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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs lēš, ka priekšlikums loģiski balstās uz diviem iepriekšējiem 
priekšlikumiem, kurus nesen pieņēma līdztiesīgie likumdevēji un kas saistīti ar kohēzijas 
politiku, proti, Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu  (CRII) un Papildināto 
investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+). Tāpēc viņš atzinīgi vērtē 
priekšlikumu, saskaņā ar ko dalībvalstīm no struktūrfondiem arī turpmāk tiks darīti pieejami 
ārkārtas papildu resursi, kuri palīdzēs veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku 
pārvarēšanu tajos Eiropas ģeogrāfiskajos apgabalos, kuru ekonomika un darbvietas ir cietušas 
smagāk, un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai, tiek ierosināts 
grozīt Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (Kopīgo noteikumu regula).

Viņš ierosina vairākus grozījumus, lai palielinātu elastīgumu dalībvalstīm, piemēram, līdzekļu 
izmantošanā pēc 2022. gada vai jebkuras programmas ātrā īstenošanā.

Viņš atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīm būs iespēja sadalīt papildu resursus starp ERAF un ESF, 
plānojot resursus bez jebkādiem ierobežojumiem. Tām ir arī iespēja daļu no šiem papildu 
resursiem izmantot EAFVP vajadzībām. Papildu resursus piešķirs vienam vai vairākiem 
īpašiem atsevišķiem prioritārajiem virzieniem spēkā esošas programmas vai programmu 
ietvaros, prasot iesniegt grozījumus attiecīgajā programmā vai programmās, vai jaunai īpaši 
izveidotai programmai, prasot sagatavot un iesniegt jaunu darbības programmu.

Viņš piekrīt nostājai, ka papildu resursus var izmantot tikai, lai atbalstītu darbības, kas veicina 
ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes seku pārvarēšanu vai sagatavo zaļu, digitālu un noturīgu 
ekonomikas atveseļošanu, veicot investīcijas darbībās, kuras sekmē pāreju uz digitālu un zaļu 
ekonomiku saskaņā ar jaunu tematisko mērķi, kas papildina 9. pantā izklāstītos tematiskos 
mērķus, un tehnisko palīdzību. 

Lai kompensētu ierosinātās elastīguma iespējas, viņš ierosina uzlabot ziņošanas kvalitāti, kam 
vajadzētu palīdzēt veikt pienācīgu un pastāvīgu pareizības un ietekmes pārbaudi. Būtu skaidri 
jāsniedz informācija par REACT-EU mērķu sasniegšanu, tās resursu izmantošanas efektivitāti, 
finansēto darbību veidiem, finanšu piešķīrumu saņēmējiem un galasaņēmējiem un Eiropas 
pievienoto vērtību, ko tā devusi ekonomikas atveseļošanas atbalstā, lai sniegtu lietderīgu 
devumu kohēzijas politikas plānošanā. Šim aspektam vajadzētu būt vienlīdz svarīgam 
neatkarīgi no tā, vai finanšu piešķīrumi nāk no parastā ES budžeta vai no Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta kā ārējie piešķirtie ieņēmumi.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā 
šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai mazinātu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi, saskaņā ar [Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta] regulu un tajā 
piešķirto resursu robežās Eiropas 
Investīciju un strukturālo fondu ietvaros 
būtu jāveic atveseļošanas un noturības 
pasākumi. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto, lai nodrošinātu atbilstību 
[EAI] regulā noteiktajiem termiņiem. 
Turklāt daudzgadu finanšu shēma 2014.–
2020. gadam būtu jāpārskata, lai darītu 
pieejamus papildu resursus ekonomiskajai, 
sociālajai un teritoriālajai kohēzijai.

(4) Lai mazinātu Covid-19 krīzes 
nepieredzēto ietekmi, saskaņā ar [Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta] regulu un tajā 
piešķirto resursu robežās Eiropas 
Investīciju un strukturālo fondu ietvaros 
būtu jāveic atveseļošanas un noturības 
pasākumi. Turklāt daudzgadu finanšu 
shēma 2014.–2020. gadam būtu jāpārskata, 
lai darītu pieejamus papildu resursus 
ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai atbalstītu dalībvalstis un 
reģionus, kurus visvairāk skāruši ar Covid-
19 pandēmiju saistītie krīzes seku 
pārvarēšanas pasākumi un kuri gatavojas 
zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas 
atveseļošanai, budžeta saistībām no 
struktūrfondiem attiecībā uz mērķi 
“Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” 
2020., 2021. un 2022. gadam būtu jādara 
pieejama ārkārtēja papildu summa 
58 272 800 000 EUR apmērā (pašreizējās 
cenās), lai ar esošo darbības programmu 
palīdzību resursi ātri nonāktu reālajā 
ekonomikā. Resursi 2020. gadam izriet no 
ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai pieejamo resursu palielināšanas 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–

(5) Lai atbalstītu dalībvalstis un 
reģionus, kurus visvairāk skāruši ar Covid-
19 pandēmiju saistītie krīzes seku 
pārvarēšanas pasākumi un kuri gatavojas 
zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas 
atveseļošanai, budžeta saistībām no 
struktūrfondiem attiecībā uz mērķi 
“Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” 
2020., 2021. un 2022. gadam un, ja 
dalībvalsts to var pamatot — arī 2023. un 
2024. gadam, būtu jādara pieejama 
ārkārtēja papildu summa 
58 272 800 000 EUR apmērā (pašreizējās 
cenās), lai ar esošo darbības programmu 
palīdzību resursi ātri nonāktu reālajā 
ekonomikā. Resursi 2020. gadam izriet no 
ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai 
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2020. gadam, savukārt resursi 2021. un 
2022. gadam tiek nodrošināti no Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta. 
Daļa no šiem papildu resursiem būtu 
jāatvēl tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas 
iniciatīvas. Komisijai būtu jānosaka 
atlikušo papildu resursu sadalījums katrai 
dalībvalstij, izmantojot piešķiršanas 
metodi, kuras pamatā ir jaunākie pieejamie 
objektīvie statistikas dati par dalībvalstu 
relatīvo labklājību un to, cik lielā mērā 
pašreizējā krīze ietekmē to ekonomiku un 
sabiedrību. Piešķiršanas metodē būtu 
papildus jāiekļauj īpaša summa tālākajiem 
reģioniem, ņemot vērā to ekonomikas un 
sabiedrības īpašo neaizsargātību. Lai 
atspoguļotu krīzes seku mainīgo raksturu, 
2021. gadā sadalījums būtu jāpārskata, 
pamatojoties uz to pašu piešķiršanas 
metodi, kurā izmantoti jaunākie statistikas 
dati, kas pieejami līdz 2021. gada 
19. oktobrim, lai sadalītu papildu resursu 
2022. gada daļu.

kohēzijai pieejamo resursu palielināšanas 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–
2020. gadam, savukārt resursi 2021. un 
2022. gadam un attiecīgā gadījumā arī 
2023. un 2024. gadam tiek nodrošināti no 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumenta. Daļa no šiem papildu 
resursiem būtu jāatvēl tehniskajai 
palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas. 
Komisijai būtu jānosaka atlikušo papildu 
resursu sadalījums katrai dalībvalstij, 
izmantojot piešķiršanas metodi, kuras 
pamatā ir jaunākie pieejamie objektīvie 
statistikas dati par dalībvalstu relatīvo 
labklājību un to, cik lielā mērā pašreizējā 
krīze ietekmē to ekonomiku un sabiedrību. 
Piešķiršanas metodē būtu papildus 
jāiekļauj īpaša summa tālākajiem 
reģioniem, ņemot vērā to ekonomikas un 
sabiedrības īpašo neaizsargātību. Lai 
atspoguļotu krīzes seku mainīgo raksturu, 
2021. gadā sadalījums būtu jāpārskata, 
pamatojoties uz to pašu piešķiršanas 
metodi, kurā izmantoti jaunākie statistikas 
dati, kas pieejami līdz 2021. gada 
19. oktobrim, lai sadalītu papildu resursu 
2022. gada daļu un attiecīgā gadījumā arī 
2023. un 2024. gada daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir 
pietiekami finanšu līdzekļi, kas ļautu ātri 
īstenot ar Covid-19 pandēmiju saistītās 
krīzes seku pārvarēšanu pasākumus un 
sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai 
ekonomikas atveseļošanai, ir nepieciešams 
nodrošināt lielāku sākotnējā 
priekšfinansējuma maksājumu, lai ātri 
īstenotu darbības, ko atbalsta ar papildu 

(11) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir 
pietiekami finanšu līdzekļi, kas ļautu ātri 
īstenot ar Covid-19 pandēmiju saistītās 
krīzes seku pārvarēšanu pasākumus un 
sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai 
ekonomikas atveseļošanai, ir nepieciešams 
nodrošināt lielāku sākotnējā 
priekšfinansējuma maksājumu vai attiecīgā 
gadījumā ikgadējo priekšfinansējumu, lai 
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resursiem. Izmaksājamā sākotnējā 
priekšfinansējuma apmēram būtu jābūt 
tādam, lai dalībvalstīm būtu līdzekļi, no 
kuriem vajadzības gadījumā saņēmējiem 
tiktu veikti avansa maksājumi un ātra 
izmaksu atlīdzināšana pēc maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas.  

ātri īstenotu darbības, ko atbalsta ar papildu 
resursiem. Izmaksājamā sākotnējā 
priekšfinansējuma apmēram būtu jābūt 
tādam, lai dalībvalstīm būtu līdzekļi, no 
kuriem vajadzības gadījumā saņēmējiem 
tiktu veikti avansa maksājumi un ātra 
izmaksu atlīdzināšana pēc maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas.  

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Dalībvalstīm vajadzētu būt rīcības 
brīvībai papildu resursus piešķirt jaunām 
īpaši izveidotām darbības programmām vai 
jauniem prioritārajiem virzieniem esošo 
programmu ietvaros. Lai nodrošinātu ātru 
īstenošanu, jauno īpaši izveidoto darbības 
programmu vajadzībām ir atļauts norīkot 
tikai tās iestādes, kuras jau ir norīkotas 
esošajās darbības programmās, kas saņem 
atbalstu no ERAF, ESF vai Kohēzijas 
fonda. Nevajadzētu prasīt dalībvalstīm 
veikt ex ante izvērtējumu, un būtu 
jāierobežo elementi, kas vajadzīgi, lai 
darbības programmu iesniegtu Komisijas 
apstiprināšanai.

(12) Dalībvalstīm vajadzētu būt rīcības 
brīvībai papildu resursus piešķirt jaunām 
īpaši izveidotām darbības programmām vai 
jauniem prioritārajiem virzieniem esošo 
programmu ietvaros. Lai nodrošinātu ātru 
īstenošanu, jauno īpaši izveidoto darbības 
programmu vajadzībām ir atļauts norīkot 
tikai tās iestādes, kuras jau ir norīkotas 
esošajās darbības programmās, kas saņem 
atbalstu no ERAF, ESF vai Kohēzijas 
fonda. Nevajadzētu prasīt dalībvalstīm 
veikt ex ante izvērtējumu, un būtu 
jāierobežo elementi, kas vajadzīgi, lai 
darbības programmu iesniegtu Komisijas 
apstiprināšanai, tādējādi padarot 
iespējamu programmu ātru 
apstiprināšanu un maksimāli samazinot 
uzsākšanas laiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai dalībvalstis varētu ātri izmantot 
papildu resursus krīzes pārvarēšanai 
Covid-19 pandēmijas kontekstā un 
sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai 
ekonomikas atveseļošanai pašreizējā 
plānošanas periodā, ir pamatoti izņēmuma 
kārtā atbrīvot dalībvalstis no 
nepieciešamības ievērot ex ante 
nosacījumus un prasības attiecībā uz 
izpildes [snieguma] rezervi un darbības 
rezultātu [snieguma] satvara piemērošanu, 
tematisko koncentrāciju, arī attiecībā uz 
ERAF noteiktajām ilgtspējīgas pilsētu 
attīstības robežvērtībām, un no prasībām 
attiecībā uz komunikācijas stratēģijas 
sagatavošanu papildu resursiem. Tomēr 
dalībvalstīm līdz 2024. gada 
31. decembrim ir jāveic vismaz viens 
izvērtējums, lai novērtētu papildu resursu 
lietderību, efektivitāti un ietekmi, kā arī to, 
kā tie palīdzējuši izpildīt jaunā īpašā 
tematiskā mērķa uzdevumus. Lai veicinātu 
salīdzināmas informācijas pieejamību 
Savienības līmenī, dalībvalstis tiek 
mudinātas izmantot programmu īpašos 
rādītājus, ko darījusi pieejamus Komisija. 
Turklāt dalībvalstīm un vadošajām 
iestādēm, pildot savus pienākumus, kas 
saistīti ar informāciju, komunikāciju un 
publicitāti, būtu jāuzlabo Savienības 
ieviesto ārkārtas pasākumu un resursu 
pamanāmība, jo īpaši nodrošinot, ka 
finanšu instrumentu potenciālie saņēmēji, 
saņēmēji, dalībnieki, galasaņēmēji un plaša 
sabiedrība ir informēti par papildu resursu 
esību un apjomu un no tiem sniegto 
papildu atbalstu.

(14) Lai dalībvalstis varētu ātri izmantot 
papildu resursus krīzes pārvarēšanai 
Covid-19 pandēmijas kontekstā un 
sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai 
ekonomikas atveseļošanai pašreizējā 
plānošanas periodā, ir pamatoti izņēmuma 
kārtā atbrīvot dalībvalstis no 
nepieciešamības ievērot ex ante 
nosacījumus un prasības attiecībā uz 
izpildes [snieguma] rezervi un darbības 
rezultātu [snieguma] satvara piemērošanu, 
tematisko koncentrāciju, arī attiecībā uz 
ERAF noteiktajām ilgtspējīgas pilsētu 
attīstības robežvērtībām, un no prasībām 
attiecībā uz komunikācijas stratēģijas 
sagatavošanu papildu resursiem. Tomēr 
dalībvalstīm līdz 2024. gada 
31. decembrim vai līdz 2026. gada 
31. decembrim gadījumos, kad papildu 
resursi ir tikuši nodrošināti budžeta 
saistībām 2023. un 2024. gadā, ir jāveic 
vismaz viens izvērtējums, lai novērtētu 
papildu resursu lietderību, efektivitāti un 
ietekmi, kā arī to, kā tie palīdzējuši izpildīt 
jaunā īpašā tematiskā mērķa uzdevumus. 
Lai veicinātu salīdzināmas informācijas 
pieejamību Savienības līmenī, dalībvalstis 
tiek mudinātas izmantot programmu īpašos 
rādītājus, ko darījusi pieejamus Komisija, 
un tām vajadzētu identificēt finansēto 
pasākumu veidus, kā arī piešķīrumu 
saņēmējus un galasaņēmējus un attiecīgi 
informēt Komisiju, neradot nesamērīgu 
administratīvo slogu. Turklāt Komisijai, 
dalībvalstīm un vadošajām iestādēm, pildot 
savus pienākumus, kas saistīti ar 
informāciju, komunikāciju un publicitāti, 
būtu jāuzlabo Savienības ieviesto ārkārtas 
pasākumu un resursu pamanāmība, jo īpaši 
nodrošinot, ka finanšu instrumentu 
potenciālie saņēmēji, saņēmēji, dalībnieki, 
galasaņēmēji un plaša sabiedrība ir 
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informēti par papildu resursu esību un 
apjomu un no tiem sniegto papildu 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju 
un vajadzību steidzami risināt ar to 
saistīto sabiedrības veselības krīzi, būtu 
jāparedz izņēmums attiecībā uz astoņu 
nedēļu laikposmu, kas minēts 4. pantā 
Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu 
lomu Eiropas Savienībā, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību, 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
un Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līgumam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums ir steidzams, bet vēl ir pietiekami daudz laika, lai valstu parlamentiem varētu 
noteikt ierasto astoņu nedēļu termiņu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu resursus 2021. un 2022. gadam 
dara pieejamus no 92.a pantā noteiktajiem 
papildu resursiem. No papildu resursiem, 
kas noteikti 92.a pantā, atbalsta arī 

Papildu resursus 2021. un 2022. gadam 
dara pieejamus no 92.a pantā noteiktajiem 
papildu resursiem. Atkāpjoties no šā panta 
pirmās daļas un balstoties uz dalībvalsts 
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administratīvos izdevumus, nepārsniedzot 
18 000 000 EUR pašreizējās cenās.

pamatotu pieprasījumu, papildu resursus 
var darīt pieejamus arī 2023. un 
2024. gada budžeta saistībām. No papildu 
resursiem, kas noteikti 92.a pantā, atbalsta 
arī administratīvos izdevumus, 
nepārsniedzot 18 000 000 EUR pašreizējās 
cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 4. punkts

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar īstenošanas aktiem 
pieņem lēmumu, kurā saskaņā ar VIIa 
pielikumā noteiktajiem kritērijiem un 
metodiku nosaka papildu resursu 
sadalījumu kā struktūrfondu 
apropriācijas 2020. un 2021. gadam 
katrai dalībvalstij. Minēto lēmumu 
2021. gadā pārskata, lai, pamatojoties 
uz datiem, kas pieejami līdz 2021. gada 
19. oktobrim, noteiktu papildu resursu 
sadalījumu 2022. gadam.

4. Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētu aktu saskaņā ar 
149. pantu, kurā saskaņā ar VIIa 
pielikumā noteiktajiem kritērijiem un 
metodiku nosaka papildu resursu 
sadalījumu kā struktūrfondu 
apropriācijas 2020. un 2021. gadam 
katrai dalībvalstij. Minēto deleģēto 
aktu 2021. gadā pārskata, lai, 
pamatojoties uz datiem, kas pieejami 
līdz 2021. gada 19. oktobrim, noteiktu 
papildu resursu sadalījumu 
2022. gadam. Attiecīgā gadījumā to 
pārskata arī 2022. gadā sakarā ar 
2023. un 2024. gada budžeta 
saistībām, balstoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem statistikas datiem, 
vienlaikus nodrošinot, ka netiek 
negatīvi ietekmētas darbības 
programmas. 

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai 134. panta 2. punktu piemērotu 
ikgadējam priekšfinansējumam 2021., 
2022. un 2023. gadā, atbalsta summā, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
visam plānošanas periodam, iekļauj 
papildu resursus.

Lai 134. panta 2. punktu piemērotu 
ikgadējam priekšfinansējumam 2021., 
2022. un 2023. gadā, un attiecīgos 
gadījumos arī 2024. gadā, atbalsta summā, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai visam plānošanas periodam, 
iekļauj papildu resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 7. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no otrās daļas un balstoties uz 
dalībvalsts pamatotu pieprasījumu, 
ikgadējais priekšfinansējums par 
laikposmu no 2022. līdz 2023. gadam vai 
— attiecīgā gadījumā — līdz 
2024. gadam, var būt līdz 50 % no papildu 
resursiem, kas piešķirti programmām 
saskaņā šā panta 9. punktā minēto jauno 
tematisko mērķi.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis papildu resursus var piešķirt 
vienam vai vairākiem atsevišķiem 
prioritārajiem virzieniem spēkā esošā 
darbības programmā vai programmās vai 
jaunai darbības programmai, kas minēta 
11. punktā. Atkāpjoties no 26. panta 
1. punkta, programma attiecas uz 
laikposmu līdz 2022. gada 31. decembrim, 
ievērojot 4. punktu.

Dalībvalstis papildu resursus var piešķirt 
vienam vai vairākiem atsevišķiem 
prioritārajiem virzieniem spēkā esošā 
darbības programmā vai programmās vai 
jaunai darbības programmai, kas minēta 
10. punktā. Atkāpjoties no 26. panta 
1. punkta, programma attiecas uz 
laikposmu līdz 2022. gada 31. decembrim 
vai līdz 2024. gada 31. decembrim 
gadījumos, kad piemēro šā panta 
2. punkta trešajā daļā minēto atkāpi, 
ievērojot 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 9. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu resursu piešķīrumu 2020., 2021. un 
attiecīgā gadījumā 2022. gadam nosaka 
pārskatītajā finansējuma plānā, kas 
izklāstīts 96. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā, bet nenorāda izpildes 
[snieguma] rezerves summas un 
sadalījumu pa reģionu kategorijām.

Papildu resursu piešķīrumu 2020., 2021. un 
attiecīgā gadījumā 2022., 2023. un 
2024. gadam nosaka pārskatītajā 
finansējuma plānā, kas izklāstīts 96. panta 
2. punkta d) apakšpunktā, bet nenorāda 
izpildes [snieguma] rezerves summas un 
sadalījumu pa reģionu kategorijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 10. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 29. panta 3. un 4. punkta 
un 30. panta 2. punkta, Komisija jebkuru 
jaunu īpašu darbības programmu vai 
grozījumus esošā programmā apstiprina 
10 darba dienu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts tos ir iesniegusi.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 11. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 56. panta 3. punkta un 
114. panta 2. punkta, dalībvalstis 
nodrošina, ka līdz 2024. gada 
31. decembrim tiek veikts vismaz viens 
izvērtējums par papildu resursu 
izlietojumu, lai novērtētu to lietderību, 
efektivitāti, ietekmi un ieguldījumu šā 
panta 10. punktā minētā tematiskā mērķa 
sasniegšanā.

Atkāpjoties no 56. panta 3. punkta un 
114. panta 2. punkta, dalībvalstis 
nodrošina, ka līdz 2024. gada 
31. decembrim vai līdz 2026. gada 
31. decembrim gadījumos, kad piemēro šā 
panta 2. punkta trešajā daļā minēto 
atkāpi, tiek veikts vismaz viens 
izvērtējums par papildu resursu 
izlietojumu, lai novērtētu to lietderību, 
efektivitāti, ietekmi un ieguldījumu šā 
panta 9. punktā minētā tematiskā mērķa 
sasniegšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
92.b pants – 13. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pildot savus pienākumus, kas saistīti ar 
informāciju, komunikāciju un publicitāti 
atbilstīgi 115. panta 1. un 3. punktam un 
XII pielikumam, dalībvalstis un vadošās 
iestādes nodrošina, ka finanšu instrumentu 
potenciālie saņēmēji, saņēmēji, dalībnieki, 
galasaņēmēji un plaša sabiedrība ir 
informēti par papildu resursu esību un 
apjomu un no tiem sniegto papildu 
atbalstu.

Pildot savus pienākumus, kas saistīti ar 
informāciju, komunikāciju un publicitāti 
atbilstīgi 115. panta 1. un 3. punktam un 
XII pielikumam, Komisija, dalībvalstis un 
vadošās iestādes nodrošina, ka finanšu 
instrumentu potenciālie saņēmēji, 
saņēmēji, dalībnieki, galasaņēmēji un plaša 
sabiedrība ir informēti par papildu resursu 
esību un apjomu un no tiem sniegto 
papildu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Dalībvalstis identificē finansēto 
pasākumu veidus, kā arī piešķīrumu 
saņēmējus un galasaņēmējus un attiecīgi 
informēt Komisiju, neradot nesamērīgu 
administratīvo slogu.
Komisija vēlākais līdz 2023. gada 
31. decembrim iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu par REACT-EU, kurā izvērtētas 
budžeta saistības 2020., 2021. un 
2022. gadā. Minētajā ziņojumā iekļauj 
informāciju par REACT-EU mērķu 
sasniegšanu, tās resursu izmantošanas 
efektivitāti, finansēto darbību veidiem, 
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finanšu piešķīrumu saņēmējiem un 
galasaņēmējiem un Eiropas pievienoto 
vērtību, ko tā devusi ekonomikas 
atveseļošanas atbalstā.
Komisija līdz 2025. gada 31. decembrim 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei papildu izvērtējuma ziņojumu 
par budžeta saistībām 2023. un 
2024. gadam saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 92.b panta 2. punkta 
trešajā daļā minēto atkāpi.

Or. en

Pamatojums

Kaut gan formāli REACT-EU ir tikai grozījums Kopīgo noteikumu regulā 2014.–
2020. gadam, tā paredz ievērojamu jauna finansējuma apmēru, vienlaikus samazinot 
administratīvo slogu un tādējādi arī izdevumu kontroli. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt, ka 
Komisijai būtu jāizvērtē šo pasākumu ietekme, lai sniegtu noderīgu ieguldījumu turpmākās 
kohēzijas politikas plānošanā.


