmi uz 
neizpildītajām budžeta saistībām.

(8) Eiropadome arī uzsvēra, ka visās 
kategorijās maksājumiem vajag nodrošināt 
pārvaldāmu apjomu un profilu, lai 
ierobežotu neizpildītās budžeta saistības, 
konkrētāk, visās kategorijās piemērojot 
noteikumus par automātisku atcelšanu. 
Ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 7. 
un 8. februāra secinājumu 87. punktu un 
bezprecedenta krīzi, normām, ar kurām 
liberalizē saistību atcelšanas noteikumus, 
kas paredzēti dalībvalstīm, vajadzētu būt 
proporcionālām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka Eiropadome pagarināja saistību atcelšanas noteikuma piemērošanu, sākot 
no 2014. gada, referents ierosina sistematizēt šo noteikumu un piemērot to visām 
dalībvalstīm, sākot no 2011. gada. Tas ir saistīts ar Komisijas priekšlikuma pirmo daļu par 
papildinājumu, kura mērķis ir sistematizēt noteikumu un ļaut jebkurai valstij, kas iesaistās 
Eiropas pielāgošanas programmā, neierobežot palielināto līdzfinansējuma likmi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Termiņš minēto budžeta saistību 
automātiskas atcelšanas (attiecībā uz 2011. 
un 2012. gadu) aprēķināšanai būtu par 
vienu gadu jāpagarina, savukārt 
2012. gada budžeta saistībām, kas 
2015. gada 31. decembrī joprojām nebūs 
noslēgtas, līdz 2015. gada 31. decembrim 
ir jābūt pamatotām. Tādējādi būtu vieglāk 
apgūt finansējumu, par kuru ir uzņemtas 

(9) Termiņš minēto budžeta saistību 
automātiskas atcelšanas (attiecībā uz 2011.,
2012. un 2013. gadu) aprēķināšanai būtu 
par vienu gadu jāpagarina. Tādējādi būtu 
vieglāk apgūt finansējumu, par kuru ir 
uzņemtas saistības attiecībā uz darbības 
programmām dalībvalstīs. Šāds elastīgums 
ir nepieciešams, lai novērstu, ka 
programmas konkrētās dalībvalstīs tiek 
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saistības attiecībā uz darbības 
programmām dalībvalstīs, ko skar 
turpmāko kohēzijas politikas piešķīrumu 
ierobežošana 110 % apmērā no 2007.–
2013. gadam paredzētā apjoma reālā 
izteiksmē. Šāds elastīgums ir nepieciešams, 
lai novērstu, ka programmas tiek īstenotas 
lēnāk, nekā plānots, jo īpaši šajās
dalībvalstīs.

īstenotas lēnāk, nekā plānots.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka Eiropadome pagarināja saistību atcelšanas noteikuma piemērošanu, sākot 
no 2014. gada, referents ierosina sistematizēt šo noteikumu un piemērot to visām 
dalībvalstīm, sākot no 2011. gada. Tas ir saistīts ar Komisijas priekšlikuma pirmo daļu par 
papildinājumu, kura mērķis ir sistematizēt noteikumu un ļaut jebkurai valstij, kas iesaistās 
Eiropas pielāgošanas programmā, neierobežot palielināto līdzfinansējuma likmi līdz 
plānošanas perioda beigām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
62. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1a) regulas 62. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu groza šādi:
„e) vēlākais, līdz 2018. gada 31. martam 
iesniedz Komisijai noslēguma 
deklarāciju, izvērtējot noslēguma 
maksājuma pieteikuma pamatotību un 
to attiecīgo darījumu likumību un 
pareizību, uz kuriem attiecas noslēguma 
izdevumu deklarācija, tam pievienojot 
noslēguma kontroles ziņojumu.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar referenta priekšlikumu pagarināt saistību automātisku atcelšanu par vienu gadu 
noslēguma deklarāciju Komisijai nosūtītu līdz 2018. gada 31. martam.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1b) regulas 67. panta 1. punktu groza 
šādi:
„1. Sākot ar 2008. gadu un līdz katra 
gada 30. jūnijam vadošā iestāde nosūta 
Komisijai gada ziņojumu un līdz 
2018. gada 31. martam — noslēguma 
ziņojumu par darbības programmas 
īstenošanu.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar referenta priekšlikumu pagarināt saistību automātisku atcelšanu par vienu gadu 
noslēguma ziņojumu Komisijai nosūtītu līdz 2018. gada 31. martam.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievadteikums un a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
77. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) regulas 77. panta 6. punktu svītro; 1) regulas 77. pantu groza šādi:
a) panta 6. punktu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)
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Regula (EK) Nr. 1083/2006
77. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 11.a punktu:
„11.a Atkāpjoties no 10. punkta un lai 
nodrošinātu pareizu programmu 
noslēgšanu, Savienības ieguldījums, kas 
veikts noslēguma maksājumos, prioritātes 
līmenī neatšķiras par vairāk kā 10 % no 
fondu palīdzības maksimālas summas, kā 
norādīts pēdējā Komisijas apstiprinātā 
lēmuma finansēšanas plānā. Novirze 
prioritātes līmenī neskar palīdzības 
maksimālo summu programmas līmenī.”

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no programmas būtiskiem grozījumiem plānošanas perioda beigās un 
nodrošinātu līdzekļu efektīvu apguvi, ir ierosināta 10 % elastība starp prioritātēm (kā tas bija 
arī 2000.–2006. gada laikposmā).

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1083/2006
89. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a regulas 89. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu groza šādi:
„a) līdz 2018. gada 31. martam 
dalībvalsts ir nosūtījusi maksājuma 
pieteikumu, kurā ir iekļauti šādi 
dokumenti:”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar referenta priekšlikumu pagarināt saistību automātisku atcelšanu par vienu gadu 
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būtu jāveic noslēguma maksājums ar nosacījumu, ka dalībvalsts ir nosūtījusi maksājuma 
pieteikumu līdz 2018. gada 31. maijam.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
93. pants – 2.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„2.b Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas 
un 2. punkta, dalībvalstīm, kam paredzētie 
piešķīrumi kohēzijas politikas ietvaros 
2014.–2020. gada plānošanas periodā ir 
ierobežoti 110 % apmērā no 2007.–
2013. gadam paredzētā apjoma reālā 
izteiksmē, 1. punktā minētais termiņš ir 
31. decembris trešajā gadā pēc gada, kad 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu darbības 
programmām noteiktas budžeta gada 
saistības 2007.–2012. gadam.”

„2.b Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas 
un 2. punkta, 1. punktā minētais termiņš ir 
31. decembris trešajā gadā pēc gada, kad 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu darbības 
programmām noteiktas budžeta gada 
saistības 2011.–2013. gadam.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka Eiropadome pagarināja saistību atcelšanas noteikuma piemērošanu, sākot 
no 2014. gada, referents ierosina sistematizēt šo noteikumu un piemērot to visām 
dalībvalstīm, sākot no 2011. gada. Tas ir saistīts ar Komisijas priekšlikuma pirmo daļu par 
papildinājumu, kura mērķis ir sistematizēt noteikumu un ļaut jebkurai valstij, kas iesaistās 
Eiropas pielāgošanas programmā, izmantot palielināto līdzfinansējuma likmi līdz plānošanas 
perioda beigām. Ilgāki periodi palīdzēs uzlabot apguvi dalībvalstīs (kā Komisija ir norādījusi 
9. apsvērumā) un ļaus atlasīt kvalitatīvus projektus. Tie arī nodrošinās risinājumu, kas 
palīdzēs dalībvalstīm efektīvāk pārvarēt krīzes ietekmi. Šis grozījums neskars kopējo fondu 
finanšu piešķīrumu dalībvalstīm attiecīgajā periodā, un priekšlikuma ietekme uz budžetu 
saistībā ar saistību automātiskas atcelšanas pagarinājumu par vienu gadu neizmaina saistību 
apropriāciju kopējo summu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1083/2006
93. pants – 3. punkts – 1.a daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 3. punktā pievieno šādu daļu: svītrots
„Pirmā daļa neskar 93. panta 2.b punktā 
noteiktā termiņa piemērošanu 2012. gada 
budžeta saistībām dalībvalstīm, kas 
minētas nosauktajā punktā.”

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads
Eiropas Komisija, reaģējot un finanšu krīzi, ieviesa grozījumu Regulā (EK) Nr. 1083/2006.
Grozījuma mērķi ir norādīti turpmāk.

 Pagarināt periodu, kurā palielinātos līdzfinansējums dalībvalstīm, kam draud nopietni 
sarežģījumi saistībā ar to finansiālo stabilitāti. Dalībvalstīm, kas iesaistās pielāgošanas 
programmā un saņem finansiālu palīdzību, turpmāk būtu atļauts saņemt lielākus 
maksājumus par periodu, kurā tām piemēro atbalsta mehānismus, negrozot to kopējo 
piešķīrumu saskaņā ar kohēzijas politiku 2007.–2013. gadam.

 Piemērot Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra politisko vienošanos, t. i., īstenot 
Padomes secinājumu 87. punktu. Komisijas priekšlikumā cenšas paredzēt mehānismu, 
ar kuru divas dalībvalstis — Rumānija un Slovākija — tiktu atbrīvotas no saistību 
atcelšanas noteikuma n+3 par 2011. un 2012. gadu.

Saskaņā ar Komisiju fondu kopējais finanšu piešķīrums par šo periodu attiecīgajām valstīm 
un programmām nemainīsies, un nav vajadzīgas nekādas struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
maksimālo summu izmaiņas.
Lēmuma pieņemšanai par šo regulas priekšlikumu piemēro parasto likumdošanas procedūru1, 
un galīgā vienošanās būs atkarīga no Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 
sarunām. Tas ir saistīts ar daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanu un Kopīgo noteikumu 
regulas noteikumiem.

Referenta priekšlikums
Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un principā piekrīt, ka ir jāpalīdz valstīm, 
īpaši krīzes un būtisku budžeta ierobežojumu laikā.

1) Priekšlikums par līdzfinansējuma likmes palielināšanu konkrētām dalībvalstīm
Priekšlikums par papildinājumu palielina līdzfinansējuma likmi par 10 procentpunktiem. Tam 
vajadzētu būt piemērojamam programmu prioritārajam virzienam attiecībā uz 
jaunapstiprinātajiem izdevumiem, kas iesniegti attiecīgajā periodā, un vērstam uz 
dalībvalstīm, kuras krīze ir skārusi vissmagāk un kuras iesaistījušās pielāgošanas programmā.
Ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 grozījumu to ieviesa, sākot no 2011. gada, un bija paredzēts, 
ka tas būs atļauts tikai attiecībā uz pieprasījumiem, kas iesniegti pirms 2013. gada beigām.
Tomēr, tā kā konkrētas dalībvalstis joprojām saskaras ar būtiskiem sarežģījumiem saistībā ar 
savu finansiālo stabilitāti, Komisija ierosināja palielinātās līdzfinansēšanas likmes 
piemērošanas laiku neierobežot līdz 2013. gada 31. decembrim. Referents šo priekšlikumu 
vērtē atzinīgi, jo tas paredz tādu turpmāko situāciju, par kādu ir panākta vienošanās saistībā ar 
Kopīgo noteikumu regulu.

2) Priekšlikums samazināt fondu saistību automātiskas atcelšanas risku Rumānijai un 
Slovākijai
Priekšlikums samazināt fondu saistību automātiskas atcelšanas risku attiecībā uz Rumānijas 
un Slovākijas 2007.–2013. gadam paredzēto finansējumu ir saprotams, jo šīs divas valstis 
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saskarsies ar 2014.–2020. gada piešķīrumu ierobežojumu 110 % apmērā no 2007.–2013. gada
piešķīruma, kā tika noteikts februāra Eiropadomē.

Tomēr Eiropas Parlaments un Reģionālās attīstības komiteja vienmēr ir atbalstījuši norēķinus, 
kuru pamatā ir principi un sistēmas risinājumi. Eiropadome jau pieņēma lēmumu par šādu 
sistēmas risinājumu, ieviešot n+3 saistību atcelšanas noteikumu attiecībā uz daudzgadu 
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam. Cita starpā tas nozīmē, ka tiek vispārēji atzīta vajadzība 
pagarināt saistību atcelšanas noteikumu un nodrošināt dalībvalstīm vairāk laika pareizu un 
kvalitatīvu projektu sagatavošanai.

Tā kā Kohēzijas politikas pieejā pēc 2013. gada ir vērojamas vispārējas izmaiņas, proti, pāreja 
uz sistēmu, kura vērsta uz rezultātiem un veiktspēju, referents ierosina apvienot saistību 
atcelšanas noteikumu atlikušajam pašreizējam plānošanas periodam ar nākamo periodu. Šāda 
elastība varētu paātrināt programmu īstenošanu sarežģītos apstākļos un palīdzēt uzlabot 
finansējumu apguvi darbības programmām perioda beigās. Tas ļautu visām dalībvalstīm 
iesniegt izdevumu pieprasījumus līdz 2014. gada beigām par 2011. gada saistībām, līdz 
2015. gada beigām par 2012. gada saistībām un līdz 2016. gada beigām par 2013. gada 
saistībām. Tas samazinātu 2011., 2012. un 2013. gada saistību automātiskas atcelšanas risku 
un nodrošinātu vienmērīgu pārejas mehānismu pirms nākamā plānošanas perioda.
Vēl viens priekšlikums, lai paātrinātu maksājumus dalībvalstīm, ir paredzēt lielāku 
programmu elastību. Lai izvairītos no programmas daudziem grozījumiem plānošanas perioda 
beigās un nodrošinātu līdzekļu efektīvu apguvi, referents ierosina 10 % elastību starp 
prioritātēm/ prioritāriem virzieniem (kā tas bija arī 2000.–2006. gada plānošanas periodā).
Referents to atbalsta tādēļ, ka tas nodrošinātu elastīgāku pieeju darbības programmu 
grozījumiem salīdzinājumā ar pašreizējām noslēguma pamatnostādnēm.

Nobeiguma pamatojums
Priekšlikums apvienotu pašreizējā un nākamā plānošanas perioda nosacījumus un palīdzētu 
valstīm efektīvāk izmantot līdzekļus. Dalībvalstīs pastāv vajadzība īstenot projektus un 
izmantot resursus valstu izaugsmei un konkurētspējai.

Ieilgusī finanšu un ekonomikas krīze ir radījusi ekonomiskus zaudējumus un stagnāciju, kā arī 
izraisījusi daudzas negatīvas sekas. Dalībvalstīm bija jāīsteno stingri budžeta un fiskālās 
konsolidācijas politikas virzieni, kuru rezultātā samazinājās ieguldījumu darbības publiskajā 
un privātajā sektorā. Ieguldījumu un attīstības politikas virzienu apstākļi nenoliedzami ir 
bijuši sarežģītāki, nekā tika prognozēts pirms krīzes. Ņemot vērā bezprecedenta krīzes 
ietekmi, Savienības finansējuma pārvaldība ir jāvienkāršo, lai palīdzētu paātrināt ieguldījumus 
dalībvalstīs un reģionos un lai uzlabotu finansējuma pieejamību tautsaimniecībām.
Vēl viena priekšlikuma nodrošinātā pievienotā vērtība ir vienmērīgas pārejas veicināšana 
starp pašreizējo un nākamo plānošanas periodu. Rezultātā samazinātos neapmaksāto 
maksājumu pieteikumu atlikums un tiktu novērsta vajadzība rīkoties sasteigti un pieņemt 
lēmumus spiediena apstākļos.
Pašreizējā saistību atcelšanas sistēma ir nepastāvīga, it sevišķi ņemot vērā nākamās 
daudzgadu finanšu shēmas sarunu stāvokli. Ierosinātās izmaiņas veicinātu ieguldījumu un 
attīstības politikas jomu plūsmu, nepārtrauktību un paredzamību.


