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12.4.2012 A7-0067/21 

Grozījums Nr.  21 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Riska dalīšanas instruments 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) 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (16a) Izraudzītajām darbībām, kas ir 
atbilstīgas riska dalīšanas instrumentam, 
vajadzētu būt vai nu projektiem, uz 
kuriem jau attiecas Komisijas lēmums 
saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
41. pantu, vai citiem projektiem, kurus 
līdzfinansē ERAF vai Kohēzijas fonds un 
kuri ir iekĜauti vienā vai vairākās šo 
fondu darbības programmās, ja šiem 
projektiem trūkst finansējuma investīciju 
izmaksām, kas jāsedz privātiem 
investoriem. Turklāt izraudzītās darbības 
var būt arī darbības, kuras veicina 
pieprasītājas dalībvalsts valsts stratēăiskā 
ietvardokumenta un Kopienas kohēzijas 
stratēăijas pamatnostādĦu mērėu 
sasniegšanu un kuras sava rakstura dēĜ 
var veicināt atbalstu izaugsmei un 
stiprināt ekonomikas atveseĜošanos, ja ir 
pieejami līdzekĜi saskaĦā ar riska 
dalīšanas instrumentu. Visbeidzot, riska 
dalīšanas instrumentu var izmantot, lai 
finansētu darbības, kas izriet no Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda vai Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto darbības programmu 
pilnīgas vai daĜējas pārplānošanas, Ħemot 
vērā investīciju iespējas, kuras norādītas 
Regulā (EK) Nr. 397/2009, ar ko 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas 
Reăionālās attīstības fondu groza 
attiecībā uz mājokĜu energoefektivitātes 
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un atjaunojamas enerăijas ieguldījumu 
atbilstību, un saskaĦā ar Regulu (ES) 
Nr. 437/2010, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reăionālās 
attīstības fondu groza attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākĜos esošu kopienu 
atbalstam paredzētas mājokĜu intervences 
atbilstību. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/22 

Grozījums Nr.  22 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Riska dalīšanas instruments 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) 

Regulas priekšlikums 

16.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (16b) Komisijai būtu jāpārbauda 
pieprasītājas dalībvalsts iesniegtās 
informācijas pareizība un dalībvalsts 
pieprasījuma pamatotība, un četru 
mēnešu laikā pēc dalībvalsts pieprasījuma 
saĦemšanas būtu jāpiešėir Komisijai 
pilnvaras ar īstenošanas aktu pieĦemt 
lēmumu par noteikumiem un 
nosacījumiem, ar kādiem pieprasītāja 
dalībvalsts piedalās riska dalīšanas 
instrumentā. Tomēr būtu jānodrošina, ka 
finansējuma saĦemšanai no izveidotā 
riska dalīšanas instrumenta tiek 
apstiprināti vienīgi tie projekti, kuri 
viennozīmīgi labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku un darba tirgu un par kuriem 
labvēlīgu finansēšanas lēmumu attiecīgā 
gadījumā ir pieĦēmusi vai nu EIB, vai 
valsts vai starptautiskas publiskā sektora 
struktūras, vai privāttiesību subjekti, kas 
pilda publisko pasūtījumu. Pārredzamības 
un juridiskās noteiktības labad Komisijas 
lēmums būtu jāpublicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/23 

Grozījums Nr.  23 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Riska dalīšanas instruments 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) 

Regulas priekšlikums 

16.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (16c) SaskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 397/2009, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reăionālās 
attīstības fondu groza attiecībā uz mājokĜu 
energoefektivitātes un atjaunojamas 
enerăijas ieguldījumu atbilstību, un 
saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. 437/2010, ar 
ko Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par 
Eiropas Reăionālās attīstības fondu groza 
attiecībā uz nelabvēlīgos apstākĜos esošu 
kopienu atbalstam paredzētas mājokĜu 
intervences atbilstību, kā arī saskaĦā ar 
1.1.3. punktu Padomes 
Lēmumā 2006/702/EK par Kopienas 
kohēzijas stratēăijas pamatnostādnēm 
prioritāra pieeja finansējuma saĦemšanai 
no riska dalīšanas instrumenta būtu 
jānodrošina projektiem, kas ietver 
mājokĜu intervenci nelabvēlīgos apstākĜos 
esošu kopienu atbalstam, un projektiem, 
kuru mērėis ir veicināt energoefektivitāti 
(piemēram, ēkās), zemas 
energointensitātes attīstības modeĜu 
izplatību, kā arī atjaunojamo enerăijas 
tehnoloăiju izstrādi, ražošanu, izplatību 
un izmantošanu, jo tas var palīdzēt 
attiecīgajām dalībvalstīm izvirzīties vadībā 
un tādējādi palielināt savu konkurētspēju, 
vienlaikus sekmējot to mērėu 
sasniegšanu, kas noteikti stratēăijā 
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„Eiropa 2020” — stratēăijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/24 

Grozījums Nr.  24 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Riska dalīšanas instruments 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) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 1083/2006 

36. pants – 2.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) 36. pantā iekĜauj šādu 2.a punktu: svītrots 

„2.a Dalībvalstis, kas atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta nosacījumiem, drīkst 
daĜu no 19. un 20. pantā norādītajiem 
finanšu piešėīrumiem piešėirt 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 piešėirti 
saskaĦā ar riska dalīšanas instrumentu. 

 

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

Riska dalīšanas instrumentu saskaĦā ar 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punktu Komisija īsteno 
netieši centralizēti.  

 

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

 

Attiecīgā dalībvalsts iesniedz pieprasījumu 
Komisijai, kas pieĦem lēmumu ar 
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 
piešėīruma atbilstoši 18. panta 
2. punktam, kā arī šādam riska dalīšanas 
instrumentam piemērojamos noteikumus. 
Minētie noteikumi attiecas vismaz uz 
šādiem jautājumiem: 

 

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

 

b) maksājumu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas.  

 

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

 

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

Or. en 
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12.4.2012 A7-0067/25 

Grozījums Nr.  25 

Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0067/2012 

Danuta Maria Hübner 

Riska dalīšanas instruments 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) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1083/2006 

36.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2a) IekĜauj šādu pantu: 

 „36.a pants 

 Riska dalīšanas instruments 

 1. Šajā pantā „riska dalīšanas 
instruments” ir finanšu instruments, kas 
garantē noteikta riska pilnīgu vai daĜēju 
segšanu, vajadzības gadījumā — apmaiĦā 
pret atlīdzību, par kuru panākta 
vienošanās. 

 2. Dalībvalsts, kura atbilst kādam no 
77. panta 2. punkta a), b) vai c) 
apakšpunkta nosacījumiem, daĜu no 
kopējiem līdzekĜiem, kas sadalīti saskaĦā 
ar 19. un 20. pantu, drīkst piešėirt riska 
dalīšanas instrumentam, kurš tiek 
izveidots ar sadarbības nolīgumu, kas 
Komisijai ir jānoslēdz vai nu ar EIB, vai 
ar valsts vai starptautiskām publiskā 
sektora struktūrām, vai ar privāttiesību 
subjektiem, kuri pilda publisko 
pasūtījumu, un kas sniedz atbilstīgas 
garantijas, kā minēts Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
piemērojot noteikumus un nosacījumus, 
kas līdzīgi tiem, kuri attiecas uz EIB un 
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kurus piemēro pati šī iestāde („īstenojošā 
struktūra, ar ko noslēgts līgums”), lai 
nodrošinātu uzkrājumu veidošanu un 
kapitāla sadali garantijām un 
aizdevumiem, kā arī citiem finanšu 
mehānismiem, kas piešėirti saskaĦā ar 
riska dalīšanas instrumentu. 

 3. Šā panta 2. punktā minētajā sadarbības 
nolīgumā jo īpaši ietver noteikumus, kas 
attiecas uz šādiem elementiem: Savienības 
iemaksas kopējā summa un grafiks, 
atbilstoši kuram tā tiks darīta pieejama; 
trasta konta nosacījumi, kuri jānosaka 
īstenojošajai struktūrai, ar ko noslēgts 
līgums; atbilstības kritēriji Savienības 
iemaksas izmantošanai; sīki izklāstīta 
precīzi noteikta riska daĜa (tostarp 
aizĦemto līdzekĜu īpatsvara rādītājs), kura 
jāsedz īstenojošajai struktūrai, ar ko 
noslēgts līgums, un garantijas, kādas tai 
jāsniedz; riska dalīšanas instrumenta 
vērtības noteikšana, pamatojoties uz riska 
rezervi un visu riska dalīšanas 
instrumenta administratīvo izmaksu 
segumu; to projekta priekšlikumu 
iesniegšanas un apstiprināšanas 
procedūras, kuriem segumu nodrošina 
riska dalīšanas instruments; riska 
dalīšanas instrumenta pieejamības 
periods, kā arī ziĦošanas prasības. 

 Precīzi noteiktai riska daĜai (tostarp 
aizĦemto līdzekĜu īpatsvaram), kuru 
īstenojošā struktūra, ar ko noslēgts 
līgums, uzĦemas saskaĦā ar sadarbības 
nolīgumu, par mērėi izvirza vidēji vismaz 
1,5 reizes lielāku summu nekā Savienības 
iemaksa riska dalīšanas instrumentā. 

 Maksājumus riska dalīšanas instrumentā 
veic pa daĜām saskaĦā ar riska dalīšanas 
instrumenta izmantošanas grafiku 
aizdevumu un garantiju sniegšanai, ar ko 
tiek finansētas konkrētas darbības. 

 4. Atkāpjoties no 54. panta 5. punkta, 
riska dalīšanas instruments tiek izmantots 
ERAF vai Kohēzijas fonda līdzfinansētu 
darbību finansēšanai investīciju 
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izmaksām, kuras nevar finansēt kā 
atbilstīgos izdevumus saskaĦā ar 
55. pantu vai saskaĦā ar Savienības 
noteikumiem par valsts atbalstu. 

 To var arī izmantot, lai finansētu 
darbības, kas veicina pieprasītājas 
dalībvalsts valsts stratēăiskā 
ietvardokumenta un Kopienas kohēzijas 
stratēăijas pamatnostādĦu mērėu 
sasniegšanu atbilstoši Padomes 
Lēmumam 2006/702/EK* un kas 
nodrošina vislielāko pievienoto vērtību 
saistībā ar Savienības stratēăiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. 

 Turklāt to var izmantot, lai finansētu 
darbības, kas izriet no Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda vai Kohēzijas fonda 
līdzfinansēto darbības programmu 
pilnīgas vai daĜējas pārplānošanas, Ħemot 
vērā investīciju iespējas, kuras norādītas 
Regulā (EK) Nr. 397/2009, ar ko 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas 
Reăionālās attīstības fondu groza 
attiecībā uz mājokĜu energoefektivitātes 
un atjaunojamas enerăijas ieguldījumu 
atbilstību, un Ħemot vērā investīciju 
iespējas, kuras noteiktas Regulā (ES) 
Nr. 437/2010, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006 par Eiropas Reăionālās 
attīstības fondu groza attiecībā uz 
nelabvēlīgos apstākĜos esošu kopienu 
atbalstam paredzētas mājokĜu intervences 
atbilstību. 

 5. Riska dalīšanas instrumentu īsteno 
Komisija saskaĦā ar netiešas centralizētas 
pārvaldības principu atbilstoši 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. un 56. pantam. 

 6. Dalībvalsts, kura vēlas gūt labumu no 
riska dalīšanas instrumenta, iesniedz 
Komisijai rakstisku pieprasījumu ne vēlāk 
kā līdz 2013. gada 31. augustam. Savā 
pieprasījumā dalībvalsts sniedz visu 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
noteiktu: 
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 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 atbilstību; 

 b) to programmu (tostarp projekta 
priekšlikumu un ar tiem saistīto 
finansēšanas vajadzību) sarakstu, kuras 
līdzfinansē vai nu ERAF, vai Kohēzijas 
fonds, un to šādām programmām 
paredzēto 2012. un 2013. gada piešėīrumu 
daĜu, kuru tā vēlas pārdalīt riska 
dalīšanas instrumentam; 

 c) saskaĦā ar 4. punktu ierosināto 
projektu sarakstu un to 2012. un 
2013. gada piešėīrumu daĜu, kuru tā vēlas 
pārdalīt riska dalīšanas instrumentam; 

 d) summu, kas tieši tai ir pieejama 
atbilstoši kohēzijas politikas finanšu 
piešėīrumam saskaĦā ar 18. panta 
2. punktu, un norādi par summu, kuru 
riska dalīšanas instrumenta mērėiem 
iespējams rezervēt tikai no tām ES 
budžeta saistībām, kas jāizpilda 2012. un 
2013. gadā saskaĦā ar 75. panta 
1. punktu; 

 e) informāciju, kas prasīta 40. pantā, par 
visām tām darbībām, uz kurām neattiecas 
41. pantā minētais Komisijas lēmums; 

 f) pieprasījumiem vai to daĜām, kas 
attiecas uz darbībām, kuras neietilpst 
vienā vai vairākās Eiropas Reăionālā 
attīstības fonda vai Kohēzijas fonda 
līdzfinansētās darbības programmās, — 
pierādījumu, kas apliecina, ka 
pieprasījums ir izstrādāts sadarbībā ar 
11. pantā minētajiem partneriem. 

 
7. Kad ir pārbaudīta dalībvalsts 
pieprasījuma pareizība un pamatotība, 
Komisija četru mēnešu laikā pēc 
dalībvalsts pieprasījuma saĦemšanas ar 
īstenošanas aktu pieĦem lēmumu, kurā 
izklāsta sistēmu, kas izveidota, lai 
nodrošinātu, ka pieejamā summa tiek 
izmantota tieši tai dalībvalstij, kura to 
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iekĜāvusi savā kohēzijas politikas finanšu 
piešėīrumā atbilstoši 18. panta 
2. punktam, kā arī izklāsta noteikumus un 
nosacījumus, ar kādiem pieprasītāja 
dalībvalsts piedalās riska dalīšanas 
instrumentā. Šie noteikumi un nosacījumi 
jo īpaši attiecas uz šādiem elementiem: 

 
a) izsekojamība, demokrātiska uzraudzība 
un grāmatvedības uzskaite, informācija 
par līdzekĜu izmantošanu, maksājuma 
nosacījumi un pārraudzības un kontroles 
sistēmas; 

 
b) maksu struktūra un citas 
administratīvās un pārvaldības izmaksas; 

 
c) finansējumam atbilstīgo projektu 
indikatīvs saraksts, kā arī 

 
d) Savienības iemaksas maksimālais 
apmērs, kuru no pieejamiem dalībvalstu 
piešėīrumiem var piešėirt riska dalīšanas 
instrumentam, un kārtējās iemaksas 
praktiskas īstenošanas nolūkā. 

 
Komisijas lēmums tiek publicēts Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 
Lemjot par dalībvalsts pieprasījumu, 
Komisija nodrošina, ka finansējuma 
saĦemšanai no izveidotā riska dalīšanas 
instrumenta tiek apstiprināti vienīgi tie 
projekti, kuri viennozīmīgi labvēlīgi 
ietekmē vietējo ekonomiku un darba tirgu 
un par kuriem labvēlīgu finansēšanas 
lēmumu attiecīgā gadījumā ir pieĦēmusi 
vai nu EIB, vai valsts vai starptautiskas 
publiskā sektora struktūras, vai 
privāttiesību subjekti, kas pilda publisko 
pasūtījumu. 

 
8. Pirms tiek pieĦemts 7. punktā minētais 
Komisijas lēmums, saskaĦā ar 33. panta 
2. punktu tiek pārskatītas ar ERAF un 
Kohēzijas fondu saistītās darbības 
programmas. 

 
9. Finanšu piešėīrumi riska dalīšanas 
instrumentam ir stingri ierobežoti, un tie 
nepārsniedz 10 % no kopējā piešėīruma, 
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ko pieprasītājai dalībvalstij attiecībā uz 
ERAF un Kohēzijas fondu ir paredzēts 
atvēlēt 2007.–2013. gada laikposmā un 
kas ir apstiprināts saskaĦā ar 28. panta 
3. punkta b) apakšpunktu. Ar 7. punktā 
minēto lēmumu apstiprinātā Savienības 
kopējā iemaksa riska dalīšanas 
instrumentā ir vienīgā Savienības dalība 
riska dalīšanas instrumentā, un nekādas 
papildu saistības ne Savienības 
vispārējam budžetam, ne attiecīgajai 
dalībvalstij tā nerada. 

 
10. Visas atmaksātās vai neizmantotās 
summas, kas palikušas pēc tādas darbības 
izpildes, kurai segumu nodrošina riska 
dalīšanas instruments, pēc attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma drīkst izmantot 
atkārtoti saskaĦā ar riska dalīšanas 
instrumentu, ja dalībvalsts joprojām 
atbilst kādam no 77. panta 2. punkta a), b) 
vai c) apakšpunkta nosacījumiem. Ja 
dalībvalsts vairs neatbilst nevienam no 
minētajiem nosacījumiem, atmaksātās vai 
neizmantotās summas tiek uzskatītas par 
piešėirtajiem ieĦēmumiem Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 18. panta 
nozīmē. Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma papildu saistību 
apropriācijas, kuras radījuši šie piešėirtie 
ieĦēmumi, nākamajā gadā tiek 
pieskaitītas attiecīgās dalībvalsts kohēzijas 
politikas finanšu piešėīrumam.” 

Or. en 

 

 


