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14.4.2010 A7-0055/19 

Grozījums Nr.  19 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reăionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem 
par finanšu pārvaldību 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 

1. pants – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 1083/2006 
39. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 
Kā daĜu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var finansēt izdevumus saistībā ar 
darbību, kura ietver virkni būvdarbu, 
darbību vai pakalpojumu ar mērėi veikt 
vienotu un noteiktu ekonomisku vai 
tehnisku uzdevumu un kurai ir skaidri 
noteikti mērėi, un kuras kopējās izmaksas 
pārsniedz EUR 25 miljonus (turpmāk — 
“lielie projekti”). 

 
Kā daĜu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var finansēt izdevumus saistībā ar 
darbību, kura ietver virkni būvdarbu, 
darbību vai pakalpojumu ar mērėi veikt 
vienotu un noteiktu ekonomisku vai 
tehnisku uzdevumu un kurai ir skaidri 
noteikti mērėi, un kuras kopējās izmaksas 
vides projektiem pārsniedz EUR 
25 miljonus un citās jomās EUR 

50 miljonus (turpmāk — “lielie projekti”). 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/20 

Grozījums Nr.  20 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reăionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem 
par finanšu pārvaldību 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1083/2006 
40. pants – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“Par lielajiem projektiem dalībvalsts vai 
vadošās iestādes Komisijai sniedz šādu 
informāciju:” 

„Par lielajiem projektiem un projektiem no 

25 līdz 50 miljonu EUR vērtībā dalībvalsts 
vai vadošās iestādes Komisijai sniedz šādu 
informāciju:” 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/21 

Grozījums Nr.  21 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reăionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem 
par finanšu pārvaldību 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1083/2006 
44. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) finansēšanas vadības instrumentus 
uzĦēmumiem, galvenokārt maziem un 
vidējiem uzĦēmumiem, piemēram, riska 
kapitāla fondus, garantiju fondus un 
aizdevumu fondus; 

a) finansēšanas vadības instrumentus 
uzĦēmumiem, galvenokārt maziem un 
vidējiem uzĦēmumiem, piemēram, riska 
kapitāla fondus, garantiju fondus, 
mikrokredītus un aizdevumu fondus; 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/22 

Grozījums Nr.  22 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reăionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem 
par finanšu pārvaldību 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 

1. pants – 5. punkts 

Regula (EK) Nr. 1083/2006 
48. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

"3. Plānošanas periodā dalībvalstis veic 
novērtēšanu, kas saistīta ar darbības 
programmu uzraudzību, jo īpaši, ja šāda 
uzraudzība atklāj būtiskas novirzes no 
sākotnēji noteiktajiem mērėiem. Ja saskaĦā 
ar 33. pantu ir ierosināts pārskatīt darbības 
programmu, nodrošina pārskatīšanas 
iemeslu analīzi, tostarp visu īstenošanas 
grūtību analīzi, un pārskatīšanas 
paredzamo ietekmi, ieskaitot ietekmi uz 
darbības programmas stratēăiju. 
Novērtēšanas vai analīzes rezultātus nosūta 
darbības programmas uzraudzības 
komitejai un Komisijai.” 

"3. Plānošanas periodā dalībvalstis veic 
novērtēšanu, kas saistīta ar darbības 
programmu uzraudzību, jo īpaši, ja šāda 
uzraudzība atklāj būtiskas novirzes no 
sākotnēji noteiktajiem mērėiem. Ja saskaĦā 
ar 33. pantu ir ierosināts pārskatīt darbības 
programmu, nodrošina pārskatīšanas 
iemeslu analīzi, tostarp visu īstenošanas 
grūtību analīzi, un pārskatīšanas 
paredzamo ietekmi, ieskaitot ietekmi uz 
darbības programmas stratēăiju un ES 
klimata aizsardzības mērėiem. 
Novērtēšanas vai analīzes rezultātus nosūta 
darbības programmas uzraudzības 
komitejai un Komisijai.” 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/23 

Grozījums Nr.  23 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reăionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem 
par finanšu pārvaldību 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 

1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1083/2006 
57. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

"1. Dalībvalsts vai vadošā iestāde 
nodrošina to, ka darbība, kas saistīta ar 
ieguldījumiem infrastruktūrā vai 
produktīviem ieguldījumiem, turpina 
saĦemt fondu atbalstu vienīgi tad, ja tajā 
piecos gados pēc darbības pabeigšanas nav 
veiktas būtiskas pārmaiĦas, ko izraisījušas 
infrastruktūras atsevišėas daĜas 
īpašumtiesību veida maiĦa vai produktīvās 
darbības pārtraukšana vai pārmaiĦas, un 
kas ietekmē tās būtību vai īstenošanas 
nosacījumus vai sniedz uzĦēmumam vai 
publiskai struktūrai nepamatotas 
priekšrocības.  
 

"1. Dalībvalsts vai vadošā iestāde 
nodrošina to, ka darbība, kas saistīta ar 
ieguldījumiem infrastruktūrā vai 
produktīviem ieguldījumiem, turpina 
saĦemt fondu atbalstu vienīgi tad, ja tajā 
desmit gados pēc darbības pabeigšanas nav 
veiktas būtiskas pārmaiĦas, ko izraisījušas 
infrastruktūras atsevišėas daĜas 
īpašumtiesību veida maiĦa vai produktīvās 
darbības pārtraukšana vai pārmaiĦas, un 
kas ietekmē tās būtību vai īstenošanas 
nosacījumus vai sniedz uzĦēmumam vai 
publiskai struktūrai nepamatotas 
priekšrocības.  
 

Darbības, kas saĦem atbalstu no ESF, 
uzskatāmas par tādām, kas vairs nevar 
turpināt saĦemt šo atbalstu, tikai tad, ja uz 
tām attiecas saistības par ieguldījuma 
saglabāšanu saskaĦā ar noteikumiem par 
valsts atbalstu Līguma 87. panta nozīmē un 
ja tajās ir veiktas būtiskas pārmaiĦas, ko 
izraisījusi produktīvās darbības 
pārtraukšana minētajos noteikumos 
paredzētajā laika periodā.  
 

Darbības, kas saĦem atbalstu no ESF, 
uzskatāmas par tādām, kas vairs nevar 
turpināt saĦemt šo atbalstu, tikai tad, ja uz 
tām attiecas saistības par ieguldījuma 
saglabāšanu saskaĦā ar noteikumiem par 
valsts atbalstu Līguma 87. panta nozīmē un 
ja tajās ir veiktas būtiskas pārmaiĦas, ko 
izraisījusi produktīvās darbības 
pārtraukšana minētajos noteikumos 
paredzētajā laika periodā.  
 

Dalībvalstis var samazināt pirmajā daĜā Dalībvalstis var samazināt pirmajā daĜā 
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noteikto termiĦu līdz trim gadiem MVU 
ieguldījuma vai darbavietu saglabāšanas 
gadījumā.” 

noteikto termiĦu līdz pieciem gadiem 
MVU ieguldījuma vai darbavietu 
saglabāšanas gadījumā. 

Or. de 

 


