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7.2.2019 A8-0043/413

Grozījums Nr. 413
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Mehānismi, kas nodrošina saikni 
starp Savienības finansēšanas politiku un 
Savienības ekonomikas pārvaldību, būtu 
vēl jāprecizē, ļaujot Komisijai iesniegt 
priekšlikumu Padomei par saistību 
pilnīgu vai daļēju apturēšanu attiecībā uz 
vienu vai vairākām attiecīgās dalībvalsts 
programmām, ja minētā dalībvalsts neveic 
efektīvus pasākumus ekonomikas 
pārvaldības procesa kontekstā. Lai 
nodrošinātu vienotu īstenošanu un ņemot 
vērā veicamo pasākumu finansiālās 
ietekmes nozīmīgumu, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kurai 
jārīkojas, pamatojoties uz Komisijas 
priekšlikumu. Lai atvieglotu lēmumu 
pieņemšanu, kas nepieciešami rezultatīvas 
rīcības nodrošināšanai ekonomikas 
pārvaldības procesa kontekstā, būtu 
jāizmanto apvērstā kvalificētā vairākuma 
balsojums.

svītrots

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/414

Grozījums Nr. 414
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija Padomei iesniedz 
priekšlikumu pilnībā vai daļēji apturēt 
saistības vai maksājumus attiecībā uz 
vienu vai vairākām dalībvalsts 
programmām šādos gadījumos:

svītrots

(a) ja Padome saskaņā ar LESD 
126. panta 8. punktu vai 126. panta 
11. punktu nolemj, ka dalībvalsts nav 
konstruktīvi rīkojusies, lai novērstu savu 
pārmērīgo budžeta deficītu;
(b) ja Padome pieņem divus secīgus 
ieteikumus tajā pašā nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1176/201140 8. panta 3. punktu, 
pamatojoties uz to, ka dalībvalsts ir 
iesniegusi nepietiekamu korektīvo 
pasākumu plānu;
(c) ja Padome pieņem divus secīgus 
lēmumus tajā pašā nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1176/2011 10. panta 4. punktu, 
ar kuriem nosaka dalībvalsts neatbilstību, 
pamatojoties uz to, ka tā nav veikusi 
ieteiktos korektīvos pasākumus;
(d) ja Komisija secina, ka dalībvalsts nav 
veikusi pasākumus, kā norādīts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 332/200241, un rezultātā 
nolemj neatļaut finansiālās palīdzības 
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izmaksu, kas piešķirta minētajai 
dalībvalstij;
(e) ja Padome nolemj, ka dalībvalsts 
neievēro makroekonomikas korekciju 
programmu, kas minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 472/201342 7. pantā, vai neveic 
pasākumus, kuri pieprasīti Padomes 
lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar LESD 
136. panta 1. punktu.
Par prioritāti izvirza saistību apturēšanu; 
maksājumus aptur tikai gadījumos, kad ir 
vajadzīga tūlītēja rīcība, un noteikumu 
būtiskas neatbilstības gadījumos. 
Maksājumu apturēšana attiecas uz 
maksājuma pieteikumiem, kas saistībā ar 
attiecīgajām programmām iesniegti pēc 
lēmuma par apturēšanu pieņemšanas 
dienas.
Pamatojoties uz ārkārtējiem 
ekonomiskajiem apstākļiem vai pēc 
attiecīgās dalībvalsts Komisijai adresēta 
pamatota pieprasījuma 10 dienu laikā no 
iepriekšējā daļā minētā lēmuma vai 
ieteikuma pieņemšanas, Komisija var 
ieteikt Padomei atcelt minētajā daļā 
norādīto apturēšanu.
_________________
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1176/2011 (2011. gada 
16. novembris) par to, kā novērst un 
koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību 
(OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.).
41 Padomes 2002. gada 18. februāra 
Regula (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido 
vidēja termiņa finansiālas palīdzības 
mehānismu attiecībā uz dalībvalstu 
maksājumu bilancēm (OV L 53, 
23.2.2002.).
42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 21. maija Regula (ES) Nr. 472/2013 
par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās 
un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, 
kurās ir vai kurām draud nopietnas 
finanšu stabilitātes grūtības (OV L 140, 
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27.5.2013., 1. lpp.).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/415

Grozījums Nr. 415
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
15. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisijas priekšlikums par 
saistību apturēšanu ir uzskatāms par 
pieņemtu Padomē, ja vien Padome, 
izmantojot īstenošanas aktu, nenolemj 
noraidīt šādu priekšlikumu ar kvalificētu 
balsu vairākumu viena mēneša laikā no 
Komisijas priekšlikuma iesniegšanas 
dienas.

svītrots

Saistību apturēšana attiecas uz saistībām 
no fondiem attiecīgajai dalībvalstij no 
1. janvāra nākamajā gadā pēc lēmuma 
par apturēšanu pieņemšanas.
Padome pieņem lēmumu, izmantojot 
īstenošanas aktu, par 7. punktā minēto 
Komisijas priekšlikumu saistībā ar 
maksājumu apturēšanu.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/416

Grozījums Nr. 416
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
15. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Uzlikto saistību vai maksājumu 
apturēšanas apjoms un līmenis ir 
samērīgs, ievēro vienlīdzīgu attieksmi 
starp dalībvalstīm un ņem vērā attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskos un sociālos 
apstākļus, jo īpaši bezdarba līmeni, 
attiecīgās dalībvalsts nabadzības vai 
sociālās atstumtības līmeni attiecībā pret 
Savienības vidējo līmeni un apturēšanas 
ietekmi uz attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku. Apturēšanas ietekme uz 
programmām, kam ir izšķirīga nozīme 
nelabvēlīgu ekonomisko vai sociālo 
apstākļu novēršanā, ir īpašs faktors, kas 
jāņem vērā.

svītrots

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/417

Grozījums Nr. 417
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
15. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Saistību apturēšana nepārsniedz 
25 % no saistībām nākamajam 
kalendāram gadam attiecībā uz fondiem 
vai 0,25 % no nominālā IKP, atkarībā no 
tā, kurš rādītājs ir zemāks, jebkurā no 
šādiem gadījumiem:

svītrots

(a) pirmajā neatbilstības gadījumā 
saistībā ar pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, kā norādīts 
7. punkta a) apakšpunktā;
(b) pirmajā neatbilstības gadījumā 
saistībā ar korektīvo pasākumu plānu 
saskaņā ar pārmērīgas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru, kā norādīts 
7. punkta b) apakšpunktā;
(c) ja nav ievēroti ieteiktie korektīvie 
pasākumi saskaņā ar pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, 
kā norādīts 7. punkta c) apakšpunktā;
(d) pirmajā neatbilstības gadījumā, kā 
norādīts 7. punkta d) un e) apakšpunktā.
Pastāvīgas neatbilstības gadījumā saistību 
apturēšana var pārsniegt maksimālo 
procentuālo likmi, kas norādīta pirmajā 
daļā.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/418

Grozījums Nr. 418
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
15. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Padome atceļ saistību apturēšanu 
pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar 
8. punktā izklāstīto procedūru šādos 
gadījumos:

svītrots

(a) ja pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūra uz laiku tiek atlikta 
saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1467/9743 9. pantu vai Padome 
saskaņā ar LESD 126. panta 12. punktu ir 
nolēmusi atcelt lēmumu par pārmērīga 
budžeta deficīta esamību;
(b) ja Padome attiecīgās dalībvalsts 
iesniegto korektīvo pasākumu plānu ir 
apstiprinājusi saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 8. panta 2. punktu vai 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra pagaidām ir atlikta saskaņā ar 
minētās regulas 10. panta 5. punktu, vai 
Padome pārmērīgas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru ir izbeigusi 
saskaņā ar minētās regulas 11. pantu;
(c) ja Komisija ir secinājusi, ka dalībvalsts 
ir veikusi atbilstošos pasākumus, kas 
minēti Regulā (EK) Nr. 332/2002;
(d) ja Komisija ir secinājusi, ka attiecīgā 
dalībvalsts ir veikusi atbilstošus 
pasākumus, lai īstenotu korekciju 
programmu, kas minēta Regulas (ES) 
Nr. 472/2013 7. pantā, vai pasākumus, 



AM\1176415LV.docx PE631.704v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

kas pieprasīti ar Padomes lēmumu 
atbilstoši LESD 136. panta 1. punktam.
Pēc tam, kad Padome ir atcēlusi saistību 
apturēšanu, Komisija apturētās saistības 
atkārtoti iekļauj budžetā saskaņā ar 
Padomes Regulas (ES, Euratom) [ […] 
(DFS regula)]. [8.] pantu.
Apturētās saistības nedrīkst atkārtoti 
iekļaut budžetā pēc 2027. gada.
Saistību atcelšanas termiņš attiecībā uz 
budžetā atkārtoti iekļauto summu 
atbilstoši 99. pantam sākas tajā gadā, 
kurā apturētās saistības ir atkārtoti 
iekļautas budžetā.
Lēmumu par maksājumu apturēšanas 
atcelšanu pieņem Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma, ja ir izpildīti piemērojamie 
nosacījumi, kas izklāstīti pirmajā daļā.
_________________
43 Padomes 1997. gada 7. jūlija Regula 
(EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un 
precizēt pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūras īstenošanu (OV 
L 209, 2.8.1997., 6. lpp.).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/419

Grozījums Nr. 419
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
15. pants – 12. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija informē Eiropas Parlamentu par 
šā panta īstenošanu. Jo īpaši tad, ja 
dalībvalsts izpilda kādu no 7. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem, Komisija 
nekavējoties informē Eiropas Parlamentu 
un sniedz sīku informāciju par fondiem 
un programmām, uz ko varētu attiekties 
saistību apturēšana.

Komisija informē Eiropas Parlamentu par 
šā panta īstenošanu.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/420

Grozījums Nr. 420
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
15. pants – 12. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei nosūta priekšlikumu par saistību 
apturēšanu vai priekšlikumu atcelt šādu 
apturēšanu.

svītrots

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/421

Grozījums Nr. 421
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izlaides un rezultātu rādītāju 
vērtības attiecībā uz atlasītajām darbībām 
un ar darbībām sasniegtās vērtības.

(b) izlaides un rezultātu rādītāju 
vērtības attiecībā uz atlasītajām darbībām 
un ar darbībām sasniegtās vērtības, 
attiecīgā gadījumā dalot pēc dzimuma.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/422

Grozījums Nr. 422
Monika Vana
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2024. gada beigām 
veic vidusposma izvērtējumu, lai 
pārbaudītu katra fonda rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību un 
ES pievienoto vērtību. Komisija var 
izmantot visu saistīto informāciju, kas jau 
ir pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 
[128]. pantu.

1. Komisija līdz 2024. gada beigām 
veic vidusposma izvērtējumu, lai 
pārbaudītu katra fonda rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību un 
ES pievienoto vērtību, tostarp dzimumu 
līdztiesības ziņā. Komisija var izmantot 
visu saistīto informāciju, kas jau ir 
pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 
[128]. pantu.

Or. en


