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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Reformu atbalsta 
programmas izveidi
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0391),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. pantu un 
197. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-
0239/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 6. decembra atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 
apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

1 OV C 62, 15.2.2019., 121. lpp.
2 OV C 86, 7.3.2019., 335. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums — EIROPAS 
PARLAMENTA UN PADOMES 
REGULA par Reformu atbalsta 
programmas izveidi

Priekšlikums — EIROPAS 
PARLAMENTA UN PADOMES 
REGULA par Reformu un investīciju 
atbalsta programmas izveidi

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Saistībā ar Eiropas pusgadu 
Eiropas Parlaments ir definējis sociāli 
atbildīgas reformas kā reformas, kas 
balstās uz solidaritāti, integrāciju, sociālo 
taisnīgumu un godīgu bagātības 
sadalījumu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas un šādu iespēju un aizsardzības 
pieejamību, aizsargātu mazāk aizsargātās 
grupas un uzlabotu visu iedzīvotāju dzīves 
līmeni, jo visi minētie principi ir Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra pamatprincipi.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ekonomikas un finanšu krīze ir 
parādījusi, ka stabilas un noturīgas 

(4) 2008. gada ekonomikas un finanšu 
krīze ir parādījusi, ka stabilas un noturīgas 
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ekonomikas un finanšu sistēmas, kuru 
pamatā ir spēcīga ekonomiskā un sociālā 
struktūra, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Strukturālo reformu īstenošana ir 
viena no Savienības politikas prioritātēm, 
jo šādas reformas cenšas ekonomikas 
atveseļošanos ievirzīt uz ilgtspējas ceļa, 
atraisīt izaugsmes potenciālu, stiprināt 
pielāgošanās spēju un atbalstīt augšupējas 
konverģences procesu. Strukturālo reformu 
īstenošana var arī palīdzēt stiprināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju, palielināt 
ražīgumu un investīcijas un radīt labus 
apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Savienībā.

ekonomikas un finanšu sistēmas, kuru 
pamatā ir spēcīga ekonomiskā un sociālā 
struktūra, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Turklāt Covid-19 uzliesmojums 
2020. gadā skaidri parādīja vajadzību ātri 
un saskaņoti reaģēt uz lieliem ārējiem 
satricinājumiem, piemēram, pandēmijām, 
kam nepieciešama veselības aprūpes 
sistēmu, svarīgāko sabiedrisko 
pakalpojumu un galveno nozaru 
sagatavotība un noturīga ekonomika, 
attīstīta pētniecības un inovācijas nozare, 
efektīvi darba tirgi un atbilstīgi sociālās 
aizsardzības pasākumi. Strukturālo 
reformu īstenošana ir viena no Savienības 
politikas prioritātēm, jo šādas reformas 
cenšas ekonomikas atveseļošanos ievirzīt 
uz ilgtspējas ceļa, atraisīt izaugsmes 
potenciālu, pielāgoties tehnoloģiju 
attīstībai, stiprināt pielāgošanās spēju un 
atbalstīt augšupējas ekonomikas un 
sociālās konverģences procesu. Strukturālo 
reformu īstenošanai vajadzētu arī palīdzēt 
stiprināt ekonomisko, teritoriālo un sociālo 
kohēziju, palielināt ražīgumu un 
investīcijas un radīt labus ekonomiskos un 
sociālos apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei 
un pienācīgai nodarbinātībai Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērum

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Strukturālo reformu īstenošanas 
līmenis Savienības dalībvalstīs vēl 
joprojām nav pietiekams. Pieredze, kas 
gūta, Eiropas pusgada gaitā īstenojot 
ekonomikas politikas koordinācijas 
mehānismu, liecina, ka strukturālo reformu 
īstenošana kopumā ir bijusi lēna un 
nevienmērīga un ka valstu reformu centieni 

(6) Strukturālo reformu īstenošanas 
līmenis Savienības dalībvalstīs vēl 
joprojām nav pietiekams. Pieredze, kas 
gūta, Eiropas pusgada gaitā īstenojot 
ekonomikas politikas koordinācijas 
mehānismu, liecina, ka strukturālo reformu 
īstenošana kopumā ir bijusi lēna un 
nevienmērīga un ka valstu reformu centieni 
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būtu jāpastiprina un jāstimulē. būtu jāpastiprina un jāstimulē ar kohēzijas 
politikas atbalstu, ņemot vērā to, ka 
vairākās dalībvalstīs, jo īpaši tajās, kuras 
nav pievienojušās eurozonai, ir zems 
izaugsmes potenciāls, augsts bezdarba 
līmenis, aizvien lielāka kļūst sociālā 
nevienlīdzība un pieaug nabadzības risks.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir vajadzīgas sociāli atbildīgas, 
pārdomātas, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
strukturālās reformas, kas atbilst LESD 
9. pantā noteiktajām prasībām, jo īpaši 
tādēļ, ka Savienība šādu strukturālo 
reformu īstenošanu ir noteikusi par vienu 
no savām politikas prioritātēm, lai 
atveseļošanos ievirzītu uz ilgtspējas ceļa, 
atraisītu izaugsmes potenciālu ar mērķi 
stiprināt pielāgošanās spēju, sekmētu 
izaugsmi, radītu darbvietas, veicinātu 
investīcijas un atbalstītu augšupējas 
ekonomikas un sociālās konverģences 
procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Arī citi Savienības instrumenti un 
programmas sniedz nozīmīgu ieguldījumu, 
uzlabojot apstākļus, kas dalībvalstīs rada 
pamatu noteiktām investīcijām, kuras var 

(8) Arī citi Savienības instrumenti un 
programmas sniedz nozīmīgu ieguldījumu, 
uzlabojot apstākļus, kas dalībvalstīs rada 
pamatu noteiktām investīcijām, kuras var 
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veicināt šādu reformu īstenošanu vai būt 
daļa no tām. Konkrētāk, Savienības fondi, 
uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. YYY/XX 
[KNR], sasaista investīcijas ar 
nepieciešamo nosacījumu izpildi (agrāk tie 
bija pazīstami kā ex ante nosacījumi), 
paredz makroekonomikas pārvaldības 
mehānismu un pieļauj to strukturālo 
reformu izmaksu finansēšanu, kas saistītas 
ar investīcijām politikas jomās, kuras skar 
kohēzijas politiku. Tomēr pašlaik neviens 
instruments neparedz tiešu finansiālu 
atbalstu, kas nodrošinātu dalībvalstīm 
stimulus īstenot reformas visās politikas 
jomās, reaģējot uz Eiropas pusgada laikā 
konstatētajām problēmām. Turklāt 
dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, šobrīd 
neviens instruments nepiedāvā īpašu un 
mērķorientētu finansiālo un tehnisko 
atbalstu to centieniem īstenot reformas, 
kas ir būtiskas, lai pievienotos eurozonai.

veicināt šādu reformu īstenošanu vai būt 
daļa no tām. Konkrētāk, Savienības fondi, 
uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. YYY/XX 
[KNR], sasaista investīcijas ar 
nepieciešamo nosacījumu izpildi (agrāk tie 
bija pazīstami kā ex ante nosacījumi), 
paredz makroekonomikas pārvaldības 
mehānismu un pieļauj to strukturālo 
reformu izmaksu finansēšanu, kas saistītas 
ar investīcijām politikas jomās, kuras skar 
kohēzijas politiku. Tomēr pašlaik neviens 
instruments neparedz tiešu finansiālu 
atbalstu dalībvalstīm reformu īstenošanai 
visās politikas jomās, reaģējot uz Eiropas 
pusgada laikā konstatētajām problēmām, 
lai gan dalībvalstis, kuru valūta nav euro, 
jo īpaši varētu gūt labumu no īpaša un 
mērķtiecīga finansiāla un tehniska 
atbalsta to centieniem īstenot reformas, kas 
ir būtiskas, lai pievienotos eurozonai.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Komisijas 2017. gada 6. decembra 
paziņojumā20, kas ietilpst iniciatīvu 
kopumā, kura mērķis ir padziļināt 
ekonomisko un monetāro savienību, ir 
ierosināts izveidot reformu īstenošanas 
instrumentu un konverģences mehānismu 
kā jaunus budžeta instrumentus. Šādu 
instrumentu mērķis ir stiprināt iekšzemes 
ekonomikas noturību un veicināt pozitīvu 
netiešu ietekmi citās dalībvalstīs, 
nodrošinot stimulus tādu strukturālo 
reformu īstenošanai, kas veicina šo mērķu 
sasniegšanu un ir būtiski svarīgas 
ekonomiskās un monetārās savienības 

(9) Komisijas 2017. gada 6. decembra 
paziņojumā20, kas ietilpst iniciatīvu 
kopumā, kura mērķis ir padziļināt 
ekonomisko un monetāro savienību, ir 
ierosināts izveidot reformu īstenošanas 
instrumentu un konverģences mehānismu 
kā jaunus budžeta instrumentus. Šādu 
instrumentu mērķis būtu atbalstīt 
konverģenci un konkurētspēju eurozonā 
un atbalstīt to dalībvalstu konverģenci ar 
eurozonu, kuru valūta nav euro, sniedzot 
finansiālu un tehnisku atbalstu tādu 
strukturālo reformu īstenošanai, kas veicina 
šo mērķu sasniegšanu.
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stabilitātei.
_________________ _________________
20 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Eiropadomei, Padomei un 
Eiropas Centrālajai bankai “Jauni budžeta 
instrumenti stabilai eurozonai Savienības 
sistēmas ietvaros”, COM(2017) 822 final.

20 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Eiropadomei, Padomei un 
Eiropas Centrālajai bankai “Jauni budžeta 
instrumenti stabilai eurozonai Savienības 
sistēmas ietvaros”, COM(2017) 822 final.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Savienības iestādes un struktūras 
ir guvušas plašu pieredzi, sniedzot 
konkrētu atbalstu centrālajām valdībām, 
reģionālajām, vietējām un citām 
publiskajām iestādēm spēju veidošanai, 
atveseļošanas pasākumiem pēc krīzes un 
kohēzijas politikas īstenošanai. Minētā 
pieredze būtu jāizmanto, lai uzlabotu 
Savienības spēju sniegt atbalstu 
ieinteresētajām dalībvalstīm nolūkā 
palīdzēt tām uzlabot to izaugsmes 
potenciālu un sociālo kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas nosaka atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, piedāvājot tiešu finansiālo 
atbalstu, kā arī tehnisko atbalstu. Šim 

(10) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas nosaka atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, piedāvājot tiešu finansiālo 
atbalstu, kā arī tehnisko atbalstu. Šim 
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nolūkam būtu jāizveido jauna Reformu 
atbalsta programma (“programma”), lai 
nodrošinātu iedarbīgus stimulus paātrināt 
strukturālo reformu īstenošanu dalībvalstīs. 
Programmai vajadzētu būt visaptverošai, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas. 
Programmai vajadzētu arī turpināt SRAP 
pasākumus un darbības veidu, tā kā tie ir 
izrādījušies ļoti noderīgi un tos atzinīgi 
vērtē dalībvalstis, jo tie nostiprina valsts 
iestāžu administratīvo spēju dažādās 
politikas jomās. Programmai vajadzētu 
ietvert arī mērķorientētu atbalstu 
reformām dalībvalstīs, kuru valūta nav 
euro un kuras ir apliecinājušas 
pierādāmus centienus noteiktā termiņā 
ieviest vienoto valūtu.

nolūkam būtu jāizveido jauna Reformu un 
investīciju atbalsta programma 
(“programma”), lai nodrošinātu iedarbīgu 
finansiālu un tehnisku atbalstu nolūkā 
paātrināt strukturālo reformu īstenošanu 
dalībvalstīs. Programmai vajadzētu būt 
visaptverošai, un tajā vajadzētu arī 
izmantot pieredzi, ko Komisija un 
dalībvalstis guvušas, īstenojot citus 
instrumentus un programmas. Programmai 
vajadzētu arī turpināt SRAP pasākumus un 
darbības veidu, tā kā tie ir izrādījušies ļoti 
noderīgi un tos atzinīgi vērtē dalībvalstis, 
jo tie nostiprina valsts iestāžu 
administratīvo spēju dažādās politikas 
jomās, un par pamatu ņemt principus, kas 
paredzēti Eiropas sociālo tiesību pīlārā un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķos.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai vajadzīgo atbalstu būtu 
iespējams sniegt dažādos veidos un ņemtu 
vērā katra komponenta īpatnības, 
programmai vajadzētu ietvert trīs 
atsevišķus, bet savstarpēji papildinošus 
instrumentus, proti, reformu īstenošanas 
instrumentu, tehniskā atbalsta 
instrumentu un īpašu konverģences 
mehānismu, no kura atbalstīs 
sagatavošanos dalībai eurozonā.

(11) Lai vajadzīgo atbalstu būtu 
iespējams sniegt dažādos veidos un ņemtu 
vērā katra komponenta īpatnības, 
programmai vajadzētu ietvert trīs 
atsevišķus, bet savstarpēji papildinošus 
instrumentus, proti, eurozonas 
konverģencei un konkurētspējai paredzētu 
budžeta instrumentu, konverģences un 
reformu instrumentu un tehniskā atbalsta 
instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
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13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, izaugsmi un nodarbinātību. 
Tālab tai būtu jāparedz finansiāli stimuli, 
kas mudinātu risināt strukturāla rakstura 
problēmas, un būtu jāpalīdz stiprināt 
dalībvalstu administratīvo spēju, ciktāl tas 
attiecas uz to iestādēm, ekonomiku un 
sociālo jomu.

(13) Programmas vispārējie mērķi ir 
veicināt Savienības ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju un atbalstīt 
dalībvalstu centienus uzlabot to 
administratīvo spēju īstenot Savienības 
tiesību aktu un politikas mērķus, kā arī 
palīdzēt īstenot Savienības un dalībvalstu 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Programmas konkrētos mērķus 
vajadzētu noteikt katram programmas 
instrumentam atsevišķi. Attiecībā uz 
reformu īstenošanas instrumentu tiem 
būtu jāietver konkrēti starpposma un 
galīgie mērķrādītāji, no kuru izpildes, 
īstenojot reformu saistības, būtu atkarīga 
finansiālo stimulu līdzekļu saņemšana. 
Tehniskā atbalsta instrumenta mērķiem 
būtu jāatbalsta valstu iestādes to centienos 
izstrādāt un īstenot reformas, ņemot vērā 
paraugpraksi un no līdzbiedriem gūto 
pieredzi. Minētos mērķus būtu jātiecas 
sasniegt visās dalībvalstīs, kas izmanto 
abus instrumentus, un konverģences 
mehānisma mērķus – dalībvalstīs, kuru 
valūta nav euro un kuras ir apliecinājušas 
pierādāmus centienus noteiktā termiņā 
pieņemt vienoto valūtu.

(14) Lai sasniegtu vispārējos mērķus, 
katram programmas instrumentam būtu 
jāparedz konkrētie mērķi. Konverģencei 
un konkurētspējai paredzētajam budžeta 
instrumentam būtu jānodrošina finansiāli 
stimuli, lai uzlabotu to dalībvalstu 
konverģenci un konkurētspēju, kuru 
valūta ir euro, palīdzot tām sasniegt 
reformu un investīciju starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, kas noteikti 
reformu un investīciju kopumos. 
Konverģences un reformu instrumentam 
būtu jāveicina konverģence virzībā uz to 
dalībvalstu pievienošanos eurozonai, kuru 
valūta nav euro, un būtu jāsniedz 
finansiāls atbalsts dalībvalstīm, lai tās 
sasniegtu strukturālo reformu starpposma 
un galīgos mērķrādītājus, kas paredzēti 
reformu saistībās. Tehniskā atbalsta 
instrumentam būtu jāpalīdz stiprināt 
dalībvalstu administratīvās spējas 
attiecībā uz to iestādēm, valsts pārvaldi un 
ekonomikas un sociālo jomu un jāpalīdz 
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valstu iestādēm to centienos izstrādāt, 
pilnveidot un īstenot reformas.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu, ka programmas 
atbalstītās reformas attieksies uz visām 
galvenajām ekonomikas un sociālajām 
jomām, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma no programmas nodrošinās 
gan finansiālo, gan tehnisko atbalstu 
dažādām politikas jomām, tostarp jomām, 
kas saistītas ar publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldību, institucionālo un 
administratīvo reformu, uzņēmējdarbības 
vidi, finanšu nozari, preču, pakalpojumu un 
darba tirgu, izglītību un apmācību, 
ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības veselību 
un sociālo labklājību.

(15) Lai nodrošinātu, ka programmas 
atbalstītās reformas attieksies uz visām 
galvenajām ekonomikas un sociālajām 
jomām, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma no programmas nodrošinās 
gan finansiālo, gan tehnisko atbalstu 
dažādām politikas jomām, tostarp jomām, 
kas saistītas ar publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldību, institucionālo un 
administratīvo reformu, uzņēmējdarbības 
vidi, finanšu nozari, preču, pakalpojumu un 
darba tirgu, tehnoloģiju revolūcijas 
izmantošanu, pieprasījumam darba tirgū 
atbilstošām prasmēm, bērnu un jaunatnes 
politikas nostādnēm, izglītību un 
apmācību, ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības 
veselību un sociālo labklājību.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai īstenojamās reformas gūtu 
plašu atbalstu, dalībvalstīm, kuras vēlas 
gūt labumu no programmas, reformu 
kopuma priekšlikuma sagatavošanas 
procesā ir jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, piemēram, ar 
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vietējās un reģionālās pašpārvaldes 
iestādēm, sociālekonomiskajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību, 
ievērojot Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) Nr. 240/20141a attiecīgos 
noteikumus, kā arī ar valstu 
parlamentiem.
_____________
1a Komisijas 2014. gada 7. janvāra 
Deleģētā regula (ES) Nr. 240/2014 par 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(OV L 74, 14.3.2014., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai ņemtu vērā papildu vajadzības 
saskaņā ar programmu, dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai saskaņā ar attiecīgo 
procedūru uz programmas budžetu 
pārvietot līdzekļus no Savienības fondiem, 
kurus bija plānots apgūt dalītā pārvaldībā. 
Pārvietotos līdzekļus vajadzētu apgūt 
saskaņā ar šīs programmas noteikumiem un 
izlietot attiecīgās dalībvalsts labā.

(17) Lai ņemtu vērā papildu vajadzības 
saskaņā ar programmu, dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai saskaņā ar attiecīgo 
procedūru uz programmas budžetu 
pārvietot līdzekļus no Savienības fondiem, 
kurus bija plānots apgūt dalītā pārvaldībā. 
Pārvietotos līdzekļus vajadzētu apgūt 
saskaņā ar šīs programmas noteikumiem un 
izlietot attiecīgās dalībvalsts labā. 
Komisijai būtu attiecīgajai dalībvalstij 
jāsniedz atsauces par brīvprātīgu papildu 
ieguldījumu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Attiecībā uz konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu ir jānosaka, kuras 
dalībvalstis ir tiesīgas saņemt atbalstu. 
Konverģencei un konkurētspējai 
paredzētajam budžeta instrumentam 
vajadzētu būt pieejamam dalībvalstīm, 
kuru valūta ir euro. Tam vajadzētu būt 
pieejamam arī tām dalībvalstīm, kuru 
valūta nav euro un kuras brīvprātīgi 
piedalās valūtas kursa mehānismā (VKM-
II), ņemot vērā gaidāmo euro ieviešanu 
tajās. Dalībvalstīm, kuru valūta nav euro 
un kuras ir valūtas kursa mehānisma 
(VKM-II) dalībnieces, būtu nekavējoties 
jāinformē Komisija par to, vai tās ir 
iecerējušas piedalīties konverģencei un 
konkurētspējai paredzētajā budžeta 
instrumentā vai konverģences un reformu 
instrumentā. Dalībvalstis, kas nolemj 
piedalīties konverģencei un 
konkurētspējai paredzētajā budžeta 
instrumentā, vairs nav tiesīgas piedalīties 
konverģences un reformu instrumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Ir jānosaka, kāda veida reformu 
kopumam vajadzētu būt tiesīgam saņemt 
finansējumu saskaņā ar konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu. Lai nodrošinātu ieguldījumu 
programmas mērķu sasniegšanā, reformu 
kopumā būtu jāietver gan strukturālo 
reformu, gan publisko investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi, izmantojot 
saskaņotu tādu darbību kopumu, kuras 
jāveic saistītās politikas jomās. Minētajam 
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kopumam būtu jāatspoguļo stratēģiskās 
ievirzes un jāatbilst strukturālajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada kontekstā, ņemot 
vērā katrai dalībvalstij noteiktos 
konkrētos sociālos un vides rādītājus, vai 
attiecīgā gadījumā pasākumiem, kas 
pieņemti ekonomikas korekciju 
programmu kontekstā, vai darbībām, kas 
saistītas ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18c) Lai ļautu dalībvalstīm efektīvi tikt 
galā ar ārējo satricinājumu radītajām 
sekām, tostarp veicot reformas un 
investīcijas, kas palielina veselības, 
sociālo un ekonomikas sistēmu noturību, 
vienlaikus mazinot neizbēgamos 
kompromisus, vajadzētu būt iespējai 
palielināt konverģencei un konkurētspējai 
paredzētā budžeta instrumenta apmēru, 
izmantojot vai nu papildu iemaksas no 
dalībvalstīm, vai kopīgu parādzīmju 
emisiju, ko var finansēt no jauniem 
Savienības pašu resursiem. Šie papildu 
līdzekļi būtu jāuzskata par ārējiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem Regulas (ES, 
Euratom) 2018/10461a (“Finanšu 
regula”) izpratnē, un tiem jābūt saskaņā 
ar minēto regulu par labu attiecīgajām 
dalībvalstīm.
______________
1a  Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 18. jūlija Regula (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
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vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 
30.7.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
18.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18d) Lai dalībvalstīm būtu pārliecinošs 
stimuls īstenot un pabeigt reformu 
kopumā iekļautās strukturālās reformas 
un investīcijas, ir lietderīgi noteikt tām 
pieejamo maksimālo finansiālo 
ieguldījumu, ko tās katrā līdzekļu 
piešķiršanas posmā un katrā 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus var 
saņemt no konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta. Šis maksimālais ieguldījums 
būtu jāaprēķina, pamatojoties uz katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaitu un apgriezto 
iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
18.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18e) Dalībvalstij, kas vēlas saņemt 
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atbalstu no konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta, kopā ar valsts reformu 
programmu atsevišķā pielikumā vai 
saskaņā ar īpašu Komisijas pieņemtu 
grafiku būtu jāiesniedz Komisijai 
pienācīgi pamatots un argumentēts 
reformu kopuma priekšlikums. 
Priekšlikumā būtu jāizklāsta detalizēti 
reformu kopuma īstenošanas pasākumi, 
tostarp galīgie mērķrādītāji un 
starpposma mērķrādītāji, un tas, kāda ir 
reformu kopuma gaidāmā ietekme uz 
konverģenci un konkurētspēju. Tajā būtu 
jāiekļauj arī skaidrojums par saderību ar 
stratēģiskajām ievirzēm, kas noteiktas 
Regulā (ES).../... [regula par eurozonas 
konverģencei un konkurētspējai paredzētā 
budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu 
saskaņā ar priekšlikumu 
COM(2019)0354]1a, un par atbilstību 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas pusgada kontekstā, vai attiecīgā 
gadījumā pasākumiem, kuri pieņemti 
ekonomikas korekciju programmu 
kontekstā, un citām būtiskām darbībām, 
kas saistītas ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu. Visā procesa gaitā būtu 
jāmeklē un jāpanāk cieša sadarbība starp 
Komisiju un dalībvalstīm.

___________ 
1a OV C ..., ..., ... lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
18.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18f) Dalībvalsts iesniegtais reformu 
kopuma priekšlikums Komisijai būtu 
jāizvērtē ciešā sadarbībā ar šo dalībvalsti, 
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pamatojoties uz skaidri noteiktiem 
efektivitātes, lietderības, saskaņotības un 
nozīmības kritērijiem. Attiecīgās 
vadlīnijas būtu jāizklāsta šīs regulas 
pielikumā, un uz to pamata Komisija 
pārredzamā un taisnīgā veidā novērtēs 
reformu kopumu priekšlikumus, ko 
iesniegušas dalībvalstis, un noteiks 
finansiālā ieguldījuma apmēru. 
Pārredzamības un efektivitātes labad šajā 
nolūkā būtu jāizveido atzīmju sistēma 
reformu priekšlikumu vērtēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
18.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18g) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
reformu priekšlikumus un palīdzētu 
Komisijai vērtēt dalībvalstu iesniegtos 
reformu kopumu priekšlikumus un to 
sasniegšanas līmeni, būtu jāparedz 
noteikums, kas ļauj izmantot līdzbiedru 
un ekspertu konsultācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
18.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18h) Vienkāršošanas nolūkā finansiālā 
ieguldījuma apmērs būtu jānosaka 
saskaņā ar vienkāršiem kritērijiem. 
Attiecībā uz reformu kopumiem, kas 
atbilst šīs regulas I pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem, finansiālajam ieguldījumam, 
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ko piešķir dalībvalstij, vajadzētu būt 
vienādam vai nu ar reformu priekšlikuma 
aplēsto kopējo izmaksu summu, no kuras 
atņemts valsts līdzfinansējums, vai 
vienādam ar maksimālā finansiālā 
ieguldījuma kopsummu, kam attiecīgā 
gadījumā pieskaitīta summa, kas tiek 
piešķirta papildus maksimālajam 
finansiālajam ieguldījumam.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
18.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18i) Lai nodrošinātu pārredzamu un 
paredzamu valsts līdzfinansējuma likmes 
modulāciju, dalībvalstij, kura piedzīvo 
nopietnu ekonomikas lejupslīdi, kā minēts 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/971a 
2. panta 2. punktā, vajadzētu būt iespējai 
iesniegt pienācīgi pamatotu pieprasījumu 
par līdzfinansējuma likmes samazināšanu 
uz pusi. 

_______________
1a 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

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
18.j apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18j) Ja objektīvu apstākļu dēļ — cita 
starpā neierastos apstākļos, kas raksturīgi 
ārkārtas situācijai, kura skārusi konkrēto 
dalībvalsti vai Savienību kopumā, — 
dalībvalstij ir jāveic ārkārtas pasākumi vai 
jānodrošina spēja izturēt liela mēroga 
satricinājumus vai ja dalībvalstī ir 
nopietna ekonomikas lejupslīde, kā tā 
definēta Regulā (ES) .../... [regula par 
eurozonas konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta pārvaldības sistēmu saskaņā 
ar priekšlikumu COM(2019)0354], un 
tāpēc dalībvalsts vairs nespēj daļēji vai 
pilnībā sasniegt attiecīgos starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, dalībvalsts var 
prasīt grozīt attiecīgo reformu kopumu. 
Komisijai būtu jāizvērtē pamatotais 
pieprasījums un attiecīgā gadījumā četru 
mēnešu laikā jāpieņem jauns lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
18.k apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18k) Lai instrumenta finanšu 
pārvaldība būtu efektīva un vienkāršota, 
finansiālajam atbalstam, ko Savienība 
sniedz reformu kopumiem, būtu 
jāizpaužas kā finansējumam, kura pamatā 
ir tādu rezultātu sasniegšana, ko vērtē, 
atsaucoties uz apstiprinātajos reformu 
kopumos norādītajiem starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 27
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Regulas priekšlikums
18.l apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18l) Pareizas finanšu pārvaldības 
nolūkā būtu jāparedz īpaši noteikumi par 
budžeta saistībām, maksājumiem, to 
apturēšanu, atcelšanu un līdzekļu 
atgūšanu. Maksājumu pamatā vajadzētu 
būt pozitīvam Komisijas vērtējumam par 
reformu kopuma īstenošanu dalībvalstī. 
Ja dalībvalsts nav apmierinoši īstenojusi 
savu reformu kopumu, vajadzētu būt 
iespējai apturēt un atcelt finansiālā 
ieguldījuma izmaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
18.m apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18m) Īstenošanas efektīvas pārraudzības 
nolūkā dalībvalstīm Eiropas pusgada 
procesa ietvaros būtu regulāri jāziņo par 
reformu kopuma īstenošanā gūtajiem 
panākumiem, un tām būtu jāizmanto 
valsts reformu programmas kā 
instruments, lai ziņotu par reformu 
kopuma pabeigšanā gūtajiem 
panākumiem. Dalībvalstīm, kas īsteno 
ekonomikas korekciju programmu, šajā 
sakarībā būtu jāsniedz attiecīgie ziņojumi 
par reformu kopuma īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
18.n apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18n) Pārredzamības nolūkā Komisijai 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par reformu kopumiem, ko tā 
pieņem, un attiecīgi jāveic komunikācijas 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu to ieguldījumu programmas 
mērķu sasniegšanā, atbalsttiesīgajām 
reformām jābūt tādām, kas risina Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadā konstatētās problēmas, arī tās, 
kurām ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos.

(19) Attiecībā uz konverģences un 
reformu instrumentu ir jānosaka, kādi 
reformu veidi būs tiesīgi saņemt finansiālu 
atbalstu. Lai nodrošinātu to ieguldījumu 
programmas mērķu sasniegšanā, 
atbalsttiesīgajām reformām jābūt tādām, 
kas tiecas risināt problēmas un pievēršas 
prioritātēm, kuras konstatētas Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgada kontekstā vai saistībā ar 
ekonomikas korekciju programmu 
īstenošanu, kas ir svarīgas, lai sagatavotos 
dalībai eurozonā, vai kas ir saistītas ar 
Savienības tiesību aktu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Konverģences un reformu 
instruments būtu jādara pieejams 
dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, kuras 
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apliecinājušas, ka ir spērušas konkrētus 
soļus, lai pievienotos eurozonai, un kuras 
nav informējušas Komisiju par to, ka 
vēlas piedalīties konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta īstenošanā. Šajā ziņā par 
„konkrētiem soļiem” būtu jāuzskata 
oficiāla attiecīgās dalībvalsts valdības 
vēstule Komisijai, kurā dalībvalsts skaidri 
pauž apņemšanos pieņemamā un noteiktā 
termiņā pievienoties eurozonai un kurā ir 
sniegts ticams, ar Komisiju apspriests 
ceļvedis ar konkrētiem termiņiem 
konkrētu tādu pasākumu īstenošanai, kas 
vajadzīgi, lai sagatavotos sekmīgai dalībai 
eurozonā, tostarp tādu pasākumu 
īstenošanai, kuri nodrošinās valsts tiesību 
aktu pilnīgu pielāgošanu Savienības 
tiesību aktu prasībām (arī banku 
savienības jomā). Ja dalībvalsts nav 
apliecinājusi, ka ir spērusi konkrētus 
soļus, lai pievienotos eurozonai, un nav 
informējusi Komisiju par to, ka vēlas 
piedalīties konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta īstenošanā, finansiālais 
ieguldījums tiks sadalīts pārējām 
dalībvalstīm, kuras piedalās konverģences 
un reformu instrumenta īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai dalībvalstīm dotu pārliecinošu 
stimulu pabeigt strukturālās reformas, ir 
lietderīgi noteikt tām pieejamo maksimālo 
finansiālo ieguldījumu, ko tās var saņemt 
no instrumenta katrā līdzekļu piešķiršanas 
posmā un katrā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus. Šo maksimālo summu būtu 
jāaprēķina atkarībā no dalībvalsts 

(20) Lai dalībvalstīm dotu pārliecinošu 
stimulu veikt un pabeigt strukturālās 
reformas, ir lietderīgi noteikt tām pieejamo 
maksimālo finansiālo ieguldījumu, ko tās 
var saņemt no konverģences un reformu 
instrumenta katrā līdzekļu piešķiršanas 
posmā un katrā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus. Šis maksimālais 
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iedzīvotāju skaita. Lai nodrošinātu 
finansiālo stimulu vienmērīgu sadalījumu 
visā programmas piemērošanas perioda 
laikā, līdzekļu piešķiršana dalībvalstīm 
būtu jāorganizē pa posmiem. Pirmajā 
posmā, kas būs divdesmit mēnešus ilgs, 
dalībvalstīm tiktu darīta pieejama puse 
(11 000 000 000 EUR) no reformu 
īstenošanas instrumenta kopējā 
finansējuma, un šajā posmā dalībvalstis, 
iesniegušas reformu saistību 
priekšlikumus, varētu saņemt līdz 
maksimālajam piešķīruma apmēram.

ieguldījums būtu jāaprēķina, pamatojoties 
uz dalībvalsts iedzīvotāju skaitu un 
apgriezto iekšzemes kopproduktu (IKP) uz 
vienu iedzīvotāju. Lai nodrošinātu 
finansiālā atbalsta vienmērīgu sadalījumu 
visā programmas piemērošanas perioda 
laikā, līdzekļu piešķiršana dalībvalstīm 
būtu jāorganizē pa posmiem. Divos secīgos 
posmos, kas katrs ilgst 36 mēnešus, katrā 
posmā dalībvalstu vajadzībām būtu jādara 
pieejami 50 % no kopējā konverģences un 
reformu instrumenta finansējuma, 
tādējādi tās, kas iesniegušas sekmīgus 
reformu saistību priekšlikumus, varētu 
saņemt līdz maksimālajam tām paredzētā 
piešķīruma apmēram. Pēdējā posmā 
Komisijai būtu jāizveido uzaicinājumu 
periodiskas izsludināšanas sistēma, lai 
sadalītu jebkādu konverģences un 
reformu instrumenta kopējā finansējuma 
atlikušo summu, kura ietver summas, kas 
nav izmantotas iepriekšējā posmā. 
Komisijai saskaņā ar Eiropas ekonomikas 
politikas koordinēšanas pusgada grafiku 
būtu jāpieņem un jāpublicē indikatīvs 
organizējamo uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus grafiks, un katram 
uzaicinājumam būtu jānorāda no kopējā 
finansējuma atlikusī summa, kas ir 
pieejama šajā uzaicinājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Nākamajā posmā, kas ilgs līdz 
programmas beigām, Komisijai 
pārredzamības un efektivitātes interesēs 
būtu jāizveido sistēma, kurā periodiski 
izsludinās uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, lai sadalītu atlikušo pusi 
no instrumenta kopējā finansējuma 

svītrots
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(11 000 000 000 EUR), pieskaitot 
summas, kas nav izmantotas iepriekšējā 
posmā. Tālab būtu jāorganizē vienkāršas 
procedūras. Katrā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus visas dalībvalstis vajadzētu 
aicināt vienlaikus iesniegt reformu 
priekšlikumus un atkarībā no tiem tās 
varētu saņemt līdz maksimālajam 
finansiālajam ieguldījumam. 
Pārredzamības interesēs pirmajam 
uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, ko 
Komisija organizēs otrajā posmā, 
vajadzētu būt par summu, kas atbilst 
instrumenta kopējā finansējuma 
atlikušajai daļai (11 000 000 000 EUR). 
Turpmākos uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus Komisija organizētu tikai 
tad, ja kopējais finansējums vēl nebūtu 
pilnībā izmantots. Komisijai būtu 
jāpieņem un jāpublicē indikatīvs nākamo 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
kalendārs, kurā katram uzaicinājumam 
būtu jānorāda no kopējā finansējuma 
atlikusī summa, kas ir pieejama šajā 
uzaicinājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs reformu saistību 
priekšlikumus, un jānosaka to satura 
elementi. Lai procedūras ritētu raitāk, 
dalībvalstij reformu saistību priekšlikumu 
vajadzētu iesniegt kopā ar valsts reformu 
programmu, noformējot to kā atsevišķu 
pielikumu, ko drīkstētu iesniegt arī citā 
brīdī. Kaut arī dalība programmā ir 
brīvprātīga, dalībvalstis, kuras pieredz 
pārmērīgas nelīdzsvarotības problēmas, 
būtu īpaši jāmudina saskaņā ar reformu 

(22) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs reformu saistību 
priekšlikumus, un jānosaka to satura 
elementi. Lai procedūras ritētu raitāk, 
dalībvalstīm, kas vēlas saņemt atbalstu, 
kopā ar valsts reformu programmu 
atsevišķā pielikumā vai saskaņā ar īpašu 
Komisijas pieņemtu grafiku būtu 
jāiesniedz Komisijai pienācīgi pamatots 
un argumentēts priekšlikums. Kaut arī 
dalība programmā ir brīvprātīga, 
dalībvalstis, kuras pieredz pārmērīgas 



PR\1201180LV.docx 27/135 PE648.526v01-00

LV

īstenošanas instrumentu iesniegt reformu 
priekšlikumus, ar kuriem tiek risinātas 
problēmas, kas izraisījušas šādu pārmērīgu 
nelīdzsvarotību.

nelīdzsvarotības problēmas, vai 
dalībvalstis, kuru valūta nav euro un 
kuras nopietni atpaliek strukturālās 
attīstības ziņā, būtu īpaši jāmudina saskaņā 
ar konverģences un reformu instrumentu 
iesniegt reformu priekšlikumus, ar kuriem 
tiek risinātas problēmas, kas izraisījušas 
šādu pārmērīgu nelīdzsvarotību.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu atbildīgumu un 
pievērstos attiecīgajām reformām, 
dalībvalstīm reformu saistības būtu 
jānosaka, reaģējot uz Eiropas pusgadā 
konstatētajām problēmām (arī tām, kas 
minētas konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos), un jāierosina sīki izstrādāts 
reformu īstenošanas pasākumu kopums, 
kurā būtu jāietver attiecīgi starpposma un 
galīgie mērķrādītāji un īstenošanas grafiks, 
kas nepārsniedz trijus gadus. Visā procesa 
gaitā būtu jāmeklē un jāpanāk cieša 
sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm.

(23) Lai nodrošinātu atbildīgumu un 
pievērstos attiecīgajām reformām, 
dalībvalstīm reformu saistības būtu 
jānosaka, reaģējot uz problēmām, kas 
apzinātas Eiropas pusgada kontekstā (arī 
tām, kas minētas konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos), vai attiecīgā 
gadījumā būtiskajiem pasākumiem, kuri 
pieņemti saistībā ar ekonomikas korekciju 
programmu īstenošanu vai ir saistīti ar 
Savienības tiesību aktu īstenošanu, un 
jāierosina sīki izstrādāts reformu 
īstenošanas pasākumu kopums, kurā būtu 
jāietver attiecīgi starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un īstenošanas grafiks, kas 
nepārsniedz septiņus gadus. Visā procesa 
gaitā būtu jāmeklē un jāpanāk cieša 
sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu 
ierosināto reformu saistību veids un 
nozīmīgums un, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, jānosaka 
piešķiramā summa. Tālab tai būtu jāņem 
vērā dalībvalstu piedāvātie būtiskie 
elementi un jāizvērtē, vai dalībvalstu 
piedāvātās reformu saistības spēs efektīvi 
risināt problēmas, kas konstatētas Eiropas 
pusgada laikā, vai runa ir par 
visaptverošu reformu kopumu, vai 
reformas spēs stiprināt valsts ekonomikas 
sniegumu un noturību un vai ir gaidāms, 
ka to īstenošanai būs paliekoša ietekme 
dalībvalstī, attiecīgā gadījumā nostiprinot 
konkrētās dalībvalsts institucionālo un 
administratīvo spēju. Turklāt Komisijai 
būtu jānovērtē, vai dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība, tostarp ierosinātie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji un 
saistītie rādītāji, spēs nodrošinās reformu 
saistību efektīvu īstenošanu ne ilgāk kā 
triju gadu laikā.

(24) Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu 
ierosinātās reformu saistības un, 
pamatojoties uz pārredzamiem 
efektivitātes, lietderības, saskaņotības un 
nozīmības kritērijiem, jānosaka piešķiramā 
summa. Tālab tai būtu jāņem vērā 
dalībvalstu piedāvātie būtiskie elementi un 
jāizvērtē, vai dalībvalstu piedāvātās 
reformu saistības spēs veicināt 
sagatavošanos dalībai eurozonā un radīt 
neto pozitīvu un ilgstošu ietekmi uz 
attiecīgajām dalībvalstīm, vai reformu 
saistības sasniedz programmas mērķus, 
vienlaikus ņemot vērā papildu 
pasākumus, un vai tām būs paliekoša 
ietekme uz attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku, sabiedrību un attiecīgā 
gadījumā vidi, tostarp Eiropas pusgada 
rezultātu (galveno un papildu rādītāju) 
pārskatā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
sociālo rezultātu pārskatā. Komisijai būtu 
arī jānovērtē, cik efektīvi ir papildu 
pasākumi, kas paredzēti, lai mazinātu 
konstatēto negatīvo ietekmi uz vidi, 
ekonomiku un sociālo jomu, vai ir 
sagaidāms, ka attiecīgo dalībvalstu 
ierosinātie pasākumi nodrošinās reformu 
saistību, tostarp ierosināto starpposma un 
galīgo mērķrādītāju un saistīto rādītāju, 
efektīvu īstenošanu un vai ir sagaidāms, 
ka reformu saistības efektīvi veicinās 
dalībvalsts konverģenci īstenošanas 
periodā un sekmēs kohēziju. 

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
priekšlikumus un palīdzētu Komisijai 

(26) Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus 
priekšlikumus un palīdzētu Komisijai 



PR\1201180LV.docx 29/135 PE648.526v01-00

LV

novērtēt dalībvalstu iesniegtos reformu 
saistību priekšlikumus un to sasniegšanas 
līmeni, būtu jāparedz noteikums, kas ļauj 
izmantot līdzbiedru un ekspertu 
konsultācijas. Turklāt Padomes 
Ekonomikas politikas komitejai, kas 
nodarbojas ar Eiropas pusgada 
jautājumiem, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar attiecīgajām Līgumā 
noteiktajām komitejām, vajadzētu dot 
iespēju sniegt atzinumu par dalībvalstu 
iesniegtajiem reformu saistību 
priekšlikumiem. Lai vienkāršotu 
procedūru, dalībvalstu ziņojumi par 
progresu, kas panākts reformu saistību 
īstenošanā, būtu jāiesniedz Eiropas 
pusgadā.

novērtēt dalībvalstu iesniegtos reformu 
saistību priekšlikumus un to sasniegšanas 
līmeni, būtu jāparedz noteikums, kas ļauj 
izmantot līdzbiedru un ekspertu 
konsultācijas. Lai vienkāršotu procedūru, 
dalībvalstu ziņojumi par progresu, kas 
panākts reformu saistību īstenošanā, būtu 
jāiesniedz Eiropas pusgadā.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Vienkāršošanas nolūkā finansiālā 
ieguldījuma apmērs būtu jānosaka saskaņā 
ar vienkāršiem kritērijiem. Finansiālajam 
ieguldījumam vajadzētu atbilst 
maksimālajai indikatīvajai summai, ja 
dalībvalsts ierosinātās reformu saistības 
pilnībā atbilst novērtēšanas kritērijiem, vai 
pusei no maksimālās indikatīvās summas, 
ja dalībvalsts ierosinātās reformu 
saistības atbilst šiem kritērijiem tikai 
apmierinoši. Dalībvalstij nebūtu jāsaņem 
nekāds finansiālais ieguldījums, ja reformu 
saistību priekšlikums neatbilst vērtēšanas 
kritērijiem.

(27) Vienkāršošanas nolūkā finansiālā 
ieguldījuma apmērs būtu jānosaka saskaņā 
ar vienkāršiem kritērijiem. Finansiālajam 
ieguldījumam vajadzētu atbilst 
maksimālajai indikatīvajai summai, ja 
dalībvalsts ierosinātās reformu saistības 
atbilst novērtēšanas kritērijiem. 
Dalībvalstij nebūtu jāsaņem nekāds 
finansiālais ieguldījums, ja reformu 
saistību priekšlikums neatbilst vērtēšanas 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 39
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Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai veicinātu reformu saistību 
stabilitāti, dalībvalstij vajadzētu būt 
iespējai grozīt reformu saistību 
priekšlikumu tikai vienu reizi īstenošanas 
periodā, ja objektīvi apstākļi attaisno šādu 
rīcību.

(28) Ja objektīvu apstākļu dēļ — cita 
starpā neierastos apstākļos, kas raksturīgi 
ārkārtas situācijai, kura skārusi konkrēto 
dalībvalsti vai Savienību kopumā, — 
dalībvalstij ir jāveic ārkārtas pasākumi vai 
jānodrošina spēja izturēt liela mēroga 
satricinājumus, tāpēc dalībvalsts vairs 
nespēj daļēji vai pilnībā sasniegt attiecīgos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, 
dalībvalsts var iesniegt pamatotu 
pieprasījumu grozīt lēmumu attiecībā uz 
reformu saistībām. Komisijai būtu 
jāizvērtē šis pamatotais pieprasījums un 
attiecīgā gadījumā četru mēnešu laikā 
jāpieņem jauns lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Īstenošanas efektīvas pārraudzības 
nolūkā dalībvalstīm Eiropas pusgada 
procesā būtu regulāri jāziņo par to, kādi 
panākumi ir gūti reformu saistību 
īstenošanā. Dalībvalstīm, kas īsteno 
korekciju programmu, šajā sakarībā būtu 
jāsniedz attiecīgie ziņojumi par reformu 
saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz tehniskā atbalsta 
instrumentu jānorāda, ka dalībvalstis ir 
sākušas aizvien vairāk izmantot tehnisko 
atbalstu no SRAP, pārsniedzot sākotnējās 
prognozes. Gandrīz visas dalībvalstis ir 
pieprasījušas atbalstu no SRAP, un 
pieprasījumi skar visas minētajā 
programmā ietvertās politikas jomas. Šā 
iemesla dēļ būtu jāsaglabā galvenās SRAP 
iezīmes, tostarp attiecībā uz darbībām, 
kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no 
tehniskā atbalsta instrumenta.

(32) Attiecībā uz tehniskā atbalsta 
instrumentu jānorāda, ka dalībvalstis ir 
sākušas aizvien vairāk izmantot tehnisko 
atbalstu no SRAP, pārsniedzot sākotnējās 
prognozes. Gandrīz visas dalībvalstis ir 
pieprasījušas atbalstu no SRAP, un 
pieprasījumi skar visas minētajā 
programmā ietvertās politikas jomas. Šā 
iemesla dēļ būtu jāsaglabā galvenās SRAP 
iezīmes, tostarp attiecībā uz darbībām, 
kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no 
tehniskā atbalsta instrumenta, un būtu 
jāturpina veicināt instrumenta 
izmantošanu, jo īpaši dalībvalstīs, kurās ir 
liela nepieciešamība pēc atbalsta.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Programmas tehniskā atbalsta 
instrumentam arī turpmāk vajadzētu 
palīdzēt īstenot pēc dalībvalstu iniciatīvas 
veiktās reformas, ekonomikas pārvaldības 
procesu kontekstā veiktās reformas vai 
darbības, kas saistītas ar Savienības tiesību 
aktu īstenošanu, kā arī reformas, kas 
saistītas ar ekonomikas korekciju 
programmu īstenošanu. Tam arī būtu 
jānodrošina tehniskais atbalsts, lai 
sagatavotu un īstenotu reformas, ko veiks 
saskaņā ar citiem programmas 
instrumentiem.

(33) Programmas tehniskā atbalsta 
instrumentam arī turpmāk vajadzētu 
palīdzēt īstenot pēc dalībvalstu iniciatīvas 
veiktās reformas, ekonomikas pārvaldības 
procesu kontekstā veiktās reformas vai 
darbības, kas saistītas ar Savienības tiesību 
aktu īstenošanu, pēckrīzes atveseļošanas 
reformas, reformas, ar ko tiek vairota 
Savienības konkurētspēja, radītas 
darbvietas, palielināts ražīgums, stimulēts 
ilgtspējīgs ieguldījums reālajā ekonomikā, 
ar ko stiprina ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju Savienībā un palīdz 
dalībvalstīm, kuras ir spērušas konkrētus 
soļus, lai virzītos uz pievienošanos 
eurozonai. Tam arī būtu jānodrošina 
tehniskais atbalsts reformām, kas saistītas 
ar ekonomikas korekciju programmu 
īstenošanu, un saskaņā ar citiem 
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programmas instrumentiem veicamu 
reformu sagatavošanai un īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ievērojot jau esošos SRAP 
noteikumus un praksi, būtu jāizveido 
vienkārša tehniskās palīdzības 
pieprasījumu iesniegšanas procedūra. 
Ņemot vērā vispārējos vienlīdzīgas 
attieksmes, pareizas finanšu pārvaldības un 
pārredzamības principus, būtu jānosaka 
piemēroti kritēriji, uz kuru pamata analizēt 
dalībvalstu iesniegtos priekšlikumus. Šajos 
kritērijos jāņem vērā problēmu 
steidzamība, nopietnība un apjoms, kā arī 
atbalsta vajadzības politikas jomās, kurās 
paredzēts tehniskais atbalsts.

(34) Ievērojot jau esošos SRAP 
noteikumus un praksi, būtu jāizveido 
vienkārša tehniskās palīdzības 
pieprasījumu iesniegšanas procedūra. 
Dalībvalstīm, kas vēlas saņemt atbalstu, 
būtu jāiesniedz Komisijai pieprasījums 
saskaņā ar īpašu Komisijas pieņemtu 
grafiku. Ņemot vērā vispārējos 
vienlīdzīgas attieksmes, pareizas finanšu 
pārvaldības un pārredzamības principus, 
būtu jānosaka piemēroti kritēriji, uz kuru 
pamata analizēt dalībvalstu iesniegtos 
priekšlikumus. Šajos kritērijos jāņem vērā 
problēmu steidzamība, nopietnība un 
apjoms, kā arī atbalsta vajadzības politikas 
jomās, kurās paredzēts tehniskais atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Būtu jāparedz noteikumi par 
tehniskā atbalsta instrumenta īstenošanu, 
īpaši attiecībā uz pārvaldības veidiem, 
tehniskā atbalsta pasākumu finansēšanas 
veidiem un darba programmu satura 
elementiem, šādi noteikumi būtu jāpieņem 
ar īstenošanas aktiem. Ņemot vērā to, cik 

(37) Būtu jāparedz noteikumi par 
tehniskā atbalsta instrumenta īstenošanu, 
īpaši attiecībā uz pārvaldības veidiem, 
tehniskā atbalsta pasākumu finansēšanas 
veidiem un darba programmu satura 
elementiem, un šādi noteikumi būtu 
jāpieņem ar deleģētajiem aktiem. Ņemot 
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svarīgi ir atbalstīt dalībvalstu centienus 
sākt un īstenot reformas, dotācijām ir 
jāparedz līdzfinansējuma likme līdz 100 % 
no attiecināmajām izmaksām. Lai tehnisko 
atbalstu steidzamā gadījumā varētu 
izmantot nekavējoties, būtu jāparedz 
iespēja pieņemt īpašus pasākumus uz 
ierobežotu laikposmu. Šim nolūkam īpašu 
pasākumu vajadzībām būtu jāatvēl 
ierobežots budžets tehniskā atbalsta 
instrumenta darba programmā.

vērā to, cik svarīgi ir atbalstīt dalībvalstu 
centienus sākt un īstenot reformas, 
dotācijām ir jāparedz līdzfinansējuma 
likme līdz 100 % no attiecināmajām 
izmaksām. Lai tehnisko atbalstu steidzamā 
gadījumā varētu izmantot nekavējoties, 
būtu jāparedz iespēja pieņemt īpašus 
pasākumus uz ierobežotu laikposmu. Šim 
nolūkam īpašu pasākumu vajadzībām būtu 
jāatvēl ierobežots budžets tehniskā atbalsta 
instrumenta darba programmā. 

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Lai paredzētu noteikumus par 
investīciju kopumiem, reformu saistībām, 
pārvaldības veidiem, tehniskā atbalsta 
pasākumu finansēšanas veidiem, darba 
programmu saturu, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 
lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā 
par labāku likumdošanas procesu. Jo 
īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus 
saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem 
ir sistemātiska piekļuve Komisijas 
ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek 
deleģēto aktu sagatavošana. 

Or. en
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Konverģences mehānismam 
vajadzētu orientēties gan uz finanšu 
atbalsta, gan tehniskā atbalsta (papildus 
atbalstam, kas jau ir pieejams no abiem 
pārējiem programmas instrumentiem) 
sniegšanu dalībvalstīm, kuru valūta nav 
euro un kuras ir apliecinājušas 
pierādāmus centienus noteiktā termiņā 
pieņemt vienoto valūtu, lai palīdzētu tām 
sagatavoties dalībai eurozonā. Šajā ziņā 
par pierādāmiem centieniem būtu 
uzskatāma oficiāla attiecīgās dalībvalsts 
valdības vēstule Komisijai, kurā pausta 
skaidra apņemšanās pieņemamā un 
noteiktā termiņā pievienoties eurozonai 
un kurā ir sniegts ticams, ar Komisiju 
apspriests ceļvedis ar konkrētiem 
termiņiem, kuros tiks īstenoti konkrēti 
pasākumi, kas vajadzīgi, lai sagatavotos 
sekmīgai dalībai eurozonā, tostarp 
pasākumi, kas nodrošinās valsts tiesību 
aktu pilnīgu saskaņošanu ar Savienības 
tiesību aktu prasībām (arī banku 
savienības jomā).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Instrumentam būtu jāietver divi 
dažādi komponenti, kuru mērķis būtu 
nodrošināt pastiprinātus finansiālus 
stimulus dalībvalstīm, kas sāk un beidz 

svītrots
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īstenot attiecīgās strukturālās reformas, 
kuras vajadzīgas, lai pievienotos 
eurozonai, un kuru mērķis būtu arī 
piedāvāt papildu mērķorientētu tehnisko 
atbalstu šādu reformu izstrādei un 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Konsekvences un vienkāršošanas 
labad konverģences mehānisma 
finansiālajam un tehniskajam 
komponentam vajadzētu atbilst tādiem 
pašiem noteikumiem un īstenošanas 
procedūrai kā pārējiem šīs programmas 
instrumentiem. Tādēļ attiecīgie 
programmas reformu īstenošanas 
instrumenta un tehniskā atbalsta 
instrumenta noteikumi būtu jāpiemēro arī 
attiecīgajiem konverģences mehānisma 
komponentiem, uz kuriem attiektos vēl 
daži īpaši noteikumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Attiecībā uz reformu un darbību 
atbalsttiesīgumu būtu vajadzīgi daži 
papildu noteikumi par maksimālā 
indikatīvā piešķīruma noteikšanu, par 
reformu saistību priekšlikumiem, tehniskā 
atbalsta pieprasījumiem un saistīto 

svītrots
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novērtēšanas procesu. Konkrētāk, 
atbalsttiesīgajām dalībvalstīm no 
konverģences mehānisma finansiālā 
atbalsta komponenta vajadzētu būt 
pieejamam papildu finansiālajam 
ieguldījumam, ko varētu piešķirt papildus 
tā finansiālā ieguldījuma summai, kuru 
nodrošina no reformu īstenošanas 
instrumenta, un ko vajadzētu piešķirt par 
papildu reformām, kuras veikusi attiecīgā 
dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu šo programmu 
ir nepieciešams izvērtēt, pamatojoties uz 
informāciju, kas apkopota ar īpašu 
uzraudzības prasību palīdzību, vienlaikus 
izvairoties no pārmērīga regulējuma un 
administratīvā sloga, jo īpaši dalībvalstīm. 
Attiecīgā gadījumā šādām prasībām 
vajadzētu ietvert izmērāmus rādītājus kā 
pamatu, uz kura novērtēt programmas 
ietekmi uz vietas.

(43) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu šajā programmā 
paredzētos instrumentus ir nepieciešams 
izvērtēt, pamatojoties uz informāciju, kas 
apkopota ar īpašu uzraudzības prasību 
palīdzību, vienlaikus izvairoties no 
pārmērīga regulējuma un administratīvā 
sloga, jo īpaši dalībvalstīm. Attiecīgā 
gadījumā šādām prasībām vajadzētu ietvert 
izmērāmus rādītājus kā pamatu, uz kura 
novērtēt programmas ietekmi uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Būtu jāveic neatkarīgs vidusposma 
novērtējums, lai novērtētu programmas 

(44) Būtu jāveic neatkarīgs vidusposma 
novērtējums, lai novērtētu programmas 
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mērķu sasniegšanu, tās resursu 
izmantošanas efektivitāti un tās pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgam ex post 
novērtējumam būtu jāpievēršas arī 
programmas ilgtermiņa ietekmei.

mērķu sasniegšanu, tās instrumentu un 
resursu izmantošanas efektivitāti un tās 
pievienoto vērtību. Turklāt neatkarīgam 
ex post novērtējumam būtu jāpievēršas arī 
programmas ilgtermiņa ietekmei.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Būtu jāpieņem dalībvalstīm 
īstenojamās reformu saistības, metode, kā 
noteikt tām piešķiramo finansiālo 
ieguldījumu no programmas budžeta, un 
tehniskā atbalsta īstenošanas darba 
programmas. Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai.

(45) Būtu jānosaka dalībvalstīs 
īstenojamie reformu un investīciju 
kopumi un reformu saistības, metode, kā 
noteikt tām piešķiramo finansiālo 
ieguldījumu no programmas budžeta, un 
tehniskā atbalsta īstenošanas darba 
programmas. Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido Reformu atbalsta 
programmu (“programma”).

Ar šo regulu izveido Reformu un 
investīciju atbalsta programmu 
(“programma”), ko veido konverģencei un 
konkurētspējai paredzētais budžeta 
instruments, konverģences un reformu 
instruments un tehniskā atbalsta 
instruments.

Or. en
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tajā ir izklāstīti programmas mērķi, 2021.–
2027. gada budžets, Savienības 
finansējuma veidi un šāda finansējuma 
piešķiršanas noteikumi.

Tajā ir izklāstīti programmas instrumentu 
mērķi, 2021.–2027. gada budžets, 
Savienības finansējuma veidi un šāda 
finansējuma piešķiršanas noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a “Eiropas pusgads” ir satvars 
ekonomikas politikas koordinēšanai visā 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b “stratēģiskās ievirzes” ir 
eurozonas reformu un investīciju 
prioritāšu stratēģiskās ievirzes, kas 
noteiktas saskaņā ar 4. panta 1. punktu 
Regulā (ES).../... [regula par eurozonas 
konverģencei un konkurētspējai paredzētā 
budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu 
saskaņā ar priekšlikumu 
COM(2019)0354];
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Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c “strukturālās reformas” ir 
reformas, kas:
i) ir svarīgas Līgumu mērķu īstenošanai 
vai
ii) ir orientētas uz ekonomisku, vides un 
sociālu problēmu risināšanu, lai uzlabotu 
kohēziju un konverģenci un samazinātu 
reģionālās atšķirības saskaņā ar LESD 
174. pantu, vai
iii) sekmē ilgtspējīgas un iekļaujošas 
publiskās investīcijas, kuras ir saskaņotas 
ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “atbalsttiesīga dalībvalsts” 
saskaņā ar konverģences mehānismu ir 
dalībvalsts, kuras valūta nav euro un kura 
ir apliecinājusi pierādāmus centienus 
noteiktā termiņā ieviest vienoto valūtu, 
gatavojoties pievienoties eurozonai. Par 
pierādāmiem centieniem ir uzskatāma 
oficiāla attiecīgās dalībvalsts valdības 
vēstule Komisijai, kurā pausta skaidra 
apņemšanās pieņemamā un noteiktā 
termiņā pievienoties eurozonai un kurā ir 

svītrots
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sniegts ticams, ar Komisiju apspriests 
ceļvedis ar konkrētiem termiņiem, kuros 
tiks īstenoti konkrēti pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai sagatavotos sekmīgai dalībai 
eurozonā, tai skaitā pasākumi, kas 
nodrošinās valsts tiesību aktu pilnīgu 
saskaņošanu ar Savienības tiesību aktu 
prasībām (arī banku savienības jomā).

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) reformu īstenošanas instruments; (a) konverģencei un konkurētspējai 
paredzētais budžeta instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) konverģences un reformu 
instruments un

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tehniskā atbalsta instruments un (b) tehniskā atbalsta instruments;
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Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) konverģences mehānisms, kas 
palīdz sagatavoties dalībai eurozonā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – -aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) veicināt Savienības ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju un atbalstīt 
dalībvalstu centienus uzlabot to 
administratīvo spēju īstenot Savienības 
tiesību aktu un politikas mērķus, kā arī 
palīdzēt īstenot Savienības un dalībvalstu 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 

(a) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmas, lai uzlabotu 
valsts ekonomikas darbības rezultātus un 
veicinātu noturīgas ekonomiskās un 
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sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, izaugsmi un nodarbinātību, un

sociālās struktūras veidošanos dalībvalstīs, 
tādējādi sekmējot kohēziju, konkurētspēju, 
ražīgumu, sociālo iekļaušanu, izaugsmi un 
nodarbinātību, un

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) palīdzēt stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju saistībā ar problēmām, 
ar kurām saskaras iestādes, pārvaldība, 
valsts pārvalde, ekonomika un sociālā 
joma.

(b) palīdzēt stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju saistībā ar problēmām, 
ar kurām saskaras iestādes, pārvaldība, 
valsts pārvalde, ekonomika un sociālā 
joma, un

Or. en

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sekmēt dalībvalstu ekonomisko, 
administratīvo, institucionālo un sociālo 
noturību pret liela mēroga 
satricinājumiem un to atlabšanu pēc 
krīzes Savienības vai valsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) no reformu īstenošanas 
instrumenta nodrošināt dalībvalstīm 
finansiālus stimulus, lai izpildītu 
strukturālo reformu starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti dalībvalstu 
reformu saistībās, par kurām tās ir 
vienojušās ar Komisiju;

(a) attiecībā uz konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu sniegt finansiālu atbalstu, lai 
sasniegtu reformu un investīciju kopumos 
paredzētos reformu un investīciju 
starpposma un galīgos mērķrādītājus;

Or. en

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) attiecībā uz konverģences un 
reformu instrumentu programmā paredzēt 
dalībvalstīm finansiālus stimulus, lai 
sasniegtu strukturālo reformu starpposma 
un galīgos mērķrādītājus, kas noteikti 
reformu saistībās, par kurām dalībvalstis 
vienojušās ar Komisiju un kuras ir arī 
svarīgas, lai sagatavotos dalībai eurozonā, 
un lai veicinātu konverģenci virzībā uz to 
dalībvalstu pievienošanos eurozonai, kuru 
valūta nav euro, kā arī lai palīdzētu sniegt 
finansiālu atbalstu strukturāla rakstura 
valstu reformu problēmu risināšanai, 
tādējādi veicinot noturīgas ekonomikas 
un sociālās struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) no tehniskā atbalsta instrumenta (b) no tehniskā atbalsta instrumenta 



PE648.526v01-00 44/135 PR\1201180LV.docx

LV

atbalstīt valsts iestāžu centienus uzlabot 
savu administratīvo spēju izstrādāt, attīstīt 
un īstenot reformas, tostarp apmainoties ar 
paraugpraksi, piemērotām procedūrām un 
metodiku un nodrošinot efektīvāku un 
lietderīgāku cilvēkresursu pārvaldību;

atbalstīt valsts iestāžu centienus uzlabot 
savu administratīvo spēju izstrādāt, attīstīt 
un īstenot reformas, tostarp apmainoties ar 
paraugpraksi, piemērotām procedūrām un 
metodiku un nodrošinot efektīvāku un 
lietderīgāku cilvēkresursu pārvaldību, kā 
arī palīdzēt stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju īstenot Savienības 
tiesību aktus saistībā ar problēmām, ar 
kurām saskaras iestādes, valsts pārvalde, 
ekonomikas un sociālā joma;

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) no konverģences mehānisma, kas 
paredzēts, lai sagatavotos dalībai 
eurozonā:

svītrots

(i) nodrošināt finansiālus stimulus 
atbalsttiesīgajām dalībvalstīm, lai 
palīdzētu tām izpildīt tādu reformu 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
ir būtiskas, lai sagatavotos dalībai 
eurozonā, kā noteikts dalībvalstu reformu 
saistībās, par kurām tās vienojušās ar 
Komisiju, un
(ii) atbalstīt atbalsttiesīgo dalībvalstu 
valsts iestāžu centienus uzlabot savu 
administratīvo spēju izstrādāt, attīstīt un 
īstenot reformas, kas ir būtiskas, lai 
sagatavotos dalībai eurozonā, tostarp 
apmainoties ar paraugpraksi, piemērotām 
procedūrām un metodiku un nodrošinot 
efektīvāku un lietderīgāku cilvēkresursu 
pārvaldību.

Or. en
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 4. un 5. pantā izklāstītie 
vispārīgie un konkrētie mērķi attiecas uz 
politikas jomām, kas saistītas ar kohēziju, 
konkurētspēju, ražīgumu, pētniecību, 
inovāciju, gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un 
ieguldījumiem, un jo īpaši uz vienu vai 
vairākām šādām jomām:

Programmas piemērošanas joma attiecas 
uz politikas jomām, kas saistītas ar 
augšupēju konverģenci, kohēziju, 
konkurētspēju, ražīgumu, ilgtspējīgu 
attīstību, infrastruktūru, pētniecību un 
inovāciju, gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, sociālo iekļaušanu un 
nevienlīdzības mazināšanu, ekonomikas 
un sociālo struktūru noturību, kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu un investīcijām, un jo 
īpaši uz vienu vai vairākām šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta procedūra, parāda 
pārvaldība un ieņēmumu administrēšana, 
kā arī politikas pasākumi, kuru mērķis ir 
apkarot nodokļu nemaksāšanu;

(a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta procedūra, parāda 
pārvaldība, ieņēmumu un izdevumu 
administrēšana, kā arī politikas pasākumi, 
kuru mērķis ir apkarot izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas, krāpšanu nodokļu 
jomā un nodokļu nemaksāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, investīcijas, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, 
privatizācijas process, tirdzniecība un 
ārvalstu tiešās investīcijas, konkurence un 
publiskais iepirkums, ilgtspējīga nozaru 
attīstība un atbalsts pētniecībai, inovācijai 
un digitalizācijai;

(c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, publisko 
investīciju politika, privātās investīcijas, 
tirdzniecība un ārvalstu tiešās investīcijas, 
konkurence un publiskais iepirkums, 
ilgtspējīga nozaru attīstība un atbalsts 
pētniecībai, inovācijai un digitalizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs 
darbvietu radīšanai, digitālās prasmes, 
cīņa pret nabadzību, sociālās iekļautības 
veicināšana, sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas, sabiedrības 
veselības aizsardzības un veselības aprūpes 
sistēmas, kā arī kohēzijas, patvēruma, 
migrācijas un robežu politika;

(d) sociālā nodrošinājuma un sociālās 
labklājības sistēmas, sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
izglītība, mūžizglītība un apmācība, 
iekļaujoša darba tirgus politika, tostarp 
sociālais dialogs, kvalitatīvu darbvietu 
radīšana, digitālās prasmes, cīņa pret 
nabadzību, ienākumu nevienlīdzību un 
dzimumu nevienlīdzību, sociālās 
iekļaušanas veicināšana, enerģētiskās 
nabadzības apkarošana un vienlīdzīgu 
iespēju radīšana, īpašu uzmanību 
pievēršot bērniem un jauniešiem, kā arī 
kohēzijas, patvēruma, migrācijas un robežu 
politika;

Or. en

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, mobilitāti, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, gādā par 
energoapgādes dažādošanu un 
energoapgādes drošību, kā arī 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības 
politika; 

(e) politika, ar ko īsteno ilgtspējīgas 
attīstības vides pīlāru, vides aizsardzību 
un Eiropas zaļo kursu, klimata 
pasākumus, mobilitāti, aprites 
ekonomikas sekmēšanu, enerģijas un 
resursu efektīvu izmantošanu un 
atjaunojamos enerģijas avotus, ar ko gādā 
par energoapgādes dažādošanu un 
energoapgādes drošību, un attiecībā uz 
lauksaimniecības nozari augsnes un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
zivsaimniecības un lauku apvidu 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) politika valsts infrastruktūras tīkla 
turpmākai attīstībai politisko, 
ekonomisko, administratīvo, digitālo, 
drošības, mājokļu, veselības, transporta, 
vides, iepirkuma un izglītības funkciju 
jomā, kā arī

Or. en

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta nesenajās 
krīzēs, kuras skāra Savienību, 
programmas piemērošanas joma 
izņēmuma kārtā attiecas uz 
priekšlikumiem, ar ko uzlabo dalībvalstu 
ekonomisko, administratīvo, 
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institucionālo un sabiedrības noturību, lai 
izturētu liela mēroga satricinājumus, 
izmantojot vienu no šādiem pasākumiem:
(a) sekmēt agrīnas atklāšanas un 
koordinētas reaģēšanas spējas, lai reaģētu 
uz būtiskiem draudiem sabiedrības 
veselībai vai drošībai (piemēram, 
pandēmijām un epidēmijām, dabas 
katastrofām);
(b) attīstīt uzņēmējdarbības un 
pakalpojumu nepārtrauktības risinājumus 
būtiski nozīmīgām publiskām un privātām 
iestādēm un nozarēm, tostarp politikas, 
ekonomikas, administratīvās, drošības, 
sociālās, veselības, transporta, iepirkuma 
un izglītības funkciju jomā, un
(c) uzlabot valsts, reģionālo un vietējo 
pašvaldību spējas atbalstīt skartos 
iedzīvotājus laikā, kad ārēju 
satricinājumu rezultātā pēkšņi ir 
apdraudēta viņu iztika.

Or. en

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līdz 22 000 000 000 EUR – 
reformu īstenošanas instrumentam;

(a) līdz 16 800 000 000 EUR 
konverģencei un konkurētspējai 
paredzētajam budžeta instrumentam;

Or. en

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(aa) līdz 7 200 000 000 EUR — 
konverģences un reformu instrumentam;

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdz 840 000 000 EUR – reformu 
īstenošanas instrumentam;

(b) līdz 1 000 000 000 EUR – tehniskā 
atbalsta instrumentam.

Or. en

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līdz 2 160 000 000 EUR – 
konverģences mehānismam, kurā:

svītrots

(i) līdz 2 000 000 000 EUR – finansiālā 
atbalsta komponentam un
(ii) līdz 160 000 000 EUR – tehniskā 
atbalsta komponentam.

Or. en

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līdz 2023. gada 31. decembrim kāda 
eurozonā neietilpstoša dalībvalsts nav 

svītrots
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saskaņā ar konverģences mehānismu 
īstenojusi apliecināmus centienus noteiktā 
termiņā pieņemt vienoto valūtu, tad šai 
dalībvalstij no konverģences mehānisma 
finansiālā atbalsta komponenta 
maksimālā pieejamā summa saskaņā ar 
26. pantu tiks pārvietota uz reformu 
īstenošanas instrumentu, kas minēts šā 
punkta pirmās daļas a) apakšpunktā. 
Komisija par to pieņem lēmumu pēc tam, 
kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju divu mēnešu laikā no secinājumu 
paziņošanas iesniegt savus apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc dalībvalstu pieprasījuma uz šo 
programmu var pārvietot resursus, kas tām 
ir piešķirti dalītā pārvaldībā. Komisija 
apgūst minētos resursus tieši, saskaņā ar 
Finanšu regulas 62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, vai netieši, saskaņā ar 
minēta punkta c) apakšpunktu. Ja 
iespējams, minētos resursus izmanto 
attiecīgās dalībvalsts labā.

4. Pēc dalībvalstu pieprasījuma 
resursus, kas tām ir piešķirti dalītā 
pārvaldībā, var pārvietot uz konverģences 
un reformu instrumentu, nepārsniedzot 
10 % no dalībvalsts budžeta līdzekļiem, un 
uz tehniskā atbalsta instrumentu. 
Komisija apgūst minētos resursus tieši, 
saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, vai netieši, 
saskaņā ar minēta punkta c) apakšpunktu. 
Ja iespējams, minētos resursus izmanto 
attiecīgās dalībvalsts labā. 

Or. en

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
1.a nodaļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia NODAĻA 
Konverģencei un konkurētspējai 
paredzētais budžeta instruments

Or. en

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Atbalsttiesīgās dalībvalstis

1. Konverģencei un konkurētspējai 
paredzētais budžeta instruments ir 
pieejams dalībvalstīm, kuru valūta ir euro.
2. Budžeta instruments ir pieejams 
arī dalībvalstīm, kuru valūta nav euro un 
kuras, ņemot vērā gaidāmo euro 
ieviešanu tajās, piedalās valūtas kursa 
mehānismā (VKM-II).
3. Dalībvalstis, kas, pamatojoties uz 
2. punktu, ir tiesīgas saņemt atbalstu 
saskaņā ar konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu un kas arī ir tiesīgas saņemt 
atbalstu saskaņā ar konverģences un 
reformu instrumentu, nekavējoties 
informē Komisiju par to, kurā 
instrumentā tās plāno piedalīties. 
Dalībvalstis, kas nolemj piedalīties 
budžeta instrumentā, vairs nav tiesīgas 
piedalīties konverģences un reformu 
instrumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
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Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Atbalsttiesīgi reformu un investīciju 

kopumi
1. Lai sasniegtu 4. un 5. pantā 
noteiktos mērķus 6. pantā noteiktajā 
darbības jomā, reformu kopumi, par ko ir 
tiesības saņemt finansējumu saskaņā ar 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu, ietver gan 
pasākumus strukturālo reformu 
īstenošanai, gan publisko investīciju 
projektus, ko īsteno, izmantojot saskaņotu 
darbību kopumu saistītās politikas jomās.
2. Šā panta 1. punktā minētie 
reformu kopumi atspoguļo stratēģiskās 
ievirzes, kas definētas 2. panta 1. daļas 
5.b punktā, un ir atbilstoši strukturālajām 
problēmām un prioritātēm, kas apzinātas 
Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada kontekstā, ņemot 
vērā katrai dalībvalstij noteiktos 
konkrētos sociālos un vides rādītājus, vai 
attiecīgā gadījumā ekonomikas korekciju 
programmas kontekstā, vai darbībām, kas 
saistītas ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Īstenošana

Komisija īsteno konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
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instrumentu tiešā pārvaldībā saskaņā ar 
Finanšu regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
7.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.d pants
Papildu budžets

1. Papildus šīs regulas 7. panta 
2. punktā norādītajam finansējumam 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu var finansēt no 
dalībvalstu papildu iemaksām vai kopīgi 
emitētām parādzīmēm, kuru segumu var 
nodrošināt, izmantojot jaunus Savienības 
pašu resursus. Šo papildu finansējumu 
izmanto saskaņā ar konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta noteikumiem un minētā 
instrumenta vajadzībām. Tie ir ārējie 
piešķirtie ieņēmumi, kas papildina 
Finanšu regulas 21. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā uzskaitītos gadījumus. 
Šādām papildu iemaksām piemēro 
Finanšu regulas 22. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu.
2. Šā panta 1. punktā minētās 
papildu iemaksas, ko nodrošina 
dalībvalstis vai kopīgi emitētas parādzīmes 
ar Savienības pašu resursu segumu, 
izmanto saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Šajā nolūkā Komisija 
saskaņā ar 7.f pantu katrā attiecīgajā 
posmā reizi gadā rīko atsevišķus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai 
piešķirtu papildu ieguldījumus, kuri 
attiecīgajām dalībvalstīm būtu jādara 
pieejami katrā posmā un katra 
uzaicinājuma kontekstā.
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Or. en

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
7.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.e pants
Maksimālais finansiālais ieguldījums

Katrai dalībvalstij aprēķina maksimālo 
finansiālo ieguldījumu attiecībā uz 
7.f pantā minēto procesu, kurā piešķir 
konverģencei un konkurētspējai paredzētā 
budžeta instrumenta līdzekļus, izmantojot 
I pielikumā izklāstīto metodiku un 
pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu un 
apgriezto katras dalībvalsts iekšzemes 
kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju.
Šāds maksimālais finansiālais 
ieguldījums ir pieejams, lai to pilnā vai 
daļējā apmērā piešķirtu konkrētajai 
dalībvalstij katra 7.f pantā aprakstītā 
parastās piešķiršanas procesa posmā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
7.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.f pants
Piešķiršanas process un uzaicinājumi 

iesniegt priekšlikumus
1. 80 % no 7. panta 2. punktā minētā 
konverģencei un konkurētspējai paredzētā 
budžeta instrumenta kopējā finansējuma 
piešķir, izmantojot parasto piešķiršanas 



PR\1201180LV.docx 55/135 PE648.526v01-00

LV

procesu.
Process, kurā piešķir katrai dalībvalstij 
pieejamo maksimālo finansiālo 
ieguldījumu, kas minēts 7.e pantā, notiek 
pa posmiem, izmantojot uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus. Katrā posmā un 
katrā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus dalībvalstis var pieteikties 
uz pilnu 7.e pantā minētā maksimālā 
finansiālā ieguldījuma summu, lai 
īstenotu reformu un investīciju kopumu, 
ko tās ierosinājušas saskaņā ar 7.h pantu.
2. Līdz ... [24 mēneši no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija 
nodrošina, ka piešķiršanai ir pieejami 
40 % no 7. panta 2. punktā minētā 
finansējuma. Katra dalībvalsts nolūkā 
īstenot reformu kopumu priekšlikumus 
var ierosināt saņemt summu, kas 
nepārsniedz 7.e pantā minēto maksimālo 
finansiālo ieguldījumu.
3. Laikā no ... [šīs regulas spēkā 
stāšanās diena] līdz ... [48 mēneši no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija 
nodrošina, ka piešķiršanai ir pieejami 
40 % no finansējuma, kas minēts 7. panta 
2. punktā, kā arī summa, kas nav 
piešķirta saskaņā ar šā panta 2. punktu. 
Katra dalībvalsts reformu kopuma 
īstenošanas nolūkā var ierosināt saņemt 
summu, kas nepārsniedz 7.e pantā minēto 
maksimālo finansiālo ieguldījumu un 
kam pieskaitīta iespējamā summa, kura 
nav izmantota no šā panta 2. punktā 
minētā tai piešķirtā maksimālā finansiālā 
ieguldījuma.
4. No ... [48 mēneši no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija organizē 
un publicē ikgadējus uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus attiecībā uz 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu un to dara saskaņā 
ar Eiropas pusgada grafiku. Šajā nolūkā 
tā pieņem un publicē indikatīvu grafiku 
par turpmākajiem uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, kas tiks rīkoti 
minētajā laikposmā, un katrā 



PE648.526v01-00 56/135 PR\1201180LV.docx

LV

uzaicinājumā norāda no 7. panta 
2. punktā minētā kopējā finansējuma 
atlikušo summu.
20 % no šīs regulas 7. panta 2. punktā 
minētā kopējā finansējuma piešķir elastīgi 
kā papildu piešķīrumu katrai dalībvalstij 
paredzētajam maksimālajam 
finansiālajam ieguldījumam neatrisinātos 
apstākļos, kad ir vajadzīgi īpaši pasākumu 
kopumi. Šādi apstākļi ir raksturīgi 
ārkārtas situācijai, kura skar konkrētu 
dalībvalsti vai Savienību kopumā un kurā 
dalībvalstij ir jāveic ārkārtas pasākumi vai 
jānodrošina spēja izturēt liela mēroga 
satricinājumus vai dalībvalstī ir vērojama 
nopietna ekonomikas lejupslīde, kā tā 
definēta Regulā (ES) .../... [regula par 
eurozonas konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta pārvaldības sistēmu saskaņā 
ar priekšlikumu COM(2019)0354].

Or. en

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
7.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.g pants
Papildināmība un papildu finansējums

Atbalsts saskaņā ar konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu papildina atbalstu, ko sniedz 
saskaņā ar citiem Savienības fondiem un 
programmām. Reformu un investīciju 
projekti, ko atbalsta saskaņā ar šo 
instrumentu, var saņemt atbalstu no citām 
Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
7.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.h pants
Reformu un investīciju kopuma 

priekšlikums
1. Dalībvalsts, kas vēlas saņemt 
atbalstu no konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
un investīciju kopuma priekšlikumu, kā 
noteikts šīs regulas 7.b pantā. Lai 
īstenojamās reformas gūtu plašu atbalstu, 
dalībvalstis, kuras vēlas izmantot 
programmu, reformu kopuma 
priekšlikuma sagatavošanas procesā 
apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, piemēram, ar vietējo 
pašvaldību un reģionālās pašpārvaldes 
iestādēm, sociālekonomiskajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību, 
ievērojot Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) Nr. 240/2014 attiecīgos 
noteikumus, kā arī ar valstu 
parlamentiem.
2. Reformu kopuma priekšlikumu 
dalībvalsts iesniedz kopā ar valsts reformu 
programmu kā atsevišķu pielikumu vai 
saskaņā ar īpašu Komisijas pieņemtu 
grafiku.
3. Reformu kopuma priekšlikums ir 
pienācīgi pamatots un argumentēts. Tajā 
jo īpaši ir izklāstīti šādi elementi:
(a) paskaidrojums par saderību ar 
stratēģiskajām ievirzēm, kas definētas 
2. panta 1. daļas 5.b punktā, un atbilstību 
strukturālajām problēmām un 
prioritātēm, kas apzinātas Eiropas 
pusgada kontekstā vai ekonomikas 
korekciju programmas kontekstā, un 
citām attiecīgajām darbībām, kas saistītas 
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ar Savienības tiesību aktu īstenošanu;
(b) reformu un investīciju kopuma 
paredzamā ietekme uz konverģenci un 
konkurētspēju;
(c) pamatojums, kas apliecina reformu 
kopuma saskaņotību tajās politikas jomās, 
kurās tiks īstenoti pasākumi;
(d)- ieguldījums Savienības un dalībvalstu 
saistību īstenošanā, kā minēts 7.b panta 
2. punktā, un, ja iespējams, plašāka 
ietekme arī citās dalībvalstīs;
(e)- prognozētā reformu un investīciju 
ietekme uz attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku, sabiedrību un attiecīgā 
gadījumā vidi, cita starpā arī Eiropas 
pusgada procesa rezultātu pārskatā (gan 
galveno, gan papildu rādītāju izteiksmē) 
un Eiropas sociālo tiesību pīlāra sociālo 
rezultātu pārskatā;
(f) papildu pasākumi, kas ir jo īpaši 
vajadzīgi, lai mazinātu konstatēto 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, ekonomiku un 
sabiedrību, un ieguldījums kohēzijas 
sekmēšanā;
(g) iesniegtā un pienācīgi pamatotā 
reformu kopuma aplēstās kopējās 
izmaksas;
(h) plānotie reformu un investīciju 
projekti, attiecīgais reformu un investīciju 
īstenošanas laikposms, kā arī izmaksu un 
ieguvumu analīze;
(i) starpposma un galīgie mērķrādītāji un 
laika grafiks reformu īstenošanai ne ilgāk 
kā četru gadu laikposmā un investīciju 
veikšanai ne ilgāk kā septiņu gadu 
laikposmā;
(j) kārtība, kā attiecīgā dalībvalsts efektīvi 
īstenos savas reformu kopumu, tostarp 
ierosinātos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus un saistītos rādītājus;
(k) paredzētais reformu un investīciju 
kopuma valsts līdzfinansējums, kas 
aprēķināts saskaņā ar 7.k pantu;
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(l) attiecīgā gadījumā informācija par 
pašreizējo vai plānoto Savienības 
finansējumu.
Dalībvalsts, kas vēlas saņemt papildu 
piešķīrumu maksimālajam finansiālajam 
ieguldījumam, kā noteikts 7.f pantā, 
papildus iepriekš minētajiem elementiem 
iesniedz Komisijai paskaidrojumu par 
neatrisinātajiem apstākļiem, kas pamato 
īpašā reformu kopuma nepieciešamību, tā 
ekonomisko un sociālo ietekmi un 
attiecīgā gadījumā ietekmi uz vidi 
attiecīgajā dalībvalstī.
4. Procesā, kurā tiek sagatavoti 
augstas kvalitātes reformu un investīciju 
kopumu priekšlikumi, pēc dalībvalsts 
pieprasījuma Komisija var rīkot līdzbiedru 
konsultācijas, lai pieprasījuma iesniedzēja 
dalībvalsts varētu gūt labumu no citu 
dalībvalstu gūtās pieredzes.

Or. en

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
7.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.i pants
Komisijas vērtējums

1. Komisija reformu kopuma 
priekšlikumu vērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus vai pieprasīt papildu 
informāciju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz 
pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā pārstrādā 
priekšlikumu pirms tā oficiālās 
iesniegšanas.
2. Vērtējot ierosināto reformu 
kopuma priekšlikumu, Komisija ņem vērā 
attiecīgās dalībvalsts iesniegto 
pamatojumu, 7.h panta 3. punktā 
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noteiktos elementus un visu citu būtisko 
informāciju.
3. Komisija vērtē reformu kopuma 
priekšlikuma efektivitāti, lietderību, 
saskaņotību un nozīmību un šajā nolūkā 
ņem vērā šādus kritērijus:
(a) efektivitāte:
(i) vai ir sagaidāms, ka reformu kopuma 
priekšlikumam būs labvēlīga un 
ilgtermiņa ietekme uz attiecīgo dalībvalsti, 
lai tā spētu sasniegt 4. un 5. pantā 
minētos mērķus, vienlaikus ņemot vērā 
arī papildu pasākumus;
(ii) vai ir sagaidāms, ka reformu 
kopumam būs ilgtermiņā ietekme uz 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiku, 
sabiedrību un attiecīgā gadījumā vidi, cita 
starpā Eiropas pusgada procesa rezultātu 
pārskatā (gan galveno, gan papildu 
rādītāju izteiksmē) un Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra sociālo rezultātu pārskatā, 
un cik efektīvi varētu būt plānotie papildu 
pasākumi, lai mazinātu konstatēto 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, ekonomiku un 
sabiedrību;
(iii) vai ir sagaidāms, ka attiecīgo 
dalībvalstu ierosinātie pasākumi 
nodrošinās reformu kopuma priekšlikuma 
efektīvu īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītajiem rādītājiem;
(iv) vai ir sagaidāms, ka reformu kopuma 
priekšlikums īstenošanas laikposmā 
efektīvi veicinās dalībvalsts konverģenci 
un konkurētspēju un sekmēs kohēziju;
(b) lietderība:
(i) vai dalībvalsts iesniegtā argumentācija 
par reformu kopuma priekšlikuma aplēsto 
kopējo izmaksu summu ir pamatota un 
ticama;
(ii) vai pamatoti un ticami ir plānotie 
reformu un investīciju projekti, attiecīgais 
reformu un investīciju veikšanas 
laikposms un detalizētā izmaksu un 
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ieguvumu analīze;
(c) saskaņotība:
(i) vai reformu kopuma priekšlikums ir 
saskaņots visās politikas jomās, kurās 
pasākumi tiks īstenoti;
(ii) vai reformu kopuma priekšlikums ir 
saskaņā ar Savienības un dalībvalstu 
saistībām, kas minētas 7.b panta 2. pantā;
(d) nozīmība:
(i)vai reformu kopuma priekšlikums ir 
saderīgs ar 2. panta 1. daļas 5.b punktā 
definētajām stratēģiskajām ievirzēm;
(ii) vai reformu kopuma priekšlikums ir 
atbilstošs strukturālajām problēmām un 
prioritātēm, kas konstatētas saistībā ar 
Eiropas pusgada procesu vai saistībā ar 
ekonomikas korekciju programmu;
(iii) vai reformu kopuma priekšlikums ir 
atbilstošs citām svarīgām darbībām, kas 
saistītas ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu.
Šajā punktā minētos vērtēšanas kritērijus 
piemēro saskaņā ar vadlīnijām, kas 
noteiktas II pielikumā.
Turklāt Komisija vērtē neatrisināto 
apstākļu veidu un to ekonomiskās, 
sociālās un ietekmes uz vidi nopietnību un 
ilgumu, kā minēts 7.f pantā, pamatojoties 
uz elementiem, ko dalībvalsts iesniegusi 
saskaņā ar 7.h pantu.
4. Vērtējot dalībvalstu iesniegtos 
reformu kopumu priekšlikumus, Komisija 
var izmantot ekspertu palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
7.j pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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7.j pants
Komisijas lēmums

1. Komisija ar deleģēto aktu 
36.a pantā noteiktajā kārtībā pieņem 
lēmumu četru mēnešu laikā no brīža, kad 
dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
priekšlikumu. Ja Komisijas vērtējums par 
reformu kopuma priekšlikumu ir pozitīvs, 
minētajā lēmumā nosaka reformas un 
investīciju projektus, kas dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus un finansiālo ieguldījumu, 
kurš piešķirts saskaņā ar 7.f pantu, kā arī 
valsts līdzfinansējumu.
Minētais finansiālais ieguldījums 
papildina citus pasākumus vai darbības, 
kam tiek piešķirts atbalsts no Savienības 
līdzekļiem, saskaņā ar 33. pantu.
2. Finansiālā ieguldījuma summu 
reformu kopumiem, kas atbilst 7.i pantā 
izklāstītajiem kritērijiem, nosaka šādi:
(a) ja reformu kopuma priekšlikuma 
aplēsto kopējo izmaksu summa, no kuras 
atskaitīts valsts līdzfinansējums, ir 
vienāda ar vai lielāka par attiecīgajai 
dalībvalstij piešķiramo maksimālo 
finansiālo ieguldījumu, kas minēts 
7.e pantā, attiecīgā gadījumā pieskaitot 
summu, kura tiek piešķirta papildus 
maksimālajam finansiālajam 
ieguldījumam, kā tas norādīts 7.f pantā, 
tad attiecīgajai dalībvalstij tiek piešķirta 
visa 7.e pantā minētā maksimālā 
finansiālā ieguldījuma summa, attiecīgā 
gadījumā tai pieskaitot summu, kas tiek 
piešķirta papildus maksimālajam 
finansiālajam ieguldījumam, kā norādīts 
7.f pantā;
(b) ja reformu kopuma aplēsto kopējo 
izmaksu summa, no kuras atskaitīts valsts 
līdzfinansējums, ir mazāka par 
attiecīgajai dalībvalstij piešķiramo 
maksimālo finansiālo ieguldījumu, kas 
minēts 7.e pantā, attiecīgā gadījumā 
pieskaitot summu, kura tiek piešķirta 
papildus maksimālajam finansiālajam 
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ieguldījumam, kā tas norādīts 7.f pantā, 
tad attiecīgajai dalībvalstij tiek piešķirta 
finansiālā ieguldījuma summa, kas 
iegūta, no reformu kopuma priekšlikuma 
aplēsto kopējo izmaksu summas atskaitot 
valsts līdzfinansējuma summu.
Ja reformu kopuma priekšlikums nav 
atbilstošs 7.i panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
finansiālo ieguldījumu nepiešķir. Saskaņā 
ar 19. panta 2. punkta d) apakšpunktu 
attiecīgā dalībvalsts var iesniegt tehniskā 
atbalsta pieprasījumu, lai turpmākajos 
ciklos varētu labāk sagatavot 
priekšlikumu.
3. Turklāt šā panta 1. punktā 
minētajā lēmumā nosaka:
(a) finansiālo ieguldījumu, kas tiek 
izmaksāts vairākos maksājumos, tiklīdz 
dalībvalsts ir apmierinoši izpildījusi 
būtiskos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti reformu 
kopuma īstenošanai;
(b) reformu un investīciju projektu 
aprakstu un reformu kopuma aplēsto 
kopējo izmaksu summu;
(c) reformu kopuma īstenošanas 
laikposmu, kā norādīts turpmāk:
(i) attiecībā uz investīciju projekta 
pabeigšanu investīciju laikposms, kurā 
jāīsteno investīciju projekts, noslēdzas ne 
vēlāk kā septiņus gadus pēc lēmuma 
pieņemšanas;
(ii) attiecībā uz reformu pabeigšanu 
laikposms, kurā reformām jābūt 
īstenotām, noslēdzas ne vēlāk kā četrus 
gadus pēc lēmuma pieņemšanas;
(d) sīki izstrādātu kārtību un laika 
grafiku, saskaņā ar kuriem attiecīgajai 
dalībvalstij jāīsteno reformu un investīciju 
kopums un par to jāziņo Eiropas pusgada 
procesā;
(e) attiecīgos rādītājus, kas attiecas uz 
starpposma un galīgo mērķrādītāju 
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izpildi; un
(f) kārtību, kā Komisija nodrošina, lai 
būtu pieejami lēmumu pamatojošie dati.
4. Ja Komisijas vērtējums par 
dalībvalsts reformu kopuma priekšlikumu 
ir negatīvs, tā paziņo pienācīgi pamatotu 
vērtējumu četru mēnešu laikā pēc tam, 
kad dalībvalsts ir iesniegusi priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
7.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.k pants
Valsts līdzfinansējums un modulācija

1. Dalībvalstis līdzfinansē vismaz 
25 % no 7.h panta 3. punktā minētā 
pasākumu kopuma aplēstajām kopējām 
investīciju izmaksām.
2. Ja brīdī, kad dalībvalsts saskaņā 
ar šīs regulas 7.h pantu iesniedz 
priekšlikumu par reformu kopumu vai 
grozītu reformu kopumu, tā saskaras ar 
nopietnu ekonomikas lejupslīdi, kas 
konstatēta saskaņā ar 6. pantu Regulā 
(ES).../... [regula par eurozonas 
konverģencei un konkurētspējai paredzētā 
budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu 
saskaņā ar priekšlikumu 
COM(2019)0354], saskaņā ar budžeta 
instrumentu uz pusi samazina valsts 
līdzfinansējumu attiecībā uz konkrētu 
posmu vai uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, kas minēti 7.h pantā.
3. Komisija pieņem lēmumu par 
valsts līdzfinansējuma samazināšanu trīs 
mēnešu laikā pēc dalībvalsts pieprasījuma 
saņemšanas. Lēmumā norāda iemeslus, 
kas pamato valsts līdzfinansējuma 
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samazināšanu uz pusi.
4. Šā panta 3. punktā minēto 
lēmumu par valsts līdzfinansējuma 
samazināšanu piemēro konkrētam 
7.f pantā minētam posmam vai 
uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, 
kas notiek pēc lēmuma pieņemšanas 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
7.l pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.l pants
Dalībvalsts reformu kopuma grozīšana

1. Ja objektīvu iemeslu dēļ — cita 
starpā arī neierastos apstākļos, kas 
raksturīgi ārkārtas situācijai, kura skārusi 
konkrēto dalībvalsti vai Savienību 
kopumā, — dalībvalstij ir jāveic ārkārtas 
pasākumi vai jānodrošina spēja izturēt 
liela mēroga satricinājumus vai ja 
dalībvalstī ir nopietna ekonomikas 
lejupslīde, kā tā definēta Regulā (ES) .../... 
[regula par eurozonas konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta pārvaldības sistēmu saskaņā 
ar attiecīgo priekšlikumu 
COM(2019) 354], un tāpēc dalībvalsts 
vairs nespēj daļēji vai pilnībā īstenot 
reformu kopumu, cita starpā arī sasniegt 
attiecīgos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, attiecīgā dalībvalsts var 
vērsties pie Komisijas ar pamatotu 
pieprasījumu grozīt šīs regulas 7.j panta 
1. punktā minēto lēmumu vai to aizstāt ar 
citu lēmumu. Lai to izdarītu, dalībvalsts 
var piedāvāt grozītu vai jaunu reformu 
kopumu.
2. Ja Komisija uzskata, ka konkrētās 
dalībvalsts izklāstītie iemesli ir pamatoti, 
lai grozītu attiecīgo reformu kopumu, 
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Komisija grozīto vai jauno reformu 
kopumu izvērtē saskaņā ar 7.i pantu un 
četru mēnešu laikā, skaitot no 
pieprasījuma oficiālās iesniegšanas 
dienas, saskaņā ar 7.j pantu pieņem 
jaunu lēmumu.
3. Ja Komisija uzskata, ka konkrētās 
dalībvalsts izklāstītie iemesli nav pamatoti, 
lai grozītu attiecīgo reformu kopumu, 
Komisija četru mēnešu laikā, skaitot no 
pieprasījuma oficiālās iesniegšanas 
dienas, pieprasījumu noraida pēc tam, 
kad ir devusi dalībvalstij iespēju viena 
mēneša laikā pēc Komisijas secinājumu 
paziņošanas izklāstīt savus apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
7.m pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.m pants
Noteikumi par finansiālā ieguldījuma 

izmaksāšanu, maksājuma apturēšanu un 
anulēšanu

1. Šīs regulas 7.j panta 1. punktā 
minētais Komisijas lēmums rada 
atsevišķas juridiskās saistības Finanšu 
regulas nozīmē, un to pamatā var būt 
vispārējās saistības. Budžeta saistības var 
sadalīt vairākus gadus veicamos gada 
maksājumos.

2. Papildus Finanšu regulas 
12. panta 4. punkta noteikumiem 
neizlietotās saistību apropriācijas saskaņā 
ar šo regulu tiek automātiski pārnestas un 
par tām var uzņemties saistības līdz 
2027. gada 31. decembrim. Nākamajā 
finanšu gadā vispirms tiek izmantota 
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pārnestā summa.
3. Finansiālais ieguldījums 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo 
pantu tiek izmaksāts atbilstoši budžeta 
apropriācijām un atkarībā no pieejamā 
finansējuma.
4. Tiklīdz attiecīgā dalībvalsts ir 
sasniegusi starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas izklāstīti 7.j panta 
1. punktā minētajā lēmumā, tā iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu 
pieprasījumu izmaksāt tai finansiālo 
ieguldījumu. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē, vai 
ir pieņemami īstenoti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 7.j panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Komisija to var izvērtēt ar 
attiecīgu ekspertu palīdzību.
Ja Komisijas vērtējums ir pozitīvs, 
saskaņā ar Finanšu regulu tiek izmaksāts 
finansiālais ieguldījums.
5. Ja 4. punktā minētās izvērtēšanas 
rezultātā Komisija konstatē, ka attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 7.j panta 1. punktā minētajā 
lēmumā, nav pieņemami īstenoti, 
finansiālā ieguldījuma maksājums tiek 
pilnībā vai daļēji apturēts. Viena mēneša 
laikā pēc Komisijas vērtējuma 
paziņošanas attiecīgā dalībvalsts var 
izklāstīt savus apsvērumus. 
Ja dalībvalsts ir veikusi vajadzīgos 
pasākumus, kas nodrošina, ka tiek 
pieņemami īstenoti 7.j panta 1. punktā 
minētie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, maksājuma apturēšana 
beidzas.
6. Atkāpjoties no Finanšu regulas 
116. panta 2. punkta, maksājuma termiņu 
sāk skaitīt no dienas, kad attiecīgajai 
dalībvalstij ir paziņots, ka saskaņā ar 
4. punkta otro daļu veiktās izvērtēšanas 
rezultāts ir pozitīvs, vai no dienas, kad ir 
paziņots, ka saskaņā ar 5. punkta otro 
daļu maksājuma apturēšana beidzas.
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7. Ja sešu mēnešu laikā pēc 
maksājuma apturēšanas attiecīgā 
dalībvalsts vajadzīgos pasākumus nav 
veikusi, Komisija finansiālā ieguldījuma 
summu saskaņā ar Finanšu regulas 
14. panta 1. punktu anulē pēc tam, kad ir 
devusi attiecīgajai dalībvalstij iespēju divu 
mēnešu laikā pēc Komisijas secinājumu 
paziņošanas izklāstīt savus apsvērumus.
8. Ja 18 mēnešu laikā, skaitot no šīs 
regulas 7.j panta 1. punktā minētā 
lēmuma pieņemšanas dienas, attiecīgajai 
dalībvalstij nav izdevies panākt reālu 
progresu attiecībā uz būtiskiem 
starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem, Komisija finansiālā 
ieguldījuma summu saskaņā ar Finanšu 
regulas 14. panta 1. punktu anulē.
Lēmumu anulēt finansiālo ieguldījumu 
Komisija pieņem pēc tam, kad ir devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju izklāstīt 
savus apsvērumus divu mēnešu laikā, 
skaitot no dienas, kad Komisija 
izvērtēšanas rezultātā ir paziņojusi, ka 
dalībvalstij nav izdevies panākt reālu 
progresu attiecībā uz būtiskiem 
starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
7.n pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.n pants
Dalībvalsts pienākums ziņot saistībā ar 

Eiropas pusgada procesu
Neskarot šīs regulas 7.j panta 3. punkta 
d) apakšpunktu, attiecīgās dalībvalstis 
saistībā ar Eiropas pusgada procesu 
regulāri ziņo par to, ciktāl tām ir izdevies 
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īstenot savus reformu kopumus. Tādēļ 
dalībvalstis Eiropas pusgada procesu 
izmanto kā instrumentu, lai ziņotu par to, 
cik sekmīgi tās ir strādājušas pie savu 
reformu kopumu pilnīgas izpildes. Šīs 
regulas 7.j panta 1. punktā minētajā 
lēmumā ir noteikta detalizēta ziņošanas 
kārtība un grafiks, cita starpā arī kārtība, 
kādā Komisija nodrošina, lai būtu 
pieejami lēmumu pamatojošie dati. Ja 
attiecīgā dalībvalsts īsteno Regulas (ES) 
Nr. 472/2013 7. pantā minēto ekonomikas 
korekciju programmu, pienākums ziņot 
tiek pildīts attiecīgajā kontekstā un 
saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
7.o pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.o pants
Informācija Eiropas Parlamentam un 

Padomei un komunikācija par dalībvalstu 
reformu kopumiem

1. Bez iemesla nevilcinoties, Komisija 
saskaņā ar 7.j pantu pieņemtos reformu 
kopumus nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Attiecīgā dalībvalsts var 
pieprasīt Komisijai rediģēt sensitīvu vai 
konfidenciālu informāciju, kuras 
izpaušana apdraudētu konkrētās 
dalībvalsts sabiedrības intereses.
2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, ar ko tiek 
sniegta informācija par to, ka attiecīgajā 
reformu kopumā paredzēto finansiālo 
atbalstu nodrošina Savienības 
finansējums, un tādēļ cita starpā īstenot 
ar attiecīgās dalībvalsts valsts iestādēm 
kopīgus komunikācijas pasākumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reformu īstenošanas instruments Konverģences un reformu instruments

Or. en

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar mērķiem, kas noteikti 4. panta 
a) punktā un 5. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, finansējumu no 
programmas ir tiesīgas saņemt reformas, 
kas tiecas risināt problēmas, kuras 
konstatētas Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada gaitā.

Saskaņā ar mērķiem, kas noteikti 4. un 
5. pantā, finansējumu no programmas ir 
tiesīgas saņemt strukturālās reformas, kas 
tiecas risināt problēmas un pievēršas 
prioritātēm, kuras konstatētas Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgada kontekstā vai saistībā ar 
ekonomikas korekciju programmu 
īstenošanu, kas ir svarīgas, lai sagatavotos 
dalībai eurozonā, vai kas ir svarīgas 
Savienības tiesību aktu īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Papildu budžets
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1. Papildus 7. panta 2. punktā 
norādītajam finansējuma apjomam 
konverģences un reformu instrumentu 
var finansēt ar papildu iemaksām no 
dalībvalstīm vai ar kopīgi emitētām 
parādzīmēm, kurām segumu var 
nodrošināt, izmantojot jaunus Savienības 
pašu resursus. Šo papildu finansējumu 
izmanto saskaņā ar konverģences un 
reformu instrumenta noteikumiem un 
minētā instrumenta vajadzībām. Tie ir 
ārējie piešķirtie ieņēmumi, kas papildina 
Finanšu regulas 21. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā uzskaitītos gadījumus. 
Šādām papildu iemaksām tiek piemērots 
Finanšu regulas 22. panta 2. punkta 
a) apakšpunkts. 
2. Šā panta 1. punktā minētās 
papildu iemaksas, ko nodrošina 
dalībvalstis vai kopīgi emitētas parādzīmes 
ar Savienības pašu resursu segumu, tiek 
izmantotas saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Tādēļ Komisija saskaņā ar 
10. pantu katrā attiecīgajā posmā reizi 
gadā sagatavo atsevišķus uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus, lai piešķirtu 
papildu ieguldījumus, kuriem vajadzētu 
būt attiecīgajām dalībvalstīm pieejamiem 
katrā posmā un katra uzaicinājuma 
kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
8.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b pants
Atbalsta saņemšanas kritērijiem 

atbilstošas dalībvalstis
Konverģences un reformu instruments ir 
pieejams dalībvalstīm, kuru valūta nav 
euro, kuras apliecinājušas, ka ir spērušas 
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konkrētus soļus, lai pievienotos 
eurozonai, un kuras nav saskaņā ar 
7.a panta 3. punktu informējušas 
Komisiju par to, ka vēlas piedalīties 
konverģencei un konkurētspējai paredzētā 
budžeta instrumenta īstenošanā. Šajā ziņā 
par „konkrētiem soļiem” būtu jāuzskata 
oficiāla attiecīgās dalībvalsts valdības 
vēstule Komisijai, kurā dalībvalsts skaidri 
pauž apņemšanos pieņemamā un noteiktā 
termiņā pievienoties eurozonai un kurā ir 
sniegts ticams, ar Komisiju apspriests 
ceļvedis ar konkrētiem termiņiem 
konkrētu pasākumu īstenošanai, kas 
vajadzīgi, lai sagatavotos sekmīgai dalībai 
eurozonā, tostarp tādu pasākumu 
īstenošanai, kuri nodrošinās valsts tiesību 
aktu pilnīgu saskaņošanu ar Savienības 
tiesību aktu prasībām (arī banku 
savienības jomā).
Ja dalībvalsts nav apliecinājusi, ka ir 
spērusi konkrētus soļus, lai pievienotos 
eurozonai, un nav saskaņā ar 7.a panta 
3. punktu informējusi Komisiju par to, ka 
vēlas piedalīties konverģencei un 
konkurētspējai paredzētā budžeta 
instrumenta īstenošanā, finansiālais 
ieguldījums saskaņā ar 9. pantu tiks 
sadalīts pārējām dalībvalstīm, kuras 
piedalās konverģences un reformu 
instrumenta īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas I pielikumā ir noteikts 
maksimālais finansiālais ieguldījums, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no reformu 
īstenošanas instrumenta kopējā 
finansējuma, kurš minēts 7. panta 2. punkta 

Regulas I pielikumā ir noteikts 
maksimālais finansiālais ieguldījums, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no 
konverģences un reformu instrumenta 
kopējā finansējuma, kurš minēts 7. panta 
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a) apakšpunktā. Maksimālo finansiālo 
ieguldījumu aprēķina katrai dalībvalstij 
atsevišķi, izmantojot minētajā pielikumā 
noteiktos kritērijus un metodiku, kuras 
pamatā ir katras dalībvalsts iedzīvotāju 
skaits. Šāds maksimālais finansiālais 
ieguldījums būs pieejams, lai to pilnā vai 
daļējā apmērā piešķirtu konkrētajai 
dalībvalstij katrā 10. pantā aprakstītās 
piešķiršanas procedūras posmā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

2. punkta a) apakšpunktā. Maksimālo 
finansiālo ieguldījumu aprēķina katrai 
dalībvalstij atsevišķi, izmantojot minētajā 
pielikumā noteiktos kritērijus un metodiku, 
kuras pamatā ir katras dalībvalsts 
iedzīvotāju skaits un apgrieztā vērtība 
iekšzemes kopproduktam (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju. Šāds maksimālais finansiālais 
ieguldījums būs pieejams, lai to pilnā vai 
daļējā apmērā piešķirtu konkrētajai 
dalībvalstij katrā 10. pantā aprakstītās 
piešķiršanas procedūras posmā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divdesmit mēnešu laikposmā no 
šīs regulas piemērošanas dienas Komisija 
dara pieejamus piešķiršanai 
11 000 000 000 EUR, kas atbilst 50 % no 
kopējā finansējuma, kurš minēts 7. panta 
2. punkta a) apakšpunktā. Katra dalībvalsts 
var pieteikties uz summu, kas nepārsniedz 
maksimālo 9. pantā minēto finansiālo 
ieguldījumu, lai izpildītu saskaņā ar 
11. pantu ierosinātās reformu saistības.

2. Līdz ... [36 mēneši no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija 
nodrošina, ka piešķiršanai ir pieejami 
50 % no kopējā finansējuma, kurš minēts 
7. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Katra 
dalībvalsts var pieteikties uz summu, kas 
nepārsniedz maksimālo 9. pantā minēto 
finansiālo ieguldījumu, lai izpildītu saskaņā 
ar 11. pantu ierosinātās reformu saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikposmā, kas sākas pēc 
2. punktā minētā laikposma beigām, 

3. Laikā no ... [36 mēneši no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] līdz 
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Komisija dara pieejamus piešķiršanai 
11 000 000 000 EUR, kas atbilst 
atlikušajiem 50 % no reformu īstenošanas 
instrumenta kopējā finansējuma, kurš 
minēts 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
kā arī summu, kas nav piešķirta saskaņā ar 
2. punktu rīkotajos un publicētajos 
reformu īstenošanas instrumenta 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. 
Pirmais uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus ir par 11 000 000 000 EUR 
piešķiršanu.

[72 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas] Komisija nodrošina, ka 
piešķiršanai ir pieejami atlikušie 50 % no 
kopējā finansējuma, kurš minēts 7. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, kā arī summa, 
kas nav piešķirta saskaņā ar 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pēc pirmā uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus, kas minēts 
3. punktā, kopējais 7. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētais finansējums vēl 
nav pilnībā izmantots saskaņā ar 2. un 
3. punktu, Komisija rīko papildu 
uzaicinājumus. Tālab tā pieņem un publicē 
indikatīvu grafiku par papildu 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
kas tiks rīkoti šajā laikposmā, un katram 
uzaicinājumam norāda no 7. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētā kopējā 
finansējuma atlikušo summu.

4. No ... [72 mēneši no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas] Komisija 
nodrošina, ka piešķiršanai ir pieejama 
summa, kas nav piešķirta saskaņā ar šā 
panta 3. punktu, un tādēļ, ievērojot 
Eiropas pusgada procesa grafiku, 
periodiski sagatavo un publicē 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
saistībā ar konverģences un reformu 
instrumentu. Tālab tā pieņem un publicē 
indikatīvu grafiku par papildu 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, 
kas būs sagatavoti šajā laikposmā, un 
katram uzaicinājumam norāda no 7. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētā kopējā 
finansējuma atlikušo summu.

Or. en

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 
īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas pusgada procesā konstatētās 
problēmas, un tajā ir iekļauti starpposma 
un galīgie mērķrādītāji un laika grafiks 
reformu īstenošanai ne ilgāk kā triju gadu 
laikā.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no konverģences un reformu 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 
īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas pusgada procesā konstatētās 
problēmas, un tajā ir iekļauti starpposma 
un galīgie mērķrādītāji un laika grafiks 
reformu īstenošanai ne ilgāk kā septiņu 
gadu laikā. Lai īstenojamās reformas gūtu 
plašu atbalstu, dalībvalstis, kuras vēlas 
izmantot programmu, reformu kopuma 
priekšlikuma sagatavošanas procesā 
apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, piemēram, ar vietējo 
pašvaldību un reģionālās pašpārvaldes 
iestādēm, sociālekonomiskajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību, 
ievērojot Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) Nr. 240/2014 attiecīgos 
noteikumus, kā arī ar valstu 
parlamentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā dalībvalsts kopā ar valsts 
reformu programmu iesniedz reformu 
saistību priekšlikumu, to noformējot kā 
atsevišķu pielikumu. Šo atsevišķo 
pielikumu drīkst iesniegt reizē ar valsts 
reformu programmu vai citā brīdī.

2. Attiecīgā dalībvalsts reformu 
saistību priekšlikumu iesniedz kopā ar 
valsts reformu programmu, priekšlikumu 
tai pievienojot kā atsevišķu pielikumu. Šo 
atsevišķo pielikumu var iesniegt kopā ar 
valsts reformu programmu vai arī konkrētā 
termiņā, kuru noteikusi Komisija.

Or. en
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Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saistībā ar Eiropas pusgadā 
konstatētajām problēmām ierosinātās 
strukturālās reformas veids un nozīme;

(a) paskaidrojums tam, kāda 
strukturālā reforma ir piedāvāta saistībā 
ar Eiropas pusgada procesā konstatētajām 
problēmām un prioritātēm vai saistībā ar 
ekonomikas korekciju programmu un ar 
citām Savienības tiesību aktu īstenošanai 
svarīgām darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pamatojums, kas apliecina, ka 
reformu kopums ir saskaņots visās 
politikas jomās, kurās pasākumi ir 
īstenojami;

Or. en

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) pamatojums, kas apliecina, ka 
reformu īstenošanas saistības palīdz 
sagatavoties pārejai uz euro valūtas 
ieviešanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – b. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) prognozējamā reformas ietekme uz 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiku un 
sociālo jomu un attiecīgā gadījumā 
plašāka ietekme uz citām dalībvalstīm;

(b) prognozētā reformu ietekme uz 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiku, 
sabiedrību un attiecīgā gadījumā arī uz 
vidi, cita starpā arī Eiropas pusgada 
procesa rezultātu pārskatā (gan galveno, 
gan palīgrādītāju izteiksmē) un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra sociālo rezultātu 
pārskatā;

Or. en

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) papildu pasākumi, kas varētu būt 
vajadzīgi;

(c) papildu pasākumi, kas ir jo īpaši 
vajadzīgi, lai mazinātu konstatēto 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, ekonomiku un 
sabiedrību un lai veicinātu sekmīgāku 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) iesniegtā un pienācīgi pamatotā 
reformu kopuma kopējo izmaksu aplēse;
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Or. en

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) paredzētās reformas, attiecīgo 
reformu īstenošanas periods, kā arī 
izmaksu un ieguvumu analīze;

Or. en

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) starpposma un galīgie mērķrādītāji 
un laika grafiks reformu īstenošanai ne 
ilgāk kā septiņu gadu laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iekšējā kārtība, kā attiecīgā 
dalībvalsts efektīvi īstenos savas reformu 
saistības, ieskaitot ierosinātos starpposma 
un galīgos mērķrādītājus un saistītos 
rādītājus, un

(e) kārtība, kādā attiecīgā dalībvalsts 
efektīvi īstenos savas reformu saistības, 
ieskaitot ierosinātos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus un saistītos rādītājus, un

Or. en
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Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Procesā, kurā tiek sagatavoti 
augstas kvalitātes reformu saistību 
priekšlikumi, Komisija var rīkot līdzbiedru 
konsultācijas, lai pieprasījuma iesniedzējas 
dalībvalstis varētu izmantot citu dalībvalstu 
gūto pieredzi.

4. Procesā, kurā tiek sagatavoti 
kvalitatīvi reformu saistību priekšlikumi, 
Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma var rīkot līdzbiedru 
konsultēšanos, lai pieprasījuma 
iesniedzējas dalībvalstis varētu izmantot 
citu dalībvalstu gūto pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija reformu saistību 
priekšlikumu izvērtē ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus vai pieprasīt papildu 
informāciju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz 
pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā pārstrādā 
priekšlikumu pirms tā oficiālās 
iesniegšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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6. Izvērtējot reformu saistību 
priekšlikumu un nosakot attiecīgajai 
dalībvalstij piešķiramo summu, Komisija 
ņem vērā attiecīgās dalībvalsts iesniegto 
pamatojumu, 3. punktā minētos satura 
elementus un pārējo būtisko informāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija novērtē reformu saistību 
priekšlikuma būtību un nozīmi, šajā 
nolūkā ņemot vērā šādus kritērijus:

svītrots

(a) vai reformu saistības:
(i). spēs efektīvi risināt problēmas, kas 
konstatētas Eiropas pusgada kontekstā, 
proti:
— konkrētai valstij adresētajos ieteikumos 
un citos attiecīgajos Eiropas pusgada 
dokumentos, ko oficiāli pieņēmusi 
Komisija,  vai
— attiecīgā gadījumā makroekonomikas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā, 
kas noteikta Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. 1176/201130;

(ii). veido visaptverošu reformu kopumu;
(iii). spēs stiprināt attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas sniegumu un noturību;
(iv). spēs nodrošināt, ka to īstenošanai būs 
paliekoša ietekme, attiecīgā gadījumā 
nostiprinot konkrētās dalībvalsts 
institucionālo un administratīvo spēju, un
(b) vai attiecīgo dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība spēs nodrošināt reformu 
saistību, tostarp starpposma un galīgo 
mērķrādītāju un saistīto rādītāju, efektīvu 
īstenošanu ne ilgāk kā triju gadu laikā.
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Šajā punktā minētos vērtēšanas kritērijus 
piemēro saskaņā ar vadlīnijām, kas 
noteiktas II pielikumā.
_________________
30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. novembra Regula (ES) 
Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un 
koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību 
(OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
11. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lai novērtētu dalībvalstu 
iesniegtos reformu saistību priekšlikumus, 
Komisija var izmantot ekspertu palīdzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
11. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ekonomikas politikas komiteja, 
kas izveidota ar Padomes 
Lēmumu 2000/604/EK par Ekonomikas 
politikas komitejas sastāvu un statūtiem 
31, var sniegt atzinumu par dalībvalstu 
iesniegtajiem reformu saistību 
priekšlikumiem.

svītrots

_________________
31 Padomes 2000. gada 29. septembra 
Lēmums par Ekonomikas politikas 
komitejas sastāvu un statūtiem 



PE648.526v01-00 82/135 PR\1201180LV.docx

LV

(2000/604/EK) (OV L 257, 11.10.2000., 
28.–31. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Komisijas vērtējums

1. Komisija reformu saistību 
priekšlikumu izvērtē, cieši sadarbojoties 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija var paust 
savus apsvērumus vai pieprasīt būtisku 
papildu informāciju. Attiecīgā dalībvalsts 
sniedz pieprasīto papildu informāciju un 
vajadzības gadījumā priekšlikumu pirms 
tā oficiālas iesniegšanas pārstrādā.
2. Vērtējot reformu saistību 
priekšlikumu un nosakot summu, kas 
jāpiešķir attiecīgajai dalībvalstij, Komisija 
ņem vērā attiecīgās dalībvalsts iesniegto 
pamatojumu un 11. panta 3. punktā 
minētos priekšlikuma elementus, kā arī 
citu būtisku informāciju.
3. Reformu saistības Komisija vērtē 
pēc šādiem kritērijiem:
(a) efektivitāte:
(i) vai ir sagaidāms, ka reformu kopuma 
priekšlikums palīdzēs sagatavoties euro 
valūtas ieviešanai, un vai neto izteiksmē 
tam būs labvēlīga un paliekoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti, lai tā spētu sasniegt 
4. un 5. pantā minētos mērķus, vienlaikus 
ņemot vērā arī papildu pasākumus;
(ii) vai ir sagaidāms, ka reformu 
kopumam būs paliekoša ietekme uz 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiku, 
sabiedrību un attiecīgā gadījumā arī uz 
vidi, cita starpā arī Eiropas pusgada 
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procesa rezultātu pārskatā (gan galveno, 
gan palīgrādītāju izteiksmē) un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra sociālo rezultātu 
pārskatā, un cik efektīvi varētu būt 
plānotie papildu pasākumi, lai mazinātu 
konstatēto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, 
ekonomiku un sabiedrību;
(iii) vai ir sagaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts piedāvātajā kārtībā varēs 
efektīvi īstenot reformu saistības, tostarp 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, un 
ar tām saistītos rādītājus;
(iv) vai ir sagaidāms, ka reformu kopuma 
priekšlikums īstenošanas periodā efektīvi 
veicinās dalībvalsts konverģenci un 
veicinās sekmīgāku kohēziju;
(b) lietderība:
(i) vai dalībvalsts argumentēti un ticami ir 
pamatojusi iesniegtā reformu kopuma 
priekšlikuma kopējo izmaksu aplēses 
summu;
(ii) vai argumentētas un ticamas ir 
plānotās reformu saistības, attiecīgais 
reformu īstenošanas periods un detalizētā 
izmaksu un ieguvumu analīze;
(c) saskaņotība:
(i) vai reformu kopuma priekšlikums ir 
saskaņots visās politikas jomās, kurās 
pasākumi tiks īstenoti;
(ii) vai reformu kopuma priekšlikums ir 
saskaņā ar Savienības un dalībvalstu 
saistībām, kas minētas 8. pantā;
(d) nozīmība:
(i) vai reformu kopuma priekšlikums ir 
atbilstošs strukturālajām problēmām un 
prioritātēm, kas konstatētas saistībā ar 
Eiropas pusgada procesu vai saistībā ar 
ekonomikas korekciju programmu;
(ii) vai reformu kopuma priekšlikums ir 
atbilstošs citām svarīgām darbībām, kas 
saistītas ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu;
(iii) vai priekšlikums palīdz attiecīgajai 
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dalībvalstij sagatavoties euro valūtas 
ieviešanai.
Šajā punktā minētie vērtēšanas kritēriji 
tiek piemēroti, ievērojot II pielikumā 
noteiktās vadlīnijas.
4. Dalībvalstu iesniegtos reformu 
saistību priekšlikumus Komisija var 
izvērtēt ar ekspertu palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 126

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantodama īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
priekšlikumu. Ja Komisijas vērtējums par 
dalībvalsts iesniegto reformu saistību 
priekšlikumu ir pozitīvs, minētajā lēmumā 
nosaka dalībvalstij īstenojamās reformu 
saistības, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus un finansiālo ieguldījumu, 
kas piešķirts saskaņā ar 10. pantu.

Komisija ar deleģēto aktu 36.a pantā 
noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu četru 
mēnešu laikā no brīža, kad dalībvalsts 
oficiāli iesniegusi priekšlikumu. Ja 
Komisijas vērtējums par dalībvalsts 
iesniegto reformu saistību priekšlikumu ir 
pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka 
dalībvalstij īstenojamās reformu saistības, 
tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus un finansiālo ieguldījumu, 
kas piešķirts saskaņā ar 10. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finansiālo ieguldījumu, kas 
minēts 1. punktā, nosaka atkarībā no 
attiecīgās dalībvalsts ierosināto reformu 
veida un nozīmes, tās novērtējot pēc 
11. panta 7. punkta kritērijiem, 

2. Finansiālā ieguldījuma summu 
reformu saistībām, kuras atbilst 
11.a pantā izklāstītajiem kritērijiem, 
nosaka šādi:
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pamatojoties uz II pielikumā noteiktajām 
vadlīnijām un ievērojot šādus kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja attiecīgās dalībvalsts iesniegtais 
reformu saistību priekšlikums pilnībā 
atbilst 11. panta 7. punktā izklāstītajiem 
kritērijiem, reformu saistības uzskata par 
„vērienīgām” un attiecīgajai dalībvalstij 
piešķir visu 9. pantā minēto maksimālo 
finansiālo ieguldījumu;

(a) ja reformu saistību priekšlikuma 
kopējo izmaksu aplēses summa ir vienāda 
ar maksimālo finansiālo ieguldījumu 
attiecīgajai dalībvalstij, kā tas ir norādīts 
9. pantā, vai ir par šo maksimālo 
ieguldījumu lielāka, tad attiecīgajai 
dalībvalstij piešķir finansiālo ieguldījumu, 
kas vienāds ar 9. pantā minēto maksimālo 
finansiālo ieguldījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 129

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja attiecīgās dalībvalsts iesniegtais 
reformu saistību priekšlikums apmierina 
11. panta 7. punktā izklāstītos kritērijus, 
reformu saistības uzskata par 
„nozīmīgām” un attiecīgajai dalībvalstij 
piešķir pusi no 9. pantā minētā maksimālā 
finansiālā ieguldījuma un

(b) ja reformu saistību priekšlikuma 
kopējo izmaksu aplēses summa ir mazāka 
par maksimālo finansiālo ieguldījumu 
attiecīgajai dalībvalstij, kā tas ir norādīts 
9. pantā, tad attiecīgajai dalībvalstij piešķir 
finansiālo ieguldījumu, kas vienāds ar 
reformu saistību priekšlikuma kopējo 
izmaksu aplēses summu;

Or. en

Grozījums Nr. 130
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja attiecīgās dalībvalsts iesniegtais 
reformu saistību priekšlikums neatbilst 
11. panta 7. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
finansiālo ieguldījumu nepiešķir.

(c) ja reformu saistību priekšlikums 
neatbilst 11.a pantā noteiktajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
finansiālo ieguldījumu nepiešķir. Saskaņā 
ar 19. panta 2. punkta d) apakšpunktu 
attiecīgā dalībvalsts var pieprasīt tehnisko 
atbalstu, lai turpmākajos posmos tā savu 
priekšlikumu varētu sagatavot labāk.

Or. en

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētajā lēmumā 
nosaka finansiālo ieguldījumu, ko 
izmaksā vienā maksājumā, tiklīdz 
dalībvalsts ir apmierinoši izpildījusi visus 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
noteikti katru reformu saistību 
īstenošanai.

Turklāt šā panta 1. punktā minētajā 
lēmumā nosaka:

Or. en

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumā nosaka reformu saistību 
īstenošanas termiņu, kas nedrīkst 
pārsniegt trīs gadus kopš lēmuma 
pieņemšanas. Tajā arī nosaka: sīki 
izstrādātu kārtību un laika grafiku, saskaņā 

(a)  finansiālo ieguldījumu, kas tiek 
izmaksāts vairākos maksājumos, tiklīdz 
dalībvalsts ir apmierinoši izpildījusi 
būtiskos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti reformu 
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ar kuriem attiecīgajai dalībvalstij jāīsteno 
reformu saistības un jāziņo par tām Eiropas 
pusgada procesā; attiecīgos rādītājus, kas 
attiecas uz starpposma un galīgo 
mērķrādītāju izpildīšanu; kārtību, kā 
Komisija nodrošina piekļuvi lēmuma 
pamatā esošajiem attiecīgajiem datiem.

saistību īstenošanai;

(b) plānoto reformu aprakstu un 
reformu saistību kopējo izmaksu aplēses 
summu;
(c) reformu saistību īstenošanas 
periodu, nosakot, ka reformu pilnīga 
izpilde ir jāpanāk reformu īstenošanas 
periodā, kas noslēdzas ne vēlāk kā 
septiņos gados pēc lēmuma pieņemšanas;
(d) sīki izstrādātu kārtību un laika 
grafiku, kas attiecīgajai dalībvalstij 
jāievēro, lai īstenotu savas reformu 
saistības un par tām ziņotu saistībā ar 
Eiropas pusgada procesu;
(e) attiecīgos rādītājus, kas attiecas uz 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi; 
un
(f) kārtību, kādā Komisija nodrošina, 
lai būtu pieejami lēmumu pamatojošie 
dati.

Or. en

Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot reformu saistības, tai skaitā izpildīt 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, 
attiecīgā dalībvalsts var iesniegt Komisijai 
pamatotu lūgumu grozīt vai aizstāt 
12. panta 1. punktā minēto lēmumu. Šajā 
nolūkā dalībvalsts var ierosināt grozītu vai 

1. Ja objektīvu iemeslu dēļ — cita 
starpā arī neierastos apstākļos, kas 
raksturīgi ārkārtas situācijai, kura skārusi 
konkrēto dalībvalsti vai Savienību 
kopumā, — dalībvalstij ir jāveic ārkārtas 
pasākumi vai jānodrošina spēja izturēt 
liela mēroga satricinājumus, un tāpēc 
dalībvalsts vairs nespēj pilnībā vai daļēji 
pildīt savas reformu saistības, cita starpā 
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jaunu reformu kopumu. arī sasniegt attiecīgos starpposma un 
galīgos mērķrādītājus, attiecīgā dalībvalsts 
var iesniegt Komisijai pamatotu 
pieprasījumu grozīt 12. panta 1. punktā 
minēto lēmumu. Lai to izdarītu, dalībvalsts 
var piedāvāt grozītu vai jaunu reformu 
kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 12. panta 3. punkta otro daļu, 
attiecīgā dalībvalsts Eiropas pusgada 
procesā regulāri ziņo par to, kādi panākumi 
gūti reformu saistību īstenošanā. Tālab 
dalībvalstis tiek aicinātas izmantot valsts 
reformu programmas, lai to satvarā ziņotu 
par progresu virzībā uz reformas 
pabeigšanu. Lēmumā, kas minēts 12. panta 
1. punktā, nosaka sīku kārtību un laika 
grafiku, kā notiek šī ziņošana, un arī 
noteikumus par to, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi pamatā esošajiem attiecīgajiem 
datiem.

Neskarot 12. panta 3. punktu, attiecīgā 
dalībvalsts Eiropas pusgada procesā 
regulāri ziņo par to, kādi panākumi gūti 
reformu saistību īstenošanā. Tālab 
dalībvalstis izmanto valsts reformu 
programmas, lai pēc to satura ziņotu par 
progresu virzībā uz reformas pabeigšanu. 
Lēmumā, kas minēts 12. panta 1. punktā, 
nosaka sīku kārtību un laika grafiku, kā 
notiek šī ziņošana, un arī noteikumus par 
to, kā Komisija nodrošina, lai būtu 
pieejami lēmumu pamatojošie dati.

Or. en

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiālais ieguldījums, ko 
dalībvalstij nodrošina no reformu 
īstenošanas instrumenta, tiek piešķirts kā 
finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā tas minēts Finanšu regulas 125. panta 

1. Finansiālais ieguldījums, ko 
dalībvalstij nodrošina no konverģences un 
reformu instrumenta, tiek piešķirts kā 
finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā tas minēts Finanšu regulas 125. panta 
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1. punkta a) apakšpunktā; to pārvalda 
saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem 
tiešās pārvaldības noteikumiem, un tam 
nav nepieciešams valsts līdzfinansējums.

1. punkta a) apakšpunktā; to pārvalda 
saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem 
tiešās pārvaldības noteikumiem, un tam 
nav nepieciešams valsts līdzfinansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus Finanšu regulas 
12. panta 4. punkta noteikumiem 
neizlietotās saistību apropriācijas saskaņā 
ar šo regulu tiek automātiski pārnestas un 
par tām var uzņemties saistības līdz 
2027. gada 31. decembrim. Nākamajā 
finanšu gadā vispirms tiek izmantota 
pārnestā summa.

Or. en

Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Reformu ilgstamība

1. Dalībvalsts atmaksā Komisijai visu 
saskaņā ar 15. pantu izmaksāto finansiālo 
ieguldījumu par reformu saistībām, ja 
piecu gadu laikā no maksājuma veikšanas 
attiecīgajā dalībvalstī ir ievērojami 
mainījušies apstākļi, kas savulaik pieļāva 
šāda maksājuma veikšanu.
2. Šādos gadījumos uzskata, ka ir 
ievērojami mainījušies apstākļi, kas 
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pieļāva maksājuma veikšanu:
(a) elementi, kas ļāva izpildīt reformu 
saistības, ir mainījušies pretējā virzienā,  
vai
(b) elementus, kas ļāva izpildīt 
reformu saistības, ir ievērojami mainījuši 
citi pasākumi.
3. Komisija pieņem lēmumu par 
izmaksātā finansējuma atmaksu pēc tam, 
kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju divu mēnešu laikā no secinājumu 
paziņošanas iesniegt savus apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja attiecīgā dalībvalsts ir devusi 
piekrišanu, Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai vairotu 
informētību par reformu saistību kopuma 
īstenošanai paredzēto Savienības finansiālo 
atbalstu.

2. Ja attiecīgā dalībvalsts ir devusi 
piekrišanu, Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai vairotu 
informētību par reformu saistību kopuma 
īstenošanai paredzēto Savienības finansiālo 
atbalstu, un tādēļ cita starpā īstenot ar 
attiecīgajām valsts iestādēm kopīgus 
komunikācijas pasākumus..

Or. en

Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) komunikācijas projekti, kuru 
mērķis ir mācīšanās, sadarbība, izpratnes 
veicināšana, informācijas izplatīšanas 
darbības un paraugprakses apmaiņa; 

(h) komunikācijas projekti, kuru 
mērķis ir mācīšanās, sadarbība, izpratnes 
veicināšana, informācijas izplatīšanas 
darbības un paraugprakses apmaiņa, tādēļ 
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izpratnes veicināšanas un informācijas 
kampaņu, plašsaziņas līdzekļu kampaņu un 
pasākumu organizēšana, tostarp 
korporatīvā komunikācija un attiecīgā 
gadījumā komunikācija sociālajos tīklos un

cita starpā arī dodoties tehniskās izpētes 
braucienos uz dalībvalstīm, kas 
īstenojušas līdzīgas reformas; izpratnes 
veicināšanas un informācijas kampaņu, 
plašsaziņas līdzekļu kampaņu un pasākumu 
organizēšana, tostarp korporatīvā 
komunikācija un attiecīgā gadījumā 
komunikācija sociālajos tīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) materiālu vākšana un publicēšana, 
lai izplatītu informāciju un programmas 
rezultātus, tostarp izstrādājot, lietojot un 
uzturot sistēmas un rīkus, kuros izmanto 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas.

(i) materiālu vākšana un publicēšana, 
lai izplatītu informāciju un programmas 
rezultātus, tostarp izstrādājot, lietojot un 
uzturot sistēmas un rīkus, kuros izmanto 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas; un

Or. en

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa– ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) jebkāda cita svarīga darbība 4. un 
5. pantā noteikto vispārīgo un konkrēto 
mērķu atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 142

Regulas priekšlikums
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19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no šā instrumenta, iesniedz 
Komisijai tehniskā atbalsta pieprasījumu, 
norādot politikas jomas un atbalsta 
prioritātes, kuras ietilpst 6. pantā noteiktajā 
programmas darbības jomā. Komisija rīko 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros, 
nosakot piemērotus termiņus pieprasījumu 
iesniegšanai. Komisija var sniegt 
norādījumus par galvenajiem elementiem, 
kas iekļaujami atbalsta pieprasījumā.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no šā instrumenta, iesniedz 
Komisijai tehniskā atbalsta pieprasījumu, 
norādot politikas jomas un atbalsta 
prioritātes, kuras ietilpst 6. pantā noteiktajā 
programmas darbības jomā. Komisija rīko 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros, 
nosakot piemērotus termiņus pieprasījumu 
iesniegšanai. Komisija var sniegt 
norādījumus par galvenajiem elementiem, 
kas iekļaujami atbalsta pieprasījumā, 
turklāt Komisija var vēl plašāk popularizēt 
tehniskā atbalsta izmantošanas iespēju 
dalībvalstīm, kurām atbalsts ir ļoti lielā 
mērā vajadzīgs, un mudināt attiecīgās 
dalībvalstis šādu iespēju izmantot.

Or. en

Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši panāktu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi un darbvietu radīšanu;

(a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši panāktu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomikas izaugsmi, kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu un sociālo iekļaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 144

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izaugsmi veicinošu reformu 
īstenošanu saistībā ar ekonomikas 
pārvaldības procesiem, jo īpaši Eiropas 
pusgada gaitā sniegtu konkrētai valstij 
adresētu ieteikumu īstenošanu, vai ar 
Savienības tiesību īstenošanu saistītu 
pasākumu izpildi;

(c) reformu īstenošanu saistībā ar 
ekonomikas pārvaldības procesiem, jo īpaši 
Eiropas pusgada procesa kontekstā vai ar 
Savienības tiesību aktu īstenošanu saistītu 
darbību izpildes kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 145

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) reformu saistību priekšlikuma 
sagatavošanu un dalībvalstu reformu 
saistību īstenošanu;

(d) reformu kopuma priekšlikuma 
sagatavošanu un īstenošanu saskaņā ar 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu un reformu saistību 
īstenošanu saskaņā ar konverģences un 
reformu instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tādu reformu īstenošanu, kas ir 
būtiskas, lai dalībai eurozonā sagatavotu 
dalībvalstis, kuru valūta nav euro un 
kuras ir apliecinājušas pierādāmus 
centienus noteiktā termiņā ieviest vienoto 
valūtu.

(e) tādu reformu īstenošanu, kas ir 
būtiskas, lai dalībai eurozonā sagatavotu 
dalībvalstis, kuras apņemas pildīt reformu 
saistības saskaņā ar konverģences un 
reformu instrumentu; un

Or. en
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Grozījums Nr. 147

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) darbībām, kas var palīdzēt īstenot 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principus.

Or. en

Grozījums Nr. 148

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktā minētajā 
sadarbības un atbalsta plānā atsevišķi no 
pārējā tehniskā atbalsta norāda pasākumus, 
kas saistīti ar sagatavošanos dalībai 
eurozonā saskaņā ar 32. pantu. Plānā 
atsevišķi jānorāda arī pasākumi, kas 
saistīti ar dalībvalstu reformu saistībām, 
ko tās uzņēmušās saskaņā ar 13. un 
29. pantu.

4. Šā panta 3. punktā minētajā 
sadarbības un atbalsta plānā atsevišķi no 
pārējā tehniskā atbalsta norāda pasākumus, 
kas saistīti ar reformu kopuma 
priekšlikumiem, kuri sagatavoti saskaņā 
ar konverģencei un konkurētspējai 
paredzēto budžeta instrumentu, un 
reformu saistību priekšlikumiem, kas 
sagatavoti saskaņā ar konverģences un 
reformu instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai nodrošinātu 
informētību par Savienības finansējumu 
sadarbības un atbalsta plānos 

3. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai nodrošinātu 
informētību par Savienības finansējumu 
sadarbības un atbalsta plānos 
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paredzētajiem atbalsta pasākumiem. paredzētajiem atbalsta pasākumiem, un 
tādēļ cita starpā īstenot ar attiecīgajām 
valsts iestādēm kopīgus komunikācijas 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums
21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citas finansiālās iemaksas tehniskā 
atbalsta instrumentam

Resursu pārvietošana uz tehniskā atbalsta 
instrumentu

Or. en

Grozījums Nr. 151

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 7. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā un c) apakšpunkta 
ii) punktā noteiktajam finansējumam 
programmas tehniskā atbalsta budžetu var 
finansēt ar brīvprātīgām papildu 
iemaksām no dalībvalstīm.

1. Papildus šīs regulas 7. panta 
2. punktā noteiktajam finansējumam 
programmas tehniskā atbalsta budžetu var 
finansēt ar resursiem, ko dalībvalstis 
brīvprātīgi pārvietojušas saskaņā ar 
Regulas (ES) .../... [KNR pēctecības 
regulas] 21. pantu un minētajā pantā 
norādītajā kārtībā, kā tas ir izklāstīts šīs 
regulas 7. panta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētās 
brīvprātīgās papildu iemaksas var būt 
iemaksas, kas veiktas saskaņā ar Regulas 
[KNR pēctecības regula] 100. pantu 
saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
procedūru, kā norādīts 7. panta 4. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tehnisko atbalstu var sniegt arī 
individuāli eksperti, kurus var uzaicināt dot 
ieguldījumu izvēlētās, saskaņā ar 
programmu organizētās darbībās, ja tas ir 
nepieciešams 5. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā un c) apakšpunkta 
ii) punktā izklāstīto konkrēto mērķu 
sasniegšanai.

4. Tehnisko atbalstu var sniegt arī 
individuāli eksperti, kurus var uzaicināt dot 
ieguldījumu izvēlētās, saskaņā ar 
programmu organizētās darbībās, ja tas ir 
nepieciešams 5. pantā izklāstīto konkrēto 
mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 154

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu programmas tehniskā atbalsta 
instrumentu, Komisija ar īstenošanas 
aktiem pieņem darba programmas un par to 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Lai īstenotu programmas tehniskā atbalsta 
instrumentu, Komisija ar deleģētajiem 
aktiem 36.a pantā noteiktajā kārtībā 
pieņem darba programmas un par to 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en
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Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmās nosaka līdzekļu 
piešķīrumu tehniskās palīdzības 
instrumentam. Tajās arī izklāsta 
pasākumus, kas vajadzīgi to īstenošanai 
saskaņā ar 4. panta b) punktā un 5. panta 
2. punkta b) apakšpunktā un 
c) apakšpunkta ii) punktā minētajiem 
vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem, kā 
arī atlases un dotāciju piešķiršanas 
kritērijus un visus Finanšu regulā prasītos 
elementus.

Darba programmās nosaka līdzekļu 
piešķīrumu tehniskās palīdzības 
instrumentam. Tajās arī izklāsta 
pasākumus, kas vajadzīgi programmu 
īstenošanai saskaņā ar 4. un 5. pantā 
minētajiem vispārīgajiem un konkrētajiem 
mērķiem, kā arī atlases un dotāciju 
piešķiršanas kritērijus un visus Finanšu 
regulā prasītos elementus.

Or. en

Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
IV nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz finansiālā atbalsta darbībām 
gada ziņojumā iekļauj informāciju par 
progresu, kas panākts, attiecīgajām 
dalībvalstīm īstenojot reformu saistības 
saskaņā ar reformas īstenošanas 
instrumentu. Gada ziņojumā iekļauj arī 

Attiecībā uz finansiālā atbalsta darbībām 
gada ziņojumā iekļauj informāciju par 
progresu, kas panākts, īstenojot attiecīgo 
dalībvalstu reformu kopumus saskaņā ar 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu. Gada ziņojumā 
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analoģisku informāciju par konverģences 
mehānisma finansiālā atbalsta 
komponentu.

iekļauj arī informāciju par progresu, ko 
dalībvalstis panākušas, īstenojot savas 
reformu saistības saskaņā ar 
konverģences un reformu instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sadarbības un atbalsta plāniem, kas 
minēti 19. panta 3. punktā, un

(c) sadarbības un atbalsta plāniem, kas 
minēti 19. panta 3. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īpašiem pasākumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 23. panta 6. punktu.

(d) īpašiem pasākumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 23. panta 6. punktu; un

Or. en

Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbalsta pasākumu īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu starpposma 
izvērtējuma ziņojumu par programmas 
darbību ne vēlāk kā četrus gadus pēc 
programmas īstenošanas sākuma un 
neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu 
par programmu ne vēlāk kā četrus gadus 
pēc 1. pantā minētā laikposma beigām.

1. Līdz ... [četri gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei neatkarīgu 
vidusposma novērtējuma ziņojumu par 
programmas darbību, un neatkarīgu ex post 
novērtējuma ziņojumu par programmu 
iesniedz ne vēlāk kā četrus gadus pēc 
1. pantā minētā laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 162

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izvērtējums aptver reformu 
īstenošanas instrumentu, tehniskā atbalsta 
instrumentu un konverģences mehānismu.

2. Novērtējumi attiecas uz 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu, konverģences un 
reformu instrumentu un tehniskā atbalsta 
instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 163

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā vidusposma 
novērtējuma ziņojumam tiek pievienots šīs 
regulas grozījumu priekšlikums.
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Or. en

Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums
36. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Novērtējuma ziņojumi tiek nosūtīti 
arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums
5.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Va NODAĻA
DELEĢĒŠANAS ĪSTENOŠANA
36.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 7.j panta 
1. punktā, 12. panta 1. punktā un 
23. panta 5. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz laiku līdz 
2028. gada 31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 7.j panta 
1. punktā, 12. panta 1. punktā un 
23. panta 5. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
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tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 7.j panta 1. punktu, 
12. panta 1. punktu un 23. panta 
5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no 
dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No programmas finansējuma, kas 
minēts 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā 
un c) apakšpunkta ii) punktā, var segt arī 
tehniskās un administratīvās palīdzības 
izdevumus, tostarp izdevumus par 
uzraudzības, komunikācijas un 
izvērtēšanas darbībām, kas jāveic saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 2017/825 un kas nav 
pabeigtas līdz 2020. gada 31. decembrim.

2. No tehniskā atbalsta instrumenta 
finansējuma, kas minēts 7. panta 2. punktā, 
var segt arī tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, tostarp izdevumus 
par uzraudzības, komunikācijas un 
izvērtēšanas darbībām, kas jāveic saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 2017/825 un kas nav 
pabeigtas līdz 2020. gada 31. decembrim.

Or. en
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Grozījums Nr. 167

Regulas priekšlikums
-1. pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-I PIELIKUMS (jauns)
Metodika, pēc kuras tiek aprēķināts maksimālais finansiālais ieguldījums katrai 
dalībvalstij saskaņā ar konverģencei un konkurētspējai paredzēto budžeta instrumentu
Šajā pielikumā ir izklāstīta metodika, pēc kuras tiek aprēķināts maksimālais finansiālais 
ieguldījums, kas katrai dalībvalstij ir pieejams saskaņā ar konverģencei un konkurētspējai 
paredzēto budžeta instrumentu, kā tas ir norādīts 7.e pantā. Metodika nodrošina 
ieguldījuma minimuma līmeni katrai dalībvalstij.
Maksimālo finansiālo ieguldījumu, ko dalībvalsts var saņemt saskaņā ar konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta instrumentu ( ), nosaka šādi: 𝑴𝑭𝑪𝒊

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

kur:
FS (finansiālais atbalsts) ir finansējums, kas pieejams konverģencei un konkurētspējai 
paredzētajam budžeta instrumentam, kā tas norādīts 7. panta 2. punktā, un

 ir i dalībvalsts daļas koeficients, ko nosaka šādi:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

kur:
 ir i valsts daļas koeficients,𝜶𝒊

 ir i valsts iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju 2018. gadā,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 ir 19 eurozonas dalībvalstu svērtais vidējais iekšzemes kopprodukts uz vienu 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

iedzīvotāju 2018. gadā,
 ir i valsts kopējais iedzīvotāju skaits 2018. gadā,𝒑𝒐𝒑𝒊

 ir 19 eurozonas dalībvalstu kopējais iedzīvotāju skaits 2018. gadā.𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Pēc šīs metodikas katrai dalībvalstij būs aprēķināts turpmāk minētais maksimālā 
finansiālā ieguldījuma īpatsvars un summa, kas tai saskaņā ar konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta instrumentu būs pieejams katrā posmā un saistībā ar 
katru uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kā tas ir norādīts 7.f pantā:
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[summa jāieraksta vēlāk]
Daļas koeficients maksimālā atbalsta aprēķināšanai (% no kopsummas)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62

IE 0,67

EL 5,69

ES 16,52

FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LV 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

Kopā 100,00

Papildinājums: finansiālā ieguldījuma proporcionāla korekcija (7.f pants)
Šajā papildinājumā ir izklāstīta metode, pēc kuras nosaka finansiālo ieguldījumu, kas 
dalībvalstīm tiek piešķirts tad, ja ar atlikušo summu, ko var piešķirt sadales procesā un kas 
ir pieejama saskaņā ar otrā 24 mēnešu perioda noslēgumā sagatavotu uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus, nepietiek, lai segtu finansiālo ieguldījumu dalībvalstīm, kuras, 
atsaucoties uz attiecīgo uzaicinājumu, ir iesniegušas akceptētu priekšlikumu (saskaņā ar 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto budžeta instrumentu).
Tādā gadījumā finansiālo ieguldījumu, kas piešķirams i dalībvalstij, aprēķina šādi:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

kur:
FCi ir finansiālais ieguldījums, kas piešķirams i dalībvalstij un ir noteikts pēc 7.i pantā 
minētajiem kritērijiem, un

 ir korekcijas koeficients, kas noteikts šādi:𝜸
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𝜸 =
𝑷𝒊𝒆𝒆𝒋𝒂𝒎ā 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔ē𝒋𝒖𝒎𝒂 𝒂𝒕𝒍𝒊𝒌𝒖𝒔ī 𝒔𝒖𝒎𝒎𝒂 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

kur i attiecas uz visām dalībvalstīm, kas, atsaucoties uz uzaicinājumu, ir iesniegušas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 168

Regulas priekšlikums
I pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālā finansiālā ieguldījuma 
aprēķināšana katrai dalībvalstij

Maksimālā finansiālā ieguldījuma 
aprēķināšana katrai dalībvalstij saskaņā ar 
konverģences un reformu instrumentu

Or. en

Grozījums Nr. 169

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pielikumā ir izklāstīta metodika, kā 
aprēķina 9. pantā minēto maksimālo 
finansiālo ieguldījumu, kas katrai 
dalībvalstij ir pieejams no finansiālā 
atbalsta instrumenta, un 26. pantā minēto 
maksimālo finansiālo ieguldījumu, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no 
konverģences atbalsta instrumenta 
finansiālā atbalsta komponenta.

Šajā pielikumā ir izklāstīta metodika, pēc 
kuras tiek aprēķināts maksimālais 
finansiālais ieguldījums, kas katrai 
dalībvalstij ir pieejams saskaņā ar 
konverģences un reformu instrumentu, kā 
tas ir norādīts 9. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 170
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reformu īstenošanas instruments Konverģences un reformu instruments

Or. en

Grozījums Nr. 171

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. virsraksts- 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālo finansiālo ieguldījumu, ko 
dalībvalsts var saņemt no reformu 
īstenošanas instrumenta, nosaka šādi:

Maksimālo finansiālo ieguldījumu ( ), 𝑴𝑭𝑪𝒊
ko dalībvalsts var saņemt saskaņā ar 
konverģences un reformu instrumentu, 
nosaka šādi:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

kur: kur:

FS (finansiālais atbalsts) ir reformu 
īstenošanas instrumentam pieejamais 
kopējais finansējums, kas minēts 7. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, un

FS (finansiālais atbalsts) ir finansējums, 
kas pieejams konverģences un reformu 
instrumentam, kā tas norādīts 7. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, un

αi ir dalībvalsts i piešķīruma koeficients, 
ko nosaka šādi:

αi ir i dalībvalsts daļas koeficients, ko 
nosaka šādi:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

kur:
 ir i valsts daļas koeficients,𝜶𝒊

ir i valsts iekšzemes kopprodukts 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

uz vienu iedzīvotāju 2018. gadā,
 ir 2018. gada svērtais 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪

𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆
vidējais iekšzemes kopprodukts uz vienu 
iedzīvotāju atbalsta saņemšanas 
kritērijiem atbilstošajās dalībvalstis, kas 
nav pievienojušās eurozonai,
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 ir kopējais iedzīvotāju skaits valstī i,𝑝𝑜𝑝𝑖  ir i valsts kopējais iedzīvotāju skaits 𝑝𝑜𝑝𝑖
2018. gadā,

 ir kopējais iedzīvotāju skaits visās 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
27 ES dalībvalstīs.

 ir 2018. gadā kopējais iedzīvotāju 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
skaits atbalsta saņemšanas kritērijiem 
atbilstošajās dalībvalstis, kas nav 
pievienojušās eurozonai.

Or. en

Grozījums Nr. 172

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot šo formulu, iegūst šādu 
reformu īstenošanas instrumenta 
maksimālā finansiālā ieguldījuma 
īpatsvaru un summu, kas katrai 
dalībvalstij būs pieejama katrā 10. pantā 
aprakstītā līdzekļu piešķiršanas procesa 
posmā un uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus:

Pēc šīs formulas katrai dalībvalstij būs 
aprēķināts turpmāk minētais maksimālā 
finansiālā ieguldījuma īpatsvars un 
summa, kas tai saskaņā ar konverģences 
un reformu instrumentu būs pieejams 
katrā posmā un saistībā ar katru 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kā 
tas ir norādīts 10. pantā:

Or. en

Grozījums Nr. 173

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – -1. tabula (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1. tabula (jauna)
Daļas koeficients maksimālā atbalsta aprēķināšanai (% no kopsummas)

BG 11,72
CZ 7,07
DK 1,47
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HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
SE 2,89

Kopā 100,00
[summas jāieraksta vēlāk]

Or. en

Grozījums Nr. 174

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 1. tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 175

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konverģences mehānisma finansiālā 
atbalsta komponents

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 176

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE648.526v01-00 108/135 PR\1201180LV.docx

LV

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177

Regulas priekšlikums
I. pielikums – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā papildinājumā ir izklāstīta metode, 
pēc kuras nosaka dalībvalstīm piešķiramo 
finansiālo ieguldījumu, ja ar summu, kas 
atlikusi no kopējā finansējuma, 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kas 
organizēts vēlāk nekā divdesmit mēnešus 
pēc programmas darbības sākuma, 
nepietiek, lai segtu finansiālo ieguldījumu 
dalībvalstīm, kuras iesniegušas 
priekšlikumu saskaņā ar uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus (vai nu attiecībā uz 
reformu īstenošanas instrumentu, vai 
attiecībā uz konverģences mehānisma 
finansiālā atbalsta komponentu).

Šajā papildinājumā ir izklāstīta metode, 
pēc kuras nosaka finansiālo ieguldījumu, 
kas dalībvalstīm tiek piešķirts tad, ja ar 
atlikušo finansējuma summu, kas ir 
pieejama saskaņā ar otrā 36 mēnešu 
perioda noslēgumā sagatavotu 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, 
nepietiek, lai segtu finansiālo ieguldījumu 
dalībvalstīm, kuras, atsaucoties uz 
attiecīgo uzaicinājumu, ir iesniegušas 
akceptētu priekšlikumu saskaņā ar 
konverģences un reformu instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 178

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. daļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Grozījums Nr. 179

Regulas priekšlikums
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I pielikums – 7. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

, ja dalībvalsts reformu (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
priekšlikums, ko tā iesniegusi saskaņā ar 
reformu īstenošanas instrumentu, ir 
novērtēts kā pilnīgi atbilstīgs 11. panta 
7. punktā noteiktajiem kritērijiem, tāpēc tā 
var saņemt maksimālo finansiālo 
ieguldījumu; 

, ja dalībvalsts reformu priekšlikums, 𝑴𝑭𝑪𝒊
ko tā iesniegusi saskaņā ar konverģences 
un reformu instrumentu, ir novērtēts kā 
pilnīgi atbilstīgs 11.a panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, tāpēc tā var 
saņemt maksimālo finansiālo ieguldījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 180

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. daļa– 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 , ja dalībvalsts reformu 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
priekšlikums, ko tā iesniegusi saskaņā ar 
reformu īstenošanas instrumentu, ir 
novērtēts kā pilnīgi atbilstīgs 11. panta 
7. punktā noteiktajiem kritērijiem, tāpēc 
tā var saņemt maksimālo finansiālo 
ieguldījumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 181

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 , ja dalībvalsts reformu (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
priekšlikums, ko tā iesniegusi saskaņā ar 
konverģences mehānisma finansiālā 
atbalsta komponentu, ir novērtēts kā 
pilnīgi atbilstīgs 11. panta 7. punktā un 
27. panta 3. punktā noteiktajiem 

svītrots
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kritērijiem, tāpēc tā var saņemt 
maksimālo finansiālo ieguldījumu  vai

Or. en

Grozījums Nr. 182

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 , ja dalībvalsts reformu 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
priekšlikums, ko tā iesniegusi saskaņā ar 
konverģences mehānisma finansiālā 
atbalsta komponentu, ir novērtēts kā 
apmierinošs, salīdzinot ar 11. panta 
7. punktā un 27. panta 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, tāpēc tā var 
saņemt pusi no maksimālā finansiālā 
ieguldījuma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 183

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšanas vadlīnijas kopā ar šo regulu 
jāizmanto par pamatu, lai Komisija, 
īstenodama reformu īstenošanas 
instrumentu un konverģences mehānisma 
finansiālā atbalsta komponentu, varētu 
pārredzamā un taisnīgā veidā novērtēt 
dalībvalstu izvirzītos reformu saistību 
priekšlikumus un noteikt finansiālā 
ieguldījuma apjomu saskaņā ar šajā regulā 
izklāstītajiem mērķiem un visām pārējām 
attiecīgajām prasībām. Šīs vadlīnijas it 
īpaši ir pamats, uz kura piemērot 
novērtēšanas kritērijus un noteikt 
finansiālo ieguldījumu, kā minēts attiecīgi 

Novērtēšanas vadlīnijas kopā ar šo regulu 
Komisijai ir jāizmanto par pamatu, lai 
pārredzami un taisnīgi izvērtētu reformu 
un investīciju kopumu priekšlikumus, 
kurus dalībvalstis ir piedāvājušas saskaņā 
ar konverģencei un konkurētspējai 
paredzēto budžeta instrumentu, un 
reformu saistības, ko dalībvalstis ir 
piedāvājušas saskaņā ar konverģences un 
reformu instrumentu, un lai noteiktu 
finansiālo ieguldījumu saskaņā ar šajā 
regulā izklāstītajiem mērķiem un visām 
pārējām attiecīgajām prasībām. Tieši 
pamatojoties uz šīm vadlīnijām, tiek 
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11. panta 7. punktā, 12. panta 2. punktā un 
28. pantā.

piemēroti vērtēšanas kritēriji un noteikts 
finansiālais ieguldījums, kā tas ir norādīts 
attiecīgi 7.i panta 3. punktā, 7.j panta 
2. punktā, 11.a panta 3. punktā un 
12. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 184

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz ar to šīs vadlīnijas neattiecas uz 
tehniskā atbalsta instrumentu un uz 
konverģences mehānisma tehniskā 
atbalsta komponentu. Tāpēc tās 
nepiemēro, izvērtējot tehniskā atbalsta 
pieprasījumus, kas minēti 19. un 
31. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 185

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sniegtu papildu norādījumus par 
dalībvalstu iesniegto reformu saistību 
priekšlikumu novērtēšanas procesu;

(a) sniegtu papildu norādījumus par 
dalībvalstu iesniegto reformu kopumu un 
reformu saistību priekšlikumu novērtēšanas 
procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 186

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) definētu saikni starp novērtējumu, 
kas Komisijai jāveic saskaņā ar 
novērtēšanas kritērijiem, un finansiālo 
ieguldījumu, kura apjomu Komisija nosaka 
lēmumā, kas attiecas uz izraudzītajām 
reformu saistībām.

(c) definētu saikni starp vērtēšanu, kas 
Komisijai jāveic saskaņā ar vērtēšanas 
kritērijiem, un finansiālo ieguldījumu, kura 
apjomu Komisija nosaka lēmumā, kas 
attiecas uz atlasītajiem reformu kopumiem 
un reformu saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 187

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadlīnijas ir instruments, kas Komisijai 
atvieglo dalībvalstu iesniegto saistību 
priekšlikumu novērtēšanu un nodrošina, 
ka reformu īstenošanas instruments un 
konverģences mehānisma finansiālā 
atbalsta komponents sniedz finansiālus 
stimulus tādu reformu īstenošanai, kuras ir 
būtiskas un izceļas ar augstu pievienoto 
vērtību, vienlaikus nodrošinot vienādu 
attieksmi pret visām dalībvalstīm.

Vadlīnijas ir instruments, kas ļauj 
Komisijai vieglāk izvērtēt dalībvalstu 
iesniegtos reformu saistību priekšlikumus 
un kas nodrošina, ka konverģencei un 
konkurētspējai paredzētais budžeta 
instruments un konverģences un reformu 
instruments sniedz finansiālus stimulus 
tādu reformu īstenošanai, kuras ir būtiskas 
un izceļas ar augstu pievienoto vērtību, un 
kas arī nodrošina vienādu attieksmi pret 
visām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 188

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 11. pantu dalībvalsts, kura vēlas 
saņemt atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Priekšlikumam jābūt 
pienācīgi pamatotam un argumentētam un 

Saskaņā ar 7.h pantu dalībvalsts, kura 
vēlas saņemt atbalstu saskaņā ar 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu, iesniedz Komisijai 
atbalsta saņemšanas kritērijiem atbilstošu 
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jāietver visi 11. panta 3. punktā minētie 
elementi. Lai reformu saistību priekšlikumi 
būtu kvalitatīvi sagatavoti, Komisija var 
organizēt līdzbiedru konsultācijas, kas 
attiecīgajai dalībvalstij dos iespēju 
iepazīties ar citu dalībvalstu pieredzi pirms 
sava priekšlikuma iesniegšanas.

reformu un investīciju saskaņotu 
priekšlikumu. Saskaņā ar 11. pantu 
dalībvalsts, kura vēlas saņemt atbalstu 
saskaņā ar konverģences un reformu 
instrumentu, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Priekšlikumam jābūt 
pienācīgi pamatotam un argumentētam un 
jāietver visi elementi, kas minēti attiecīgi 
7.h un 11. pantā. Lai reformu saistību 
priekšlikumi būtu kvalitatīvi sagatavoti, 
Komisija var organizēt līdzbiedru 
konsultēšanos, lai attiecīgā dalībvalsts 
varētu iepazīties ar citu dalībvalstu 
pieredzi pirms sava priekšlikuma 
iesniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 189

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšanas procesā Komisija cieši 
sadarbojas ar attiecīgo dalībvalsti. 
Komisija var paust savus apsvērumus vai 
pieprasīt papildu informāciju. Attiecīgā 
dalībvalsts sniedz pieprasīto papildu 
informāciju un vajadzības gadījumā var 
pārstrādāt savu priekšlikumu pirms tā 
oficiālās iesniegšanas. Komisija ņem vērā 
pamatojumu un citus elementus, ko 
iesniegusi attiecīgā dalībvalsts, un visu 
pārējo attiecīgo informāciju.

Novērtēšanas procesu Komisija īsteno, 
cieši sadarbojoties ar attiecīgo dalībvalsti. 
Komisija var paust savus apsvērumus vai 
pieprasīt būtisku papildu informāciju. 
Attiecīgā dalībvalsts sniedz pieprasīto 
papildu informāciju un vajadzības 
gadījumā var pārstrādāt savu priekšlikumu 
pirms tā oficiālās iesniegšanas. Komisija 
ņem vērā attiecīgās dalībvalsts iesniegto 
pamatojumu un konkrētos elementus, kā 
arī citu būtisku informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 190

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 12. panta 1. punktu Komisija 
veic novērtēšanu un četru mēnešu laikā pēc 
tam, kad attiecīgā dalībvalsts oficiāli 
iesniegusi reformu saistību priekšlikumu, 
ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu.

Saskaņā ar 7.i un 11.a pantu Komisija veic 
novērtēšanu un četru mēnešu laikā pēc tam, 
kad attiecīgā dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
priekšlikumu, saskaņā ar 7.j un 12. pantu 
pieņem lēmumu ar deleģēto aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 191

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu dalībvalstu iesniegtos 
reformu saistību priekšlikumus, Komisija 
var izmantot ekspertu palīdzību.

Dalībvalstu iesniegtos priekšlikumus 
Komisija var izvērtēt ar ekspertu palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 192

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no novērtēšanas, kas jāveic 
Komisijai, Ekonomikas politikas komiteja, 
kas izveidota ar Padomes 
Lēmumu 2000/604/EK36, arī var sniegt 
atzinumu par dalībvalstu iesniegtajiem 
reformu saistību priekšlikumiem.

svītrots

_________________
36Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmums 
par Ekonomikas politikas komitejas sastāvu 
un statūtiem (2000/604/EK) (OV L 257, 
11.10.2000., 28.–31. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 193

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas lēmumā nosaka dalībvalstij 
īstenojamās reformu saistības, tostarp 
vidusposma un galīgos mērķrādītājus. Tajā 
nosaka reformu saistību īstenošanas 
periodu, kas nedrīkst pārsniegt trīs gadus 
kopš lēmuma pieņemšanas. Tajā arī nosaka 
sīki izstrādātu kārtību un laika grafiku, 
saskaņā ar kuru attiecīgā dalībvalsts 
sniedz ziņojumus Eiropas pusgada procesā, 
un attiecīgos rādītājus, kas raksturo 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi, 
kā arī kārtību, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi attiecīgajiem datiem, kas ir 
lēmuma pamatā. Visbeidzot, Komisijas 
lēmumā saskaņā ar 12. panta 2. punktu 
nosaka finansiālo ieguldījumu, ko piešķir 
izraudzītajām reformu saistībām.

Komisijas lēmumā nosaka, kādas reformu 
saistības, tostarp vidusposma un galīgos 
mērķrādītājus, dalībvalstij ir pienākums 
īstenot. Tajā nosaka, ka pēc lēmuma 
pieņemšanas reformu kopuma 
īstenošanas periods nepārsniedz četrus 
gadus un investīciju kopuma īstenošanas 
periods nepārsniedz septiņus gadus un ka 
reformu saistību īstenošanas periods 
nepārsniedz septiņus gadus pēc lēmuma 
pieņemšanas. Tajā arī nosaka sīki 
izstrādātu kārtību un laika grafiku, kas 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāievēro, lai 
īstenotu reformu kopumu un par to ziņotu 
Eiropas pusgada procesā, kā arī attiecīgos 
rādītājus, kuri raksturo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju izpildi, un noteikumus 
par to, kā Komisija nodrošina, lai būtu 
pieejami lēmumu pamatojošie dati.

Or. en

Grozījums Nr. 194

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 11. panta 7. punktu 
novērtē reformu saistību priekšlikumu 
reformu veidu un nozīmi, šajā nolūkā 
ņemdama vērā šādus kritērijus:

Komisija saskaņā ar 7.i un 11.a pantu 
novērtē reformu kopuma un reformu 
saistību priekšlikumu un to dara, ņemot 
vērā šādus četrus kritērijus: efektivitāte, 
lietderība, nozīmība un saskaņotība.

Or. en

Grozījums Nr. 195
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vai reformu saistības: svītrots
(1)  spēs efektīvi risināt problēmas, 
kas konstatētas Eiropas pusgada 
kontekstā, proti:
– konkrētai valstij adresētajos ieteikumos 
un citos attiecīgajos Eiropas pusgada 
dokumentos, ko oficiāli pieņēmusi 
Komisija, vai
– attiecīgā gadījumā makroekonomikas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā;
(2) veido visaptverošu reformu 
kopumu;
(3)  spēs stiprināt attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas sniegumu un noturību;
(4)  spēs nodrošināt, ka to īstenošanai 
būs paliekoša ietekme, attiecīgā gadījumā 
nostiprinot konkrētās dalībvalsts 
institucionālo un administratīvo spēju,
un

Or. en

Grozījums Nr. 196

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai attiecīgo dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība spēs nodrošināt reformu 
saistību, tostarp starpposma un galīgo 
mērķrādītāju un saistīto rādītāju, efektīvu 
īstenošanu ne ilgāk kā triju gadu laikā.

svītrots

Or. en



PR\1201180LV.docx 117/135 PE648.526v01-00

LV

Grozījums Nr. 197

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšanas procesa rezultātā Komisija 
dalībvalstu iesniegtajiem reformu saistību 
priekšlikumiem piešķir atzīmi par katru no 
11. panta 7. punktā minētajiem vērtēšanas 
kritērijiem, lai novērtētu priekšlikumu 
veidu un nozīmi saskaņā ar finanšu 
atbalsta instrumentu un lai noteiktu 
finanšu piešķīrumu saskaņā ar 12. panta 
2. punktu.

Novērtēšanas procesa rezultātā Komisija 
dalībvalstu iesniegtajiem reformu kopuma 
vai reformu saistību priekšlikumiem 
piešķir atzīmi par katru no 7.i un 
11.a pantā minētajiem vērtēšanas 
kritērijiem, lai novērtētu, kādi pēc būtības 
ir priekšlikumi un cik tie ir nozīmīgi, un 
lai noteiktu finanšu piešķīrumu saskaņā ar 
7.j un 12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 198

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 1. tabula (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
1. tabula (jauna)

Kritēriji Darbības joma Atzīme
A – lielā mērā

B – vidējā mērā

Efektivitāte Priekšlikumam ir neto 
izteiksmē labvēlīga un 
paliekoša ietekme uz 
attiecīgo dalībvalsti, 
ņemot vērā arī papildu 
pasākumus.

C – nelielā mērā

Priekšlikumam ir 
paliekoša ietekme uz 
attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku, sabiedrību 
un attiecīgā gadījumā arī 
uz vidi.
Attiecīgo dalībvalstu 
ierosinātie pasākumi 
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nodrošina reformu 
kopuma priekšlikuma 
efektīvu īstenošanu, 
tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem 
starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un 
saistītajiem rādītājiem.
Ir sagaidāms, ka 
priekšlikums īstenošanas 
periodā efektīvi veicinās 
dalībvalsts konverģenci 
un konkurētspēju un 
veicinās sekmīgāku 
kohēziju.

A – lielā mērā

B – vidējā mērā

Lietderība Dalībvalsts argumentēti 
un ticami ir pamatojusi 
iesniegtā reformu 
kopuma priekšlikuma 
kopējo izmaksu aplēses 
summu. C – nelielā mērā

Argumentētas un ticamas 
ir plānotās reformu 
saistības, attiecīgais 
reformu īstenošanas 
periods un detalizētā 
izmaksu un ieguvumu 
analīze.

A – lielā mērā

B – vidējā mērā

Saskaņotība Priekšlikums ir saskaņots 
visās politikas jomās, 
kurās pasākumi tiks 
īstenoti. C – nelielā mērā

Priekšlikums ir saskaņā 
ar ES un dalībvalstu 
saistībām.

A – lielā mērā Nozīmība Priekšlikums atbilst 
stratēģiskajām ievirzēm, 
kā tās definētas 2. panta 
pirmās daļas 5.b punktā, 
un tas ir atbilstošs 
strukturālajām 
problēmām un 
prioritātēm, kas 
konstatētas saistībā ar 
Eiropas pusgada procesu 

B – vidējā mērā
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vai saistībā ar 
ekonomikas korekciju 
programmu, un arī citām 
svarīgām darbībām, 
kuras saistītas ar 
Savienības tiesību aktu 
īstenošanu. 

C – nelielā mērā

Tikai konverģences un 
reformu instrumenta 
gadījumā — 
Priekšlikums palīdz 
attiecīgajai dalībvalstij 
sagatavoties euro valūtas 
ieviešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 199

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 3.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Reformu saistības spēs efektīvi 
risināt problēmas, kas konstatētas Eiropas 
pusgada gaitā

svītrots

Vērtējot atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma
—reformu saistību priekšlikuma mērķis ir 
risināt problēmas, kas konstatētas 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos,
vai
—reformu saistību priekšlikuma mērķis ir 
risināt problēmas, kas konstatētas citos 
attiecīgajos Eiropas pusgada dokumentos, 
kurus ir oficiāli pieņēmusi Komisija,
vai
—reformu saistību priekšlikuma mērķis ir 
risināt problēmas, kas konstatētas 
makroekonomikas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā,
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un
—reformu saistību priekšlikumā 
paredzētās reformas spēs efektīvi risināt 
konstatētās problēmas, jo pēc ierosinātās(-
o) reformas(-u) pabeigšanas šīs 
problēmas Eiropas pusgada kontekstā tiks 
uzskatītas par atrisinātām.
Atzīme
A – lielā mērā un ar augstu efektivitāti
B – vidējā mērā un ar vidēju efektivitāti
C – nelielā mērā un ar zemu efektivitāti

Or. en

Grozījums Nr. 200

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 3.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Reformu saistības ir visaptverošs 
reformu kopums

svītrots

Vērtējot atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma
—reformu saistību priekšlikums 
dalībvalstī tiecas risināt savstarpēji 
saistītu problēmu kopumu (tvērums)
un
—reformu saistību priekšlikums tiecas 
risināt problēmas, kas būtiski ietekmē 
dalībvalsts ekonomikas darbību (nozīme).
Atzīme
A – plašs tvērums un liela nozīme: 
reformu saistības tiecas risināt vairākas 
problēmas, kas minētas konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos vai 
makroekonomikas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā;
B – vidējs tvērums un vidēja nozīme: 
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reformu saistības tiecas risināt problēmas, 
kas konstatētas citos attiecīgajos Eiropas 
pusgada dokumentos, kurus ir oficiāli 
pieņēmusi Komisija;
C – šaurs tvērums un neliela nozīme: 
nekas no iepriekš minētā.

Or. en

Grozījums Nr. 201

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 3.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.3. Reformu saistības spēs stiprināt 
attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
sniegumu un noturību

svītrots

Vērtējot atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma
—reformu saistību priekšlikums tiecas 
strukturāli uzlabot dalībvalsts ekonomikas 
sniegumu
un
—reformu saistību priekšlikums tiecas 
samazināt dalībvalsts ekonomikas 
neaizsargātību pret satricinājumiem
vai
—reformu saistību priekšlikums tiecas 
uzlabot dalībvalsts ekonomikas un/vai 
sociālās struktūras spēju pielāgoties 
satricinājumiem un izturēt tos.
Atzīme
A – paredzama liela ietekme uz 
ekonomikas sniegumu un noturību
B – paredzama vidēja ietekme uz 
ekonomikas sniegumu un noturību
C – paredzama maza ietekme uz 
ekonomikas sniegumu un noturību
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Or. en

Grozījums Nr. 202

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 3.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4. Reformu īstenošana spēs 
nodrošināt paliekošu ietekmi, attiecīgā 
gadījumā nostiprinot institucionālo un 
administratīvo spēju

svītrots

Vērtējot atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma
—paredzams, ka ierosināto reformu 
īstenošana radīs strukturālas izmaiņas 
pārvaldē vai attiecīgajās iestādēs,
vai
—paredzams, ka ierosināto reformu 
īstenošana radīs strukturālas izmaiņas 
attiecīgajās politikas jomās,
un
—administratīvās spējas nostiprināšana 
var nodrošināt ilgstošu ietekmi.
Atzīme
A – lielā mērā
B – vidējā mērā
C – nelielā mērā

Or. en

Grozījums Nr. 203

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – 3. daļa – 3.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PR\1201180LV.docx 123/135 PE648.526v01-00

LV

3.5. Attiecīgo dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība spēs nodrošināt reformu 
saistību efektīvu īstenošanu ne ilgāk kā 
triju gadu laikā, tostarp izpildot 
ierosinātos starpposma un galīgos 
mērķrādītājus un saistītos rādītājus

svītrots

Vērtējot atbilstību šim kritērijam, 
Komisija ņem vērā šādus elementus:
Darbības joma
—dalībvalstī kādai struktūrai ir uzticēts: 
i) īstenot reformu saistības, ii) uzraudzīt 
progresu, kā notiek starpposma un galīgo 
mērķrādītāju sasniegšana, un iii) sniegt 
ziņojumus
un
—ierosinātie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji ir skaidri un reālistiski; un 
ierosinātie rādītāji ir būtiski, pieņemami 
un stabili;
un
—vispārējā iekšējā kārtība, kā dalībvalstis 
ierosina organizēt reformu saistību 
īstenošanu (tostarp paredzot nodrošināt 
pietiekamu personālu), vieš paļāvību.
Atzīme
A – pienācīga iekšējā kārtība, lai 
nodrošinātu efektīvu īstenošanu
B – minimāla iekšējā kārtība, lai 
nodrošinātu efektīvu īstenošanu
C – nepietiekama iekšējā kārtība, lai 
nodrošinātu efektīvu īstenošanu

Or. en

Grozījums Nr. 204

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No reformu īstenošanas instrumenta Finansiālā ieguldījuma noteikšana
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piešķiramā finansiālā ieguldījuma 
noteikšana

Or. en

Grozījums Nr. 205

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 12. panta 2. punktu Komisija 
nosaka finansiālo ieguldījumu atkarībā no 
attiecīgās dalībvalsts ierosināto reformu 
veida un nozīmes, tās novērtējot pēc 
11. panta 7. punkta kritērijiem. Šajā 
nolūkā tā piemēro šādus kritērijus:

Komisija nosaka finansiālo ieguldījumu 
saskaņā ar 7.j un 12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 206

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja attiecīgās dalībvalsts iesniegtais 
reformu saistību priekšlikums pilnībā 
atbilst 11. panta 7. punktā izklāstītajiem 
kritērijiem, reformu saistības uzskata par 
„vērienīgām” un attiecīgajai dalībvalstij 
piešķir visu 9. pantā minēto maksimālo 
finansiālo ieguldījumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 207

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja attiecīgās dalībvalsts iesniegtais 
reformu saistību priekšlikums apmierina 
11. panta 7. punktā izklāstītos kritērijus, 
reformu saistības uzskata par 
“nozīmīgām” un attiecīgajai dalībvalstij 
piešķir pusi no 9. pantā minētā maksimālā 
finansiālā ieguldījuma;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 208

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja attiecīgās dalībvalsts iesniegtais 
reformu saistību priekšlikums neatbilst 
11. panta 7. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, attiecīgajai dalībvalstij 
finansiālo ieguldījumu nepiešķir.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 209

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtējuma procesa rezultātā Komisija, 
ņemot vērā piešķirtās atzīmes, piešķir 
dalībvalstīm finanšu ieguldījumu šādā 
veidā:

Saskaņā ar 7.i un 11.a pantu īstenota 
novērtēšanas procesa rezultātā Komisija, 
ņemot vērā piešķirtās atzīmes, piešķir 
dalībvalstīm finanšu ieguldījumu šādā 
veidā:

Or. en

Grozījums Nr. 210
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 1. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērienīgas reformu saistības (priekšlikums 
pilnībā atbilst vērtēšanas kritērijiem)

Vērtēšanas kritērijiem atbilstoši reformu 
kopumi vai reformu saistības

Or. en

Grozījums Nr. 211

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 1. iedaļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- galvenokārt ir B, A ir mazāk un C 
nav vispār, vai

Or. en

Grozījums Nr. 212

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 1. iedaļa – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- visas ir B,

Or. en

Grozījums Nr. 213

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 1. iedaļa (aiz ievilkumiem)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

reformu priekšlikumam piešķir 
maksimālo finansiālo ieguldījumu.

finansiālo ieguldījumu saskaņā ar 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu piešķirs šādi:
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Or. en

Grozījums Nr. 214

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 1. iedaļa (aiz ievilkumiem) – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja, no reformu kopuma 
priekšlikuma kopējo izmaksu aplēses 
summas atņemot valsts līdzfinansējuma 
summu, tiek iegūta summa, kas ir vienāda 
ar vai lielāka par maksimālā finansiālā 
ieguldījuma summu attiecīgajai 
dalībvalstij, kā tā ir noteikta 7.e pantā, un 
rezultātam attiecīgā gadījumā vēl 
pieskaitot summu, kura tiek piešķirta 
papildus maksimālajam finansiālajam 
ieguldījumam, kā tas ir norādīts 7.f pantā, 
tad attiecīgajai dalībvalstij tiek piešķirta 
visa maksimālā finansiālā ieguldījuma 
summa, kā tā ir noteikta 7.e pantā, un 
attiecīgā gadījumā tai vēl klāt tiek 
pieskaitīta summa, kas tiek piešķirta 
papildus maksimālajam finansiālajam 
ieguldījumam, kā tas ir norādīts 7.f pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 215

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 1. iedaļa (aiz ievilkumiem) – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja, no reformu kopuma 
priekšlikuma kopējo izmaksu aplēses 
summas atņemot valsts līdzfinansējuma 
summu, tiek iegūta summa, kas ir mazāka 
par maksimālā finansiālā ieguldījuma 
summu attiecīgajai dalībvalstij, kā tā ir 
noteikta 7.e pantā, un rezultātam attiecīgā 
gadījumā vēl pieskaitot summu, kura tiek 
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piešķirta papildus maksimālajam 
finansiālajam ieguldījumam, kā tas ir 
norādīts 7.f pantā, tad dalībvalstij tiek 
piešķirta finansiālā ieguldījuma summa, 
kas iegūta, no reformu kopuma 
priekšlikuma kopējo izmaksu aplēses 
summas atņemot valsts līdzfinansējuma 
summu;

Or. en

Grozījums Nr. 216

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 1. iedaļa (aiz ievilkumiem) – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

finansiālo ieguldījumu saskaņā ar 
konverģences un reformu instrumentu 
piešķirs šādi:
(a) ja reformu saistību priekšlikuma 
kopējo izmaksu aplēses summa ir vienāda 
ar maksimālo finansiālo ieguldījumu 
attiecīgajai dalībvalstij, kā tas ir norādīts 
9. pantā, vai ir par šo maksimālo 
ieguldījumu lielāka, tad attiecīgajai 
dalībvalstij piešķir finansiālo ieguldījumu, 
kas vienāds ar 9. pantā minēto maksimālo 
finansiālo ieguldījumu;
(b) ja reformu saistību priekšlikuma 
kopējo izmaksu aplēses summa ir mazāka 
par maksimālo finansiālo ieguldījumu 
attiecīgajai dalībvalstij, kā tas ir norādīts 
9. pantā, tad attiecīgajai dalībvalstij 
piešķir finansiālo ieguldījumu, kas 
vienāds ar reformu saistību priekšlikuma 
kopējo izmaksu aplēses summu;

Or. en

Grozījums Nr. 217

Regulas priekšlikums
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II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nozīmīgas reformu saistības 
(priekšlikums apmierina vērtēšanas 
kritērijus)

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 218

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja starp galīgajā novērtējumā 
piešķirtajām atzīmēm:

svītrots

—galvenokārt ir B, A ir mazāk un C nav 
vispār vai
—visas ir B,
reformu priekšlikumam piešķir pusi no 
maksimālā finansiālā ieguldījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 219

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepietiekamas reformu saistības 
(priekšlikums neatbilst vērtēšanas 
kritērijiem)

Vērtēšanas kritērijiem neatbilstoši 
reformu kopumi vai reformu saistības

Or. en

Grozījums Nr. 220
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 2. daļa – 3. iedaļa (aiz ievilkuma)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

reformu priekšlikumam finansiālo 
ieguldījumu nepiešķir.

reformu kopuma vai reformu saistību 
priekšlikumam finansiālo ieguldījumu 
nepiešķirs.

Or. en

Grozījums Nr. 221

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 222

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konverģencei un konkurētspējai 
paredzētais budžeta instruments

Or. en

Grozījums Nr. 223

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iznākuma rādītāji:
(a) akceptēto reformu un investīciju 
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kopuma priekšlikumu skaits;
(b) reformu un investīciju kopuma 
priekšlikumiem piešķirtā finansiālā 
ieguldījuma kopsumma;

Or. en

Grozījums Nr. 224

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rezultātu rādītāji:
(c) īstenoto reformu un investīciju 
kopuma priekšlikumu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 225

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reformu īstenošanas instruments Konverģences un reformu instruments

Or. en

Grozījums Nr. 226

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konverģences mehānisms svītrots
—attiecībā uz finansiālā atbalsta 
komponentu – tie paši rādītāji, kas minēti 
a) līdz c) apakšpunktā;
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—attiecībā uz tehniskā atbalsta 
komponentu – tie paši rādītāji, kas minēti 
d) līdz g) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 227

Regulas priekšlikums
III pielikums – 6. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- reformu un investīciju kopuma 
priekšlikumos noteiktie mērķi, kas ir 
sasniegti, cita starpā arī pateicoties 
finansiālajam atbalstam, kurš saņemts 
saskaņā ar programmas instrumentiem;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Strukturālās reformas un investīcijas ir būtiski svarīgas, lai modernizētu Eiropas Savienības 
ekonomiku, lai tā labāk spētu pielāgoties problemātisku jautājumu risināšanai un lai vairotu 
tās konkurētspēju. Konkurētspējai un pārticībai līdz ar iedzīvotāju labklājību ir jābūt 
prioritātei. Investīcijām un strukturālajām reformām šajā ziņā ir svarīga nozīme, jo tās 
paātrina augšupējas sociālās un ekonomiskās konverģences procesu starp dalībvalstīm gan 
eurozonā, gan ārpus tās un padara dalībvalstu ekonomiku noturīgāku. Strukturālo reformu 
efektīva īstenošana ir nepieciešama, lai veicinātu sekmīgāku kohēziju, palielinātu ražīgumu, 
radītu darbvietas, veicinātu investīcijas un nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi. Taču pašlaik 
strukturālo reformu īstenošana dalībvalstīs kontinenta mērogā nav vienmērīga. Dalībvalstīm 
būtu jāstrādā intensīvāk, lai īstenotu reformas, un būtu jānodrošina tām vairāk attiecīgu 
stimulu, tāpēc šajā ziņā līdzreferenti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par 
Reformu atbalsta programmas izveidi (2018/0213(COD)), kas palīdzēs dalībvalstīm īstenot 
ieteikumus, kas konkrētām valstīm adresēti Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgada (jeb Eiropas pusgada) kontekstā.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Reformu atbalsta programmu (RAP) laikposmam pēc 
2020. gada veido trīs instrumenti:

1) reformu īstenošanas instruments,

2) konverģences mehānisms un

3) tehniskā atbalsta instruments, kura pamatā ir pašreizējā Strukturālo reformu atbalsta 
programma (SRAP).

Tomēr šo ziņojuma projektu līdzreferenti ir sagatavojuši, gan ņemot vērā Komisijas sākotnējo 
priekšlikumu un darbu, kas pašlaik notiek Padomē, gan aktuālus problemātiskus jautājumus, 
kuru risināšanai ir nepieciešami konkrētām dalībvalstu vajadzībām atbilstošāki instrumenti. 
Tāpēc līdzreferenti centās panākt, lai Reformu atbalsta programma kļūtu par Reformu un 
investīciju atbalsta programmu, ko veido 3 instrumenti:

1) konverģencei un konkurētspējai paredzētais budžeta instruments (BIKK),

2) konverģences un reformu instruments (KRI),

3) tehniskā atbalsta instruments (TAI).

Atbilstoši jaunai struktūrai attiecīgi ir pārstrukturēts arī programmas finansējums 
(25 miljardi EUR), un jaunais līdzekļu sadalījums ir šāds:

● BIKK – 16,8 miljardi EUR;

● KRI – 7,2 miljardi EUR;

● TAI – 1 miljards EUR.

Turklāt, ņemot vērā Covid-19 krīzes izraisīto sabrukumu, ir jāatjaunina likumdošanas 
priekšlikumi, par kuriem pašlaik notiek sarunas. Līdzreferenti uzskata, ka tad, ja tiek 
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veicinātas un attiecīgi stimulētas investīcijas un strukturālo reformu īstenošana, var panākt 
pamatīgu un noturīgu Savienības ekonomikas atlabšanu pēc vīrusa. 

Viņuprāt, ar programmas palīdzību mazinot nenovēršamo kompromisu sekas, varētu 
palielināt mūsu veselības, sociālo un ekonomikas sistēmu noturību.

Konverģencei un konkurētspējai paredzētais budžeta instruments

Saskaņā ar BIKK dalībvalstis sagatavo reformu un investīciju kopumus, kuros ir atspoguļotas 
stratēģiskās ievirzes, ko Eiropadome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ir pieņēmusi 
pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir apspriedis eurozonas reformu un investīciju prioritātes. 
Dalībvalstīm minētie kopumi ir jāsagatavo tā, lai tie atbilstu ES prioritātēm, strukturālajām 
problēmām un prioritātēm, kas konstatētas saistībā ar Eiropas pusgada procesu, un arī citām 
darbībām, kuras saistītas ar Savienības tiesību aktu īstenošanu.

Atbalstu ir tiesības saņemt eurozonas dalībvalstīm un arī dalībvalstīm, kuras brīvprātīgi 
piedalās valūtas kursa mehānismā (VKM-II), jo gatavojas ieviest euro valūtu.

Maksimālais finansiālais ieguldījums tiek piešķirts, pamatojoties uz katras dalībvalsts 
iedzīvotāju skaitu un apgriezto IKP vērtību uz vienu iedzīvotāju.

Līdzreferenti ierosina 20 % no visa BIKK finansējuma piešķirt elastīgi, reaģējot uz 
neierastiem apstākļiem, piemēram, ārkārtas situācijām vai nopietnu ekonomikas lejupslīdi.

Reformu kopuma vērtēšanas procesu, ko īsteno Komisija, līdzreferenti piedāvā pārstrukturēt, 
pamatojoties uz šādiem skaidri noteiktiem kritērijiem: efektivitāte, lietderība, saskaņotība un 
nozīmība. Pēc šiem kritērijiem var veiksmīgāk ņemt vērā to, cik paliekoša (neto izteiksmē) ir 
piedāvāto reformu un investīciju, kā arī attiecīgo papildu pasākumu ietekme uz nelabvēlīgu 
seku mazināšanu.

Lai varētu saņemt finansiālu ieguldījumu, reformu kopumam ir jāatbilst vērtēšanas 
kritērijiem, un attiecīgā summa būs noteikta, ņemot vērā reformu kopuma izmaksas un 
nepārsniedzot maksimālo finansiālo ieguldījumu, ko konkrētā dalībvalsts var saņemt. Nosakot 
finansiālo ieguldījumu, tiek ņemta vērā arī 25 % līdzfinansējuma likme (vai arī uz pusi 
mazāka likme, ja dalībvalstī ir nopietna ekonomikas lejupslīde).

Investīcijas ir pilnībā īstenojamas 7 gadu, savukārt reformas — 4 gadu laikā, skaitot no 
lēmuma pieņemšanas dienas. Maksājumi jāveic pa daļām atbilstoši tam, kā tiek sasniegti 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, par kuriem ir panākta vienošanās saistībā ar reformu 
kopuma īstenošanu.

Konverģences un reformu instruments

Ar KRI tiek stimulēta tādu reformu īstenošana, kas vērstas uz Eiropas pusgada procesā vai 
saistībā ar citām Savienības tiesību aktu īstenošanai svarīgām darbībām konstatētu problēmu 
risināšanu un attiecīgajām prioritātēm. Ar šo instrumentu arī tās dalībvalstis, kas vēl nav 
eurozonā, tiek mudinātas īstenot savu euro valūtas ieviešanas plānu. Ja dalībvalstis vēlas 
piedalīties programmas īstenošanā, tām jāapliecina, ka ir spērušas konkrētus soļus, lai ieviestu 
vienoto valūtu.
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Lai programmu vienkāršotu un standartizētu, līdzreferenti ierosina KRI vajadzībām 
priekšlikumu sagatavošanai un vērtēšanai īstenot BIKK noteiktajam līdzīgu procesu (bet bez 
investīciju komponenta un līdzfinansēšanas prasības).

Komisijai 7 gadus, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, ir jānodrošina uzraudzība pār to, 
kā dalībvalstis īsteno savas reformu saistības.

Tehniskā atbalsta instruments

Līdzreferenti atzinīgi vērtē Strukturālo reformu atbalsta programmas sekmīgo īstenošanu, un 
ar tehniskā atbalsta instrumentu viņi vēlas panākt vēl plašāku šīs programmas darbības jomu 
un praktisko īstenošanu Reformu un investīciju atbalsta programmas kontekstā. Viņi piedāvā 
paplašināt TAI darbības jomu, to attiecinot arī uz darbībām, kas saistītas ar reformu kopuma 
sagatavošanu saskaņā ar BIKK vai reformu saistību sagatavošanu saskaņā ar KRI, un uz 
darbībām, kuras saistītas ar ilgtspējīgas attīstības mērķu un Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principu īstenošanu.


