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ĪSS PAMATOJUMS

Nopietnās ekonomiskās sekas, kas skars Eiropas ekonomiku, būs izaugsmes perspektīvu 
mazināšanās vidēji ilgā laikā un ievērojama faktiskās izaugsmes palēnināšanās 2009. un 
2010. gadā. Šīs sliktās ekonomiskās perspektīvas negatīvi ietekmēs valsts finanses 
dalībvalstīs. Turklāt var tikt nopietni traucēta to nosacījumu izpilde, uz kuriem pamatojas 
kohēzijas politikas īstenošana un saskaņā ar kuriem struktūrfondu mobilizēšanai ir 
nepieciešams valsts līdzfinansējums. 

Šajā situācijā ir jāpielāgo daži pašlaik spēkā esošie noteikumi, lai paātrinātu ieguldījumu 
projektu īstenošanu un Kopienas līdzekļu piešķiršanu ES dalībvalstu un to reģionu 
ekonomikai.
Šajos noteikumos ietilpst noteikumi par avansa maksājumiem, noteikumi par izdevumu 
deklarācijām un noteikumi par izdevumu atbilstību un finansēšanas vadības instrumentiem.
Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai dalībvalstis varētu pilnībā izmantot spēkā 
esošo elastīguma iespēju, tostarp, vajadzības gadījumā grozot vai vienkāršojot programmas, 
lai tās pielāgotu jaunajām prasībām.

Komisijas ierosinātie grozījumi Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu, cenšas kompensēt ekonomiskās krīzes negatīvo ietekmi, lai īstermiņā paātrinātu fondu 
īstenošanu reālās ekonomikas labā, jo īpaši pastiprināti atbalstot MVU.

Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija ierosina:
– paplašināt darbības jomu 44. pantam par finansēšanas vadības instrumentiem attiecībā 

uz Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Investīciju fonda (EIF) intervenci, 
atbalstot dalībvalstis darbības programmu sagatavošanā un īstenošanā;

– grozīt 56. pantu par izdevumu atbilstību, lai skaidrāk noteiktu iespēju veikt netiešo 
izmaksu maksājumus pēc vienotas likmes un ieviestu iespēju ieguldījumus natūrā 
uzskatīt par atbilstīgiem izdevumiem fondu izveides laikā un ieguldot tajos;

– grozīt noteikumus par izdevumu deklarācijām: i) attiecībā uz lielajiem projektiem atcelt 
aizliegumu iekļaut šādiem projektiem radušos izdevumus starpposma maksājumu 
pieprasījumos, pirms Komisija ir apstiprinājusi lielo projektu, un ii) attiecībā uz valsts 
atbalstu Līguma 87. panta nozīmē atcelt 35 % ierobežojumu, kas līdz šim attiecās uz 
avansa maksājumiem, ko atbalsta saņēmējam izmaksā iestāde, kas piešķir atbalstu, 
tādējādi ļaujot izmaksāt līdz pat 100 %; pārējie noteikumi netiek mainīti;

– palielināt trešo avansa maksājuma daļu (2009) par 2 % attiecībā uz struktūrfondiem tām 
dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, izveidot 
trešo daļu (2009) 2,5 % apmērā attiecībā uz struktūrfondiem tām dalībvalstīm, kas pirms 
2004. gada 1. maija pievienojās toreizējai Eiropas Savienībai; attiecībā uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi, ja vismaz viens no programmas dalībniekiem ir 
dalībvalsts, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, 
2009. gadā piešķirt papildu avansa maksājumu 2 % apmērā.
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Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.
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