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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz 
atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus
(COM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (COM(2008)0558),

– ņemot vērā Padomes lūgumu (C6-0000/2008) dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 
161. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 75. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ieteikumu (A6-0000/2008),

1. sniedz piekrišanu par priekšlikumu Padomes regulai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Piemērojot Regulas Nr. 1083/2006 55. panta noteikumus attiecībā uz “projektu, no kura gūst 
ieņēmumus”, tika konstatēts, ka ir grūtības šos noteikumus efektīvi īstenot.
Faktiski gadījumos, kad saskaņā ar šiem noteikumiem īsteno mazus projektus, kurus 
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds, vai veic darbības, 
kuras līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (ESF), vai veic atbilstošās pārraudzības procedūras 
– ieņēmumus var ņemt vērā līdz pat trim gadiem pēc darbības programmas slēgšanas –
administratīvie izdevumi, šķiet, ir nesamērīgi lieli salīdzinājumā ar maksājamām summām, 
turklāt tiek radīts risks programmas īstenošanai.
Komisijai bija jānovērš iespēja, ka dalībvalstis cenšas risināt minētās grūtības, interpretējot 
55. panta noteikumus, jo tas izrādījās juridiski neiespējami.
Tāpēc, pamatojoties uz sarunām ar dalībvalstīm, Komisija uzskata, ka ir nepieciešams grozīt 
Regulas Nr. 1083/2006 55. panta 5. punktu, ietverot tikai divus nosacījumus, proti, izslēdzot 
no 55. panta darbības jomas tās darbības, kuras līdzfinansē ESF, un attiecībā uz ERAF vai 
Kohēzijas fonda līdzfinansētajām darbībām nosakot finansējuma slieksni, kuru nesasniedzot 
šīs darbības arī tiek izslēgtas no 55. panta darbības jomas. Abi nosacījumi ļautu aprēķināt 
maksimālos atbilstīgos izdevumus un nodrošinātu uzraudzību. Citi 55. panta nosacījumi 
netiek mainīti.

Turklāt, tā kā ir būtiski garantēt, ka visā programmas darbības laikā attiecīgo projektu 
īstenošanai tiek piemēroti kopēji noteikumi, tiek iekļauta šī retrospektīvā klauzula, lai 
grozītais pants stātos spēkā 2006. gada 1. augustā. 
Samazinot administratīvo izdevumu slogu un padarot to samērīgu, šie tehniskie grozījumi pēc 
iespējas vienkāršotu to projektu pārvaldību, no kuriem gūst ieņēmumus.
Turklāt grozītais 55. pants noteikti ļaus vieglāk īstenot un uzraudzīt vidēja lieluma darbības 
racionālās politikas jomās, piemēram, vides aizsardzībā, sociālās iekļaušanas veicināšanā, 
pētījumu, konkurētspējas, inovāciju un enerģētikas attīstībā, tādējādi uzlabojot struktūrfondu 
izmantošanu un lietderību.
Tā kā tas nerada nekādu ietekmi uz budžetu, būtu steidzami jāpieņem lēmums, lai 
dalībvalstīm un galīgajiem saņēmējiem pēc iespējas saīsinātu juridiskās nenoteiktības un 
nevienādas interpretācijas periodu, kurš varētu novest pie tā, ka tiek kavēta projektu 
iesniegšana un tādējādi arī darbības programmu ieviešana.
Visbeidzot, pašreizējā labā prakse attiecībā uz iestāžu savstarpējo sadarbību ir labs piemērs 
tam, kā Eiropas pilsoņu interesēs var efektīvi vienkāršot esošos struktūrfondu noteikumus. Šie 
jaunie noteikumi noteikti sekmēs labāku atbilstību tām prioritātēm, kas izvirzītas pašreizējam
un turpmākajiem plānošanas periodiem.
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