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ĪSS PAMATOJUMS

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir unikāls instruments, kas paredzēts, lai novērstu līdz 
šim nepieredzēto ES satricinājumu, kuru izraisījusi Covid-19 pandēmija. Tas ir faktisks 
pierādījums ES iedzīvotājiem, ka ES apliecina solidaritāti ar tiem, kurus pandēmija ir 
ietekmējusi visvairāk, un strādā, lai nodrošinātu labāku un stabilāku nākotni. Šim 
priekšlikumam tomēr ir trūkumi ES finanšu interešu aizsardzības ziņā, un tā rezultātā var tikt 
grauta ES iedzīvotāju uzticība. Budžeta kontroles komitejas priekšlikumu mērķis ir novērst šīs 
nepilnības, atsaucoties uz tiesiskuma nozīmību, pievēršoties pārkāpumu un krāpšanas 
jautājumam un vairāk uzsverot pareizu finanšu pārvaldību.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un Ekonomikas 
un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai attiecīgās Savienības iestādes 
varētu gūt ieskatu par to, kā dalībvalsts 
plāno īstenot atveseļošanas un noturības 
plānu, un lai veicinātu pārredzamību un 
pārskatatbildību, plānā ir sīki jānorāda, 
kuras valsts iestādes būs iesaistītas 
projekta īstenošanā un cik liels budžets 
tiks piešķirts katrai iestādei. Atveseļošanas 
un noturības plānā ir sīki jānorāda arī 
tas, vai un kā Mehānisma nodrošinātais 
finansiālais atbalsts tiks apvienots ar 
citiem attiecīgiem valsts un/vai Savienības 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 

(22) Komisijai būtu jānovērtē 
dalībvalstu ierosinātais atveseļošanas un 
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noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem.

noturības plāns un jārīkojas ciešā sadarbībā 
ar attiecīgo dalībvalsti. Komisija pilnībā 
ievēros to, ka par procesu ir atbildīgas 
pašas valstis, tālab ņems vērā attiecīgās 
dalībvalsts sniegto pamatojumu un 
elementus un novērtēs, vai atveseļošanas 
un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt 
problēmas, kas norādītas relevantajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos vai 
citos relevantos dokumentos, ko Eiropas 
pusgada ietvaros pieņēmusi Komisija; vai 
plānā ir iekļauti pasākumi, kas efektīvi 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un 
palīdz risināt no tām izrietošās problēmas; 
vai ir gaidāms, ka plānam būs ilgstoša 
ietekme uz attiecīgo dalībvalsti; vai ir 
gaidāms, ka plāns efektīvi palīdzēs 
stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, 
darbvietu radīšanu un ekonomisko un 
sociālo noturību, mīkstināt krīzes sociālo 
un ekonomisko ietekmi un sekmēt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; vai dalībvalsts sniegtais 
pamatojums par iesniegtā atveseļošanas un 
noturības plāna aplēstajām kopējām 
izmaksām ir pamatots un ticams, un 
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz 
ekonomiku un nodarbinātību; vai 
ierosinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā ir ietverti saskanīgi reformu un 
publisko investīciju projektu īstenošanas 
pasākumi; un vai ir gaidāms, ka attiecīgās 
dalībvalsts ierosinātā kārtība nodrošinās 
atveseļošanas un noturības plāna efektīvu 
īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
ierosinātajiem starpposma un galīgajiem 
mērķrādītājiem un saistītiem rādītājiem. 
Saskaņā ar Mehānismu sniegtais atbalsts 
būtu jāizmaksā pa daļām, kas ir saistītas 
ar skaidri noteiktiem starpposma 
mērķrādītājiem. Nākamā daļa būtu 
jāizmaksā tad, kad šie starpposma 
mērķrādītāji ir sasniegti.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Būtu jānosaka īpašas prasības 
dalībvalstīm attiecībā uz ziņošanu par 
pareizu finanšu pārvaldību gada 
īstenošanas ziņojumos.

Or. en

Pamatojums

32. apsvērums paredz, ka mehānisma darbībā ir jāievēro pareiza finanšu pārvaldība, taču 
nenosaka nekādas prasības dalībvalstīm, kas gūst labumu no mehānisma. Tāpēc būtu 
jāiekļauj prasība ziņot par mehānisma īstenošanu no pareizas finanšu pārvaldības aspekta.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā. Šie attiecīgo dalībvalstu 
sagatavotie ziņojumi būtu pienācīgi 
jāatspoguļo valstu reformu programmās, 
kuras būtu jāizmanto kā instruments, lai 
ziņotu par atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā gūtajiem panākumiem.

(33) Īstenošanas efektīvas uzraudzības 
nolūkos dalībvalstīm reizi ceturksnī 
Eiropas pusgada procedūras ietvaros būtu 
regulāri jāziņo par to, kādi panākumi ir gūti 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanā, izmantojot digitālo snieguma 
ziņošanas sistēmu, kas būtu jāizstrādā 
Komisijai. Snieguma ziņošanas sistēmas 
datiem būtu jādod iespēja efektīvi 
sagatavot snieguma ziņojumus par galīgo 
un starpposma mērķrādītāju sasniegšanu. 
Šie attiecīgo dalībvalstu sagatavotie 
ziņojumi būtu pienācīgi jāatspoguļo valstu 
reformu programmās, kuras būtu jāizmanto 
kā instruments, lai ziņotu par atveseļošanas 
un noturības plānu īstenošanā gūtajiem 
panākumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Lai novērtētu pareizas finanšu 
pārvaldības principu ievērošanu, 
Komisijai būtu jāizstrādā IT sistēmas vai 
jāpielāgo jau pastāvošas IT sistēmas 
nolūkā radīt digitālu snieguma ziņošanas 
sistēmu. Savienībai un mehānisma 
īstenošanā iesaistītajām dalībvalstu 
iestādēm šī digitālā sistēma būtu 
jāizmanto, lai uzraudzītu sniegumu un, 
izmantojot digitālu analīzi, novērstu un 
konstatētu pārkāpumus un krāpšanu. 
Šajā nolūkā digitālajai snieguma 
ziņošanas sistēmai būtu jāietver 
informācija par faktiskajām 
īpašumtiesībām attiecībā uz ekonomikas 
dalībniekiem, kas saņem atbalstu saskaņā 
ar Mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Snieguma ziņošanas sistēmu, ko 23. panta 2. punktā ierosinājusi Komisija, izmanto, lai 
centralizēti apkopotu visus snieguma uzraudzības datus, arī datus, ko var izmantot, lai 
konstatētu un novērstu pārkāpumus un krāpšanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisijai būtu attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas darbības.

(34) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtie atveseļošanas un noturības plāni 
būtu jāpaziņo vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei, un Komisijai 
būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības. Komisijai būtu 
jānodrošina, lai ar Mehānismu saistītie 
izdevumi būtu pamanāmi, un tādēļ skaidri 
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jānorāda, ka projektiem, kas saņēmuši 
atbalstu, ir jāpiešķir zīme “ES 
atveseļošanas iniciatīva”.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek palielināta ar mehānismu saistīto izdevumu pamanāmība un 
pārredzamība, un tas ir saskaņots ar BUDG un ECON komitejas grozījumiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu. Ziņojumā būtu jāiekļauj 
informācija par progresu, ko dalībvalstis 
panākušas, īstenojot apstiprinātos 
atveseļošanas un noturības plānus; tajā 
būtu jāiekļauj arī informācija par to 
ieņēmumu apjomu, kas Mehānismam 
iepriekšējā gadā piešķirts saskaņā ar 
Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumentu sadalījumā pa budžeta 
pozīcijām, un to, kā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta starpniecību 
iegūtās summas palīdzējušas sasniegt 
Mehānisma mērķus.

(37) Ir lietderīgi, lai Komisija par šajā 
regulā paredzētā Mehānisma īstenošanu 
iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
gada ziņojumu kā daļu no ikgadējiem 
integrētajiem finanšu un 
pārskatatbildības ziņojumiem un, 
piemērojot Eiropas Parlamenta budžeta 
izpildes apstiprinājuma procedūru, kā 
daļu no Komisijas ziņojuma par budžeta 
izpildes apstiprināšanu atsevišķā nodaļā. 
Ziņojumā būtu jāiekļauj informācija par 
progresu, ko dalībvalstis panākušas, 
īstenojot apstiprinātos atveseļošanas un 
noturības plānus; tajā būtu jāiekļauj arī 
informācija par to ieņēmumu apjomu, kas 
Mehānismam iepriekšējā gadā piešķirts 
saskaņā ar Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumentu sadalījumā pa 
budžeta pozīcijām, un to, kā ar Eiropas 
Savienības Atveseļošanas instrumenta 
starpniecību iegūtās summas palīdzējušas 
sasniegt Mehānisma mērķus.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja vēlas nodrošināt, ka gada ziņojums par mehānismu ir pilnībā integrēts 
budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā kā daļa no Komisijas budžeta izpildes 
apstiprinājuma.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka 
Komisijai ar īstenošanas aktu. Lai 
nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs 
regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras Komisijai. 
Īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atveseļošanas un noturības plānu 
īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksājumu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, 
Komisijai būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
182/201113, ievērojot tajā izklāstīto 
pārbaudes procedūru. Pēc īstenošanas 
akta pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij 
un Komisijai vajadzētu būt iespējai 
vienoties par konkrētu tehniska rakstura 
operacionālo kārtību, kurā uzskaitīti tādi 
īstenošanas aspekti kā termiņi, ar 
starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem 
saistītie rādītāji un piekļuve 
pamatojošajiem datiem. Lai, ņemot vērā 
pašreizējos apstākļus, operacionālā 
kārtība saglabātu aktualitāti atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanas gaitā, 
vajadzētu paredzēt, ka šādas tehniskas 
kārtības elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
horizontālie finanšu noteikumi, ko 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 

(39) Dalībvalstu īstenotie atveseļošanas 
un noturības plāni, kā arī attiecīgā tām 
iedalītā finanšu iemaksa būtu jānosaka ar 
deleģētajiem aktiem. Pilnvaras saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 290. pantu pieņemt tiesību aktus, 
kas saistīti ar atveseļošanas un noturības 
plānu īstenošanu un finansiālā atbalsta 
maksāšanu pēc attiecīgo starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanas, būtu 
jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Konkrēti, lai 
panāktu, ka deleģēto aktu sagatavošanā 
vienādā mērā piedalās gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome, visus 
dokumentus abas minētās iestādes saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem sistemātiski ir 
pieejamas Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmes, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Pēc deleģētā akta 
pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij un 
Komisijai vajadzētu būt iespējai vienoties 
par konkrētu tehniska rakstura darbības 
režīmu, kurā norādīti tādi īstenošanas 
aspekti kā termiņi, ar starpposma un 
galīgajiem mērķrādītājiem saistītie rādītāji 
un piekļuve pamatojošajiem datiem. Lai, 
ņemot vērā pašreizējos apstākļus, darbības 
režīms saglabātu aktualitāti atveseļošanas 
un noturības plāna īstenošanas gaitā, 
vajadzētu paredzēt, ka šādas tehniskas 
kārtības elementus var grozīt, savstarpēji 
vienojoties. Uz šo regulu attiecas 
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322. panta pamata pieņemtie noteikumi 
attiecas arī uz Savienības budžeta 
aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatētas vispārējas nepilnības 
tiesiskuma ziņā, tā kā tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai apgūšanai.

horizontālie finanšu noteikumi, ko 
pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 322. pantu. Šie 
noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo 
īpaši paredz budžeta apstiprināšanas un 
īstenošanas procedūru, izmantojot 
dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, 
netiešu īstenošanu, un paredz finanšu 
dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz 
LESD 322. pantu, attiecas arī uz 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju 
trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs, jo tiesiskuma ievērošana ir 
būtisks priekšnoteikums pareizai finanšu 
pārvaldībai un efektīvam ES 
finansējumam.

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir pieskaņots 30. grozījumam BUDG un ECON komitejas ziņojuma par 
Atveseļošanas un noturības mehānismu projektā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Savienības finanšu intereses 
jāaizsargā saskaņā ar Savienības 
Līgumos ietvertajiem vispārējiem 
principiem, jo īpaši vērtībām, kas 
noteiktas LES 2. pantā. Tiesiskuma 
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ievērošana ir priekšnoteikums atbalsta 
saņemšanai saskaņā ar Mehānismu, un 
atbalstu saskaņā ar Mehānismu sniedz, 
ņemot vērā nosacītības režīmu, kā 
izklāstīts [Komisijas priekšlikumā regulai 
par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs (COM/2018/324 
final) (2018/0136 (COD)]. Ja kādā no 
dalībvalstīm ilgstoši pastāv vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskuma 
mehānismu, kas paredzēts [Komisijas 
priekšlikumā regulai par Savienības 
budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)], minētā dalībvalsts 
nesaņem finansiālu atbalstu saskaņā ar 
Mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā ir jānodrošina un jāgarantē tiesiskuma ievērošana kā priekšnoteikums 
atbalsta saņemšanai un visā mehānisma darbības laikā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201314, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9515, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9616 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193917 
Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas gadījumu 
novēršanu, konstatēšanu, labošanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu 
un — vajadzības gadījumā — 
administratīvus un finansiālus sodus. 

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/201314, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2988/9515, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9616 un 
Padomes Regulu (ES) 2017/193917 
Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
pārkāpumu un krāpšanas gadījumu 
novēršanu, konstatēšanu, ziņošanu par 
tiem, to labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, 
kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto 
līdzekļu atgūšanu un — vajadzības 
gadījumā — administratīvus un finansiālus 
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Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates 
uz vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi 
krāpšana, korupcija vai jebkāda cita 
nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var veikt izmeklēšanu 
un ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu 
un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Savienības finanšu intereses, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/137118. Saskaņā ar 
Finanšu regulu jebkurai personai vai 
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 
pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu 
interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, 
OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka Savienības līdzekļu 
apgūšanā iesaistītās trešās personas piešķir 
līdzvērtīgas tiesības Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai.

sodus. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 
izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates 
uz vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi 
krāpšana, korupcija vai jebkāda cita 
nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var veikt izmeklēšanu 
un ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu 
un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Savienības finanšu intereses, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/137118. Saskaņā ar 
Finanšu regulu jebkurai personai vai 
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 
jāziņo par jebkādām aizdomām par 
pārkāpumiem vai krāpšanu, pilnībā 
jāsadarbojas Savienības finanšu interešu 
aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka Savienības līdzekļu 
apgūšanā iesaistītās trešās personas piešķir 
līdzvērtīgas tiesības Komisijai, OLAF, 
EPPO un Eiropas Revīzijas palātai. 
Pārkāpumu un krāpšanas gadījumu 
konstatēšanai un ziņošanai par tiem 
Komisijai būtu jāizstrādā un/vai jāpielāgo 
pastāvošas IT sistēmas, lai izveidoto 
digitālu snieguma ziņošanas sistēmu, kas 
jāizmanto saskaņā ar Mehānismu sniegtā 
atbalsta īstenošanā iesaistītajām iestādēm.

__________________ __________________
14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) 
Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 
1. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 
un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 
1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

15 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 

15 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 
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par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

16 Padomes Regula (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 
par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

16 Padomes Regula (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 
par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

17 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 
1. lpp.).

17 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 
1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā priekšlikumā nav paredzēts, ka Komisijai tiek ziņots par pārkāpumiem un 
krāpšanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā.

Pēc dalībvalstu pieprasījuma resursus, kas 
tām iedalīti dalītas pārvaldības ietvaros, var 
pārnest uz Mehānismu. Saskaņā ar Finanšu 
regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
Komisija minētos resursus apgūst tieši. 
Minētos resursus izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā, un uz tiem attiecina tās 
pašas prasības par pareizu finanšu 
pārvaldību, kuras piemēro sākotnējiem 
līdzekļiem.

Or. en
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Pamatojums

Dalītas pārvaldības ietvaros piešķirtos neizmantotos resursus var novirzīt mehānismam. 
Atbilstīgi šobrīd priekšlikumā paredzētajai mehānisma struktūrai īstenošanas prasības dod 
priekšroku mehānismam salīdzinājumā ar sākotnējiem līdzekļiem, un tas var negatīvi ietekmēt 
dalītas pārvaldības ietvaros piešķirtos līdzekļus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Efektīva un lietderīga kontrole un revīzija
1. Komisija, OLAF, EPPO un 
Revīzijas palāta ir skaidri pilnvaroti 
izmantot savas tiesības, kā paredzēts 
Finanšu regulas 129. panta 1. punktā.
2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013 un Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
var veikt administratīvu izmeklēšanu, arī 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, 
korupcija vai jebkāda cita nelikumīga 
darbība, kas ietekmē Savienības finanšu 
intereses saistībā ar atbalstu, kurš sniegts 
saskaņā ar Mehānismu.
3. Komisija ievieš efektīvus un 
samērīgus krāpšanas apkarošanas 
pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus. 
Šajā nolūkā Komisija izstrādā IT sistēmas 
vai pielāgo pastāvošas IT sistēmas, lai 
izveidoto digitālu snieguma ziņošanas 
sistēmu, kas ļauj īstenot uzraudzību, 
konstatēt pārkāpumus vai krāpšanas 
gadījumus un ziņot par tiem.
4. Dalībvalstu iestādes, kas ir 
iesaistītas saskaņā ar Mehānismu sniegtā 
atbalsta īstenošanā, veic uzskaiti par 
līdzekļu apgūšanā iesaistītajiem 
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ekonomikas dalībniekiem un to 
faktiskajiem īpašniekiem, ja šādi īpašnieki 
ir fiziskas personas.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

No Atveseļošanas un noturības mehānisma 
sniegtais atbalsts papildina atbalstu, ko 
sniedz saskaņā ar citiem Savienības 
fondiem un programmām. Reformu un 
investīciju projekti var saņemt atbalstu no 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem ar noteikumu, ka šāds 
atbalsts nesedz tās pašas izmaksas. Lai 
varētu novērst un konstatēt dubultu 
finansēšanu, dalībvalsts izmanto digitālo 
snieguma ziņošanas sistēmu Mehānisma 
satvarā radušos izdevumu reģistrēšanai.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāreģistrē izdevumi, kas radušies mehānisma satvarā, lai novērstu dubultu 
finansēšanu (izmaksas, ko sedz no mehānisma un, iespējams, no citiem ES fondiem).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Pasākumi, kas sasaista Mehānismu ar 

pareizu finanšu pārvaldību
No Mehānisma sniegto līdzekļu 
apgūšanai dalībvalstīs piemēro 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
33. panta 1. punktu, 33. panta 2. punkta 
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a) un b) apakšpunktu, 33. panta 3. punktu 
un 34. un 36. pantu.

Or. en

Pamatojums

Pareiza finanšu pārvaldība ir minēta vienā no apsvērumiem, taču nevienā no pantiem. Tāpēc 
atzinuma sagatavotāja ierosina izveidot jaunu pantu uzreiz pēc panta par pareizu ekonomikas 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visus finanšu resursus, kas ir vēl 
pieejami pēc Mehānisma darbības 
izbeigšanas, pārvieto uz kādu no fondiem 
daudzgadu finanšu shēmas satvarā.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no mehānisma darbības termiņa pagarinājumiem, pēc tā darbības izbeigšanas 
pieejamie resursi būtu jāpārvieto uz kādu no DFS fondiem.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) procentu likmju risks, kas izriet no 
saņēmējas dalībvalsts īstenotās termiņu 
pārveidošanas.

Or. en

Pamatojums

Revīzijas palāta savā atzinumā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 
ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, norādīja uz šo procentu likmju risku.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jebkura dalībvalstij, kurai tiek 
piemērota procedūra saistībā ar 
tiesiskuma ievērošanu, saskaņā ar šo 
Mehānismu piešķirto finansiālo atbalstu 
saņem tikai tad, kad procedūra ir noslēgta 
un dalībvalsts ir veikusi korektīvus 
pasākumus saskaņā ar tiesiskuma 
mehānismu, kas paredzēts [Komisijas 
priekšlikumā regulai par Savienības 
budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 
gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)].
Ja atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanas laikā kāda dalībvalsts 
nopietni un atkārtoti apdraud tiesiskuma 
principu, Komisija ir pilnvarota tieši virzīt 
līdzekļu izmaksāšanu saskaņā ar 
Mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskuma ievērošana, kas jau minēta jaunā apsvērumā, būtu jāpieprasa arī atsevišķā pantā, 
jo tai vajadzētu būt priekšnoteikumam atbalsta saņemšanai no mehānisma.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) par investīciju projektu īstenošanu 
atbildīgā valsts iestāde;

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) attiecīgā gadījumā — informācija 
par pašreizējo vai plānoto valsts 
finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) dalībvalsts pieņemtie pasākumi 
nolūkā aizsargāt Savienības finanšu 
intereses, cita starpā pasākumi 
pārkāpumu un krāpšanas novēršanai, 
konstatēšanai, paziņošanai, koriģēšanai 
un izmeklēšanai, zaudēto, kļūdaini 
izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu 
atgūšanai un attiecīgā gadījumā sankciju 
piemērošanai. Konstatēšanas un 
ziņošanas nolūkos dalībvalsts izmanto 
digitālo snieguma ziņošanas sistēmu, ko 
Komisija nodod dalībvalstu rīcībā.

Or. en

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina iekļaut prasību, ka dalībvalstīm valsts atveseļošanas un 
noturības plānos ir jāsniedz informācija par to, kā tās plāno aizsargāt ES finanšu intereses. 
Tas ietver Komisijas IT rīku (Pārkāpumu pārvaldības sistēma (IMS) un ARACHNE) 
izmantošanu pārkāpumu un krāpšanas gadījumu atklāšanai un ziņošanai par tiem.

Grozījums Nr. 21

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

1. Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu četru mēnešu laikā no 
brīža, kad dalībvalsts oficiāli iesniegusi 
atveseļošanas un noturības plānu. Ja 
Komisijas novērtējums par dalībvalsts 
iesniegto atveseļošanas un noturības plānu 
ir pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

1. Komisija ar deleģēto aktu pieņem 
lēmumu četru mēnešu laikā no brīža, kad 
dalībvalsts oficiāli iesniegusi atveseļošanas 
un noturības plānu. Ja Komisijas 
novērtējums par dalībvalsts iesniegto 
atveseļošanas un noturības plānu ir 
pozitīvs, minētajā lēmumā nosaka, kādas 
reformas un investīciju projekti dalībvalstij 
jāīsteno, tostarp starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, un kāda finanšu iemaksa ir 
iedalīta saskaņā ar 11. pantu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai piešķiramās pilnvaras būtu jāīsteno, izmantojot deleģētos aktus, saskaņā ar 
Priekšsēdētāju konferences paredzēto horizontālo nosacījumu DFS apstiprināšanai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama 
vairākos maksājumos, tiklīdz dalībvalsts ir 
apmierinoši izpildījusi visus starpposma 
un galīgos mērķrādītājus, kas noteikti 
attiecībā uz atveseļošanas un noturības 
plāna īstenošanu;

a) finanšu iemaksu, kas izmaksājama 
vairākos maksājumos, tiklīdz dalībvalsts ir 
sasniegusi visus starpposma un galīgos 
mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz 
atveseļošanas un noturības plāna 
īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

Starpposma un galīgie mērķrādītāji ir jāsasniedz, nevis “apmierinoši jāizpilda”.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas.

3. Ja Komisija uzskata, ka attiecīgās 
dalībvalsts sniegtie iemesli atveseļošanas 
un noturības plāna grozīšanu neattaisno, tā 
noraida pieprasījumu četru mēnešu laikā 
kopš tā oficiālās iesniegšanas, devusi 
attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus viena mēneša laikā no 
Komisijas secinājumu paziņošanas. 
Nopietnos gadījumos grozīšanu noraida, 
ja īstenošanu ir kavējis kāds no šādiem 
iemesliem: 
1) nepareiza pārvaldība;
2) pārkāpumi;
3) krāpšana.

Or. en

Pamatojums

Ja sākotnējā atveseļošanas un noturības plāna grozīšanu ir izraisījusi nepareiza pārvaldība, 
pārkāpumi vai krāpšana, tā būtu jāaizliedz.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti apstiprinātajā atveseļošanas un 
noturības plānā, attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu 
finanšu iemaksas un — attiecīgā 
gadījumā — aizdevuma daļas izmaksas 
pieprasījumu. Dalībvalstis šādus izmaksas 
pieprasījumus var iesniegt Komisijai reizi 
divos gados. Komisija divu mēnešu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai 
ir apmierinoši izpildīti attiecīgie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas 
izklāstīti 17. panta 1. punktā minētajā 
lēmumā. Novērtējuma vajadzībām ņem 

Izpildījusi attiecīgos apstiprinātos 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, kas 
norādīti ar Komisijas deleģēto aktu 
apstiprinātajā atveseļošanas un noturības 
plānā, attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu 
iemaksas un — attiecīgā gadījumā — 
aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu. 
Dalībvalstis šādus izmaksas pieprasījumus 
var iesniegt Komisijai reizi divos gados. 
Komisija divu mēnešu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas novērtē, vai ir 
sasniegti attiecīgie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas izklāstīti 17. panta 
1. punktā minētajā lēmumā. Novērtējuma 
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vērā 17. panta 6. punktā minēto 
operacionālo kārtību. Komisijai var 
palīdzēt eksperti.

vajadzībām ņem vērā 17. panta 6. punktā 
minēto darbības režīmu. Ja ir ziņots par 
pārkāpumiem vai krāpšanu, vai 
tiesiskuma pārkāpumiem, Komisija 
izstrādā novērtējumu par to, kādā mērā ir 
ietekmēta mērķu sasniegšana. Komisijai 
var palīdzēt eksperti.

Or. en

Pamatojums

Maksājumu apturēšanas pamatā ir jābūt Komisijas veiktam novērtējumam. Šī maksājumu 
apturēšana izriet no ziņojumiem par pārkāpumiem, krāpšanu un tiesiskuma neievērošanu. 
Minētie iemesli ir skaidri jānorāda kā pamats Komisijas novērtējuma izstrādei.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, veicot 3. punktā minēto 
novērtējumu, ir konstatējusi, ka 17. panta 
1. punktā minētajā lēmumā noteiktie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji nav 
apmierinoši izpildīti, tā aptur visas finanšu 
iemaksas vai tās daļas izmaksu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt savus apsvērumus 
viena mēneša laikā no Komisijas 
novērtējuma paziņošanas.

Ja Komisija, veicot 3. punktā minēto 
novērtējumu, ir konstatējusi, ka 17. panta 
1. punktā minētajā lēmumā noteiktie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji nav 
sasniegti, tā aptur visas finanšu iemaksas 
vai tās daļas izmaksu. Komisija var 
norādīt, kādi pasākumi ir jāīsteno, lai 
nodrošinātu galīgo un starpposma 
mērķrādītāju sasniegšanu. Attiecīgā 
dalībvalsts var iesniegt savus apsvērumus 
viena mēneša laikā no Komisijas 
novērtējuma paziņošanas.

Or. en

Pamatojums

Komisijai tiek dota iespēja norādīt korektīvās darbības, ko dalībvalsts varētu veikt vai kas tai 
jāveic. Turklāt starpposma un galīgos mērķrādītājus nevar izpildīt, bet tie ir jāsasniedz.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
apmierinošu 17. panta 1. punktā minēto 
starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi.

Apturēšanu atceļ, ja dalībvalsts ir veikusi 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
17. panta 1. punktā minēto starpposma un 
galīgo mērķrādītāju sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības finanšu interešu aizsardzība
1. Dalībvalstis, īstenojot Mehānismu, 
kā atbalsta saņēmējas vai līdzekļu 
aizņēmējas saskaņā ar Mehānismu, veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu Savienības finanšu interešu 
aizsardzību un jo īpaši lai nodrošinātu, ka 
jebkāds atveseļošanas un noturības plāna 
reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākums atbilst 
piemērojamajiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem.
2. Regulas 13. panta 2. punktā un 
19. panta 1. punktā minētie nolīgumi 
paredz, ka dalībvalstīm ir pienākums: 
a) regulāri pārbaudīt, vai sniegtais 
finansējums ir pareizi izmantots saskaņā 
ar visiem piemērojamajiem noteikumiem 
un vai visi atveseļošanas un noturības 
plāna reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumi ir pareizi īstenoti 
saskaņā ar visiem piemērojamajiem 
noteikumiem, cita starpā Savienības un 
valsts tiesību aktiem; 
b) veikt atbilstīgus pasākumus krāpšanas, 
korupcijas un interešu konfliktu 
nepieļaušanai, atklāšanai un novēršanai, 
kā noteikts Finanšu regulas 61. panta 2. 
un 3. punktā, un sākt tiesvedību, lai 
atgūtu nelikumīgi piesavinātus līdzekļus, 
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arī saistībā ar jebkādu atveseļošanas un 
noturības plāna reformu un investīciju 
projektu īstenošanas pasākumu;
c) maksājuma pieprasījumam pievienot:
i) pārvaldības deklarāciju, ka līdzekļi ir 
izmantoti paredzētajā nolūkā, ka kopā ar 
maksājuma pieprasījumu iesniegtā 
informācija ir pilnīga, precīza un 
uzticama un ka ieviestās kontroles 
sistēmas dod nepieciešamo garantiju, ka 
līdzekļi ir pārvaldīti saskaņā ar visiem 
piemērojamajiem noteikumiem, un 
ii) īstenoto revīziju un kontroļu 
kopsavilkumu, arī informāciju par 
konstatētajiem trūkumiem un veiktajām 
korektīvajām darbībām;
d) ar atveseļošanas un noturības plāna 
reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumiem saistīto līdzekļu 
izmantošanas revīzijas un kontroles 
nolūkā vākt elektroniskā formātā un 
vienā datubāzē šādu kategoriju datus:
i) līdzekļu galasaņēmēja 
vārds/nosaukums;
ii) līgumslēdzēja un apakšuzņēmēja 
vārds/nosaukums, ja līdzekļu 
galasaņēmējs ir līgumslēdzēja iestāde 
saskaņā ar Savienības vai valsts 
noteikumiem par publisko iepirkumu;
iii) līdzekļu saņēmēja vai līgumslēdzēja 
faktiskā(-o) īpašnieka(-u) vārds(-i), 
uzvārds(-i) un dzimšanas datums, kā 
noteikts 3. panta 6. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2015. gada 
20. maija Direktīvā (ES) 2015/849 par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai vai teroristu finansēšanai;
iv) atveseļošanas un noturības plāna 
reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumu saraksts un 
publiskā finansējuma kopsumma, norādot 
no Mehānisma un citiem Savienības 
fondiem izmaksāto līdzekļu summu;
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e) uzlikt par pienākumu visiem 
atveseļošanas un noturības plānā iekļauto 
reformu un investīciju projektu 
īstenošanas pasākumu saistībā izmaksāto 
līdzekļu galasaņēmējiem vai citām to 
īstenošanā iesaistītajām personām vai 
vienībām skaidri pilnvarot Komisiju, 
OLAF, EPPO un Revīzijas palātu 
izmantot savas tiesības, kā paredzēts 
Finanšu regulas 129. panta 1. punktā, un 
uzlikt tādus pašus pienākumus visiem 
izmaksāto līdzekļu galasaņēmējiem;
f) glabāt uzskaiti un dokumentus saskaņā 
ar Finanšu regulas 132. pantu.
3.  Regulas 13. panta 2. punktā un 
19. panta 1. punktā minētie nolīgumi arī 
paredz Komisijai tiesības proporcionāli 
samazināt saskaņā ar Mehānismu sniegto 
atbalstu un atgūt jebkādu Savienības 
budžetam pienākošos summu vai pieprasīt 
aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, ja ir 
konstatēta krāpšana, korupcija vai 
interešu konflikts, kas skar Savienības 
finanšu intereses, vai ja nav izpildīti 
pienākumi, kas izriet no minētajiem 
nolīgumiem. Pieņemot lēmumu par 
atgūstamo summu, samazinājumu vai 
pirms termiņa atmaksājamo summu, 
Komisija ievēro proporcionalitātes 
principu un ņem vērā krāpšanas, 
korupcijas vai interešu konflikta, kas skar 
Savienības finanšu intereses, vai 
pienākumu neizpildes nopietnību. 
Dalībvalstij tiek dota iespēja iesniegt 
savus apsvērumus, pirms tiek veikts 
samazinājums vai pieprasīta pirmstermiņa 
atmaksa.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
19.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b pants
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Maksājumi galasaņēmējiem
1. Ir noteikts ierobežojums kopējai 
summai, ko saskaņā ar Mehānismu 
investīcijām saņem atbalstu no 
Mehānisma saņemoša ekonomikas 
dalībnieka faktiskais īpašnieks, ja šāds 
īpašnieks ir fiziska persona. Maksimālā 
summa ir 1 000 000 EUR uz vienu 
faktisko īpašnieku. Komisijai tiek ziņots, 
ja maksimālā summa ir pārsniegta. 
Komisija izvērtē katru gadījumu atsevišķi, 
nosakot, vai pienācīgi pamatotos 
gadījumos var atļaut izņēmumu. Komisija 
izstrādā skaidri definētus objektīvus 
kritērijus, kurus bez liekas kavēšanās 
publicē kā dalībvalstu iestādēm domātas 
pamatnostādnes.
2. Komisija digitālajā snieguma 
ziņošanas sistēmā vāc informāciju par 
visiem maksājumiem, kas veikti katram 
saņēmējam, tostarp faktiskajiem 
īpašniekiem, un aprēķina kopējo summu 
attiecībā uz katru faktisko īpašnieku.
3. Snieguma ziņošanas sistēmu 
pielāgo šim nolūkam.

Or. en

Pamatojums

Tiek paredzēti konkrēti noteikumi par maksājumiem, kas saskaņā ar mehānismu tiek veikti 
faktiskajiem īpašniekiem, ne tikai dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt Komisijai pārformulēt sensitīvu 
vai konfidenciālu informācija, kuras 

1. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
atveseļošanas un noturības plānus, kas 
apstiprināti ar Komisijas īstenošanas aktu 
saskaņā ar 17. pantu.
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izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos, lai nodrošinātu 
informētību par attiecīgā atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanai paredzēto 
Savienības finansiālo atbalstu, tostarp 
īstenojot kopīgus komunikācijas 
pasākumus ar attiecīgajām valstu iestādēm.

2. Komisija var iesaistīties 
komunikācijas pasākumos ar skaidri 
redzamu Savienības zīmi, lai nodrošinātu 
informētību par attiecīgā atveseļošanas un 
noturības plāna īstenošanai paredzēto 
Savienības finansiālo atbalstu, tostarp 
īstenojot kopīgus komunikācijas 
pasākumus ar attiecīgajām valstu iestādēm. 
Komisija nodrošina, lai ar Mehānismu 
saistītie izdevumi būtu pamanāmi, un 
tādēļ skaidri norāda, ka projektiem, kas 
saņēmuši atbalstu, ir jāpiešķir zīme “ES 
atveseļošanas iniciatīva”.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņots ar BUDG/ECON grozījumu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija reizi ceturksnī ziņo 
Eiropas Parlamentam par to, ciktāl ir 
izdevies sasniegt atveseļošanas un 
noturības plānos noteiktos starpposma 
mērķrādītājus, un arī par to, kā attiecīgie 
plāni un spēkā esošās Savienības 
programmas cita citu savstarpēji 
papildina.
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Ceturkšņa ziņojumi ietver apgūtā 
Savienības budžeta sadalījumu pa 
dalībvalstīm, un tajos norāda, kuras 
darbības ir saņēmušas Savienības budžeta 
atbalstu, kā arī, izmantojot digitālo 
snieguma ziņošanas sistēmu, saņemtās 
kopējās summas attiecībā uz katru 
galasaņēmēju.

Or. en

Pamatojums

Šis ir ECON un BUDG komitejas referentu ierosināts grozījums, ko atbalsta CONT komitejas 
atzinuma sagatavotāja. Papildus tiek ieviests budžeta izpildes sadalījums pa dalībvalstīm, kas 
ļauj īstenot uzraudzību.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Digitālā snieguma ziņošanas 
sistēma centralizēti apkopo informāciju, 
kas vajadzīga, lai identificētu 
galasaņēmējus un to faktiskos īpašniekus, 
kas saskaņā ar Mehānismu saņem 
finansiālo atbalstu Mehānisma satvarā 
īstenotajām darbībām katrā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu identificēt saskaņā ar mehānismu sniegtā atbalsta saņēmējus, informācija par tiem 
būtu jāglabā vienā centralizētā datubāzē. Tas atvieglinās īstenošanas uzraudzību un 
krāpšanas gadījumā — konstatēšanu, izmeklēšanu un noteikumu pārkāpēju saukšanu pie 
atbildības.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sadaļa par katru dalībvalsti, kurā 
sniegta sīka informācija par to, kā īstenots 
pareizas finanšu pārvaldības princips 
saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gada ziņojumu nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei kā daļu no 
integrētajiem finanšu pārskatatbildības 
ziņojumiem, un tas ietilpst ikgadējā 
budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā 
kā atsevišķa nodaļa Komisijas budžeta 
izpildes apstiprinājuma ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Gada ziņojums par mehānismu un līdz ar to — par paša mehānisma izmantošanu ir daļa no 
Parlamenta vadītās Komisijas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras.


