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Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. pt

Pamatojums

EK būs jāpiedāvā jauna metodika, pēc kuras aprēķināt maksimālo finanšu apjomu, kas 
piešķirams katrai dalībvalstij, un jauns priekšlikums par to, kāds maksimālais finanšu apjoms 
ir piešķirams katrai dalībvalstij. Jaunā priekšlikuma rezultātā nebūtu jāveidojas situācijai, 
kurā dalībvalstis ar NKI, kas uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no 27 dalībvalstu ES 
vidējā rādītāja, saņem procentuālu daļu no kopējā fonda, kura ir mazāka par attiecīgo 
konkrētās valsts iedzīvotāju procentuālo daļu no 27 dalībvalstu ES iedzīvotāju kopskaita. 
Būtu jāuzsver, ka priekšlikuma esošajā redakcijā šis princips nav saglabāts, sevišķi 
Portugāles gadījumā, kura ir īpaši neizdevīgā situācijā.
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Fonda maksimālais finansiālais 
piešķīrums katrai dalībvalstij saskaņā ar 
9. un 13. pantu.

svītrots

Summām, kas minētas 9. panta 1. un 
2. punktā, piemērojot I pielikumā 
aprakstīto metodiku, tiek iegūtas tālāk 
uzskaitītās katras dalībvalsts daļas un 
maksimālais finansiālais piešķīrums.
Jebkādas summas, kas noteiktas saskaņā 
ar 9. panta 3. punktu, proporcionāli sedz 
katrai dalībvalstij noteiktā maksimālā 
finansiālā piešķīruma robežās.
[...]

Or. pt

Pamatojums

EK būs jāpiedāvā jauna metodika, pēc kuras aprēķināt maksimālo finanšu apjomu, kas 
piešķirams katrai dalībvalstij, un jauns priekšlikums par to, kāds maksimālais finanšu apjoms 
ir piešķirams katrai dalībvalstij. Jaunā priekšlikuma rezultātā nebūtu jāveidojas situācijai, 
kurā dalībvalstis ar NKI, kas uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no 27 dalībvalstu ES 
vidējā rādītāja, saņem procentuālu daļu no kopējā fonda, kura ir mazāka par attiecīgo 
konkrētās valsts iedzīvotāju procentuālo daļu no 27 dalībvalstu ES iedzīvotāju kopskaita. 
Būtu jāuzsver, ka priekšlikuma esošajā redakcijā šis princips nav saglabāts, sevišķi 
Portugāles gadījumā, kura ir īpaši neizdevīgā situācijā.


