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* 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, ar ko laikposmam no 
2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza 
Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2015)0701),

– 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-
0373/2015),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 16. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 7. aprīļa atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 
komitejas, Budžeta komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, 
Zivsaimniecības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A8-
0374/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

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

1 OV C 177, 18.5.2016., 47. lpp.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) LESD 174. pantā ir noteikts, ka 
Savienībai ir jāizstrādā un jāveic 
darbības, kas stiprina tās ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju un jo īpaši 
tiecas mazināt reģionālās atšķirības.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Reformas pēc savas būtības ir 
sarežģīti procesi, kuriem ir nepieciešamas 
ļoti specifiskas zināšanas un prasmes visos 
ķēdes posmos. Strukturālu reformu 
veikšana dažādās sabiedriskās kārtības 
jomās ir grūts uzdevums, jo bieži paiet 
zināms laiks, līdz to ieguvumi kļūst jūtami. 
Tāpēc izšķiroša ir agrīna un efektīva 
reformu izstrāde un īstenošana neatkarīgi 
no tā, vai tas attiecas uz krīzes skartu vai 
strukturāli vāju ekonomiku. Šajā kontekstā 
atbalsts, ko Savienība sniedza tehniskās 
palīdzības veidā, pēdējos gados ir bijis ļoti 
nozīmīgs Grieķijas un Kipras ekonomikas 
korekciju procesa atbalstīšanā.

(4) Reformas pēc savas būtības ir 
sarežģīti procesi, kuriem ir nepieciešamas 
ļoti specifiskas zināšanas un prasmes visos 
ķēdes posmos, kā arī vairāklīmeņu 
sadarbība un ilgtermiņa redzējums. 
Strukturālu reformu veikšana dažādās 
sabiedriskās kārtības jomās ir grūts 
uzdevums, jo bieži paiet zināms laiks, līdz 
to ietekme kļūst jūtama. Tāpēc izšķiroša ir 
savlaicīga un efektīva reformu izstrāde un 
īstenošana neatkarīgi no tā, vai tas attiecas 
uz krīzes skartu vai strukturāli vāju 
ekonomiku. Šajā kontekstā atbalsts, ko 
Savienība sniedza tehniskās palīdzības 
veidā, pēdējos gados ir bijis nozīmīgs 
Grieķijas un Kipras ekonomikas korekciju 
procesa atbalstīšanā. Lai Strukturālo 
reformu atbalsta programma 
(Programma) būtu sekmīga, ir būtiski 
svarīgi, lai gādību par strukturālajām 
reformām uzņemtos uz vietas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dalībvalstīm varētu būt noderīgs 
atbalsts problēmu risināšanā attiecībā uz 
strukturālo reformu izstrādi un īstenošanu. 
Šo problēmu iemesls var būt dažādi faktori, 
tostarp ierobežota administratīvā un 
institucionālā spēja vai Savienības tiesību 
aktu neatbilstīga piemērošana un 
īstenošana.

(5) Dalībvalstīm varētu būt noderīgs 
atbalsts problēmu risināšanā attiecībā uz 
izaugsmei labvēlīgu strukturālo reformu 
izstrādi un īstenošanu saskaņā ar 
Savienības ekonomikas un sociālajiem 
mērķiem, tostarp atbalsts ekonomikas 
izaugsmei, ilgtspējīgu darbvietu radīšanu, 
kā arī stabilu ieguldījumu un sociālās 
attīstības veicināšanu. Šo problēmu 
iemesls var būt dažādi faktori, piemēram, 
ierobežota administratīvā un institucionālā 
spēja vai to Savienības tiesību aktu 
neatbilstīga piemērošana un/ vai aizkavēta 
īstenošana, kas paredzēti gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
atbalstam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienībai ir ilgstoši uzkrāta 
pieredze specifiska atbalsta sniegšanā 
dalībvalstu valsts pārvaldes struktūrām un 
citām iestādēm attiecībā uz spēju 
veidošanu un līdzīgām darbībām konkrētās 
nozarēs (piemēram, nodokļu, muitas un 
mazo un vidējo uzņēmumu nozarē), kā arī 
saistībā ar kohēzijas politikas īstenošanu. 
Pieredze, ko Savienība guvusi, palīdzot 
valsts iestādēm veikt reformas, būtu 
jāizmanto, lai stiprinātu Savienības spēju 
sniegt dalībvalstīm atbalstu. Proti, ir 
vajadzīga visaptveroša un integrēta rīcība, 
lai sniegtu atbalstu tām dalībvalstīm, kuras 
veic izaugsmi veicinošas reformas un šajā 
saistībā pieprasa palīdzību no Savienības.

(6) Savienībai ir ilgstoši uzkrāta 
pieredze ar konkrētiem pasākumiem un 
pastāvošu finansējumu specifiska atbalsta 
sniegšanā dalībvalstu valsts pārvaldes 
struktūrām un citām iestādēm attiecībā uz 
spēju veidošanu un līdzīgām darbībām 
konkrētās nozarēs (piemēram, nodokļu, 
muitas un mazo un vidējo uzņēmumu 
nozarē), kā arī jo īpaši saistībā ar kohēzijas 
politikas īstenošanu. Pieredze, ko 
Savienība guvusi, palīdzot valsts iestādēm 
veikt reformas, būtu jāizmanto, lai 
stiprinātu Savienības spēju sniegt 
dalībvalstīm atbalstu. Proti, pastāv un ir 
vajadzīga visaptveroša un integrēta rīcība, 
lai sniegtu atbalstu tām dalībvalstīm, kuras 
veic izaugsmi veicinošas reformas un šajā 
saistībā pieprasa palīdzību no Savienības.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Eiropas Revīzijas palātas Īpašajā 
ziņojumā (19/2015) „Lai uzlabotu 
tehniskās palīdzības sniegšanu Grieķijai, 
lielāka uzmanība jāpievērš rezultātiem” ir 
ietverti noderīgi ieteikumi attiecībā uz 
Komisijas tehniskās palīdzības sniegšanu 
dalībvalstīm, kuri būtu jāņem vērā, 
nodrošinot atbalstu saskaņā ar 
Programmu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju sagatavot un īstenot 
izaugsmi veicinošas administratīvas un 
strukturālas reformas, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā. Programma ir 
paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 
sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 
atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 
uzlabot Eiropas konkurētspēju un sekmēt 
ieguldījumus reālajā ekonomikā.

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
programma, kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju izstrādāt un īstenot 
izaugsmi veicinošas administratīvas un 
strukturālas reformas un izveidot saskaņu 
ar valstu un reģionālās attīstības 
stratēģijām, tostarp sniedzot palīdzību 
Savienības fondu, jo īpaši Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu (ESI 
fondu) un programmu, efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā. Programma ir 
paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 
sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 
atveseļošanos, ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un darbvietu 
radīšanu, garantēt augsta līmeņa sociālo 
aizsardzību un kvalitatīvus veselības un 
izglītības pakalpojumus, izskaust 
nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī 
uzlabot Eiropas konkurētspēju un 
produktivitāti un sekmēt ilgtspējīgus 
ieguldījumus reālajā ekonomikā.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma atbalsts saskaņā ar 
programmu būtu jāsniedz tādās jomās kā, 
piemēram, budžets un nodokļi, 
sabiedriskās funkcijas, institucionālas un 
administratīvas reformas, tieslietu sistēma, 
krāpšanas novēršana, korupcijas 
apkarošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana, uzņēmējdarbības 
vide, privātā sektora attīstība, ieguldījumi, 
konkurence, publiskais iepirkums, 
privatizācijas procedūras, finansējuma 
pieejamība, tirdzniecība, ilgtspējīga 
attīstība, inovācija, izglītība un apmācība, 
darba tirgus politika, sabiedrības veselība, 
patvēruma un migrācijas politika, 
lauksaimniecība un lauku attīstība, kā arī 
finanšu nozares politika.

(8) Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma atbalsts saskaņā ar 
programmu būtu jāsniedz tādās jomās kā, 
piemēram, kohēzija un pilsētplānošana, 
budžets un nodokļi, sabiedriskās funkcijas, 
institucionālas un administratīvas reformas, 
teritoriālā organizācija, tieslietu sistēma, 
krāpšanas novēršana, korupcijas 
apkarošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana, pasākumi cīņai 
pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
uzņēmējdarbības vide, privātā sektora 
attīstība, partnerības ieguldījumu 
piesaistei, konkurence, publiskais 
iepirkums, lielāka publiskā sektora 
iesaistīšanās uzņēmumos un privatizācijas 
procedūras, kur tas vajadzīgs, finansējuma 
pieejamība, investīcijas, tirdzniecība, 
ilgtspējīga attīstība, inovācija, valsts 
izglītības un apmācības sistēmu 
uzlabošana, darba tirgus politika, kā arī 
sabiedrības veselības aprūpes sistēmas, 
patvēruma un migrācijas politika, 
lauksaimniecība un lauku attīstība, 
zivsaimniecība un finanšu nozares politika.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalībvalstīm būtu jāparedz iespēja 
Komisijai programmas ietvaros pieprasīt 
atbalstu reformu īstenošanai ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā, jo īpaši 
saistībā ar Eiropas pusgada ietvaros 
izstrādātajiem konkrētai valstij 
adresētajiem ieteikumiem, darbībām 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 

(9) Dalībvalstīm būtu jāparedz iespēja 
Komisijai programmas ietvaros pieprasīt 
atbalstu reformu izstrādei un īstenošanai 
ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā, 
jo īpaši saistībā ar attiecīgajiem Eiropas 
pusgada ietvaros izstrādātajiem konkrētai 
valstij adresētajiem ieteikumiem, darbībām 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
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īstenošanu, kā arī saistībā ar ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanu. 
Dalībvalstīm būtu arī jāparedz iespēja 
pieprasīt atbalstu saistībā ar reformām, ko 
tās veic pēc savas iniciatīvas, lai panāktu 
ilgtspējīgus ieguldījumus, izaugsmi un 
darbvietu radīšanu.

īstenošanu, kā arī saistībā ar ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanu. 
Dalībvalstīm būtu arī jāparedz iespēja 
pieprasīt atbalstu saistībā ar reformām, ko 
tās veic pēc savas iniciatīvas, lai panāktu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, piesaistītu ilgtspējīgus 
ieguldījumus un sekmētu izaugsmi, 
darbvietu radīšanu un konkurētspēju. 
Komisijai būtu jāsniedz norādījumi par 
atbalsta pieprasījumā iekļaujamajiem 
galvenajiem elementiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē , ņemot vērā pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, un sniedzamais 
atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 
problēmu neatliekamību, apmēru un 
intensitāti, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 
dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 
atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 
apmērs, kā arī kopējais finansējums 
šādam atbalstam, ņemot vērā Savienības 
fondu vai citu Savienības programmu 
finansētās esošās darbības un pasākumus.

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē, ņemot vērā subsidiaritātes, 
solidaritātes, pārredzamības, vienlīdzīgas 
attieksmes un pareizas finanšu pārvaldības 
principus, un sniedzamais atbalsts 
jānosaka, balstoties uz konstatēto problēmu 
neatliekamību, apmēru, smagumu un 
intensitāti, iecerētās reformas 
pamatojumu, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
Par partnerības principa piemērošanu 
vajadzētu būt atbildīgai attiecīgajai 
dalībvalstij. Pamatojoties uz šo analīzi un 
ņemot vērā no Savienības fondiem vai 
Savienības programmām finansētās 
esošās darbības un pasākumus, Komisijai 
būtu jāpanāk vienošanās ar attiecīgo 
dalībvalsti par sniedzamā atbalsta 
prioritārajām jomām, mērķiem, 
orientējošu izpildes grafiku, apmēru, kā 
arī aptuveno kopējo finansiālo 
ieguldījumu šādam atbalstam, un tas 
jāiekļauj sadarbības un atbalsta plānā. 
Tiklīdz saņemts atbalsta pieprasījums 
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saskaņā ar Programmu, par to, kā arī par 
Komisijas veikto analīzi tūlīt pilnībā 
jāinformē Eiropas Parlaments. Komisijai 
būtu pēc iespējas ātrāk jāiesniedz 
sadarbības un atbalsta plāns Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Komisijai ar tās dalībvalsts 
piekrišanu, kura vēlas saņemt atbalstu, 
būtu jāspēj atbalsta sniegšanu organizēt 
sadarbībā ar starptautiskām 
organizācijām, kā tas paredzēts šajā 
regulā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.b) Dalībvalstij, kas vēlas saņemt 
atbalstu, attiecībā uz konkrētu atbalsta 
jomu vai jomām vajadzētu būt iespējai 
izveidot partnerību ar vienu vai vairākām 
dalībvalstīm kā reformu partneriem, kuri 
palīdz formulēt stratēģiju, reformas 
ceļvežus, izstrādāt augstas kvalitātes 
palīdzību vai uzraudzīt stratēģijas un 
projektu īstenošanu. Lai arī par reformām 
atbildīga ir dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu, reformu partneri vai citas 
dalībvalstis, kas atbalstu sniedz, var 
sekmēt programmas veiksmīgu 
īstenošanu. Eiropas Parlamentam 
vajadzētu būt pilnībā informētam par 
reformu partneru iesaistīšanos un to lomu 
sadarbības un atbalsta plānā.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Komisijas paziņojumos „ES 
budžeta pārskatīšana”13 un „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020”14 ir uzsvērts, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 
darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 
Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 
salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 
līmenī. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 
programmu veiktajām atbalsta darbībām 
būtu jānodrošina papildināmība un 
sinerģija ar citām programmām un 
politikas virzieniem valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī. Darbībām 
programmas ietvaros būtu jānodrošina 
iespēja izstrādāt un īstenot risinājumus, 
kuri novērš valsts mēroga problēmas, kam 
ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
ietekme, un ar kuriem panāk Savienības 
tiesību aktu konsekventu un saskanīgu 
īstenošanu. Papildus tam šīm darbībām 
būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt 
uzticēšanos un sekmēt sadarbību ar 
Komisiju un starp dalībvalstīm. Turklāt 
Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj 
nodrošināt platformu labas prakses 
nodošanai un savstarpējai apmaiņai līdzīgu 
valstu vidū, kā arī piesaistīt ekspertu 
zināšanas.

(11) Komisijas paziņojumos „ES 
budžeta pārskatīšana”13 un „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020”14 ir uzsvērts, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 
pasākumiem un darbībām, kurām ir 
skaidra Eiropas mēroga pievienotā vērtība, 
t. i., darbībām, ar kurām Savienības dalība 
var radīt papildu vērtību, salīdzinot ar 
darbību tikai dalībvalstu līmenī. Ņemot 
vērā minēto, saskaņā ar programmu 
veiktajām atbalsta darbībām un 
pasākumiem būtu jānodrošina 
papildināmība un sinerģija ar citām 
programmām un politikas virzieniem 
reģionālajā, valsts un Savienības līmenī, 
kā izklāstīts ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 
izveidotajā vienotajā stratēģiskajā satvarā, 
kā arī atbilstīgā gadījumā — 
starptautiskajā līmenī. Darbībām un 
pasākumiem, ko veic programmas 
ietvaros, būtu jānodrošina iespēja izstrādāt 
un īstenot risinājumus, kuri novērš valsts 
mēroga problēmas, kam ir pārrobežu vai 
Savienības mēroga ietekme, un ar kuriem 
panāk Savienības tiesību aktu konsekventu 
un saskanīgu īstenošanu. Papildus tam šīm 
darbībām būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt 
uzticēšanos un sekmēt sadarbību ar 
Komisiju un starp dalībvalstīm. Turklāt 
Savienība spēj nodrošināt platformu labas 
prakses nodošanai un savstarpējai apmaiņai 
līdzīgu valstu vidū, kā arī piesaistīt 
ekspertu zināšanas, lai izstrādātu 
pieprasītājas dalībvalsts konkrētajai 
situācijai piemērotus risinājumus.

__________________ __________________
13 COM(2010) 700, 2010. gada 19. 
oktobris.

13 COM(2010) 700, 2010. gada 19. 
oktobris.

14 COM(2011) 500 galīgā redakcija, 2011. 14 COM(2011) 500 galīgā redakcija, 2011. 
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gada 29. jūnijs. gada 29. jūnijs.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Ar šo regulu paredz finansējumu 
visam programmas laikposmam, un tas 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ikgadējās budžeta procedūras laikā ir 
galvenā atsauces summa atbilstīgi 
17. punktam Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas 2013. gada 
2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta 
disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos 
un pareizu finanšu pārvaldību1a. 
Programmas finansēšanu, pēc Komisijas 
iniciatīvas pārvietojot piešķīrumus no 
tehniskās palīdzības, var uzskatīt tikai par 
vienreizēju risinājumu, kam nevajadzētu 
radīt precedentu attiecībā uz turpmāko šīs 
jomas iniciatīvu finansējumu. Iespējamā 
tiesību akta priekšlikumā par 
programmas pagarināšanu saskaņā ar 
jauno daudzgadu finanšu shēmu 
vajadzētu ietvert atsevišķu jaunu 
piešķīrumu, kas paredzēts tieši šai 
programmai.
___________________
1a OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstīm, kas pieprasa atbalstu, 
būtu jāparedz iespēja piedalīties 
programmas finansēšanā ar papildu 
līdzekļiem. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
1303/2013 iespēja pārvietot resursus, kas 

(14) Dalībvalstīm, kas pieprasa atbalstu, 
vajadzētu būt iespējai piedalīties 
programmas finansēšanā ar papildu 
līdzekļiem. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
1303/2013 iespēja pārvietot resursus, kas 
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paredzēti tehniskajai palīdzībai pēc 
dalībvalsts iniciatīvas, pašlaik attiecas tikai 
uz tām dalībvalstīm, kurām ir īslaicīgas 
budžeta grūtības. Tāpēc Regula (ES) Nr. 
1303/2013 būtu jāgroza, lai atļautu visām 
dalībvalstīm finansiāli piedalīties 
programmā. Uz Savienības budžetu 
pārvietotie resursi būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu darbības, kas attiecīgajās 
dalībvalstīs sekmē gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi vai konkrētu fondu 
mērķus.

paredzēti tehniskajai palīdzībai pēc 
dalībvalsts iniciatīvas, pašlaik attiecas tikai 
uz tām dalībvalstīm, kurām ir īslaicīgas 
budžeta grūtības. Tāpēc Regula (ES) Nr. 
1303/2013 būtu jāgroza, lai atļautu visām 
dalībvalstīm finansiāli piedalīties 
programmā. Uz Savienības budžetu 
pārvietotie resursi būtu jāizmanto, lai, 
uzlabojot fondu efektivitāti un lietderību 
un apgūstot tos lielākā apmērā, atbalstītu 
darbības, kas attiecīgajās dalībvalstīs 
sekmē gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi vai konkrētu fondu mērķus. 
Dalībvalstīm būtu brīvprātīgi jāizlemj, vai 
atvēlēt daļu resursu strukturālo reformu 
atbalstam.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šī regula būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Eiropas 
Savienības gada budžetam18. Komisijai 
būtu jāpieņem daudzgadu darba 
programmas, kurās ir noteikti sasniedzamie 
politikas mērķi, atbalsta paredzamie 
rezultāti un finansēšanas prioritātes 
attiecīgajās politikas jomās. Šie elementi 
būtu jāprecizē gada darba programmās, kas 
tiek pieņemtas ar īstenošanas aktiem.

(15) Šī regula būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Eiropas 
Savienības gada budžetam18. Komisijai 
būtu jāpieņem daudzgadu darba 
programmas, kurās ir noteikti sasniedzamie 
sociālie, politiskie un ekonomiskie mērķi, 
atbalsta paredzamie rezultāti un 
finansēšanas prioritātes attiecīgajās 
politikas jomās. Šie elementi būtu jāprecizē 
gada darba programmās.

__________________ __________________
18Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 
25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
un par Padomes Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 
26.10.2012., 1. lpp.).

18Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 
25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
un par Padomes Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 
26.10.2012., 1. lpp.).
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā to, cik būtiski ir uzturēt 
dalībvalstu centienus ieplānot un īstenot 
strukturālas, institucionālas un 
administratīvas reformas, ir jāatļauj 
līdzfinansējuma likme 100 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām, lai sasniegtu 
programmas mērķus, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principiem.

(16) Ņemot vērā to, cik būtiski ir uzturēt 
dalībvalstu centienus ieplānot un īstenot 
strukturālas, institucionālas un 
administratīvas reformas, dotācijām ir 
jāatļauj līdzfinansējuma likme līdz 100 % 
apmērā no attiecināmajām izmaksām, lai 
sasniegtu programmas mērķus, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību līdzfinansējuma un 
bezpeļņas principiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamības iemeslu gadījumā, kad ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, piemēram, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai dalībvalsts ekonomisko 
vai sociālo situāciju nopietni skar tādi 
būtiski apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt, 
Komisijai būtu jādod iespēja pēc 
dalībvalsts pieprasījuma pieņemt īpašus 
pasākumus, kas attiecas uz ierobežotu gada 
darba programmas daļu un atbilst 
programmā noteiktajiem mērķiem un 
atļautajām darbībām, lai tādējādi atbalstītu 
valsts iestādes neatliekamo vajadzību 
risināšanā.

(17) Neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamības iemeslu gadījumā, kad ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, piemēram, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai dalībvalsts ekonomisko 
vai sociālo situāciju nopietni skar tādi 
būtiski apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt, 
Komisijai būtu jādod iespēja pēc tās 
dalībvalsts, kura vēlas saņemt atbalstu, 
pieprasījuma steidzamības kārtā pieņemt 
īpašus pasākumus, kas attiecas uz 
ierobežotu gada darba programmas daļu, 
un uz ierobežotu periodu, kas nepārsniedz 
sešus mēnešus, saskaņā ar programmā 
noteiktajiem mērķiem un atļautajām 
darbībām, lai tādējādi atbalstītu valsts 
iestādes neatliekamo vajadzību risināšanā. 
Eiropas Parlamentam vajadzētu būt 
pilnībā informētam par šādu īpašo 
pasākumu pieņemšanu.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskaņotu piešķiršanu no Savienības 
budžeta un pareizas finanšu pārvaldības 
principa ievērošanu, saskaņā ar šo 
programmu veicamajām darbībām būtu 
jāpapildina Savienības pašreizējās 
programmas, vienlaikus nepieļaujot vienu 
un to pašu izdevumu divkāršu finansēšanu. 
Komisijai un konkrētajai dalībvalstij savu 
attiecīgo pienākumu ietvaros visos procesa 
posmos jo īpaši būtu jānodrošina efektīva 
koordinācija Savienības un dalībvalstu 
līmenī, lai panāktu konsekvenci, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, no kuriem 
attiecīgajās dalībvalstīs tiek atbalstītas 
darbības, kurām ir ciešas saiknes ar šo 
programmu, it īpaši ar pasākumiem, kas 
dalībvalstīs tiek finansēti no Savienības 
fondiem.

(18) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu, 
saskaņotu un pārredzamu piešķiršanu no 
Savienības budžeta un pareizas finanšu 
pārvaldības principa ievērošanu, saskaņā ar 
šo programmu veicamajām darbībām būtu 
jāpapildina Savienības pašreizējās 
programmas, jābūt saskaņotām ar tām, 
neaizstājot tās, vienlaikus nepieļaujot 
vienu un to pašu izdevumu divkāršu 
finansēšanu. Komisijai un konkrētajai 
dalībvalstij savu attiecīgo pienākumu 
ietvaros visos procesa posmos jo īpaši būtu 
jānodrošina efektīva koordinācija 
Savienības un dalībvalstu līmenī, lai 
panāktu konsekvenci, papildināmību un 
sinerģiju starp finansējuma avotiem, no 
kuriem attiecīgajās dalībvalstīs tiek 
atbalstītas darbības, kurām ir ciešas saiknes 
ar šo programmu, it īpaši ar pasākumiem, 
kas dalībvalstīs tiek finansēti no Savienības 
fondiem un Savienības programmām. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija nodrošinātu 
papildināmību un sinerģiju ar to atbalstu, 
ko sniedz attiecīgās starptautiskās 
organizācijas.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Savienības finanšu intereses būtu 
jāaizsargā, veicot samērīgus pasākumus 
visā izdevumu ciklā, tostarp novēršot, 
atklājot un izmeklējot pārkāpumus, 
atgūstot zaudētos, nepamatoti izmaksātos 
vai nepareizi izlietotos līdzekļus un 
vajadzības gadījumā piemērojot sodus.

(19) Savienības finanšu intereses būtu 
jāaizsargā, veicot samērīgus pasākumus 
visā izdevumu ciklā, tostarp novēršot, 
atklājot un izmeklējot pārkāpumus, 
atgūstot zaudētos, nepamatoti izmaksātos 
vai nepareizi izlietotos līdzekļus un 
vajadzības gadījumā piemērojot 
administratīvas un finansiālas sankcijas 
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saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai atvieglinātu programmas 
izvērtēšanu, jau pašā sākumā būtu 
jāizveido pienācīga sistēma programmas 
sasniegto rezultātu uzraudzībai. Būtu jāveic 
starpposma izvērtējums, kurā analizē 
programmas mērķu sasniegšanu, tās 
efektivitāti un pievienoto vērtību Eiropas 
līmenī. Noslēguma izvērtējumā papildus 
būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā 
programmas ilgtermiņa ietekme un 
ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu jābalsta uz 
rādītājiem, ar kuriem mēra programmas 
ietekmi.

(20) Lai atvieglinātu programmas 
izvērtēšanu, jau pašā sākumā būtu 
jāizveido pienācīga, pārredzama sistēma 
darbību īstenošanas un programmas 
sasniegto rezultātu uzraudzībai. Būtu 
jāsagatavo ikgadējs uzraudzības ziņojums 
par programmas īstenošanu, kurā būtu 
iekļauta to kritēriju piemērošanas analīze, 
ar kuriem novērtē atbalsta pieprasījumu, 
jāveic starpposma izvērtējums, kurā analizē 
programmas mērķu sasniegšanu, tās 
efektivitāti un pievienoto vērtību Eiropas 
līmenī, kā arī novērtējums par 
programmas turpināšanu nākamajā 
finanšu plānošanas periodā, tostarp tās 
iespējamo pagarināšanu un alternatīviem 
finansējuma avotiem. Ex post izvērtējumā 
papildus būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā 
programmas ilgtermiņa ietekme un 
ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu jābalsta uz 
iepriekš noteiktiem rādītājiem, ar kuriem 
mēra programmas ietekmi.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai, ņemot vērā programmas 
īstenošanas laikā gūto pieredzi, pielāgotu 
to rādītāju sarakstu, ar kuriem mēra 
programmas mērķu sasniegšanu, Komisijai 
attiecībā uz saraksta grozīšanu būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

(21) Lai, ņemot vērā programmas 
īstenošanas laikā gūto pieredzi, pielāgotu 
to rādītāju sarakstu, ar kuriem mēra 
programmas mērķu sasniegšanu, un 
papildinātu šo regulu, Komisijai attiecībā 
uz saraksta grozīšanu un daudzgadu darba 
programmu pieņemšanu būtu jādeleģē 
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darbību 290. pantu. Īpaši būtiski ir tas, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar LESD 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās ar dažādām 
ieinteresētajām personām, 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.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai 
attiecībā uz daudzgadu darba programmu 
un gada darba programmu pieņemšanu, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai.

(22) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai 
attiecībā uz gada darba programmu 
pieņemšanu, atbilstīgi LESD 291. pantam 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Minētās pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 
182/2011411a. Gada darbības programmu 
pieņemšanai būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. 
gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 
182/2011, 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.).
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, sekmēt institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas 
dalībvalstīs, sniedzot valsts iestādēm 
atbalstu, kas paredzēts pasākumiem, kuru 
nolūks ir reformēt iestādes, pārvaldību, 
pārvaldi, ekonomikas un sociālo nozari, 
tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 
dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, jo par 
atbalsta apmēru tiks panākta savstarpēja 
vienošanās ar attiecīgo dalībvalsti.

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, sekmēt institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas, 
par kuru īstenošanu pieņemts lēmums, 
vienojoties ar dalībvalstīm, sniedzot valsts 
iestādēm atbalstu, kas noteikts šai regulā 
un paredzēts pasākumiem, kuru nolūks ir 
reformēt iestādes, pārvaldības struktūras 
vai valsts pārvaldi, ekonomikas un sociālo 
nozari, tostarp sniedzot palīdzību 
Savienības fondu efektīvā un lietderīgā 
izmantošanā, nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, bet tās mēroga un 
iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, jo par 
atbalsta apmēru tiks panākta savstarpēja 
vienošanās ar attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas.

1. „Saņēmēja dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kas saņem atbalstu no 
Savienības saskaņā ar šo programmu;

1. „Saņēmēja dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kas pieprasa un saņem atbalstu 
no Savienības saskaņā ar šo programmu;

2. „Savienības fondi” ir Eiropas 
Strukturālie un investīciju fondi, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 1. pantā, 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām, kas izveidots ar Eiropas 

2. „Savienības fondi” ir Eiropas 
Strukturālie un investīciju fondi, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 1. pantā, 
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām, kas izveidots ar Eiropas 
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Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
223/201419, Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fonds, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
516/201420, finansiālā atbalsta instruments 
policijas sadarbībai, noziedzības 
novēršanai un apkarošanai un krīžu 
pārvarēšanai, kas kā daļa no Iekšējās 
drošības fonda izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
513/201421, un finansiāla atbalsta 
instruments ārējām robežām un vīzām, kas 
kā daļa no Iekšējās drošības fonda 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 515/201422.

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
223/201419, Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fonds, kas izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
516/201420, finansiālā atbalsta instruments 
policijas sadarbībai, noziedzības 
novēršanai un apkarošanai un krīžu 
pārvarēšanai, kas kā daļa no Iekšējās 
drošības fonda izveidots ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
513/201421, un finansiāla atbalsta 
instruments ārējām robežām un vīzām, kas 
kā daļa no Iekšējās drošības fonda 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 515/201422.

2.a “valsts iestāde” ir viena vai 
vairākas valsts iestādes, tostarp reģionālā 
un vietējā līmeņa iestādes, kas darbojas 
saskaņā ar dalībvalsts institucionālo un 
tiesisko sistēmu un partnerības principu, 
kas noteikts Eiropas rīcības kodeksā 
attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem22a.
2.b “starptautiska organizācija” ir 
starptautiska publiskā sektora 
organizācija, kas izveidota ar 
starptautisku līgumu, kā arī specializētās 
aģentūras, ko izveidojusi šāda 
organizācija, Finanšu regulas 85. panta 
1. punkta c) apakšpunkta ii) daļas nozīmē.

__________________ __________________
19Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) 
par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām 
personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).

19Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) 
par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām 
personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).

20Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), 
ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fondu, groza Padomes 
Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 
573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un 
Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 
150, 20.5.2014., 168. lpp.).

20Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), 
ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fondu, groza Padomes 
Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 
573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un 
Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 
150, 20.5.2014., 168. lpp.).

21Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 513/2014 (2014. gada 16. aprīlis), 

21Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 513/2014 (2014. gada 16. aprīlis), 
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ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda 
izveido finansiālā atbalsta instrumentu 
policijas sadarbībai, noziedzības 
novēršanai un apkarošanai un krīžu 
pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 
2007/125/TI (OV L 150, 20.5.2014., 93. 
lpp.).

ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda 
izveido finansiālā atbalsta instrumentu 
policijas sadarbībai, noziedzības 
novēršanai un apkarošanai un krīžu 
pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 
2007/125/TI (OV L 150, 20.5.2014., 93. 
lpp.).

22Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), 
ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda 
izveido finansiāla atbalsta instrumentu 
ārējām robežām un vīzām un atceļ 
Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 
20.5.2014., 143. lpp.).

22Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), 
ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda 
izveido finansiāla atbalsta instrumentu 
ārējām robežām un vīzām un atceļ 
Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 
20.5.2014., 143. lpp.).
22a Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 
240/2014 (2014. gada 7. janvāris) par 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
(OV L 74, 14.3.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No programmas finansē darbības, 
kurām ir Eiropas mēroga pievienotā 
vērtība. Šim nolūkam Komisija pārliecinās, 
ka finansējumam izraudzītās darbības, 
visticamāk, sasniegs rezultātus ar Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, un uzrauga, vai 
Eiropas mēroga pievienotā vērtība faktiski 
ir iegūta.

1. No programmas finansē 
pasākumus un darbības, kurām ir Eiropas 
mēroga pievienotā vērtība. Šim nolūkam 
Komisija pārliecinās, ka finansējumam 
izraudzītās darbības un pasākumi saskaņā 
ar subsidiaritātes principu sasniegs 
rezultātus ar Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, un uzrauga, vai Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība faktiski ir iegūta.

2. Programmas darbības un pasākumi 
nodrošina Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, jo īpaši šādā veidā:

2. Programmas darbības un pasākumi 
nodrošina Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, jo īpaši šādā veidā:

(a) tiek izstrādāti un īstenoti risinājumi, 
kas novērš valsts mēroga problēmas, 
kurām ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
ietekme;

(a) tiek izstrādāti un īstenoti risinājumi, 
kas novērš vietēja, reģionāla un valsts 
mēroga problēmas, kurām ir ietekme uz 
pārrobežu vai Savienības mēroga 
problēmām, un ar kuriem tiek sekmēta 
sociālā, ekonomiskā un teritoriālā 
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kohēzija;

(b) šo darbību un pasākumu 
papildināmības un sinerģijas rezultātā ar 
citām Savienības programmām un politikas 
virzieniem valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī;

(b) šo darbību un pasākumu 
papildināmības un sinerģijas rezultātā ar 
citām Savienības programmām un politikas 
virzieniem reģionālā, valsts un Savienības 
līmenī, kā izklāstīts ar Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 izveidotajā vienotajā 
stratēģiskajā satvarā, kā arī atbilstīgā 
gadījumā — starptautiskajā līmenī;

(c) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā Savienības tiesību 
aktu konsekventā un saskanīgā īstenošanā; 

(c) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā Savienības tiesību 
aktu un politikas konsekventā un saskanīgā 
īstenošanā, kā arī Eiropas vērtību, īpaši 
solidaritātes un pamattiesību ievērošanas, 
veicināšanā;

(d) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā labas prakses 
apmaiņā un Savienības mēroga speciālo 
zināšanu platformas un tīkla izveidē;

(d) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā labas prakses 
apmaiņā, lai palielinātu Savienības 
reformu programmas pamanāmību, un 
Savienības mēroga speciālo zināšanu 
platformas un tīkla izveidē;

(e) tie veicina savstarpēju uzticēšanos 
starp saņēmējām dalībvalstīm un Komisiju, 
kā arī dalībvalstu sadarbību.

(e) tie veicina savstarpēju uzticēšanos 
starp saņēmējām dalībvalstīm un Komisiju, 
kā arī dalībvalstu sadarbību.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 
institucionālās, administratīvās un 
strukturālās reformas dalībvalstīs, sniedzot 
valsts iestādēm atbalstu, kas paredzēts 
pasākumiem, kuru nolūks ir reformēt 
iestādes, pārvaldību, pārvaldi, ekonomikas 
un sociālo jomu, reaģējot uz ekonomikas 
un sociālām problēmām un tiecoties 
ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā 
pastiprināt konkurētspēju, izaugsmi, 
darbvietu izveidi un ieguldījumus, tostarp 
sniedzot palīdzību Savienības fondu 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā.

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 
institucionālās, administratīvās un 
izaugsmei draudzīgas strukturālās 
reformas dalībvalstīs, sniedzot valsts 
iestādēm atbalstu, kas paredzēts 
pasākumiem, kuru nolūks ir reformēt un 
nostiprināt iestādes, pārvaldību, valsts 
pārvaldi, ekonomikas un sociālo jomu, 
reaģējot uz ekonomikas un sociālām 
problēmām un tiecoties ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā uzlabot 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, konkurētspēju, Savienības 
uzņēmumu produktivitāti, ilgtspējīgu 
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izaugsmi, darbvietu izveidi un 
ieguldījumus vai sniedzot palīdzību 
Savienības fondu, īpaši ESI fondu, 
efektīvā, lietderīgā un pārredzamā 
izmantošanā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu 4. pantā noteikto 
vispārīgo mērķi, programmai ir šādi 
konkrētie mērķi:

1. Lai sasniegtu 4. pantā noteikto 
vispārīgo mērķi, programmai ir šādi 
konkrētie mērķi, kas jāpilda ciešā 
sadarbībā ar saņēmējām dalībvalstīm:

(a) palīdzēt valsts iestādēm ar to 
iniciatīvām, lai tās spētu izstrādāt reformas 
atbilstoši prioritātēm, ņemot vērā 
sākotnējos apstākļus un paredzamo 
sociālekonomisko ietekmi;

(a) palīdzēt valsts iestādēm ar to 
iniciatīvām, lai tās spētu izstrādāt un 
īstenot reformas atbilstoši savām 
prioritātēm, ņemot vērā sākotnējos 
apstākļus un paredzamo sociālekonomisko 
un teritoriālo ietekmi, kā arī 
nepieciešamību veicināt mērķa —
Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei — sasniegšanu;

(b) atbalstīt valsts iestādes, lai uzlabotu 
to spēju formulēt, izstrādāt un īstenot 
reformu politiku un stratēģijas un izmantot 
integrētu pieeju, kas nodrošina mērķu un 
izmantoto līdzekļu konsekvenci starp 
nozarēm;

(b) atbalstīt valsts iestādes, lai uzlabotu 
to spēju plānot un formulēt, izstrādāt un 
īstenot reformu politiku un stratēģijas un 
izmantot integrētu pieeju, kas nodrošina 
valsts un atbilstīgā gadījumā reģionālā 
līmeņa prioritāšu, mērķu un izmantoto 
līdzekļu konsekvenci starp nozarēm;

(c) atbalstīt valsts iestāžu centienus 
noteikt un īstenot piemērotus procesus un 
metodes, ņemot vērā labu praksi un 
pieredzi, ko guvušas citas valstis, kuras 
saskārušās ar līdzīgām situācijām;

(c) atbalstīt valsts iestāžu centienus 
noteikt un īstenot piemērotus procesus un 
metodes, ņemot vērā labāko praksi un 
pieredzi, ko guvušas citas valstis, kuras 
saskārušās ar līdzīgām situācijām;

(d) palīdzēt valsts iestādēm palielināt 
cilvēkresursu pārvaldības efektivitāti un 
lietderību, vajadzības gadījumā skaidri 
nosakot atbildības jomas un uzlabojot 
profesionālās zināšanas un prasmes. Šos 
mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
saņēmējām dalībvalstīm.

(d) palīdzēt valsts iestādēm palielināt 
cilvēkresursu pārvaldības efektivitāti un 
lietderību, uzlabojot profesionālās 
zināšanas un prasmes, kā arī sociālo 
dialogu;
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(da) palīdzēt kā valsts iestādēm, tā 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem palielināt savas 
administratīvās un darbības spējas 
izmantot Savienības fondus, īpaši ESI 
fondus.

2. Šā panta 1. punktā izklāstītie 
konkrētie mērķi attiecas uz politikas 
jomām, kas saistītas ar konkurētspēju, 
izaugsmi, nodarbinātību un 
ieguldījumiem, jo īpaši uz šādām:

2. Šā panta 1. punktā izklāstītie 
konkrētie mērķi attiecas uz politikas 
jomām, kas saistītas ar ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, 
konkurētspēju, inovāciju, viedu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
darbvietu radīšanu un ieguldījumiem, jo 
īpaši uz šādām:

(a) publisko finanšu pārvaldība, 
budžeta process, parāda pārvaldība un 
ieņēmumu administrēšana;

(a) publisko finanšu pārvaldība, 
budžeta process, parāda pārvaldība un 
ieņēmumu administrēšana;

(b) institucionālā reforma un efektīva 
un uz pakalpojumiem orientēta publiskās 
pārvaldes darbība, faktisks tiesiskums, 
tieslietu sistēmas reforma un krāpšanas 
novēršanas, korupcijas apkarošanas un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas pastiprināšana;

(b) institucionālā reforma un efektīva 
un uz pakalpojumiem orientēta publiskās 
pārvaldes darbība, tostarp noteikumu 
vienkāršošana, faktisks tiesiskums, 
tieslietu sistēmas reforma un krāpšanas 
novēršanas, korupcijas apkarošanas un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas pastiprināšana;

(c) uzņēmējdarbības vide, privātā 
sektora attīstība, ieguldījumi, privatizācijas 
procedūras, tirdzniecība un ārvalstu tiešie 
ieguldījumi, konkurence un publiskais 
iepirkums, ilgtspējīga nozaru attīstība un 
atbalsts inovācijai;

(c) uzņēmējdarbības vide, 
reindustrializācija, privātā sektora 
attīstība, finansiāla un administratīva 
palīdzība MVU, ieguldījumi, lielāka 
publiskā sektora iesaistīšanās uzņēmumos 
un attiecīgā gadījumā privatizācijas 
procedūrās, tirdzniecība un ārvalstu tiešie 
ieguldījumi, konkurence un publiskais 
iepirkums, ilgtspējīga nozaru attīstība un 
atbalsts inovācijai un digitalizācijai;

(d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, sociālā iekļaušana, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās labklājības 
sistēmas, sabiedrības veselības un veselības 
aprūpes sistēmas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

(d) kohēzija, izglītība un apmācība, 
darba tirgus politika darbvietu radīšanai, 
cīņa pret nabadzību un sociālās 
iekļaušanas veicināšana, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās labklājības 
sistēmas, sabiedrības veselības un veselības 
aprūpes sistēmas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

(e) lauksaimniecības nozares un lauku 
apgabalu ilgtspējīgas attīstības politika;

(e) politika klimata rīcības pasākumu 
īstenošanai, energoefektivitātes 
veicināšanai, enerģijas piegāžu 
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daudzveidošanai, kā arī lauksaimniecības 
un zvejsaimniecības nozaru politika un 
lauku apgabalu ilgtspējīgas attīstības 
politika;

(f) finanšu nozares politika un 
finansējuma pieejamība.

(f) finanšu nozares politika, tostarp 
zināšanu par finanšu jomu uzlabošana, 
finansiālā stabilitāte, finansējuma 
pieejamība un aizdevumi reālajai 
ekonomikai; datu un statistikas 
veidošana, sniegšana un kvalitātes 
uzraudzība; un politika, kuras mērķis ir 
cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sasniegtu 4. un 5. pantā noteiktos 
mērķus, no programmas var finansēt jo 
īpaši šādus darbību veidus:

Lai sasniegtu 4. un 5. pantā noteiktos 
mērķus un rastu situācijai pielāgotus 
risinājumus, no programmas var finansēt 
jo īpaši šādus darbību veidus:

(a) ar politikas atzinumiem, politikas 
izmaiņām un likumdošanas, 
institucionālām, strukturālām un 
administratīvām reformām saistītu speciālo 
zināšanu nodrošināšana;

(a) ar politikas atzinumiem, politikas 
izmaiņām, stratēģiju un reformu ceļvežu 
formulēšanu, kā arī — atkarībā no 
piemērotības — valsts, reģionāla vai 
vietēja līmeņa likumdošanas, 
institucionālām, strukturālām un 
administratīvām reformām saistītu speciālo 
zināšanu nodrošināšana;

(b) tādu ekspertu (tostarp vietējo 
ekspertu) nodrošināšana uz īsu vai ilgu 
laikposmu, kuri pilda uzdevumus 
specifiskās jomās vai veic operatīvas 
darbības, vajadzības gadījumā saņemot 
mutiskās un rakstiskās tulkošanas un 
sadarbības atbalstu, kā arī administratīvo 
palīdzību un infrastruktūras un aprīkojuma 
nodrošinājumu;

(b) tādu ekspertu (tostarp vietējo 
ekspertu) nodrošināšana uz īsu vai ilgu 
laikposmu, kuri pilda uzdevumus 
specifiskās jomās vai veic operatīvas 
darbības, vajadzības gadījumā saņemot 
mutiskās un rakstiskās tulkošanas un 
sadarbības atbalstu, kā arī administratīvo 
palīdzību un infrastruktūras un aprīkojuma 
nodrošinājumu;

(c) institucionālo, administratīvo vai 
nozaru spēju veidošana un saistītās atbalsta 
darbības, jo īpaši:

(c) institucionālo, administratīvo vai 
nozaru spēju veidošana un saistītās atbalsta 
darbības, tostarp iespēju pavēršana 
pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī reformas 
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visos valdības līmeņos, jo īpaši:

(i) semināri, konferences un 
darbsemināri,

(i) semināri, konferences un 
darbsemināri,

(ii) darba vizītes attiecīgajās 
dalībvalstīs vai trešajā valstī, lai ļautu 
amatpersonām iegūt vai uzlabot 
kompetenci vai zināšanas konkrētajos 
jautājumos,

(ii) darba vizītes attiecīgajās 
dalībvalstīs vai trešajā valstī, lai ļautu 
amatpersonām iegūt vai uzlabot 
kompetenci vai zināšanas konkrētajos 
jautājumos,

(iii) apmācības pasākumi un tiešsaistes 
vai cita veida apmācības moduļu izstrāde, 
lai sekmētu vajadzīgās profesionālās 
prasmes un zināšanas attiecīgo reformu 
jomā,

(iii) apmācības pasākumi un tiešsaistes 
vai cita veida apmācības moduļu izstrāde, 
lai sekmētu vajadzīgās profesionālās 
prasmes un zināšanas attiecīgo reformu 
jomā,

(d) datu un statistikas datu vākšana, 
kopēju metožu un attiecīgā gadījumā 
rādītāju vai kritēriju izstrāde;

(d) datu un statistikas datu vākšana, 
kopēju metožu un attiecīgā gadījumā 
rādītāju vai kritēriju izstrāde;

(e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā, piemēram, 
patvērums, migrācija un robežkontrole;

(e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā, piemēram, 
patvērums, migrācija un robežkontrole;

(f) IT spēju veidošana: attiecīgo 
reformu īstenošanai nepieciešamās IT 
infrastruktūras un lietojumprogrammu 
izstrāde, uzturēšana, darbība un kvalitātes 
kontrole;

(f) IT spēju veidošana attiecīgo 
reformu īstenošanai nepieciešamās IT 
infrastruktūras un lietojumprogrammu 
izstrādei, uzturēšanai, darbībai un 
kvalitātes kontrolei un programmas 
sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijai; 

(g) pētījumi, izpēte, analīze un 
apsekojumi, izvērtējumi un ietekmes 
novērtējumi, rokasgrāmatu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana;

(g) pētījumi, izpēte, analīze un 
apsekojumi, izvērtējumi un ietekmes 
novērtējumi, rokasgrāmatu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana;

(h) komunikācijas projekti: mācīšanās, 
sadarbība, izpratnes veicināšana, 
informācijas izplatīšanas darbības un labas 
prakses apmaiņa, izpratnes veicināšanas un 
informācijas kampaņu, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņu un pasākumu organizēšana, 
tostarp korporatīvā komunikācija;

(h) komunikācijas projekti, kas saistīti 
ar ierosinātajām reformām, un paredzēti 
tādiem mērķiem kā mācīšanās, sadarbība, 
izpratnes veicināšana, informācijas 
izplatīšanas darbības un labas prakses 
apmaiņa; izpratnes veicināšanas un 
informācijas kampaņu, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņu un pasākumu organizēšana, 
tostarp korporatīvā komunikācija un 
atbilstīgā gadījumā komunikācija 
sociālajos tīklos;

(i) materiālu vākšana un publicēšana, 
lai izplatītu informāciju un programmas 
rezultātus: sistēmu un rīku, kuros izmanto 
informācijas un komunikācijas 

(i) materiālu vākšana un publicēšana, 
lai izplatītu informāciju un programmas 
rezultātus, tostarp izstrādājot, izmantojot 
un uzturot sistēmas un rīkus, kuros 
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tehnoloģijas, izstrāde, izmantošana un 
uzturēšana;

izmanto informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas;

(j) jebkura cita darbība, kuras nolūks ir 
sekmēt 4. un 5. pantā noteikto vispārīgo un 
konkrēto mērķu sasniegšanu.

(j) jebkura cita attiecīga darbība, kuras 
nolūks ir sekmēt 4. un 5. pantā noteikto 
vispārīgo un konkrēto mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu saskaņā ar programmu, iesniedz 
Komisijai pieprasījumu atbalsta 
saņemšanai, norādot politikas jomas un 
atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 5. panta 2. 
punktā noteiktajā programmas darbības 
jomā. Šo pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā 
līdz katra kalendārā gada 31. oktobrim.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu saskaņā ar programmu, iesniedz 
Komisijai pieprasījumu atbalsta 
saņemšanai, norādot politikas jomas un 
atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 5. panta 2. 
punktā noteiktajā programmas darbības 
jomā. Šo pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā 
līdz katra kalendārā gada 31. oktobrim. 
Komisijai sniedz norādījumus par atbalsta 
pieprasījumā, kas jāiesniedz dalībvalstij, 
iekļaujamajiem galvenajiem elementiem.

2. Komisija pēc dialoga ar dalībvalsti 
(tostarp Eiropas pusgada ietvaros), ņemot 
vērā pārredzamības, vienlīdzīgas 
attieksmes un pareizas finanšu pārvaldības 
principus, izvērtē 1. punktā minēto 
pieprasījumu atbalsta saņemšanai, 
balstoties uz konstatēto problēmu 
neatliekamību, apmēru un intensitāti, 
atbalsta nepieciešamību attiecīgajās 
politikas jomās, sociālekonomisko rādītāju 
analīzi un dalībvalsts vispārējo 
administratīvo spēju. Ņemot vērā 
Savienības fondu vai citu Savienības 
programmu finansētās esošās darbības un 
pasākumus, Komisija ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti nosaka atbalsta 
prioritārās jomas, sniedzamo atbalsta 
pasākumu apmēru, kā arī kopējo 
finansējumu šim atbalstam.

2. Komisija pēc dialoga ar dalībvalsti 
(tostarp Eiropas pusgada ietvaros), ņemot 
vērā subsidiaritātes, solidaritātes, 
pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes un 
pareizas finanšu pārvaldības principus, 
izvērtē 1. punktā minēto pieprasījumu 
atbalsta saņemšanai, balstoties uz 
konstatēto problēmu neatliekamību, 
apmēru un intensitāti, atbalsta 
nepieciešamību paredzētajās politikas 
jomās, sociālekonomisko rādītāju analīzi 
un dalībvalsts vispārējo administratīvo 
spēju. Pamatojoties uz šo analīzi un ņemot 
vērā no Savienības fondiem vai Savienības 
programmām finansētās esošās darbības 
un pasākumus, Komisija un attiecīgā 
dalībvalsts vienojas par sniedzamā 
atbalsta prioritārajām jomām, mērķiem, 
orientējošu izpildes grafiku, apmēru, kā arī 
aptuveno kopējo finansiālo ieguldījumu 
šādam atbalstam, un tas jāiekļauj 
sadarbības un atbalsta plānā.
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2.a Tiklīdz saņemts atbalsta 
pieprasījums saskaņā ar programmu, par 
to, kā arī par Komisijas veikto analīzi 
Komisija tūlīt pilnībā informē Eiropas 
Parlamentu. Komisijai arī pēc iespējas 
ātrāk iesniedz Eiropas Parlamentam 
sadarbības un atbalsta plānu.

3. Pieprasījumu atbalsta saņemšanai 
var iesniegt šādās jomās: 

3. Pieprasījumu atbalsta saņemšanai 
var iesniegt šādās jomās: 

(a) reformu īstenošana ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā, jo īpaši 
īstenojot attiecīgos konkrētajai valstij 
adresētos ieteikumus, kas sniegti Eiropas 
pusgada ietvaros, vai attiecīgas darbības 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu;

(a) to reformu īstenošana, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, jo 
īpaši, lai panāktu ilgtspējīgus ekonomisko 
izaugsmi un darbvietu radīšanu.

(b) ekonomikas korekciju programmu 
īstenošana dalībvalstīs, kuras saņem 
Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar 
esošajiem instrumentiem, jo īpaši atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
(ES) Nr. 472/201323 attiecībā uz eurozonas 
dalībvalstīm un Padomes Regulai (EK) Nr. 
332/200224 attiecībā uz eurozonā 
neietilpstošajām dalībvalstīm;

(b) ekonomikas korekciju programmu 
īstenošana dalībvalstīs, kuras saņem 
Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar 
esošajiem instrumentiem, jo īpaši atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
(ES) Nr. 472/201323 attiecībā uz eurozonas 
dalībvalstīm un Padomes Regulai (EK) Nr. 
332/200224 attiecībā uz eurozonā 
neietilpstošajām dalībvalstīm;

(c) to reformu īstenošana, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, jo 
īpaši, lai panāktu ilgtspējīgus 
ieguldījumus, izaugsmi un darbvietu 
radīšanu.

(c) reformu īstenošana ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā, jo īpaši 
īstenojot attiecīgos konkrētajai valstij 
adresētos ieteikumus, kas sniegti Eiropas 
pusgada ietvaros, vai attiecīgas darbības 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu.

________________ ________________
23 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 472/2013 (2013. gada 21. maijs) 
par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās 
un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, 
kurās ir vai kurām draud nopietnas finanšu 
stabilitātes grūtības (OV L 140, 27.5.2013., 
1. lpp.). 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 472/2013 (2013. gada 21. maijs) 
par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās 
un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, 
kurās ir vai kurām draud nopietnas finanšu 
stabilitātes grūtības (OV L 140, 27.5.2013., 
1. lpp.). 

24 Padomes Regula (EK) Nr. 332/2002 
(2002. gada 18. februāris), ar ko izveido 
vidēja termiņa finansiālas palīdzības 
mehānismu attiecībā uz dalībvalstu 
maksājumu bilancēm (OV L 53, 

24 Padomes Regula (EK) Nr. 332/2002 
(2002. gada 18. februāris), ar ko izveido 
vidēja termiņa finansiālas palīdzības 
mehānismu attiecībā uz dalībvalstu 
maksājumu bilancēm (OV L 53, 
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23.2.2002., 1. lpp.). 23.2.2002., 1. lpp.). 

(Komisijas teksta 3. punkta a) un c) apakšpunkts kļuvuši par attiecīgi c) un a) apakšpunktu 
Parlamenta grozījumā. Abi ir arī grozīti.)

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta organizēšana Atbalsta organizēšana un reformu partneri
1. Atbalstu, kas paredzēts saņēmējām 
dalībvalstīm, Komisija var noteikt 
sadarbībā ar citām dalībvalstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

1. Ar saņēmējas dalībvalsts 
piekrišanu Komisija atbalsta sniegšanu 
var organizēt sadarbībā ar citām 
dalībvalstīm vai starptautiskām 
organizācijām.

2. Saņēmēja dalībvalsts, koordinējot 
savu rīcību ar Komisiju, var noslēgt 
partnerības nolīgumu ar vienu vai vairākām 
citām dalībvalstīm, kas konkrētās reformu 
jomās darbojas kā reformu partneri. 
Reformu partneris, koordinējot savu rīcību 
ar Komisiju, palīdz formulēt stratēģiju un 
reformas ceļvežus, izstrādāt augstas 
kvalitātes palīdzību vai uzraudzīt 
stratēģijas un projektu īstenošanu.

2. Saņēmēja dalībvalsts, koordinējot 
savu rīcību ar Komisiju, var noslēgt 
partnerības nolīgumu ar vienu vai vairākām 
citām dalībvalstīm, kas konkrētās reformu 
jomās darbojas kā reformu partneri. 
Reformu partneris, koordinējot savu rīcību 
ar Komisiju un balstoties uz savstarpēju 
saprašanos ar saņēmēju dalībvalsti un 
Komisiju, palīdz formulēt stratēģiju un 
reformas ceļvežus, izstrādāt augstas 
kvalitātes palīdzību vai uzraudzīt 
stratēģijas un projektu īstenošanu. 
Komisija pilnībā informē Eiropas 
Parlamentu par reformu partneru 
iesaistīšanos un to lomu sadarbības un 
atbalsta plānā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas 
īstenošanai ir līdz EUR 142 800 000.

1. Finansējums programmas 
īstenošanai faktiskajās cenās ir EUR 142 
800 000.
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2. No programmai paredzētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izmaksas, kas 
saistītas ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kuras nepieciešamas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un saziņas 
darbībām, tostarp korporatīvajai 
komunikācijai par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas vispārīgajiem mērķiem, 
izmaksas par IT tīkliem, kas vērsti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, un visas 
pārējās izmaksas par tehnisko un 
administratīvo palīdzību, kuras Komisijai 
rodas programmas pārvaldības rezultātā.

2. No programmai paredzētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izmaksas, kas 
saistītas ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kuras nepieciešamas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un saziņas 
darbībām, ciktāl tās saistītas ar šīs regulas 
vispārīgajiem mērķiem, izmaksas par IT 
tīkliem, kas vērsti uz informācijas apstrādi 
un apmaiņu, un visas pārējās izmaksas par 
tehnisko un administratīvo palīdzību, kuras 
Komisijai rodas programmas pārvaldības 
rezultātā.

3. Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina 
pieejamās gada apropriācijas, ievērojot ar 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 
noteiktās daudzgadu finanšu shēmas 
ierobežojumus.

3. Ikgadējās apropriācijas Eiropas 
Parlaments un Padome apstiprina, 
ievērojot daudzgadu finanšu shēmu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 9. pantā noteiktajam 
finansējumam programmu var finansēt ar 
papildu iemaksām no dalībvalstīm.

1. Papildus 9. pantā noteiktajam 
finansējumam programmu var finansēt ar 
papildu brīvprātīgām iemaksām no 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija programmu īsteno 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 
966/2012.

1. Komisija programmu īsteno 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 
966/2012.

2. Programmas pasākumus var īstenot 2. Programmas pasākumus var īstenot 
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tieši Komisija vai netieši, izmantojot citas 
vienības un personas, kas nav dalībvalstis, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 
966/2012 60. pantu. Savienības finansiālo 
atbalstu darbībām, kas noteiktas šīs regulas 
6. pantā, jo īpaši piešķir šādā veidā:

tieši Komisija vai netieši, izmantojot citas 
vienības un personas, kas nav dalībvalstis, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 
966/2012 60. pantu. Savienības finansiālo 
atbalstu darbībām, kas noteiktas šīs regulas 
6. pantā, jo īpaši piešķir šādā veidā:

(d) dotācijas (tostarp dalībvalstu valsts 
iestādēm paredzētas dotācijas);

(d) dotācijas (tostarp dalībvalstu valsts 
iestādēm paredzētas dotācijas);

(e) publiskā iepirkuma līgumi; (e) publiskā iepirkuma līgumi;

(f) ārējiem ekspertiem radušos 
izmaksu atlīdzināšana;

(f) ārējiem ekspertiem, tostarp 
ekspertiem no atbalstu sniedzošo 
dalībvalstu valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, radušos izmaksu 
atlīdzināšana;

(g) trasta fondos veiktas iemaksas; (g) starptautisku organizāciju 
izveidotos trasta fondos veiktas iemaksas 
un

(h) darbības, ko veic netiešās 
pārvaldības ietvaros.

(h) darbības, ko veic netiešās 
pārvaldības ietvaros.

3. Dotācijas var piešķirt dalībvalstu 
valsts iestādēm, Eiropas Investīciju bankas 
grupai, starptautiskām organizācijām, 
publiskām un/vai privātām struktūrām un 
personām, kas likumīgi reģistrētas:

3. Dotācijas var piešķirt dalībvalstu 
valsts iestādēm, Eiropas Investīciju bankas 
grupai, starptautiskām organizācijām, 
publiskām un/vai privātām struktūrām un 
personām, kas likumīgi reģistrētas:

(a) dalībvalstīs un/vai; (a) dalībvalstīs un/vai;

(b) Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstīm, kuras ir Līguma par 
Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas 
puses, saskaņā ar EEZ līgumā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

(b) Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstīm, kuras ir Līguma par 
Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas 
puses, saskaņā ar EEZ līgumā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
100 % no attiecināmajām izmaksām, 
neskarot līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principus.

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
100 % no attiecināmajām izmaksām, 
neskarot līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principus.

4. Atbalstu var sniegt arī individuāli 
eksperti, kurus var uzaicināt dot 
ieguldījumu atsevišķās, saskaņā ar 
programmu organizētās darbības, kad vien 
tas ir nepieciešams 5. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanai. 

4. Atbalstu var sniegt arī individuāli 
eksperti, kurus var uzaicināt dot 
ieguldījumu atsevišķās, saskaņā ar 
programmu organizētās darbības, kad vien 
tas ir nepieciešams 5. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanai.

5. Lai īstenotu programmu, Komisija 
ar īstenošanas aktiem pieņem daudzgadu 
darba programmas. Daudzgadu darba 
programmās nosaka ar paredzētā atbalsta 

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu, lai 
papildinātu šo regulu, pieņemot 
daudzgadu darba programmas. Daudzgadu 
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palīdzību sasniedzamos politikas mērķus 
un gaidāmos rezultātus, kā arī finansēšanas 
prioritātes konkrētajās politikas jomās. 
Daudzgadu darba programmas precizē 
gada darba programmās, kuras tiek 
pieņemtas ar īstenošanas aktiem un kurās ir 
norādīti to īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi, kā arī visi saskaņā ar Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 nepieciešamie 
elementi.

darba programmās nosaka ar paredzētā 
atbalsta palīdzību sasniedzamos politikas 
mērķus un gaidāmos rezultātus, kā arī 
finansēšanas prioritātes konkrētajās 
politikas jomās. Daudzgadu darba 
programmas precizē gada darba 
programmās, kuras tiek pieņemtas ar 
īstenošanas aktiem un kurās ir norādīti to 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi, kā arī visi 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 
966/2012 nepieciešamie elementi.

6. Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, gada darba programmā var 
norādīt, ka neparedzētu un pienācīgi 
pamatotu steidzamības iemeslu gadījumā, 
kad ir nepieciešama tūlītēja reakcija, 
tostarp tad, ja ekonomika saskaras ar 
nopietniem traucējumiem vai dalībvalsts 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma var pieņemt īpašus 
pasākumus atbilstoši šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem un darbībām, lai 
atbalstītu valsts iestādes neatliekamo 
vajadzību risināšanā. Šādi īpaši pasākumi 
drīkst aptvert tikai ierobežotu gada darba 
programmas daļu, un uz tiem neattiecas 7. 
pantā izklāstītie nosacījumi.

6. Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, gada darba programmā var 
norādīt, ka neparedzētu un pienācīgi 
pamatotu steidzamības iemeslu gadījumā, 
kad ir nepieciešama tūlītēja reakcija, 
tostarp tad, ja ekonomika saskaras ar 
nopietniem traucējumiem vai dalībvalsts 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt, Komisija pēc tās dalībvalsts 
pieprasījuma, kura vēlas saņemt atbalstu, 
var steidzamības kārtā pieņemt īpašus 
pasākumus, kas sākotnēji nav bijuši 
iekļauti gada darbības programmā, 
atbilstoši šajā regulā noteiktajiem mērķiem 
un darbībām, lai atbalstītu valsts iestādes 
neatliekamo vajadzību risināšanā. Šādi 
īpaši pasākumi ir pagaidu pasākumi un 
drīkst aptvert tikai ierobežotu gada darba 
programmas daļu, un uz tiem neattiecas 7. 
pantā izklāstītie nosacījumi. Īpašos 
pasākumu darbības termiņš beidzas sešu 
mēnešu laikā, un tos var aizstāt ar 
atbalstu atbilstīgi 7. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.
Komisija pilnībā informē Eiropas 
Parlamentu par saskaņā ar šo pantu 
pieņemtajiem īpašajiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
13. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savu attiecīgo pienākumu ietvaros 
Komisija un saņēmējas dalībvalstis sekmē 
sinerģiju un nodrošina efektīvu 
koordināciju starp programmu un citām 
Savienības programmām un instrumentiem 
un jo īpaši ar Savienības fondu finansētiem 
pasākumiem. Šajā nolūkā tās:

Savu attiecīgo pienākumu ietvaros 
Komisija un saņēmējas dalībvalstis sekmē 
sinerģiju un nodrošina efektīvu 
koordināciju starp programmu un citām 
Savienības programmām un instrumentiem 
un jo īpaši ar Savienības fondu finansētiem 
pasākumiem. Šajā nolūkā tās:

(a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina papildināmību un 
sinerģiju starp dažādiem instrumentiem 
Savienības un valsts līmenī, jo īpaši 
saistībā ar Savienības fondu finansētiem 
pasākumiem;

(a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina papildināmību un 
sinerģiju starp dažādiem instrumentiem 
Savienības, valsts un reģionālā līmenī, jo 
īpaši saistībā ar Savienības fondu 
finansētiem pasākumiem, sevišķi attiecībā 
uz ESI fondiem;

(b) pilnveido koordinācijas 
mehānismus, lai izvairītos no darba 
dublēšanās;

(b) pilnveido koordinācijas 
mehānismus, lai izvairītos no darba un 
izmaksu dublēšanās;

(c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības un valsts līmenī, lai panāktu, ka 
atbalsta sniegšanas darbības ir saskaņotas 
un racionālas.

(c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības, valsts un reģionālā līmenī, lai 
panāktu, ka atbalsta sniegšanas darbības ir 
saskaņotas un racionālas.

Attiecīgās daudzgadu un gada darba 
programmas var kalpot kā koordinācijas 
satvars, ja atbalsts ir paredzēts kādā no 5. 
panta 2. punktā minētajām jomām.

Attiecīgās daudzgadu un gada darba 
programmas var kalpot kā koordinācijas 
satvars, ja atbalsts ir paredzēts kādā no 5. 
panta 2. punktā minētajām jomām.

Komisija nodrošina papildināmību un 
sinerģiju ar to atbalstu, ko sniedz 
attiecīgās starptautiskās organizācijas.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot 
saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, 
Savienības finanšu intereses tiek 
aizsargātas, piemērojot aizsargpasākumus 
pret krāpšanu, korupciju un jebkādām 

1. Komisija veic atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot 
saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, 
Savienības finanšu intereses tiek 
aizsargātas, piemērojot aizsargpasākumus 
pret krāpšanu, korupciju un jebkādām 
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citām nelikumīgām darbībām, veicot 
efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti 
pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās 
summas un vajadzības gadījumā 
piemērojot iedarbīgus, samērīgus un 
preventīvus sodus.

citām nelikumīgām darbībām, veicot 
efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti 
pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās 
vai nepareizi izlietotās summas un 
vajadzības gadījumā piemērojot iedarbīgas 
un samērīgas administratīvas un 
finansiālas sankcijas saskaņā ar Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uzrauga no programmas 
finansēto darbību īstenošanu un novērtē 5. 
panta 1. punktā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanu atbilstoši pielikumā 
noteiktajiem rādītājiem.

1. Komisija uzrauga no programmas 
finansēto darbību īstenošanu un novērtē 4. 
pantā minētā vispārīgā mērķa un 5. panta 
1. punktā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanu atbilstoši pielikumā 
noteiktajiem rādītājiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16. pantu 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
pielikumā iekļautā rādītāju saraksta 
grozījumiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16. pantu 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
pielikumā iekļautā rādītāju saraksta 
grozījumiem.

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2019. 
gada vidum iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei starpposma 
izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 
decembra beigām – ex post izvērtējuma 
ziņojumu.

2. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ikgadēju 
programmas īstenošanas uzraudzības 
ziņojumu, tostarp analīzi par to, kā 
7. panta 2. punktā minētie kritēriji ir 
piemēroti dalībvalstu iesniegto atbalsta 
pieprasījumu novērtēšanā, ne vēlāk kā 
līdz 2019. gada vidum – starpposma 
izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 
decembra beigām – ex post izvērtējuma 
ziņojumu.

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas mērķu 
sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai pēc 2020. gada ir 
jāpielāgo vai jāpagarina finansējums 
programmas aptvertajās jomās. Šajā 
ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas mērķu 
sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai nākamajā finanšu 
shēmā finansējums jomām, ko aptver 
programma, ir jāpielāgo, jāaptur vai 
jāatjauno. Šajā ziņojumā izskata arī 
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visi mērķi un darbības joprojām ir 
atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
ietekmi ilgākā termiņā.

jautājumu par to, vai visi mērķi un darbības 
joprojām ir atbilstīgi. Ex post izvērtējuma 
ziņojumā programma tiek analizēta 
kopumā, un tajā iekļauj informāciju par 
tās ietekmi ilgākā laika posmā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 15. panta 1. 
punkta otrajā daļā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz četriem gadiem no 
2017. gada 1. janvāra.

2. Pilnvaras pieņemt 12. panta 5. 
punktā un 15. panta 1. punkta otrajā daļā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz četriem gadiem no 2017. gada 1. 
janvāra.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 15. panta 1. 
punkta otrajā daļā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esību.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12. panta 
5. punktā un 15. panta 1. punkta otrajā 
daļā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esību.

3.a 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.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Saskaņā ar 15. panta 1. punkta otro 
daļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā 
tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

5. Saskaņā ar 12. panta 5. punktu un 
15. panta 1. punkta otro daļu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
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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 diviem mēnešiem.

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 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
91. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 0,35 % no kopējiem resursiem, no 
kuriem atskaitīts EISI atbalsts, kas minēts 
92. panta 6. punktā, un atbalsts 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas minēts 
92. panta 7. punktā, ir atvēlēti tehniskajai 
palīdzībai, ko piešķir pēc Komisijas 
iniciatīvas, no kā līdz EUR 112 233 000 
piešķir Strukturālo reformu atbalsta 
programmai izmantošanai atbilstoši 
minētās programmas darbības jomai un 
mērķim.”.

3. 0,35 % no kopējiem resursiem, no 
kuriem atskaitīts EISI atbalsts, kas minēts 
92. panta 6. punktā, un atbalsts 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas minēts 
92. panta 7. punktā, ir atvēlēti tehniskajai 
palīdzībai, ko piešķir pēc Komisijas 
iniciatīvas, no kā līdz EUR 112 233 000 
faktiskajās cenās piešķir Strukturālo 
reformu atbalsta programmai izmantošanai 
atbilstoši minētās programmas darbības 
jomai un mērķim.”.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
18. pants
Regula (ES) Nr. 1303/2013
51. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 6. 
pantu ELFLA pēc Komisijas ierosmes 
un/vai tās vārdā līdz 0,25 % no sava gada 
piešķīruma var izmantot, lai finansētu 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 58. pantā 
minētos uzdevumus, ietverot šīs regulas 52. 
pantā minētā Eiropas tīkla Lauku attīstībai 
un šīs regulas 53. pantā minētā EIP tīkla 

„Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 6. 
pantu ELFLA pēc Komisijas ierosmes 
un/vai tās vārdā līdz 0,25 % no sava gada 
piešķīruma var izmantot, lai finansētu 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 58. pantā 
minētos uzdevumus, ietverot šīs regulas 52. 
pantā minētā Eiropas tīkla Lauku attīstībai 
un šīs regulas 53. pantā minētā EIP tīkla 
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izveidošanas un darbības izmaksas, no kā 
līdz EUR 30 567 000 piešķir Strukturālo 
reformu atbalsta programmai izmantošanai 
atbilstoši minētās programmas darbības 
jomai un mērķim.”.

izveidošanas un darbības izmaksas, no kā 
līdz EUR 30 567 000 faktiskajās cenās 
piešķir Strukturālo reformu atbalsta 
programmai izmantošanai atbilstoši 
minētās programmas darbības jomai un 
mērķim.”.
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23.11.2016

EKONOMIKAS UN MONETĀRĀ KOMITEJAS ATZINUMS (*)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada 
līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) Nr. 
1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Atzinuma sagatavotājs (*): Costas Mavrides

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Vairākas dalībvalstis bija un 
joprojām ir pakļautas korekciju procesiem, 
kuru mērķis ir novērst pagātnē izveidojušos 
makroekonomikas nelīdzsvarotību, un 
daudzas dalībvalstis saskaras ar zemas 
potenciālās izaugsmes problēmu. 
Savienība ir noteikusi strukturālo 
reformu īstenošanu par vienu no savas 
politikas prioritātēm, lai ekonomikas 
atveseļošanos ievirzītu uz ilgtspējas ceļa, 
atraisītu izaugsmes potenciālu ar nolūku 
stiprināt pielāgošanās spējas un atbalstītu 

(3) Vairākas dalībvalstis bija un 
joprojām ir pakļautas korekciju procesiem, 
kuru mērķis ir novērst pagātnē izveidojušos 
makroekonomikas nelīdzsvarotību, un 
daudzas dalībvalstis saskaras ar zemas 
potenciālās izaugsmes un augsta bezdarba 
problēmu. Nepieciešamību īstenot 
izaugsmei draudzīgas strukturālās 
reformas Savienība ir iekļāvusi starp 
savām politikas prioritātēm, lai izveidotu 
apstākļus ilgtspējīgas izaugsmes 
sasniegšanai, atraisītu izaugsmes 
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konverģences procesu. potenciālu ar nolūku stiprināt pielāgošanās 
spējas, atbalstītu konverģences procesu un 
panāktu investīciju apjoma 
palielināšanos.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Reformas pēc savas būtības ir 
sarežģīti procesi, kuriem ir nepieciešamas 
ļoti specifiskas zināšanas un prasmes visos 
ķēdes posmos. Strukturālu reformu 
veikšana dažādās sabiedriskās kārtības 
jomās ir grūts uzdevums, jo bieži paiet 
zināms laiks, līdz to ieguvumi kļūst jūtami. 
Tāpēc izšķiroša ir agrīna un efektīva 
reformu izstrāde un īstenošana neatkarīgi 
no tā, vai tas attiecas uz krīzes skartu vai 
strukturāli vāju ekonomiku. Šajā kontekstā 
atbalsts, ko Savienība sniedza tehniskās 
palīdzības veidā, pēdējos gados ir bijis ļoti 
nozīmīgs Grieķijas un Kipras ekonomikas 
korekciju procesa atbalstīšanā.

(4) Reformas pēc savas būtības ir 
sarežģīti procesi, kuriem ir nepieciešamas 
ļoti specifiskas zināšanas un prasmes visos 
ķēdes posmos, kā arī ilgtermiņa 
redzējums. Ilgtspējīgu strukturālo reformu 
īstenošana dažādās politikas jomās ir grūts 
uzdevums, jo bieži paiet zināms laiks un ir 
vajadzīga ilgstoša apņēmība, līdz to 
ieguvumi kļūst jūtami, tāpēc ir jāveic 
pasākumi, lai izvairītos no īstermiņa 
redzējuma politikas veidošanā. Īpaši 
izšķiroša ir agrīna un efektīva reformu 
izstrāde un īstenošana, tostarp valstīm ar 
krīzes skartu vai strukturāli vāju 
ekonomiku. Šajā kontekstā atbalsts, ko 
Savienība sniedza tehniskās palīdzības 
veidā, pēdējos gados ir bijis ļoti nozīmīgs 
Grieķijas un Kipras ekonomikas korekciju 
procesa atbalstīšanā, un tas kā programma 
strukturālo reformu atbalstam var kļūt 
par noderīgu precedentu. Lai Strukturālo 
reformu atbalsta programma būtu 
sekmīga, ir būtiski, lai attiecīgā gadījumā 
gādību par strukturālajām reformām 
uzņemtos dalībvalstis, tostarp pašvaldību 
un reģionālās iestādes un sociālie 
partneri, un lai dalībvalstīm būtu politiskā 
griba tās īstenot.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dalībvalstīm varētu būt noderīgs 
atbalsts problēmu risināšanā attiecībā uz 
strukturālo reformu izstrādi un īstenošanu. 
Šo problēmu iemesls var būt dažādi faktori, 
tostarp ierobežota administratīvā un 
institucionālā spēja vai Savienības tiesību 
aktu neatbilstīga piemērošana un 
īstenošana.

(5) Dalībvalstīm varētu būt noderīgs 
atbalsts problēmu risināšanā attiecībā uz 
izaugsmei draudzīgu strukturālo reformu 
izstrādi un īstenošanu. Šo problēmu 
iemesls var būt dažādi faktori, tostarp 
nepareizi veidotas reformas, ierobežota 
administratīvā un institucionālā spēja vai 
Savienības tiesību aktu neatbilstīga 
piemērošana un īstenošana.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienībai ir ilgstoši uzkrāta 
pieredze specifiska atbalsta sniegšanā 
dalībvalstu valsts pārvaldes struktūrām un 
citām iestādēm attiecībā uz spēju 
veidošanu un līdzīgām darbībām konkrētās 
nozarēs (piemēram, nodokļu, muitas un 
mazo un vidējo uzņēmumu nozarē), kā arī 
saistībā ar kohēzijas politikas īstenošanu. 
Pieredze, ko Savienība guvusi, palīdzot 
valsts iestādēm veikt reformas, būtu 
jāizmanto, lai stiprinātu Savienības spēju 
sniegt dalībvalstīm atbalstu. Proti, ir 
vajadzīga visaptveroša un integrēta rīcība, 
lai sniegtu atbalstu tām dalībvalstīm, 
kuras veic izaugsmi veicinošas reformas 
un šajā saistībā pieprasa palīdzību no 
Savienības.

(6) Savienībai ir ilgstoši uzkrāta 
pieredze specifiska atbalsta sniegšanā 
dalībvalstu valsts pārvaldes struktūrām un 
citām iestādēm attiecībā uz spēju 
veidošanu un līdzīgām darbībām konkrētās 
nozarēs (piemēram, nodokļu, muitas un 
mazo un vidējo uzņēmumu nozarē), kā arī 
saistībā ar kohēzijas politikas īstenošanu. 
Tādas visaptverošas un integrētas rīcības, 
ar ko sniedz atbalstu dalībvalstīm, kuras 
veic izaugsmi veicinošas reformas un šajā 
saistībā pieprasa palīdzību no Savienības, 
pamatā vajadzētu būt gūtajai politiskajai 
pieredzei un Savienības iestāžu 
kapacitātei. Attiecīgi, lai nodrošinātu 
politiskās situācijas konsekvenci, 
vajadzētu īstenot integrētu starpnozaru 
pieeju.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(6a) Eiropas Revīzijas palātas Īpašajā 
ziņojumā (19/2015) „Lai uzlabotu 
tehniskās palīdzības sniegšanu Grieķijai, 
lielāka uzmanība jāpievērš rezultātiem” ir 
ietverti noderīgi ieteikumi attiecībā uz 
Komisijas tehniskās palīdzības sniegšanu 
dalībvalstīm, kuri būtu jāņem vērā, 
nodrošinot atbalstu saskaņā ar 
Strukturālo reformu atbalsta programmu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.b) Lai nodrošinātu izaugsmi 
veicinošu strukturālo reformu efektivitāti 
un izmantotu līdz šim sasniegto, šādas 
reformas ir jāturpina apņēmīgi īstenot.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju sagatavot un īstenot 
izaugsmi veicinošas administratīvas un 
strukturālas reformas, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā. Programma ir 
paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 
sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 
atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 
uzlabot Eiropas konkurētspēju un sekmēt 
ieguldījumus reālajā ekonomikā.

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju izstrādāt un īstenot 
izaugsmi veicinošas administratīvas un 
strukturālas reformas, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā. Programma ir 
nozīmīgs papildu atbalsts reformu labākai 
un ātrākai īstenošanai un ir paredzēta, lai 
veicinātu kopēju mērķu sasniegšanu, proti, 
panākt konverģenci, ekonomikas 
atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 
uzlabot Eiropas kohēziju, konkurētspēju 
un darba ražīgumu un sekmēt 
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ieguldījumus reālajā ekonomikā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma atbalsts saskaņā ar 
programmu būtu jāsniedz tādās jomās kā, 
piemēram, budžets un nodokļi, 
sabiedriskās funkcijas, institucionālas un 
administratīvas reformas, tieslietu sistēma, 
krāpšanas novēršana, korupcijas 
apkarošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana, uzņēmējdarbības 
vide, privātā sektora attīstība, ieguldījumi, 
konkurence, publiskais iepirkums, 
privatizācijas procedūras, finansējuma 
pieejamība, tirdzniecība, ilgtspējīga 
attīstība, inovācija, izglītība un apmācība, 
darba tirgus politika, sabiedrības veselība, 
patvēruma un migrācijas politika, 
lauksaimniecība un lauku attīstība, kā arī 
finanšu nozares politika.

(8) Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma atbalsts saskaņā ar 
programmu būtu jāsniedz tādās jomās kā, 
piemēram, budžets un nodokļi, 
sabiedriskās funkcijas, institucionālas un 
administratīvas reformas, tieslietu sistēma, 
krāpšanas novēršana, korupcijas 
apkarošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana, uzņēmējdarbības 
vide, privātā sektora attīstība, ieguldījumi, 
konkurence, publiskais iepirkums, publiskā 
sektora līdzdalība uzņēmumos, 
finansējuma pieejamība, tirdzniecība, 
ilgtspējīga attīstība, inovācija, izglītība un 
apmācība, darba tirgus politika, sabiedrības 
veselība, patvēruma un migrācijas politika, 
lauksaimniecība un lauku attīstība, kā arī 
finanšu nozares politika.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalībvalstīm būtu jāparedz iespēja 
Komisijai programmas ietvaros pieprasīt 
atbalstu reformu īstenošanai ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā, jo īpaši 
saistībā ar Eiropas pusgada ietvaros 
izstrādātajiem konkrētai valstij 
adresētajiem ieteikumiem, darbībām 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu, kā arī saistībā ar ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanu. 

(9) Dalībvalstīm būtu jāparedz iespēja 
Komisijai programmas ietvaros pieprasīt 
atbalstu reformu izstrādei un īstenošanai 
ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā, 
jo īpaši saistībā ar Eiropas pusgada ietvaros 
izstrādāto konkrētai valstij adresēto 
ieteikumu īstenošanu, darbībām saistībā ar 
Savienības tiesību aktu pienācīgu 
īstenošanu, kā arī saistībā ar ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanu. 
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Dalībvalstīm būtu arī jāparedz iespēja 
pieprasīt atbalstu saistībā ar reformām, ko 
tās veic pēc savas iniciatīvas, lai panāktu 
ilgtspējīgus ieguldījumus, izaugsmi un 
darbvietu radīšanu.

Dalībvalstīm būtu arī jāparedz iespēja 
pieprasīt atbalstu saistībā ar 
strukturālajām reformām, ko tās veic pēc 
savas iniciatīvas, lai panāktu ilgtspējīgus 
ieguldījumus, veicinātu izaugsmi un 
darbvietu radīšanu, kā arī uzlabotu 
konkurētspēju un teritoriālo kohēziju.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē , ņemot vērā pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, un sniedzamais 
atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 
problēmu neatliekamību, apmēru un 
intensitāti, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 
dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 
atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 
apmērs, kā arī kopējais finansējums šādam 
atbalstam, ņemot vērā Savienības fondu vai 
citu Savienības programmu finansētās 
esošās darbības un pasākumus.

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē, ņemot vērā pārredzamības, 
subsidiaritātes, vienlīdzīgas attieksmes un 
pareizas finanšu pārvaldības principus, un 
sniedzamais atbalsts jānosaka, balstoties uz 
konstatēto problēmu neatliekamību, 
apmēru un intensitāti, atbalsta 
nepieciešamību paredzētajās politikas 
jomās, sociālekonomisko rādītāju analīzi 
un dalībvalsts vispārējo administratīvo 
spēju. Komisijai ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti būtu arī jānosaka 
prioritārās darbības efektīva atbalsta 
sniegšanai, sniedzamā atbalsta veids un 
apmērs, kā arī kopējais finansējums šādam 
atbalstam, ņemot vērā Savienības fondu vai 
citu Savienības programmu finansētās 
esošās darbības un pasākumus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Komisijai ar tās dalībvalsts 
piekrišanu, kura vēlas saņemt atbalstu, 
būtu jāspēj atbalsta sniegšanu organizēt 
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sadarbībā ar starptautiskām 
organizācijām vai citām dalībvalstīm, kas 
varētu piekrist kļūt par reformu 
partneriem. Dalībvalstij, kas vēlas saņemt 
atbalstu, attiecībā uz konkrētu atbalsta 
jomu vai jomām vajadzētu būt iespējai 
izveidot partnerību ar vienu vai vairākām 
dalībvalstīm kā reformu partneriem, kuri 
palīdz formulēt stratēģiju, reformas 
ceļvežus, izstrādāt augstas kvalitātes 
palīdzību vai uzraudzīt stratēģijas un 
projektu īstenošanu. Lai arī par reformu 
īstenošanu atbildīga ir dalībvalsts, kura 
vēlas saņemt atbalstu, reformu partneri 
vai citas dalībvalstis, kas atbalstu sniedz, 
var sekmēt programmas veiksmīgu 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Komisijas paziņojumos „ES 
budžeta pārskatīšana”1 un „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020””2 ir uzsvērts, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 
darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 
Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 
salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 
līmenī. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 
programmu veiktajām atbalsta darbībām 
būtu jānodrošina papildināmība un 
sinerģija ar citām programmām un 
politikas virzieniem valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī. Darbībām 
programmas ietvaros būtu jānodrošina 
iespēja izstrādāt un īstenot risinājumus, 
kuri novērš valsts mēroga problēmas, kam 
ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
ietekme, un ar kuriem panāk Savienības 
tiesību aktu konsekventu un saskanīgu 
īstenošanu. Papildus tam šīm darbībām 

(11) Komisijas paziņojumos „ES 
budžeta pārskatīšana”1 un „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020””2 ir uzsvērts, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 
darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 
Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 
salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 
līmenī. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 
programmu veiktajām atbalsta darbībām 
būtu jānodrošina papildināmība un 
sinerģija ar citām programmām un 
politikas virzieniem valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī. Darbībām 
programmas ietvaros būtu jānodrošina 
iespēja izstrādāt un īstenot risinājumus, 
kuri novērš valsts mēroga problēmas, kam 
ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
ietekme, un ar kuriem panāk Savienības 
tiesību aktu konsekventu un saskanīgu 
īstenošanu. Papildus tam šīm darbībām 
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būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt 
uzticēšanos un sekmēt sadarbību ar 
Komisiju un starp dalībvalstīm. Turklāt 
Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj 
nodrošināt platformu labas prakses 
nodošanai un savstarpējai apmaiņai līdzīgu 
valstu vidū, kā arī piesaistīt ekspertu 
zināšanas.

būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt pilsoņu 
uzticēšanos Eiropas projektam un sekmēt 
sadarbību ar Komisiju un starp 
dalībvalstīm. Turklāt Savienība labāk nekā 
dalībvalstis spēj nodrošināt platformu labas 
prakses nodošanai un savstarpējai apmaiņai 
līdzīgu valstu vidū, kā arī piesaistīt 
ekspertu zināšanas, lai priekšlikumus 
varētu izstrādāt atbilstīgi atbalstu 
pieprasījušās dalībvalsts konkrētajai 
situācijai.

__________________ __________________
1COM(2010) 700, 2010. gada 19. oktobris. 1COM(2010) 700, 2010. gada 19. oktobris.
2COM(2011) 500 galīgā redakcija, 2011. 
gada 29. jūnijs.

2COM(2011) 500 galīgā redakcija, 2011. 
gada 29. jūnijs.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, sekmēt institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas 
dalībvalstīs, sniedzot valsts iestādēm 
atbalstu, kas paredzēts pasākumiem, kuru 
nolūks ir reformēt iestādes, pārvaldību, 
pārvaldi, ekonomikas un sociālo nozari, 
tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 
dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, jo par 
atbalsta apmēru tiks panākta savstarpēja 
vienošanās ar attiecīgo dalībvalsti.

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, sekmēt institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas 
dalībvalstīs, sniedzot valsts iestādēm 
atbalstu, kas paredzēts pasākumiem, kuru 
nolūks ir reformēt iestādes, teritoriālās 
pārvaldības struktūras valstu, reģionālā 
un vietējā līmenī, pārvaldi, ekonomikas un 
sociālo nozari, tostarp sniedzot palīdzību 
Savienības fondu efektīvā un lietderīgā 
izmantošanā, nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, bet tās mēroga un 
iedarbības dēļ to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, jo par 
atbalsta apmēru tiks panākta savstarpēja 
vienošanās ar attiecīgo dalībvalsti.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Definīcijas Definīcijas un principi

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas. Šajā regulā izmanto šādas definīcijas un 
nosaka šādus principus:

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. „Saņēmēja dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kas saņem atbalstu no 
Savienības saskaņā ar šo programmu;

1. „Saņēmēja dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kas pieprasa un saņem atbalstu 
no Savienības saskaņā ar šo programmu;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiek izstrādāti un īstenoti risinājumi, 
kas novērš valsts mēroga problēmas, 
kurām ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
ietekme;

(a) tiek izstrādāti un īstenoti risinājumi, 
kas novērš valsts mēroga problēmas, 
kurām ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
cēlonis vai ietekme, un ar kuriem tiek 
sekmēta sociālā un ekonomiskā kohēzija;
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā Savienības tiesību 
aktu konsekventā un saskanīgā īstenošanā;

(c) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā Savienības tiesību 
aktu un politikas konsekventā un saskanīgā 
īstenošanā;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 
institucionālās, administratīvās un 
strukturālās reformas dalībvalstīs, sniedzot 
valsts iestādēm atbalstu, kas paredzēts 
pasākumiem, kuru nolūks ir reformēt 
iestādes, pārvaldību, pārvaldi, ekonomikas 
un sociālo jomu, reaģējot uz ekonomikas 
un sociālām problēmām un tiecoties 
ekonomikas pārvaldības procesu 
kontekstā pastiprināt konkurētspēju, 
izaugsmi, darbvietu izveidi un 
ieguldījumus, tostarp sniedzot palīdzību 
Savienības fondu efektīvā un lietderīgā 
izmantošanā.

Programmas vispārīgais mērķis ir pēc 
dalībvalstu pieprasījuma sekmēt 
institucionālās, administratīvās un 
izaugsmei draudzīgas strukturālās 
reformas dalībvalstīs, sniedzot valsts un — 
attiecīgā gadījumā — reģionālajām un 
vietējām iestādēm atbalstu, kas paredzēts 
pasākumiem, kuru nolūks ir reformēt, 
nostiprināt vai izveidot iestādes, 
pārvaldību, pārvaldi, reaģējot uz 
ekonomikas un sociālām problēmām un 
tiecoties palielināt kohēziju, 
konkurētspēju, darba ražīgumu, 
ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darbvietu 
veidošanu un ieguldījumus, tostarp 
sniedzot palīdzību saistībā ar Savienības 
fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu 4. pantā noteikto 1. Lai sasniegtu 4. pantā noteikto 
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vispārīgo mērķi, programmai ir šādi 
konkrētie mērķi:

vispārīgo mērķi, programmai ir šādi 
konkrētie mērķi, kas jāpilda ciešā 
sadarbībā ar saņēmējām dalībvalstīm:

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdzēt valsts iestādēm ar to 
iniciatīvām, lai tās spētu izstrādāt reformas 
atbilstoši prioritātēm, ņemot vērā 
sākotnējos apstākļus un paredzamo 
sociālekonomisko ietekmi;

(a) palīdzēt valsts iestādēm ar to 
iniciatīvām, lai tās spētu izstrādāt un 
īstenot savas ilgtspējīgās reformas 
atbilstoši prioritātēm un subsidiaritātes 
principam, ņemot vērā sākotnējos 
apstākļus un paredzamo sociālekonomisko 
ietekmi;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt valsts iestādes, lai uzlabotu 
to spēju formulēt, izstrādāt un īstenot 
reformu politiku un stratēģijas un izmantot 
integrētu pieeju, kas nodrošina mērķu un 
izmantoto līdzekļu konsekvenci starp 
nozarēm;

(b) atbalstīt valsts iestādes, lai uzlabotu 
to spēju plānot un formulēt, izstrādāt un 
īstenot reformu politiku un stratēģijas un 
izmantot integrētu pieeju, kas nodrošina 
mērķu un izmantoto līdzekļu konsekvenci 
starp nozarēm;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstīt valsts iestāžu centienus 
noteikt un īstenot piemērotus procesus un 
metodes, ņemot vērā labu praksi un 
pieredzi, ko guvušas citas valstis, kuras 
saskārušās ar līdzīgām situācijām;

(c) atbalstīt valsts iestāžu centienus 
izveidot un īstenot piemērotus procesus un 
metodes, ņemot vērā labu praksi un 
pieredzi, ko guvušas citas valstis, kuras 
saskārušās ar līdzīgām situācijām;
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) palīdzēt valsts iestādēm palielināt 
cilvēkresursu pārvaldības efektivitāti un 
lietderību, vajadzības gadījumā skaidri 
nosakot atbildības jomas un uzlabojot 
profesionālās zināšanas un prasmes.

(d) Palīdzēt valsts iestādēm palielināt 
sociālā dialoga un cilvēkresursu 
pārvaldības efektivitāti un lietderību, 
vajadzības gadījumā skaidri nosakot 
atbildības jomas un uzlabojot profesionālās 
zināšanas un prasmes.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
saņēmējām dalībvalstīm.

svītrots

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā izklāstītie 
konkrētie mērķi attiecas uz politikas 
jomām, kas saistītas ar konkurētspēju, 
izaugsmi, nodarbinātību un 
ieguldījumiem, jo īpaši uz šādām:

2. Šā panta 1. punktā izklāstītie 
konkrētie mērķi attiecas uz politikas 
jomām, kas saistītas ar kohēziju, 
konkurētspēju, inovāciju, ilgtspējīgu 
izaugsmi, darbvietu radīšanu un 
ieguldījumiem, jo īpaši uz šādām:
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Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) institucionālā reforma un efektīva 
un uz pakalpojumiem orientēta publiskās 
pārvaldes darbība, faktisks tiesiskums, 
tieslietu sistēmas reforma un krāpšanas 
novēršanas, korupcijas apkarošanas un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas pastiprināšana;

(b) institucionālā reforma un efektīva 
un uz pakalpojumiem orientēta publiskās 
pārvaldes darbība, faktisks tiesiskums, 
tostarp pareiza Savienības tiesību aktu 
piemērošana un politikas īstenošana, 
tieslietu sistēmas reforma un krāpšanas 
novēršanas, korupcijas apkarošanas un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas pastiprināšana;

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzņēmējdarbības vide, privātā 
sektora attīstība, ieguldījumi, privatizācijas 
procedūras, tirdzniecība un ārvalstu tiešie 
ieguldījumi, konkurence un publiskais 
iepirkums, ilgtspējīga nozaru attīstība un 
atbalsts inovācijai;

(c) uzņēmējdarbības vide, privātā 
sektora attīstība, ieguldījumi, publiskā 
sektora līdzdalība uzņēmumos, 
tirdzniecība un ārvalstu tiešie ieguldījumi, 
konkurence un publiskais iepirkums, 
ilgtspējīga nozaru attīstība un atbalsts 
inovācijai;

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) lauksaimniecības nozares un lauku 
apgabalu ilgtspējīgas attīstības politika;

(e) politika klimata rīcības pasākumu 
īstenošanai, energoefektivitātes 
veicināšanai, enerģijas piegāžu 
daudzveidošanai un dalībvalstu un 
reģionu energoizolācijas izbeigšanai, kā 
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arī lauksaimniecības nozares un lauku 
apgabalu ilgtspējīgas attīstības politika;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) finanšu nozares politika un 
finansējuma pieejamība.

(f) finanšu nozares politika, tostarp 
zināšanu par finanšu jomu uzlabošana, 
finansiālā stabilitāte, finansējuma 
pieejamība un aizdevumi reālajai 
ekonomikai; datu un statistikas 
veidošana, sniegšana un kvalitātes 
uzraudzība; un politika, kuras mērķis ir 
cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu saskaņā ar programmu, iesniedz 
Komisijai pieprasījumu atbalsta 
saņemšanai, norādot politikas jomas un 
atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 5. panta 2. 
punktā noteiktajā programmas darbības 
jomā. Šo pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā 
līdz katra kalendārā gada 31. oktobrim.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
tehnisko atbalstu saskaņā ar programmu, 
iesniedz Komisijai pieprasījumu tehniskā 
atbalsta saņemšanai, norādot politikas 
jomas un atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 
5. panta 2. punktā noteiktajā programmas 
darbības jomā. Šo pieprasījumu iesniedz ne 
vēlāk kā līdz katra kalendārā gada 31. 
oktobrim.

Grozījums Nr. 32

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

2. Komisija pēc dialoga ar dalībvalsti 
(tostarp Eiropas pusgada ietvaros), ņemot 
vērā pārredzamības, vienlīdzīgas 
attieksmes un pareizas finanšu pārvaldības 
principus, izvērtē 1. punktā minēto 
pieprasījumu atbalsta saņemšanai, 
balstoties uz konstatēto problēmu 
neatliekamību, apmēru un intensitāti, 
atbalsta nepieciešamību attiecīgajās 
politikas jomās, sociālekonomisko rādītāju 
analīzi un dalībvalsts vispārējo 
administratīvo spēju. Ņemot vērā 
Savienības fondu vai citu Savienības 
programmu finansētās esošās darbības un 
pasākumus, Komisija ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti nosaka atbalsta 
prioritārās jomas, sniedzamo atbalsta 
pasākumu apmēru, kā arī kopējo 
finansējumu šim atbalstam.

2. Komisija pēc dialoga ar dalībvalsti 
(tostarp Eiropas pusgada ietvaros), ņemot 
vērā pārredzamības, vienlīdzīgas 
attieksmes, subsidiaritātes, sociālo 
partneru respektēšanas un pareizas 
finanšu pārvaldības principus, izvērtē 1. 
punktā minēto pieprasījumu atbalsta 
saņemšanai, balstoties uz konstatēto 
problēmu neatliekamību, apmēru un 
intensitāti, atbalsta nepieciešamību 
attiecīgajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
Ņemot vērā Savienības fondu vai citu 
Savienības programmu, īpaši Eiropas 
strukturālo investīciju fondu (ESIF) un 
EFSI finansētās esošās darbības un 
pasākumus, Komisija ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti nosaka prioritārās 
darbības efektīva atbalsta sniegšanai, 
attiecīgās dalībvalsts konkrētos mērķus, 
kas balstīti uz šīs regulas 5. pantu, izpildes 
grafiku, sniedzamo atbalsta pasākumu 
apmēru, kā arī kopējo aplēsto finansējumu 
šim atbalstam.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieprasījumu atbalsta saņemšanai 
var iesniegt šādās jomās:

3. Pieprasījumu atbalsta saņemšanai 
var iesniegt šādās jomās:

(a) reformu īstenošana ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā, jo īpaši 
īstenojot attiecīgos konkrētajai valstij 
adresētos ieteikumus, kas sniegti Eiropas 
pusgada ietvaros, vai attiecīgas darbības 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu;

(a) tādu ilgtspējīgu reformu 
īstenošana, ko dalībvalstis veic pēc savas 
iniciatīvas, jo īpaši, lai panāktu izaugsmi 
un darbvietu radīšanu.

(b) ekonomikas korekciju programmu 
īstenošana dalībvalstīs, kuras saņem 

(b) ekonomikas korekciju programmu 
īstenošana dalībvalstīs, kuras saņem 



RR\1112100LV.docx 53/134 PE585.523v02-00

LV

Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar 
esošajiem instrumentiem, jo īpaši atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
(ES) Nr. 472/2013 attiecībā uz eurozonas 
dalībvalstīm un Padomes Regulai (EK) Nr. 
332/2002 attiecībā uz eurozonā 
neietilpstošajām dalībvalstīm; 

Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar 
esošajiem instrumentiem, jo īpaši atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
(ES) Nr. 472/2013 attiecībā uz eurozonas 
dalībvalstīm un Padomes Regulai (EK) Nr. 
332/2002 attiecībā uz eurozonā 
neietilpstošajām dalībvalstīm;

(c) to reformu īstenošana, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, jo 
īpaši, lai panāktu ilgtspējīgus 
ieguldījumus, izaugsmi un darbvietu 
radīšanu.

(c) reformu īstenošana ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā, jo īpaši 
īstenojot attiecīgos konkrētajai valstij 
adresētos ieteikumus, kas sniegti Eiropas 
pusgada ietvaros, vai attiecīgas darbības 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu;

_____________ ________________
23Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 472/2013 (2013. gada 21. maijs) 
par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās 
un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, 
kurās ir vai kurām draud nopietnas finanšu 
stabilitātes grūtības (OV L 140, 27.5.2013., 
1. lpp.). 

23Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 472/2013 (2013. gada 21. maijs) 
par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās 
un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, 
kurās ir vai kurām draud nopietnas finanšu 
stabilitātes grūtības (OV L 140, 27.5.2013., 
1. lpp.). 

24Padomes Regula (EK) Nr. 332/2002 
(2002. gada 18. februāris), ar ko izveido 
vidēja termiņa finansiālas palīdzības 
mehānismu attiecībā uz dalībvalstu 
maksājumu bilancēm (OV L 53, 
23.2.2002., 1. lpp.). 

24Padomes Regula (EK) Nr. 332/2002 
(2002. gada 18. februāris), ar ko izveido 
vidēja termiņa finansiālas palīdzības 
mehānismu attiecībā uz dalībvalstu 
maksājumu bilancēm (OV L 53, 
23.2.2002., 1. lpp.).

(Komisijas teksta a) un c) apakšpunkts kļuvuši par attiecīgi c) un a) apakšpunktu Parlamenta 
grozījumā. Abi ir arī grozīti.)

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta organizēšana Tehniskā atbalsta organizēšana

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
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8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu, kas paredzēts saņēmējām 
dalībvalstīm, Komisija var noteikt 
sadarbībā ar citām dalībvalstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

1. Tehnisko atbalstu, kas paredzēts 
saņēmējām dalībvalstīm, Komisija var 
noteikt sadarbībā ar citām dalībvalstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saņēmēja dalībvalsts, koordinējot 
savu rīcību ar Komisiju, var noslēgt 
partnerības nolīgumu ar vienu vai vairākām 
citām dalībvalstīm, kas konkrētās reformu 
jomās darbojas kā reformu partneri. 
Reformu partneris, koordinējot savu rīcību 
ar Komisiju, palīdz formulēt stratēģiju un 
reformas ceļvežus, izstrādāt augstas 
kvalitātes palīdzību vai uzraudzīt 
stratēģijas un projektu īstenošanu.

2. Saņēmēja dalībvalsts sadarbībā ar 
Komisiju var noslēgt partnerības nolīgumu 
ar vienu vai vairākām citām dalībvalstīm, 
kas konkrētās reformu jomās darbojas kā 
reformu partneri. Reformu partneris 
sadarbībā ar Komisiju palīdz formulēt 
stratēģiju un reformas ceļvežus, izstrādāt 
augstas kvalitātes palīdzību vai uzraudzīt 
stratēģijas un projektu īstenošanu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 9. pantā noteiktajam 
finansējumam programmu var finansēt ar 
papildu iemaksām no dalībvalstīm.

1. Papildus 9. pantā noteiktajam 
finansējumam programmu var finansēt ar 
papildu brīvprātīgām iemaksām no 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 38

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

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2019. 
gada vidum iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei starpposma izvērtējuma 
ziņojumu un līdz 2021. gada decembra 
beigām – ex post izvērtējuma ziņojumu.

2. Komisija katru gadu ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
programmas īstenošanu un līdz 2021. 
gada decembra beigām iesniedz ex post 
izvērtējuma ziņojumu. Ikgadējā ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
mērķu sasniegšanu, pamatojumu 
ikvienam lēmumam piešķirt vai atteikties 
piešķirt atbalstu dalībvalstij, par resursu 
izmantošanas efektivitāti un programmas 
radīto Eiropas mēroga pievienoto vērtību, 
kā arī novērtējumu par to, vai pēc 2020. 
gada ir jāpielāgo vai jāpagarina 
finansējums programmas aptvertajās 
jomās. Šajā ziņojumā izskata arī 
jautājumu par to, vai visi mērķi un 
darbības joprojām ir atbilstīgi. Ex post 
izvērtējuma ziņojumā iekļauj informāciju 
par programmas ietekmi ilgākā termiņā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
mērķu sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai pēc 2020. gada ir 
jāpielāgo vai jāpagarina finansējums 
programmas aptvertajās jomās. Šajā 
ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 
visi mērķi un darbības joprojām ir 
atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
ietekmi ilgākā termiņā.

svītrots

Grozījums Nr. 40
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) atbalsta plānā iekļauto mērķu 
skaits, ko atbalsta saņēmēja dalībvalsts 
izpildījusi;
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BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada 
līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) Nr. 
1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jan Olbrycht

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā 
šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju sagatavot un īstenot 
izaugsmi veicinošas administratīvas un 
strukturālas reformas, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā. Programma ir 
paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 
sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 
atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 
uzlabot Eiropas konkurētspēju un sekmēt 
ieguldījumus reālajā ekonomikā.

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju sagatavot un īstenot 
izaugsmi veicinošas administratīvas un 
strukturālas reformas, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā. Programma ir 
paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 
sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 
atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 
uzlabot Eiropas konkurētspēju un sekmēt 
ilgtspējīgus ieguldījumus reālajā 
ekonomikā.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē , ņemot vērā pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, un sniedzamais 
atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 
problēmu neatliekamību, apmēru un 
intensitāti, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 
dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 
atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 
apmērs, kā arī kopējais finansējums šādam 
atbalstam, ņemot vērā Savienības fondu vai 
citu Savienības programmu finansētās 
esošās darbības un pasākumus.

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē , ņemot vērā pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, un sniedzamais 
atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 
problēmu neatliekamību, apmēru un 
intensitāti, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 
dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 
atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 
apmērs, kā arī kopējais finansējums šādam 
atbalstam, ņemot vērā Savienības fondu vai 
citu Savienības programmu finansētās 
esošās darbības un pasākumus. Komisijai 
būtu arī turpmāk jāpapildina tādu 
pieejamo ārējo ekspertu grupa, kurus 
varētu nosūtīt ad hoc veidā darbam 
projektu atbalstīšanai dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Komisijas paziņojumos „ES 
budžeta pārskatīšana”13 un „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020””14 ir uzsvērts, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 
darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 
Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 
salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 
līmenī. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 
programmu veiktajām atbalsta darbībām 

(11) Komisijas paziņojumos „ES 
budžeta pārskatīšana”13 un „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020””14 ir uzsvērts, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 
darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 
Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 
salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 
līmenī. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 
programmu veiktajām atbalsta darbībām 
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būtu jānodrošina papildināmība un 
sinerģija ar citām programmām un 
politikas virzieniem valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī. Darbībām 
programmas ietvaros būtu jānodrošina 
iespēja izstrādāt un īstenot risinājumus, 
kuri novērš valsts mēroga problēmas, kam 
ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
ietekme, un ar kuriem panāk Savienības 
tiesību aktu konsekventu un saskanīgu 
īstenošanu. Papildus tam šīm darbībām 
būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt 
uzticēšanos un sekmēt sadarbību ar 
Komisiju un starp dalībvalstīm. Turklāt 
Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj 
nodrošināt platformu labas prakses 
nodošanai un savstarpējai apmaiņai līdzīgu 
valstu vidū, kā arī piesaistīt ekspertu 
zināšanas.

būtu jānodrošina papildināmība un 
sinerģija ar citām programmām un 
politikas virzieniem reģionālā, valsts, 
Savienības un starptautiskā līmenī. 
Darbībām programmas ietvaros būtu 
jānodrošina iespēja izstrādāt un īstenot 
risinājumus, kuri novērš valsts mēroga 
problēmas, kam ir pārrobežu vai 
Savienības mēroga ietekme, un ar kuriem 
panāk Savienības tiesību aktu konsekventu 
un saskanīgu īstenošanu. Papildus tam šīm 
darbībām būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt 
uzticēšanos un sekmēt sadarbību ar 
Komisiju un starp dalībvalstīm. Turklāt 
Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj 
nodrošināt platformu labas prakses 
nodošanai un savstarpējai apmaiņai līdzīgu 
valstu vidū, kā arī piesaistīt ekspertu 
zināšanas.

__________________ __________________
13 COM(2010) 700, 2010. gada 
19. oktobris.

13 COM(2010) 700, 2010. gada 
19. oktobris.

14 COM(2011) 500 galīgā redakcija, 
2011. gada 29. jūnijs.

14COM(2011) 500 galīgā redakcija, 
2011. gada 29. jūnijs.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Šī regula nosaka finansējumu 
visam programmas laikam, un tas Eiropas 
Parlamentam un Padomei ikgadējās 
budžeta procedūras laikā ir galvenā 
atsauces summa atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu, 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību 17. punktam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
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13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Programmas finansēšanu, pēc 
Komisijas iniciatīvas pārvietojot 
piešķīrumus no tehniskās palīdzības, 
varētu uzskatīt tikai par vienreizēju 
risinājumu, kam nevajadzētu radīt 
precedentu attiecībā uz turpmāko šīs 
jomas iniciatīvu finansējumu. Iespējamā 
tiesību akta priekšlikumā par 
programmas pagarināšanu saskaņā ar 
jauno daudzgadu finanšu shēmu varētu 
ietvert atsevišķu jaunu piešķīrumu, kas 
konkrēti paredzēts programmai.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā to, cik būtiski ir uzturēt 
dalībvalstu centienus ieplānot un īstenot 
strukturālas, institucionālas un 
administratīvas reformas, ir jāatļauj 
līdzfinansējuma likme 100 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām, lai sasniegtu 
programmas mērķus, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principiem.

(16) Ņemot vērā to, cik būtiski ir uzturēt 
dalībvalstu centienus ieplānot un īstenot 
strukturālas, institucionālas un 
administratīvas reformas, ir jāatļauj 
līdzfinansējuma likme līdz 100 % apmērā 
no attiecināmajām izmaksām, lai sasniegtu 
programmas mērķus, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai atvieglinātu programmas 
izvērtēšanu, jau pašā sākumā būtu 
jāizveido pienācīga sistēma programmas 
sasniegto rezultātu uzraudzībai. Būtu jāveic 
starpposma izvērtējums, kurā analizē 
programmas mērķu sasniegšanu, tās 

(20) Lai atvieglinātu programmas 
izvērtēšanu un definēto mērķu 
sasniegšanu, jau pašā sākumā būtu 
jāizveido pienācīga sistēma programmas 
sasniegto rezultātu uzraudzībai. Šajā 
sistēmā būtu jāņem vērā arī procesā gūtā 
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efektivitāti un pievienoto vērtību Eiropas 
līmenī. Noslēguma izvērtējumā papildus 
būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā 
programmas ilgtermiņa ietekme un 
ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu jābalsta uz 
rādītājiem, ar kuriem mēra programmas 
ietekmi.

pieredze. Būtu jāsagatavo ikgadējs 
uzraudzības ziņojums par programmas 
īstenošanu, tostarp analīze par to kritēriju 
piemērošanu, ar kuriem novērtē atbalsta 
pieprasījumu, jāveic starpposma 
izvērtējums, kurā analizē programmas 
mērķu sasniegšanu, tās efektivitāti un 
pievienoto vērtību Eiropas līmenī, kā arī 
novērtējums par programmas turpināšanu 
nākamajā plānošanas periodā. Ex post 
izvērtējumā papildus būtu jāiekļauj tādi 
jautājumi kā programmas ilgtermiņa 
ietekme un ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu 
jābalsta uz rādītājiem, ar kuriem mēra 
programmas ietekmi.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a No programmai paredzētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izmaksas, kas 
saistītas ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kuras nepieciešamas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši pētījumiem, 
ekspertu sanāksmēm, informēšanas un 
saziņas darbībām, tostarp korporatīvajai 
komunikācijai par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās 
saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 
mērķiem, kā arī izmaksas par IT tīkliem, 
kas orientēti uz informācijas apstrādi un 
apmaiņu, un visas pārējās izmaksas par 
tehnisko un administratīvo palīdzību, 
kuras Komisijai rodas programmas 
pārvaldības rezultātā.

Grozījums Nr. 9

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

1. Finansējums programmas 
īstenošanai ir līdz EUR 142 800 000.

1. Programmas īstenošanai ir 
paredzēts finansējums EUR 142 800 000.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No programmai paredzētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izmaksas, kas 
saistītas ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kuras nepieciešamas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši pētījumiem, 
ekspertu sanāksmēm, informēšanas un 
saziņas darbībām, tostarp korporatīvajai 
komunikācijai par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās 
saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 
mērķiem, izmaksas par IT tīkliem, kas 
vērsti uz informācijas apstrādi un 
apmaiņu, un visas pārējās izmaksas par 
tehnisko un administratīvo palīdzību, 
kuras Komisijai rodas programmas 
pārvaldības rezultātā.

svītrots

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 
2019. gada vidum iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei starpposma 
izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 
decembra beigām – ex post izvērtējuma 
ziņojumu.

2. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ikgadēju 
programmas īstenošanas uzraudzības 
ziņojumu, tostarp analīzi par to, kā 
7. panta 2. punktā minētie kritēriji ir 
piemēroti dalībvalstu iesniegto atbalsta 
pieprasījumu novērtēšanā, ne vēlāk kā 
līdz 2018. gada beigām – starpposma 
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izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 
decembra beigām – ex post izvērtējuma 
ziņojumu.

Grozījums Nr. 

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas mērķu 
sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai pēc 2020. gada ir 
jāpielāgo vai jāpagarina finansējums 
programmas aptvertajās jomās. Šajā 
ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 
visi mērķi un darbības joprojām ir 
atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
ietekmi ilgākā termiņā.

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas mērķu 
sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai nākamajā finanšu 
shēmā programmas aptvertajās jomās 
finansējums ir jāatjauno ar īpašu 
paredzēto finanšu līdzekļu apjomu. Šajā 
ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 
visi mērķi un darbības joprojām ir 
atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
ietekmi ilgākā termiņā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
91. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 0,35 % no kopējiem resursiem, no 
kuriem atskaitīts EISI atbalsts, kas minēts 
92. panta 6. punktā, un atbalsts 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas minēts 
92. panta 7. punktā, ir atvēlēti tehniskajai 
palīdzībai, ko piešķir pēc Komisijas 
iniciatīvas, no kā līdz EUR 112 233 000 
piešķir Strukturālo reformu atbalsta 
programmai izmantošanai atbilstoši 
minētās programmas darbības jomai un 
mērķim.

3. 0,35 % no kopējiem resursiem, no 
kuriem atskaitīts EISI atbalsts, kas minēts 
92. panta 6. punktā, un atbalsts 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas minēts 
92. panta 7. punktā, ir atvēlēti tehniskajai 
palīdzībai, ko piešķir pēc Komisijas 
iniciatīvas, no kā līdz EUR 112 233 000 
pašreizējās cenās piešķir Strukturālo 
reformu atbalsta programmai izmantošanai 
atbilstoši minētās programmas darbības 
jomai un mērķim.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 1305/2013
51. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
6. pantu ELFLA pēc Komisijas ierosmes 
un/vai tās vārdā līdz 0,25 % no sava gada 
piešķīruma var izmantot, lai finansētu 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 58. pantā 
minētos uzdevumus, ietverot šīs regulas 
52. pantā minētā Eiropas tīkla Lauku 
attīstībai un šīs regulas 53. pantā minētā 
EIP tīkla izveidošanas un darbības 
izmaksas, no kā līdz EUR 30 567 000 
piešķir Strukturālo reformu atbalsta 
programmai izmantošanai atbilstoši 
minētās programmas darbības jomai un 
mērķim.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 
6. pantu ELFLA pēc Komisijas ierosmes 
un/vai tās vārdā līdz 0,25 % no sava gada 
piešķīruma var izmantot, lai finansētu 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 58. pantā 
minētos uzdevumus, ietverot šīs regulas 
52. pantā minētā Eiropas tīkla Lauku 
attīstībai un šīs regulas 53. pantā minētā 
EIP tīkla izveidošanas un darbības 
izmaksas, no kā līdz EUR 30 567 000 
pašreizējās cenās piešķir Strukturālo 
reformu atbalsta programmai izmantošanai 
atbilstoši minētās programmas darbības 
jomai un mērķim.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Strukturālo reformu atbalsta programmas izveide laikposmam no 
2017. līdz 2020. gadam

Atsauces COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Atbildīgā komiteja
 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI
2.12.2015

Atzinumu sniedza
 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
2.12.2015

Atzinumu sagatavoja
 Iecelšanas datums

Jan Olbrycht
18.1.2016

Pieņemšanas datums 10.11.2016

Galīgais balsojums +:
–:
0:

23
6
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, 
Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika 
Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried 
Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, 
Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele 
Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew
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10.11.2016

NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada 
līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Csaba Sógor

ĪSS PAMATOJUMS

Ekonomikas krīzes dēļ nepieciešamība veikt strukturālas reformas Eiropas Savienībā ir 
kļuvusi spēcīgāka un steidzamāka nekā jebkad agrāk. Valstu un valdību vadītāji no visām ES 
dalībvalstīm 2010. gada jūnijā parakstīja stratēģiju “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei. Stratēģijā ir atzīts, ka ekonomikas lejupslīde ir atklājusi Eiropas 
ekonomikas strukturālās nepilnības. Atbilde, ko ES kopīgi nolēma izstrādāt, ietvēra ne tikai 
mērķi atgriezties pirmskrīzes situācijā; tajā bija arī uzsvērts, ka dalībvalstīm un ES vajadzētu 
pastiprināt centienus, lai īstenotu nepieciešamās strukturālās reformas, kas atjaunotu izaugsmi 
un nodrošinātu ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas attīstību, palīdzot Eiropas Savienībai no krīzes 
izkļūt spēcīgākai nekā jebkad agrāk.

Sešus gadus pēc stratēģijas „Eiropa 2020” uzsākšanas šis solījums vēl nebūt nav izpildīts.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) piekrīt viedoklim, ka lielākā daļa 
ES dalībvalstu vairs nevar atļauties kavēties ar vērienīgu reformu īstenošanu. ESAO savā 
2016. gada ziņojumā “Virzība uz izaugsmi” (Going for Growth), atzīmēja, ka “globālās 
izaugsmes izredzes tuvākajam laikam joprojām ir neskaidras, jo tirdzniecība pasaulē palēninās 
un ekonomikas atveseļošanu valstīs ar attīstītu ekonomiku bremzē ilgstoši zemas investīcijas. 
Joprojām ir labs pamats īstenot strukturālās reformas kopā ar atbalstošu pieprasījuma politiku, 
lai ilgtspējīgā veidā kāpinātu produktivitāti un darbvietu radīšanu, kas veicinās uzlabojumus 
pašu kapitālā. [...] Ņemot vērā pasaules ekonomikas vājās perspektīvas, ir piemērots brīdis 
prioritāti piešķirt reformām, kuras ne tikai veicinātu nodarbinātību un produktivitāti, bet arī 
vislabāk atbalstītu darbības īstermiņā”.

Reformu pienācīga izstrāde un īstenošana var būt ļoti grūts process, un tam vajadzīgas 
spēcīgas analītiskas, plānošanas un pārvaldības spējas, kā arī piekļuve informācijai un 
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pietiekami cilvēkresursi. Grieķijas darba grupas pieredzes novērtējums liecina, ka tehniskā 
atbalsta pieejamībai var būt liela nozīme reformu virzīšanā, bet šāda atbalsta ietekmi var 
nopietni kavēt skaidras stratēģijas trūkums. Šī pieredze rāda arī to, ka tehniskajam atbalstam 
nevajadzētu būt pieejamam tikai krīzes laikā. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka to vislabāk 
izmantot, lai radītu strukturāli stabilas un noturīgas ekonomikas, kas spēj tikt galā ar nākotnes 
izaicinājumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas priekšlikums izveidot Strukturālo reformu atbalsta 
programmu, kas sniegtu palīdzību plašam reformu spektram, ir apsveicama iniciatīva, jo būtu 
jādod visām ES dalībvalstīm iespēja pieprasīt un saņemt atbalstu, lai virzītu uz priekšu 
reformas, kuras var radīt veselīgu tautsaimniecisko vidi, veicināt izaugsmi un nodarbinātību, 
kā arī uzlabot valsts iedzīvotāju dzīves līmeni.

Komisija ir noteikusi kohēzijas politiku, konkrētāk — tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas 
iniciatīvas paredzētos resursus kā finansējuma avotu jaunajai programmai. Šī izvēle rada vērā 
ņemamas bažas, jo vēl nav pierādīts, ka dalībvalstu vajadzības spēju veidošanai, lai efektīvi 
un lietderīgi pārvaldītu fondus saskaņā ar jauno sarežģītāko tiesisko regulējumu, galu galā 
izrādīsies mazākas, nekā sākotnēji paredzēts. No otras puses, nevajadzētu aizmirst, ka 
programmā paredzēto reformu veids per se varētu sekmēt tādas labvēlīgas vides radīšanu, 
kura var palīdzēt dalībvalstīm pilnībā gūt labumu no kohēzijas politikas ieguldījumiem gan 
materiālajos, gan nemateriālajos aktīvos, tostarp uzlabojot līdzekļu apguves rādītājus.

Ņemot vērā atšķirības dalībvalstu attīstības līmenī, kā arī kvalitatīvu zināšanu pieejamībā 
dziļu strukturālo reformu izstrādei un īstenošanai, dažām valstīm būs lielāka iespēja gūt 
labumu no šā atbalsta nekā citām. Tomēr visas veiksmīgas reformas galu galā radīs lielāku 
sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienība, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu, sociālās 
atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. 

svītrots
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Turklāt Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 11. pantā ir paredzēts, ka, 
Savienības politikā ir jāparedz vides 
aizsardzības prasības, lai veicinātu 
noturīgu attīstību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 5. un 148. pantā ir iekļauta 
prasība, ka Padomei pēc Komisijas 
priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu katru gadu ir 
jānosaka dalībvalstu nodarbinātības 
politikas koordinēšanas pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Vairākas dalībvalstis bija un 
joprojām ir pakļautas korekciju procesiem, 
kuru mērķis ir novērst pagātnē izveidojušos 
makroekonomikas nelīdzsvarotību, un 
daudzas dalībvalstis saskaras ar zemas 
potenciālās izaugsmes problēmu. 
Savienība ir noteikusi strukturālo reformu 
īstenošanu par vienu no savas politikas 
prioritātēm, lai ekonomikas atveseļošanos 
ievirzītu uz ilgtspējas ceļa, atraisītu 
izaugsmes potenciālu ar nolūku stiprināt 
pielāgošanās spējas un atbalstītu 
konverģences procesu.

(3) Vairākas dalībvalstis bija un 
joprojām ir pakļautas korekciju procesiem, 
kuru mērķis ir novērst pagātnē izveidojušos 
makroekonomikas un sociālo 
nelīdzsvarotību, un daudzas dalībvalstis 
cieš no zemas potenciālās izaugsmes, 
augsta bezdarba līmeņa, smagas krīzes, 
kas skar to galvenās ražošanas sistēmas, 
no sociālās nevienlīdzības pieauguma un 
lielāka nabadzības riska iedzīvotāju vidū. 
Tāpēc tajās ir vajadzīgas sociāli 
atbildīgas, gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas strukturālās reformas, kuras 
atbilst LESD 9. pantā noteiktajām 
prasībām. Tādēļ Savienība ir noteikusi 
šādu strukturālo reformu īstenošanu par 
vienu no savas politikas prioritātēm, lai 
ekonomikas atveseļošanos ievirzītu uz 
ilgtspējas ceļa, atraisītu izaugsmes 
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potenciālu ar nolūku stiprināt pielāgošanās 
spējas, atbalstīt izaugsmi, radīt darbvietas, 
veicināt ieguldījumus un atbalstīt 
augšupēju konverģences procesu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Reformas pēc savas būtības ir 
sarežģīti procesi, kuriem ir nepieciešamas 
ļoti specifiskas zināšanas un prasmes visos 
ķēdes posmos. Strukturālu reformu 
veikšana dažādās sabiedriskās kārtības 
jomās ir grūts uzdevums, jo bieži paiet 
zināms laiks, līdz to ieguvumi kļūst jūtami. 
Tāpēc izšķiroša ir agrīna un efektīva 
reformu izstrāde un īstenošana neatkarīgi 
no tā, vai tas attiecas uz krīzes skartu vai 
strukturāli vāju ekonomiku. Šajā kontekstā 
atbalsts, ko Savienība sniedza tehniskās 
palīdzības veidā, pēdējos gados ir bijis ļoti 
nozīmīgs Grieķijas un Kipras ekonomikas 
korekciju procesa atbalstīšanā.

(4) Reformas pēc savas būtības ir 
sarežģīti procesi, kuriem ir nepieciešama 
politiskā griba, spēja iesaistīties dialogā 
un daudzlīmeņu sadarbība, budžeta un 
administratīvie resursi, kā arī ļoti 
specifiskas zināšanas un prasmes visos 
ķēdes posmos. Strukturālu reformu 
veikšana dažādās sabiedriskās kārtības 
jomās ir grūts uzdevums, jo bieži paiet 
zināms laiks, līdz to rezultāti kļūst jūtami. 
Tāpēc izšķiroša ir agrīna un efektīva 
reformu izstrāde un īstenošana neatkarīgi 
no tā, vai tas attiecas uz krīzes skartu vai 
strukturāli vāju ekonomiku. Šajā kontekstā 
atbalsts, ko Savienība sniedza tehniskās 
palīdzības veidā, pēdējos gados ir bijis 
svarīgs fiskālās konsolidācijas procesa un 
strukturālo reformu atbalstam, jo īpaši 
dalībvalstīs, kurās tiek veiktas ekonomikas 
korekciju programmas. Tāpēc Savienībai 
būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta ar 
programmām, kuru mērķis bija Grieķijas 
un Kipras ekonomikas korekciju procesa 
atbalstīšana pēdējos gados. Lai 
programmu atbalsts būtu sekmīgs, būtiska 
ir arī ieinteresēto personu iesaistīšana 
reformu izstrādē, šo reformu ietekmes 
novērtēšana un dalībvalstu, tostarp 
reģionālo un vietējo iestāžu, sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalība tajās.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropas Parlaments Eiropas 
pusgada ietvaros ir noteicis1a, ka sociāli 
atbildīgas reformas ir tādas, kuru pamatā 
ir solidaritāte, integrācija, sociālais 
taisnīgums un taisnīgs bagātības 
sadalījums, t. i., modelis, kas var 
nodrošināt vienlīdzību un sociālo 
aizsardzību, aizsargāt neaizsargātas 
grupas un uzlabot visu iedzīvotāju dzīves 
līmeni.
__________________
1a Eiropas Parlamenta 2016. gada 
25. februāra rezolūcija par Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadu: Nodarbinātības un sociālie 
aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā 
(Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0059).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dalībvalstīm varētu būt noderīgs 
atbalsts problēmu risināšanā attiecībā uz 
strukturālo reformu izstrādi un īstenošanu. 
Šo problēmu iemesls var būt dažādi faktori, 
tostarp ierobežota administratīvā un 
institucionālā spēja vai Savienības tiesību 
aktu neatbilstīga piemērošana un 
īstenošana.

(5) Dalībvalstīm varētu būt noderīgs 
atbalsts problēmu risināšanā attiecībā uz 
ilgtspējīgu strukturālo reformu izstrādi un 
īstenošanu saskaņā ar Savienības 
ekonomikas un sociālajiem mērķiem, 
tostarp atbalsts ekonomikas izaugsmei, 
ilgtspējīgu un pienācīgu darbvietu 
radīšana, stabilu publisko ieguldījumu un 
sociālās attīstības veicināšana. Šo 
problēmu iemesls var būt dažādi faktori, 
tostarp ierobežota administratīvā un 
institucionālā spēja vai Savienības tiesību 
aktu neatbilstīga piemērošana un 
īstenošana, kā rezultātā reformas varētu 
būt nepietiekami izstrādātas — tādas, kas 
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nespēj sasniegt šos mērķus. Tas savukārt 
varētu ietekmēt ilgtermiņa izaugsmes 
potenciālu dažās dalībvalstīs, negatīvi 
ietekmējot sociālās labklājības 
nodrošinājumu un darbvietu radīšanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienībai ir ilgstoši uzkrāta 
pieredze specifiska atbalsta sniegšanā 
dalībvalstu valsts pārvaldes struktūrām un 
citām iestādēm attiecībā uz spēju 
veidošanu un līdzīgām darbībām konkrētās 
nozarēs (piemēram, nodokļu, muitas un 
mazo un vidējo uzņēmumu nozarē), kā arī 
saistībā ar kohēzijas politikas īstenošanu. 
Pieredze, ko Savienība guvusi, palīdzot 
valsts iestādēm veikt reformas, būtu 
jāizmanto, lai stiprinātu Savienības spēju 
sniegt dalībvalstīm atbalstu. Proti, ir 
vajadzīga visaptveroša un integrēta rīcība, 
lai sniegtu atbalstu tām dalībvalstīm, 
kuras veic izaugsmi veicinošas reformas 
un šajā saistībā pieprasa palīdzību no 
Savienības.

(6) Savienības iestādēm un 
struktūrām ir ilgstoši uzkrāta pieredze 
specifiska atbalsta sniegšanā dalībvalstu 
valsts un/vai pašvaldību iestādēm attiecībā 
uz spēju veidošanu un līdzīgām darbībām 
konkrētās nozarēs (piemēram, nodokļu, 
muitas un mazo un vidējo uzņēmumu 
nozarē), kā arī saistībā ar kohēzijas 
politikas īstenošanu. Pieredze, ko 
Savienības iestādes un struktūras 
guvušas, palīdzot valsts iestādēm un 
reģionālajām iestādēm izstrādāt un veikt 
iekļaujošas un ilgtspējīgas reformas, būtu 
jāizmanto, lai stiprinātu Savienības spēju 
sniegt ieinteresētajām dalībvalstīm atbalstu 
nolūkā palīdzēt uzlabot to izaugsmes 
potenciālu un sociālo kohēziju ar 
pasākumiem, kuru mērķis ir paaugstināt 
nodarbinātības līmeni, izskaust sociālo 
atstumtību un nabadzību un palielināt 
veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Šo 
atbalsta pasākumu pamatā vajadzētu būt 
visaptverošai un integrētai pieejai, kurā 
ņemtas vērā saiknes starp dažādām 
reformu aptvertajām jomām, un visu 
pārvaldības līmeņu spējai strādāt 
partnerībā, tajā pašā laikā respektējot 
katras dalībvalsts iestāžu sistēmu un arī 
iesaistot visas ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Revīzijas palātas Īpašajā 
ziņojumā Nr. 19/2015 “Lai uzlabotu 
tehniskās palīdzības sniegšanu Grieķijai, 
lielāka uzmanība jāpievērš rezultātiem” ir 
atzīts, ka tehniskās palīdzības sniegšana 
dalībvalstīm būtu jāpamato ar stratēģiju, 
kurai ir labi formulēti mērķi. Minētajā 
ziņojumā ir arī sniegti noderīgi ieteikumi, 
kuri būtu jāņem vērā attiecībā uz to, kā 
Komisija var uzlabot savu atbalstu 
dalībvalstīm, tostarp palielinot līdzdalību 
reformās un to efektivitāti.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju sagatavot un īstenot 
izaugsmi veicinošas administratīvas un 
strukturālas reformas, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā. Programma ir 
paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 
sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 
atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 
uzlabot Eiropas konkurētspēju un sekmēt 
ieguldījumus reālajā ekonomikā.

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju izstrādāt un īstenot 
ilgtspējīgas izaugsmi veicinošas 
administratīvas un strukturālas ekonomikas 
un sociālās reformas, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu, jo īpaši 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu, 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā. 
Programma ir paredzēta, lai veicinātu 
kopēju mērķu sasniegšanu, proti, panākt 
ekonomikas atveseļošanos, uzlabot 
Eiropas konkurētspēju, radīt stabilas un 
ilgtspējīgas darbvietas, palielināt 
ražīgumu, sekmēt ilgtspējīgus 
ieguldījumus reālajā ekonomikā un 
censties nodrošināt kvalitatīvus veselības 
aprūpes un izglītības pakalpojumus, 
izskaust nabadzību un sociālo atstumtību 
un, visbeidzot, stiprināt ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju Savienībā.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienībai, 
izstrādājot un īstenojot programmu, ir 
jāņem vērā prasības, kas saistītas ar 
augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu, sociālās 
atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. 
Turklāt, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantā, Savienības 
politikā ir jāparedz vides aizsardzības 
prasības nolūkā veicināt noturīgu 
attīstību. Lai veicinātu labu pārvaldību un 
nodrošinātu pilsoniskas sabiedrības 
līdzdalību, Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 15. pantā ir iekļauta 
prasība, ka Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām 
jādarbojas iespējami atklāti.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma atbalsts saskaņā ar 
programmu būtu jāsniedz tādās jomās kā, 
piemēram, budžets un nodokļi, 
sabiedriskās funkcijas, institucionālas un 
administratīvas reformas, tieslietu sistēma, 
krāpšanas novēršana, korupcijas 
apkarošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršana, uzņēmējdarbības 
vide, privātā sektora attīstība, ieguldījumi, 

(8) Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma atbalsts saskaņā ar 
programmu būtu jāsniedz tādās jomās, 
kurās dalībvalstis ir konstatējušas 
konkrētas vajadzības, kā, piemēram, 
budžets un nodokļi, sabiedriskās funkcijas, 
institucionālas un administratīvas reformas, 
tieslietu sistēma, krāpšanas novēršana, 
korupcijas apkarošana un noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršana, pasākumi 
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konkurence, publiskais iepirkums, 
privatizācijas procedūras, finansējuma 
pieejamība, tirdzniecība, ilgtspējīga 
attīstība, inovācija, izglītība un apmācība, 
darba tirgus politika, sabiedrības veselība, 
patvēruma un migrācijas politika, 
lauksaimniecība un lauku attīstība, kā arī 
finanšu nozares politika.

pret nedeklarētu darbu un pastkastītes 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbības vide, 
privātā sektora attīstība, ieguldījumi, 
konkurence, publiskais iepirkums, 
privatizācijas procedūras, finansējuma 
pieejamība, tirdzniecība, ilgtspējīga 
attīstība, inovācija, izglītība un apmācība, 
darba tirgus un sociālā politika, cīņa pret 
nabadzību un sociālās iekļautības 
veicināšana, sabiedrības veselība, 
patvēruma un migrācijas politika, 
lauksaimniecība un lauku attīstība, kā arī 
finanšu nozares politika.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ir jāparedz atbilstīgas darbības, ar 
kurām jāsasniedz programmas mērķis.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Dalībvalstīm būtu jāparedz iespēja 
Komisijai programmas ietvaros pieprasīt 
atbalstu reformu īstenošanai ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā, jo īpaši 
saistībā ar Eiropas pusgada ietvaros 
izstrādātajiem konkrētai valstij 
adresētajiem ieteikumiem, darbībām 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
īstenošanu, kā arī saistībā ar ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanu. 
Dalībvalstīm būtu arī jāparedz iespēja 
pieprasīt atbalstu saistībā ar reformām, ko 
tās veic pēc savas iniciatīvas, lai panāktu 
ilgtspējīgus ieguldījumus, izaugsmi un 
darbvietu radīšanu.

(9) Dalībvalstīm būtu jāparedz iespēja 
Komisijai programmas ietvaros pieprasīt 
atbalstu savu reformu īstenošanai 
ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā, 
jo īpaši saistībā ar attiecīgiem Eiropas 
pusgada ietvaros izstrādātajiem konkrētai 
valstij adresētajiem ieteikumiem, darbībām 
saistībā ar Savienības tiesību aktu, 
politikas un stratēģiju īstenošanu, kā arī 
saistībā ar ekonomikas korekciju 
programmu īstenošanu. Dalībvalstīm būtu 
arī jāparedz iespēja pieprasīt atbalstu 
saistībā ar reformām, ko tās veic pēc savas 
iniciatīvas, lai panāktu ilgtspējīgus 
ieguldījumus, darbvietu radīšanu, 
iekļaujošu izaugsmi, sociālo iekļaušanu 
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un kohēziju, kā arī atbilstīgu sociālo 
aizsardzību. Lai veicamajām reformām 
būtu plaša mēroga atbalsts, dalībvalstīm, 
kas vēlas izmantot programmu, 
pieteikumu sagatavošanas laikā būtu 
jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
vietējām un reģionālām iestādēm, 
ekonomikas un sociālajiem partneriem un 
pilsonisko sabiedrību, atbilstoši 
attiecīgajiem noteikumiem rīcības 
kodeksā par partnerību saistībā ar 
kohēzijas politiku, kā arī ar valstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē , ņemot vērā pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, un sniedzamais 
atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 
problēmu neatliekamību, apmēru un 
intensitāti, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 
dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 
atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 
apmērs, kā arī kopējais finansējums 
šādam atbalstam, ņemot vērā Savienības 
fondu vai citu Savienības programmu 
finansētās esošās darbības un pasākumus.

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē, ņemot vērā subsidiaritātes, 
pārredzamības, partnerības, sociālo 
partneru neatkarības, vienlīdzīgas 
attieksmes un pareizas finanšu pārvaldības 
principus, un sniedzamais atbalsts 
jānosaka, balstoties uz konstatēto problēmu 
neatliekamību, apmēru un intensitāti, 
reformas pamatojumu, tostarp 
rezultātiem, kas gūti, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
partneriem, uz atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju, 
tajā pašā laikā arī ņemot vērā Savienības 
fondu vai citu Savienības programmu 
finansētās esošās darbības un pasākumus. 
Lēmumam sniegt atbalstu saskaņā ar 
programmu vajadzētu būt kā tehniskās 
palīdzības nolīgumam, ar kuru, 
pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts 
konstatētajām konkrētajām vajadzībām, 
Komisijai un dalībvalstij būtu jāvienojas 
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par sniedzamā atbalsta pasākumu 
prioritārajām jomām, apmēru un 
orientējošo grafiku, kā arī kopējo 
finansējumu šādam atbalstam. Šajā 
procesā Komisijai un attiecīgajai 
dalībvalstij būtu jāņem vērā esošais 
pilnvaru sadalījums starp dažādiem 
pārvaldības līmeņiem, kā arī tas, ka daļa 
konkrētajai valstij adresēto ieteikumu ir 
paredzēti vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Komisijas paziņojumos „ES 
budžeta pārskatīšana”13 un „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020””14 ir uzsvērts, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 
darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 
Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 
salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 
līmenī. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 
programmu veiktajām atbalsta darbībām 
būtu jānodrošina papildināmība un 
sinerģija ar citām programmām un 
politikas virzieniem valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī. Darbībām 
programmas ietvaros būtu jānodrošina 
iespēja izstrādāt un īstenot risinājumus, 
kuri novērš valsts mēroga problēmas, kam 
ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
ietekme, un ar kuriem panāk Savienības 
tiesību aktu konsekventu un saskanīgu 
īstenošanu. Papildus tam šīm darbībām 
būtu jāpalīdz vēl vairāk veicināt 
uzticēšanos un sekmēt sadarbību ar 
Komisiju un starp dalībvalstīm. Turklāt 
Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj 
nodrošināt platformu labas prakses 
nodošanai un savstarpējai apmaiņai līdzīgu 
valstu vidū, kā arī piesaistīt ekspertu 

(11) Komisijas paziņojumos „ES 
budžeta pārskatīšana”13 un „Budžets 
stratēģijai „Eiropa 2020””14 ir uzsvērts, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz finansējumu 
darbībām, kurām ir skaidra Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība, t. i., darbībām, ar kurām 
Savienības dalība var radīt papildu vērtību, 
salīdzinot ar darbību tikai dalībvalstu 
līmenī, kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 966/201214a un tās īstenošanas 
noteikumos. Ņemot vērā minēto, saskaņā 
ar programmu veiktajām atbalsta darbībām 
būtu jānodrošina papildināmība un 
sinerģija vietējā, reģionālā, valsts, 
Savienības un starptautiskā līmenī ar citām 
programmām un politikas virzieniem. 
Darbībām programmas ietvaros būtu 
jānodrošina iespēja izstrādāt un īstenot 
risinājumus, kuri novērš valsts mēroga 
problēmas, kam ir pārrobežu vai 
Savienības mēroga ietekme, un uzlabo 
Savienības tiesību aktu, politikas un 
stratēģiju īstenošanu. Turklāt Savienība 
labāk nekā dalībvalstis spēj nodrošināt 
platformu labas prakses nodošanai un 
savstarpējai apmaiņai līdzīgu valstu vidū, 
kā arī piesaistīt ekspertu zināšanas, lai 
izstrādātu pieprasītāju dalībvalstu 
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zināšanas. konkrētajai situācijai piemērotus 
risinājumus.

__________________ __________________
13 COM(2010) 700, 2010. gada 
19. oktobris.

13 COM(2010) 700, 2010. gada 
19. oktobris.

14 COM(2011) 500 galīgā redakcija, 
2011. gada 29. jūnijs.

14 COM(2011) 500 galīgā redakcija, 
2011. gada 29. jūnijs.
14a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un par Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Programmas finansējuma avotam 
nebūtu jākļūst par precedentu nekādiem 
turpmākiem priekšlikumiem. Starpposma 
pārskatīšanas ietvaros Komisijai un 
Revīzijas palātai ir jāveic padziļināta 
analīze par programmas atbilstību, tās 
Eiropas pievienoto vērtību un par to, vai 
iespējams apsvērt citu finansējuma avotu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstīm, kas pieprasa atbalstu, 
būtu jāparedz iespēja piedalīties 
programmas finansēšanā ar papildu 
līdzekļiem. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 iespēja pārvietot resursus, 
kas paredzēti tehniskajai palīdzībai pēc 

(14) Dalībvalstīm, kas pieprasa atbalstu, 
būtu vajadzīga iespēja piedalīties 
programmas finansēšanā ar papildu 
līdzekļiem. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 iespēja pārvietot resursus, 
kas paredzēti tehniskajai palīdzībai pēc 
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dalībvalsts iniciatīvas, pašlaik attiecas tikai 
uz tām dalībvalstīm, kurām ir īslaicīgas 
budžeta grūtības. Tāpēc Regula (ES) 
Nr. 1303/2013 būtu jāgroza, lai atļautu 
visām dalībvalstīm finansiāli piedalīties 
programmā. Uz Savienības budžetu 
pārvietotie resursi būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu darbības, kas attiecīgajās 
dalībvalstīs sekmē gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi vai konkrētu fondu 
mērķus.

dalībvalsts iniciatīvas, pašlaik attiecas tikai 
uz tām dalībvalstīm, kurām ir īslaicīgas 
budžeta grūtības. Tāpēc Regula (ES) 
Nr. 1303/2013 būtu jāgroza, lai atļautu 
visām dalībvalstīm finansiāli piedalīties 
programmā. Uz Savienības budžetu 
pārvietotie resursi būtu jāizmanto, lai, 
uzlabojot fondu efektivitāti un lietderību 
un apgūstot tos lielākā apmērā, atbalstītu 
darbības, kas attiecīgajās dalībvalstīs 
sekmē gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi vai konkrētu fondu mērķus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šī regula būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Eiropas 
Savienības gada budžetam18. Komisijai 
būtu jāpieņem daudzgadu darba 
programmas, kurās ir noteikti sasniedzamie 
politikas mērķi, atbalsta paredzamie 
rezultāti un finansēšanas prioritātes 
attiecīgajās politikas jomās. Šie elementi 
būtu jāprecizē gada darba programmās, kas 
tiek pieņemtas ar īstenošanas aktiem.

(15) Šī regula būtu jāīsteno saskaņā ar 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt ar 
deleģētajiem aktiem daudzgadu darba 
programmas, kurās ir noteikti sasniedzamie 
sociālie un ekonomiskie mērķi, atbalsta 
paredzamie rezultāti un finansēšanas 
prioritātes attiecīgajās politikas jomās. 
Daudzgadu darba programmās arī būtu 
jānosaka pārredzami kritēriji, lai noteiktu, 
kuriem pasākumiem saskaņā ar 
programmu ir jāpiešķir prioritāte un kā 
jāpiešķir pieejamie resursi. Šie elementi 
būtu jāprecizē gada darba programmās, kas 
tiek pieņemtas ar īstenošanas aktiem. 

__________________
18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un par Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā to, cik būtiski ir uzturēt 
dalībvalstu centienus ieplānot un īstenot 
strukturālas, institucionālas un 
administratīvas reformas, ir jāatļauj 
līdzfinansējuma likme 100 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām, lai sasniegtu 
programmas mērķus, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principiem.

(16) Ņemot vērā to, cik būtiski ir uzturēt 
dalībvalstu centienus ieplānot un īstenot 
sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas 
strukturālas, institucionālas un 
administratīvas reformas, ir jāatļauj 
līdzfinansējuma likme līdz 100 % apmērā 
no attiecināmajām izmaksām, lai sasniegtu 
programmas mērķus, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamības iemeslu gadījumā, kad ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, piemēram, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai dalībvalsts ekonomisko 
vai sociālo situāciju nopietni skar tādi 
būtiski apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt, 
Komisijai būtu jādod iespēja pēc 
dalībvalsts pieprasījuma pieņemt īpašus 
pasākumus, kas attiecas uz ierobežotu 
gada darba programmas daļu un atbilst 
programmā noteiktajiem mērķiem un 
atļautajām darbībām, lai tādējādi atbalstītu 
valsts iestādes neatliekamo vajadzību 
risināšanā.

(17) Neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamības iemeslu gadījumā, kad ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, piemēram, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai dalībvalsts ekonomisko 
vai sociālo situāciju nopietni skar būtiski 
apstākļi, būtu jādod iespēja Komisijai un 
dalībvalstij pēc dalībvalsts pieprasījuma 
vienoties par tādu īpašu pasākumu 
pieņemšanu, kuri attiecas uz ierobežotu 
gada darba programmas daļu un atbilst 
programmā noteiktajiem mērķiem un 
atļautajām darbībām, lai tādējādi atbalstītu 
valsts iestādes neatliekamo vajadzību 
risināšanā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskaņotu piešķiršanu no Savienības 
budžeta un pareizas finanšu pārvaldības 
principa ievērošanu, saskaņā ar šo 
programmu veicamajām darbībām būtu 
jāpapildina Savienības pašreizējās 
programmas, vienlaikus nepieļaujot vienu 
un to pašu izdevumu divkāršu finansēšanu. 
Komisijai un konkrētajai dalībvalstij savu 
attiecīgo pienākumu ietvaros visos procesa 
posmos jo īpaši būtu jānodrošina efektīva 
koordinācija Savienības un dalībvalstu 
līmenī, lai panāktu konsekvenci, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, no kuriem 
attiecīgajās dalībvalstīs tiek atbalstītas 
darbības, kurām ir ciešas saiknes ar šo 
programmu, it īpaši ar pasākumiem, kas 
dalībvalstīs tiek finansēti no Savienības 
fondiem.

(18) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskaņotu piešķiršanu no Savienības 
budžeta un pareizas finanšu pārvaldības 
principa ievērošanu, saskaņā ar šo 
programmu veicamajām darbībām būtu 
jāpapildina Savienības pašreizējās 
programmas, vienlaikus nepieļaujot vienu 
un to pašu izdevumu divkāršu finansēšanu. 
Komisijai un konkrētajai dalībvalstij savu 
attiecīgo pienākumu ietvaros visos procesa 
posmos jo īpaši būtu jānodrošina efektīva 
koordinācija Savienības un dalībvalstu 
līmenī, lai panāktu konsekvenci, 
papildināmību un sinerģiju starp 
pasākumiem, kas tiek finansēti no 
Savienības fondiem, programmām un 
instrumentiem un citu attiecīgo 
starptautisko organizāciju atbalsta.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Savienības finanšu intereses būtu 
jāaizsargā, veicot samērīgus pasākumus 
visā izdevumu ciklā, tostarp novēršot, 
atklājot un izmeklējot pārkāpumus, 
atgūstot zaudētos, nepamatoti izmaksātos 
vai nepareizi izlietotos līdzekļus un 
vajadzības gadījumā piemērojot sodus.

(19) Savienības finanšu intereses būtu 
jāaizsargā, veicot samērīgus pasākumus 
visā izdevumu ciklā, tostarp novēršot, 
atklājot un izmeklējot pārkāpumus, 
atgūstot zaudētos, nepamatoti izmaksātos 
vai nepareizi izlietotos līdzekļus un 
vajadzības gadījumā piemērojot 
administratīvas un finansiālas sankcijas 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai atvieglinātu programmas 
izvērtēšanu, jau pašā sākumā būtu 
jāizveido pienācīga sistēma programmas 
sasniegto rezultātu uzraudzībai. Būtu jāveic 
starpposma izvērtējums, kurā analizē 
programmas mērķu sasniegšanu, tās 
efektivitāti un pievienoto vērtību Eiropas 
līmenī. Noslēguma izvērtējumā papildus 
būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā 
programmas ilgtermiņa ietekme un 
ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu jābalsta uz 
rādītājiem, ar kuriem mēra programmas 
ietekmi.

(20) Lai atvieglinātu programmas 
izvērtēšanu, jau pašā sākumā būtu 
jāizveido pienācīga sistēma darbību 
īstenošanas un programmas sasniegto 
rezultātu uzraudzībai. Būtu Eiropas līmenī 
jāveic ārējs starpposma izvērtējums, kurā 
analizē programmas mērķu sasniegšanu, 
tās efektivitāti un pievienoto vērtību, 
tostarp politikas jomās, kas saistītas ar 
konkurētspēju, izaugsmi, darbvietām un 
ieguldījumiem, taču neaprobežojoties tikai 
ar tām. Noslēguma izvērtējumā papildus 
būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā 
programmas ilgtermiņa ietekme un 
ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu jābalsta uz 
rādītājiem, ar kuriem mēra programmas 
ietekmi. Katru gadu Komisijai būtu arī 
jāpublicē informācija par gada darba 
programmu īstenošanu, tostarp 
informācija par tehniskās palīdzības 
saņēmējiem, tehniskās palīdzības 
sniedzējiem, to reformu mērķiem un 
prioritātēm, kuras īstenotas, izmantojot 
palīdzību un piešķirto finansējumu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai, ņemot vērā programmas 
īstenošanas laikā gūto pieredzi, pielāgotu 
to rādītāju sarakstu, ar kuriem mēra 
programmas mērķu sasniegšanu, Komisijai 
attiecībā uz saraksta grozīšanu būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Īpaši būtiski ir tas, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 

(21) Lai, ņemot vērā programmas 
īstenošanas laikā gūto pieredzi, pieņemtu 
daudzgadu darba programmas un 
pielāgotu to rādītāju sarakstu, ar kuriem 
mēra programmas mērķu sasniegšanu, 
Komisijai attiecībā uz daudzgadu darba 
programmu pieņemšanu un saraksta 
grozīšanu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 
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vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

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 to ekspertiem ir 
sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai 
attiecībā uz daudzgadu darba programmu 
un gada darba programmu pieņemšanu, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai.

(22) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai 
attiecībā uz gada darba programmu 
pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, sekmēt institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas 
dalībvalstīs, sniedzot valsts iestādēm 
atbalstu, kas paredzēts pasākumiem, kuru 
nolūks ir reformēt iestādes, pārvaldību, 
pārvaldi, ekonomikas un sociālo nozari, 
tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 
dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, sekmēt ilgtspējīgas institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas 
dalībvalstīs, sniedzot tehnisku palīdzību, 
tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 
dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
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ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, jo 
par atbalsta apmēru tiks panākta 
savstarpēja vienošanās ar attiecīgo 
dalībvalsti.

proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a “valsts iestādes” ir dalībvalstu 
iestādes, tostarp reģionālā un vietējā 
līmenī, saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b „tehniskās palīdzības nolīgums” ir 
dokuments, par kuru vienojušās Komisija 
un saņēmēja dalībvalsts, kurā norādīti 
noteikumi atbalsta sniegšanai no šīs 
programmas un kurā cita starpā norādītas 
prioritārās jomas, atbalsta pasākumu 
apmērs un orientējošs grafiks, kā arī no 
programmas sniegtais finansiālais 
ieguldījums;

Grozījums Nr. 29

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

1. No programmas finansē darbības, 
kurām ir Eiropas mēroga pievienotā 
vērtība. Šim nolūkam Komisija pārliecinās, 
ka finansējumam izraudzītās darbības, 
visticamāk, sasniegs rezultātus ar Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, un uzrauga, vai 
Eiropas mēroga pievienotā vērtība faktiski 
ir iegūta.

1. No programmas finansē darbības, 
kurām ir Eiropas mēroga pievienotā 
vērtība. Šim nolūkam Komisija pārliecinās, 
ka var cerēt ar finansējumam 
izraudzītajām darbībām sasniegt 
rezultātus ar Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, un uzrauga, vai Eiropas mēroga 
pievienotā vērtība faktiski ir iegūta.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas darbības un pasākumi 
nodrošina Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, jo īpaši šādā veidā:

2. Programmas darbības nodrošina 
Eiropas mēroga pievienoto vērtību, jo īpaši 
šādā veidā:

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiek izstrādāti un īstenoti risinājumi, 
kas novērš valsts mēroga problēmas, 
kurām ir pārrobežu vai Savienības mēroga 
ietekme;

(a) tiek izstrādāti un īstenoti risinājumi, 
kas novērš valsts mēroga problēmas, 
kurām ir iespējama pārrobežu vai 
Savienības mēroga ietekme;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) šo darbību un pasākumu 
papildināmības un sinerģijas rezultātā ar 
citām Savienības programmām un politikas 
virzieniem valsts, Savienības un 

(b) šo darbību un pasākumu 
papildināmības un sinerģijas rezultātā ar 
citām Savienības programmām un politikas 
virzieniem vietējā, reģionālā, valsts, 
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starptautiskā līmenī; Savienības un starptautiskā līmenī;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā Savienības tiesību 
aktu konsekventā un saskanīgā 
īstenošanā;

(c) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā Savienības tiesību 
aktu īstenošanā;

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā labas prakses 
apmaiņā un Savienības mēroga speciālo 
zināšanu platformas un tīkla izveidē;

(d) šo darbību un pasākumu 
ieguldījuma rezultātā labas prakses 
apmaiņā un/vai Savienības mēroga 
speciālo zināšanu platformas un tīkla 
izveidē;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tiek veicinātas Eiropas vērtības, jo 
īpaši solidaritāte un pamattiesību 
ievērošana;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tie veicina savstarpēju uzticēšanos 
starp saņēmējām dalībvalstīm un 
Komisiju, kā arī dalībvalstu sadarbību.

svītrots

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 
institucionālās, administratīvās un 
strukturālās reformas dalībvalstīs, sniedzot 
valsts iestādēm atbalstu, kas paredzēts 
pasākumiem, kuru nolūks ir reformēt 
iestādes, pārvaldību, pārvaldi, 
ekonomikas un sociālo jomu, reaģējot uz 
ekonomikas un sociālām problēmām un 
tiecoties ekonomikas pārvaldības procesu 
kontekstā pastiprināt konkurētspēju, 
izaugsmi, darbvietu izveidi un 
ieguldījumus, tostarp sniedzot palīdzību 
Savienības fondu efektīvā un lietderīgā 
izmantošanā.

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 
sociāli atbildīgi īstenotas institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas 
dalībvalstīs, sniedzot valsts iestādēm 
tehnisku atbalstu tādu pasākumu izstrādē 
un īstenošanā, kuru nolūks ir pastiprināt 
konkurētspēju, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi, pienācīgu un ilgtspējīgu 
darbvietu izveidi, ražīgumu un ilgtspējīgus 
ieguldījumus, pastiprināt cīņu pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, veicināt 
augstu izglītības un apmācības līmeni un 
stiprināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, jo īpaši ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā, tostarp 
sniedzot palīdzību Savienības fondu 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) palīdzēt valsts iestādēm ar to 
iniciatīvām, lai tās spētu izstrādāt reformas 
atbilstoši prioritātēm, ņemot vērā 
sākotnējos apstākļus un paredzamo 
sociālekonomisko ietekmi;

(a) palīdzēt valsts iestādēm ar to 
iniciatīvām, lai tās spētu izstrādāt reformas 
atbilstoši savām prioritātēm, ņemot vērā 
sākotnējos apstākļus un paredzamo 
sociālekonomisko ietekmi, un mērķus 
veicināt Savienības stratēģijas gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
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īstenošanu un sekmēt sociālo kohēziju;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt valsts iestādes, lai uzlabotu 
to spēju formulēt, izstrādāt un īstenot 
reformu politiku un stratēģijas un izmantot 
integrētu pieeju, kas nodrošina mērķu un 
izmantoto līdzekļu konsekvenci starp 
nozarēm;

(b) atbalstīt valsts iestādes, lai uzlabotu 
to spēju formulēt, izstrādāt un īstenot ar 
izaugsmi un sociālo kohēziju saistītu 
reformu politiku un stratēģijas un izmantot 
integrētu pieeju, kas nodrošina mērķu un 
izmantoto līdzekļu konsekvenci starp 
nozarēm;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbalstīt valsts iestādes, lai 
saskaņotu valstu tiesību aktus ar 
Savienības tiesību aktiem un īstenotu 
Savienības tiesību aktus;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstīt valsts iestāžu centienus 
noteikt un īstenot piemērotus procesus un 
metodes, ņemot vērā labu praksi un 
pieredzi, ko guvušas citas valstis, kuras 
saskārušās ar līdzīgām situācijām;

(c) atbalstīt valsts iestāžu centienus 
ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām 
personām noteikt un īstenot piemērotus 
procesus un metodes, ņemot vērā labu 
praksi un pieredzi, ko guvušas citas valstis, 
kuras meklējušas risinājumus līdzīgām 
situācijām;
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Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
saņēmējām dalībvalstīm.

Šos mērķus īsteno pilnīgā sadarbībā ar 
saņēmējām dalībvalstīm un pienācīgi 
ņemot vērā dalībvalstu prioritātes un 
dialogu ar sociālajiem partneriem.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā izklāstītie 
konkrētie mērķi attiecas uz politikas 
jomām, kas saistītas ar konkurētspēju, 
izaugsmi, nodarbinātību un 
ieguldījumiem, jo īpaši uz šādām:

2. Šā panta 1. punktā izklāstītie 
konkrētie mērķi attiecas uz politikas 
jomām, kas saistītas ar konkurētspēju, 
iekļaujošu izaugsmi, ilgtspējīgām 
darbvietām, ieguldījumiem un sociālo 
kohēziju, jo īpaši uz šādām:

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) institucionālā reforma un efektīva 
un uz pakalpojumiem orientēta publiskās 
pārvaldes darbība, faktisks tiesiskums, 
tieslietu sistēmas reforma un krāpšanas 
novēršanas, korupcijas apkarošanas un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas pastiprināšana;

(b) institucionālā reforma un efektīva, 
kvalitatīva un uz pakalpojumiem orientēta 
publiskās pārvaldes darbība, faktisks 
tiesiskums, tieslietu sistēmas reforma un 
krāpšanas novēršanas, korupcijas 
apkarošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas pastiprināšana, kā 
arī politika, kuras mērķis ir apkarot 
nodokļu apiešanu un izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas;
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Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzņēmējdarbības vide, privātā 
sektora attīstība, ieguldījumi, privatizācijas 
procedūras, tirdzniecība un ārvalstu tiešie 
ieguldījumi, konkurence un publiskais 
iepirkums, ilgtspējīga nozaru attīstība un 
atbalsts inovācijai;

(c) uzņēmējdarbības vide, 
reindustrializācija, ražošanas sistēmu 
izmaiņas, enerģētikas nozares, privātā 
sektora attīstība, ieguldījumi, ekonomiski 
un sociāli pamatotas privatizācijas 
procedūras, tirdzniecība un ārvalstu tiešie 
ieguldījumi, konkurence un publiskais 
iepirkums, ilgtspējīga nozaru attīstība un 
atbalsts inovācijai un digitalizācijai;

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, sociālā iekļaušana, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās labklājības 
sistēmas, sabiedrības veselības un veselības 
aprūpes sistēmas, patvēruma, migrācijas 
un robežu politika;

(d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika ilgtspējīgu darbvietu radīšanai, 
cīņa pret nabadzību un sociālās 
iekļaušanas veicināšana, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās labklājības 
sistēmas, sabiedrības veselības un veselības 
aprūpes sistēmas;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) patvēruma, migrācijas un robežu 
politika;
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Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar reģionālajām iestādēm, 
nosaka politikas jomas, kuras tā vēlas 
atbalstīt valsts konkrētu vajadzību dēļ.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar politikas atzinumiem, politikas 
izmaiņām un likumdošanas, 
institucionālām, strukturālām un 
administratīvām reformām saistītu speciālo 
zināšanu nodrošināšana;

(a) ar likumdošanas, institucionālām, 
strukturālām un administratīvām reformām 
saistītu speciālo zināšanu nodrošināšana;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) stratēģiju un reformas ceļvežu 
formulēšana, leģislatīvu un neleģislatīvu 
aktu projektu izstrāde;

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) datu un statistikas datu vākšana; 
kopēju metožu un attiecīgā gadījumā 

(d) datu un statistikas datu vākšana; 
kopēju metožu un attiecīgā gadījumā 
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rādītāju vai kritēriju izstrāde; rādītāju un/vai kritēriju izstrāde;

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā, piemēram, 
patvērums, migrācija un robežkontrole;

(e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) IT spēju veidošana: attiecīgo 
reformu īstenošanai nepieciešamās IT 
infrastruktūras un lietojumprogrammu 
izstrāde, uzturēšana, darbība un kvalitātes 
kontrole;

(f) IT spēju veidošana attiecīgo 
reformu īstenošanai nepieciešamās IT 
infrastruktūras un lietojumprogrammu 
izstrādei, uzturēšanai, darbībai un 
kvalitātes kontrolei;

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) komunikācijas projekti: mācīšanās, 
sadarbība, izpratnes veicināšana, 
informācijas izplatīšanas darbības un labas 
prakses apmaiņa, izpratnes veicināšanas un 
informācijas kampaņu, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņu un pasākumu organizēšana, 
tostarp korporatīvā komunikācija;

(h) komunikācijas projekti saistībā ar 
īstenojamām reformām: mācīšanās, 
sadarbība, izpratnes veicināšana, 
informācijas izplatīšanas darbības un labas 
prakses apmaiņa, izpratnes veicināšanas un 
informācijas kampaņu, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņu un pasākumu organizēšana;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) materiālu vākšana un publicēšana, 
lai izplatītu informāciju un programmas 
rezultātus: sistēmu un rīku, kuros izmanto 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, izstrāde, izmantošana un 
uzturēšana;

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

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu saskaņā ar programmu, iesniedz 
Komisijai pieprasījumu atbalsta 
saņemšanai, norādot politikas jomas un 
atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 5. panta 
2. punktā noteiktajā programmas darbības 
jomā. Šo pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā 
līdz katra kalendārā gada 31. oktobrim.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu saskaņā ar programmu, iesniedz 
Komisijai pieprasījumu atbalsta 
saņemšanai, norādot politikas jomas un 
atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 5. panta 
2. punktā noteiktajā programmas darbības 
jomā. Šo pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā 
līdz katra kalendārā gada 31. oktobrim. 
Pirms pieprasījuma iesniegšanas 
dalībvalstis iesaista savu parlamentu 
un — saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 5. pantā norādīto 
partnerības principu — partnerus no 
reģionālām un vietējām pašvaldībām, 
sociālos partnerus un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc dialoga ar dalībvalsti 
(tostarp Eiropas pusgada ietvaros), ņemot 
vērā pārredzamības, vienlīdzīgas 
attieksmes un pareizas finanšu pārvaldības 
principus, izvērtē 1. punktā minēto 
pieprasījumu atbalsta saņemšanai, 

2. Komisija pēc dialoga ar dalībvalsti 
(tostarp Eiropas pusgada ietvaros), ņemot 
vērā subsidiaritātes, pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, izvērtē 1. punktā 
minēto pieprasījumu atbalsta saņemšanai, 
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balstoties uz konstatēto problēmu 
neatliekamību, apmēru un intensitāti, 
atbalsta nepieciešamību attiecīgajās 
politikas jomās, sociālekonomisko rādītāju 
analīzi un dalībvalsts vispārējo 
administratīvo spēju. Ņemot vērā 
Savienības fondu vai citu Savienības 
programmu finansētās esošās darbības un 
pasākumus, Komisija ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti nosaka atbalsta 
prioritārās jomas, sniedzamo atbalsta 
pasākumu apmēru, kā arī kopējo 
finansējumu šim atbalstam.

balstoties uz konstatēto problēmu 
neatliekamību, apmēru un intensitāti, 
reformas pamatojumu, tostarp 
rezultātiem, kas gūti, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām un 
partneriem, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju, 
tajā pašā laikā ņemot vērā Savienības 
fondu vai citu Savienības programmu un 
instrumentu finansētās esošās darbības un 
pasākumus.
Lēmumu sniegt atbalstu saskaņā ar 
programmu pieņem kā tehniskās 
palīdzības nolīgumu, kurā, pamatojoties 
uz attiecīgās dalībvalsts konstatētajām 
konkrētajām vajadzībām, Komisija un 
dalībvalsts vienojas par sniedzamo atbalsta 
pasākumu prioritārajām jomām, apmēru 
un orientējošo grafiku, kā arī kopējo 
finansējumu šim atbalstam.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) to reformu īstenošana, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, jo 
īpaši, lai panāktu ilgtspējīgus ieguldījumus, 
izaugsmi un darbvietu radīšanu.

(c) to reformu īstenošana, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, jo 
īpaši, lai panāktu ilgtspējīgus ieguldījumus 
un darbvietu radīšanu, iekļaujošu izaugsmi 
un konkurētspēju.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja palīdzība dalībvalstij ir 
apstiprināta, saņēmējas dalībvalsts valsts 
iestādes pilnībā atbilstoši piemērojamiem 
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valsts tiesību aktiem informē valsts 
parlamentu, attiecīgās padomdevējas 
komitejas un sociālos partnerus par 
noslēgto tehniskās palīdzības nolīgumu.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu, kas paredzēts saņēmējām 
dalībvalstīm, Komisija var noteikt 
sadarbībā ar citām dalībvalstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

1. Atbalstu, kas paredzēts saņēmējām 
dalībvalstīm, Komisija, vienojoties ar 
saņēmēju dalībvalsti, var noteikt sadarbībā 
ar citām dalībvalstīm vai starptautiskām 
organizācijām.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saņēmēja dalībvalsts, koordinējot 
savu rīcību ar Komisiju, var noslēgt 
partnerības nolīgumu ar vienu vai vairākām 
citām dalībvalstīm, kas konkrētās reformu 
jomās darbojas kā reformu partneri. 
Reformu partneris, koordinējot savu rīcību 
ar Komisiju, palīdz formulēt stratēģiju un 
reformas ceļvežus, izstrādāt augstas 
kvalitātes palīdzību vai uzraudzīt 
stratēģijas un projektu īstenošanu.

2. Saņēmēja dalībvalsts, koordinējot 
savu rīcību ar Komisiju, var noslēgt 
partnerības nolīgumu ar vienu vai vairākām 
citām dalībvalstīm, kas konkrētās reformu 
jomās darbojas kā reformu partneri, 
pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. 
Reformu partneris, koordinējot savu rīcību 
ar Komisiju un saņēmēju dalībvalsti, 
palīdz formulēt stratēģiju un reformas 
ceļvežus, izstrādāt augstas kvalitātes 
palīdzību vai uzraudzīt stratēģijas un 
projektu īstenošanu. 

Grozījums Nr. 62

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

2. No programmai paredzētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izmaksas, kas 
saistītas ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kuras nepieciešamas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un saziņas 
darbībām, tostarp korporatīvajai 
komunikācijai par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās saistītas 
ar šīs regulas vispārīgajiem mērķiem, 
izmaksas par IT tīkliem, kas vērsti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, un visas 
pārējās izmaksas par tehnisko un 
administratīvo palīdzību, kuras Komisijai 
rodas programmas pārvaldības rezultātā.

2. No programmai paredzētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izmaksas, kas 
saistītas ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kuras nepieciešamas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informēšanas un saziņas 
darbībām, ciktāl tās saistītas ar šīs regulas 
vispārīgajiem mērķiem, izmaksas par IT 
tīkliem, kas vērsti uz informācijas apstrādi 
un apmaiņu, un visas pārējās izmaksas par 
tehnisko un administratīvo palīdzību, kuras 
Komisijai rodas programmas pārvaldības 
rezultātā.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs 1. punktā minētās papildu 
iemaksas izmanto, lai atbalstītu darbības, 
kas sekmē Savienības stratēģijas gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
īstenošanu. Iemaksu, ko saņēmēja 
dalībvalsts veikusi saskaņā ar 2. punktu, 
izmanto vienīgi minētajā dalībvalstī.

3. Šīs 1. punktā minētās papildu 
iemaksas izmanto, lai atbalstītu darbības, 
kas sekmē Savienības stratēģijas gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
īstenošanu. Iemaksu, ko saņēmēja 
dalībvalsts veikusi saskaņā ar 2. punktu, 
izmanto vienīgi tehniskajai palīdzībai, 
kuru sniedz minētajai dalībvalstij.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) trasta fondos veiktas iemaksas; (g) trasta fondos veiktas iemaksas, lai 
atbalstu sniegtu starptautiskās 
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organizācijas;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dotācijas var piešķirt dalībvalstu 
valsts iestādēm, Eiropas Investīciju bankas 
grupai, starptautiskām organizācijām, 
publiskām un/vai privātām struktūrām un 
personām, kas likumīgi reģistrētas:

3. Dotācijas var piešķirt dalībvalstu 
valsts iestādēm, Eiropas Investīciju bankas 
grupai, starptautiskām organizācijām un 
publiskām struktūrām un personām, kas 
likumīgi reģistrētas:

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalstu var sniegt arī individuāli 
eksperti, kurus var uzaicināt dot 
ieguldījumu atsevišķās, saskaņā ar 
programmu organizētās darbības, kad vien 
tas ir nepieciešams 5. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanai.

4. Individuālus ekspertus var arī 
uzaicināt dot ieguldījumu atsevišķās, 
saskaņā ar programmu organizētās 
darbībās, kad vien tas ir nepieciešams 
5. pantā noteikto konkrēto mērķu 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai īstenotu programmu, Komisija 
ar īstenošanas aktiem pieņem daudzgadu 
darba programmas. Daudzgadu darba 
programmās nosaka ar paredzētā atbalsta 
palīdzību sasniedzamos politikas mērķus 
un gaidāmos rezultātus, kā arī finansēšanas 
prioritātes konkrētajās politikas jomās. 
Daudzgadu darba programmas precizē 
gada darba programmās, kuras tiek 
pieņemtas ar īstenošanas aktiem un kurās ir 

5. Komisija saskaņā ar 16. pantu 
pieņem deleģētos aktus attiecībā uz 
daudzgadu darba programmu pieņemšanu. 
Daudzgadu darba programmās nosaka ar 
paredzētā atbalsta palīdzību sasniedzamos 
politikas mērķus un gaidāmos rezultātus, 
kā arī finansēšanas prioritātes konkrētajās 
politikas jomās. Daudzgadu darba 
programmas precizē gada darba 
programmās, kuras tiek pieņemtas ar 
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norādīti to īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi, kā arī visi saskaņā ar Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 nepieciešamie 
elementi.

īstenošanas aktiem un kurās ir norādīti to 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi, kā arī visi 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 nepieciešamie elementi.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, gada darba programmā var 
norādīt, ka neparedzētu un pienācīgi 
pamatotu steidzamības iemeslu gadījumā, 
kad ir nepieciešama tūlītēja reakcija, 
tostarp tad, ja ekonomika saskaras ar 
nopietniem traucējumiem vai dalībvalsts 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma var pieņemt īpašus 
pasākumus atbilstoši šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem un darbībām, lai 
atbalstītu valsts iestādes neatliekamo 
vajadzību risināšanā. Šādi īpaši pasākumi 
drīkst aptvert tikai ierobežotu gada darba 
programmas daļu, un uz tiem neattiecas 
7. pantā izklāstītie nosacījumi.

6. Lai nodrošinātu elastīgumu un 
resursu savlaicīgu pieejamību neparedzētu 
apstākļu gadījumā, gada darba 
programma arī dod iespēju veikt īpašus 
pasākumus, kas sākotnēji nav iekļauti 
gada darba programmā. Tādēļ 
neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamības iemeslu gadījumā, kad ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, tostarp tad, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai dalībvalsts ekonomisko 
vai sociālo situāciju nopietni skar tādi 
būtiski apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt, 
Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma var 
pieņemt īpašus pasākumus atbilstoši šajā 
regulā noteiktajiem mērķiem un darbībām, 
lai atbalstītu valsts iestādes neatliekamo 
vajadzību risināšanā. Šādi īpaši pasākumi 
drīkst aptvert tikai ierobežotu gada darba 
programmas daļu, un uz tiem neattiecas 
7. pantā izklāstītie nosacījumi.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības un valsts līmenī, lai panāktu, ka 
atbalsta sniegšanas darbības ir saskaņotas 
un racionālas.

c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības un vietējā, reģionālā un valsts 
līmenī, lai panāktu, ka atbalsta sniegšanas 
darbības ir saskaņotas un racionālas.
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot 
saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, 
Savienības finanšu intereses tiek 
aizsargātas, piemērojot aizsargpasākumus 
pret krāpšanu, korupciju un jebkādām 
citām nelikumīgām darbībām, veicot 
efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti 
pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās 
summas un vajadzības gadījumā 
piemērojot iedarbīgus, samērīgus un 
preventīvus sodus.

1. Komisija veic atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot 
saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, 
Savienības finanšu intereses tiek 
aizsargātas, piemērojot aizsargpasākumus 
pret krāpšanu, korupciju un jebkādām 
citām nelikumīgām darbībām, veicot 
efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti 
pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās 
vai nepareizi izlietotās summas un 
vajadzības gadījumā piemērojot iedarbīgas 
un samērīgas administratīvas un 
finansiālas sankcijas saskaņā ar Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012.

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uzrauga no programmas 
finansēto darbību īstenošanu un novērtē 
5. panta 1. punktā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanu atbilstoši pielikumā 
noteiktajiem rādītājiem.

Komisija uzrauga no programmas 
finansēto darbību īstenošanu un novērtē 
5. panta 1. punktā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanu atbilstoši pielikumā 
noteiktajiem rādītājiem un konkrētiem 
papildu rādītājiem, par kuriem attiecībā 
uz katru atbalsta pieprasījumu vienojusies 
Komisija un saņēmēja dalībvalsts.

Grozījums Nr. 72

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

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 
2019. gada vidum iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei starpposma 
izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 
decembra beigām – ex post izvērtējuma 
ziņojumu.

2. Katru gadu Komisija publicē 
informāciju par gada darba programmu 
īstenošanu, tostarp informāciju par 
tehniskās palīdzības saņēmējiem, 
tehniskās palīdzības sniedzējiem, to 
reformu mērķiem un prioritātēm, kuras 
īstenotas, izmantojot palīdzību un 
piešķirto finansējumu. Komisija ne vēlāk 
kā līdz 2019. gada vidum iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ārēju 
starpposma izvērtējuma ziņojumu un līdz 
2021. gada decembra beigām – ex post 
izvērtējuma ziņojumu.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas mērķu 
sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai pēc 2020. gada ir 
jāpielāgo vai jāpagarina finansējums 
programmas aptvertajās jomās. Šajā 
ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 
visi mērķi un darbības joprojām ir 
atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
ietekmi ilgākā termiņā.

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas mērķu 
sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai pēc 2020. gada 
vajadzības gadījumā ar atbilstošiem 
pielāgojumiem ir jāpagarina finansējums 
programmas aptvertajās jomās. Šajā 
ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 
visi mērķi un darbības joprojām ir 
atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
ietekmi ilgākā termiņā.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 15. panta 
1. punkta otrajā daļā minētos deleģētos 

2. Pilnvaras pieņemt 12. panta 
5. punktā un 15. panta 1. punkta otrajā 
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aktus Komisijai piešķir uz četriem gadiem 
no 2017. gada 1. janvāra.

daļā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir uz četru gadu laikposmu no 
2017. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 15. panta 
1. punkta otrajā daļā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esību.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12. panta 
5. punktā un 15. panta 1. punkta otrajā 
daļā 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 tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 15. panta 1. punkta otro 
daļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā 
tikai tad, ja divos 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 diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 12. panta 5. punktu vai 
15. panta 1. punkta otro daļu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos 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 
diviem mēnešiem.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“1. Pēc dalībvalsts pieprasījuma 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2015/XXX(*) 10. pantam 
daļu no līdzekļiem, kas ir paredzēti saskaņā 
ar šīs regulas 59. pantu un ir ieplānoti 
saskaņā ar konkrētu fondu noteikumiem, 
vienojoties ar Komisiju, var pārvietot uz 
tehnisko palīdzību pēc Komisijas 
iniciatīvas, lai saskaņā ar šīs regulas 
58. panta 1. punkta trešās daļas l) 
apakšpunktu un tiešu vai netiešu 
pārvaldību īstenotu pasākumus saistībā ar 
attiecīgo dalībvalsti.”;

“1. Pēc dalībvalsts pieprasījuma 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2015/XXX(*) 10. pantam 
daļu no līdzekļiem, kas ir paredzēti saskaņā 
ar šīs regulas 59. pantu un ir ieplānoti 
saskaņā ar konkrētu fondu noteikumiem, 
vienojoties ar Komisiju, var pārvietot uz 
tehnisko palīdzību pēc Komisijas 
iniciatīvas, lai saskaņā ar šīs regulas 
58. panta 1. punkta trešās daļas l) 
apakšpunktu un tiešu vai netiešu 
pārvaldību īstenotu pasākumus saistībā ar 
attiecīgo dalībvalsti. Līdzekļi, kas 
pārvietoti saskaņā ar šiem noteikumiem, 
ir jāizmanto, lai palielinātu konkrēto 
attiecīgo fondu izmantošanas efektivitāti 
un lietderību.”;

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1303/2013
25. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Dalībvalsts 1. punktā minēto 
pārvietojumu konkrētam kalendārajam 
gadam pieprasa līdz tā gada 31. janvārim, 
kurā jāveic pārvietojums. Pieprasījumam 
pievieno priekšlikumu grozīt programmu 
vai programmas, no kurām pārvietojums 
tiks veikts. Partnerības nolīgumā saskaņā 
ar 30. panta 2. punktu veic atbilstošus 
grozījumus un norāda kopējo summu, kas 
katru gadu pārvietota Komisijai.”;

„Dalībvalsts 1. punktā minēto 
pārvietojumu konkrētam kalendārajam 
gadam pieprasa līdz tā gada 31. janvārim, 
kurā jāveic pārvietojums. Pieprasījumam 
pievieno priekšlikumu grozīt programmu 
vai programmas, no kurām pārvietojums 
tiks veikts. Partnerības nolīgumā saskaņā 
ar 30. panta 2. punktu veic atbilstošus 
grozījumus un norāda kopējo summu, kas 
katru gadu pārvietota Komisijai. Izvērtējot 
pieprasījumu, Komisija pārbauda 
atbilstību Regulas (ES) Nr. 1303/2013 
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92. panta 4. punktam.”;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 5. panta 1. punktā minēto 
konkrēto mērķu sasniegšanu mēra, 
pamatojoties uz šādiem rādītājiem:

No programmas finansēto darbību 
īstenošanu uzrauga, pamatojoties uz 
šādiem rādītājiem:

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valsts iestāžu, administratīvo 
dienestu un citu publisku struktūru, 
piemēram, valsts ministriju vai regulatīvo 
iestāžu, skaits un veids pa saņēmējām 
dalībvalstīm, kurām tika sniegts atbalsts 
saskaņā ar programmu;

(a) valsts, reģionālo un vietējo iestāžu, 
administratīvo dienestu un citu publisku 
struktūru, piemēram, valsts ministriju vai 
regulatīvo iestāžu, skaits un veids pa 
saņēmējām dalībvalstīm, kurām tika 
sniegts atbalsts saskaņā ar programmu;

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – c punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsta saņēmēji saņēmējā 
dalībvalstī, piemēram, valsts iestādes;

(d) atbalsta saņēmēji saņēmējā 
dalībvalstī, piemēram, valsts, reģionālās 
vai vietējās iestādes;

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – g punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) atsauksmes no valsts iestādēm, 
administratīviem dienestiem un citām 
publiskām struktūrām, kas saņēmušas 
atbalstu saskaņā ar programmu, kā arī 
atsauksmes (ja pieejamas) no citām 
ieinteresētajām personām/dalībniekiem 
par programmas darbību rezultātiem 
un/vai ietekmi pa konkrētajiem mērķiem, 
politikas jomām un saņēmējām 
dalībvalstīm, papildinot šo informāciju ar 
kvantitatīviem vai empīriskiem datiem, ja 
tādi ir pieejami;

svītrots

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) atsauksmes no atbalsta 
sniedzējiem par programmas ietvaros to 
sniegtā atbalsta rezultātiem un/vai ietekmi 
pa konkrētajiem mērķiem, politikas 
jomām, kurās tie darbojušies, un pa 
saņēmējām dalībvalstīm, papildinot šo 
informāciju ar kvantitatīviem vai 
empīriskiem datiem, ja tādi ir pieejami;

svītrots

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) attiecīgo ieinteresēto personu 
viedokļu izmaiņas par programmas 
ieguldījumu reformu īstenošanā, pa 
konkrētajiem mērķiem, politikas jomām 
un saņēmējām dalībvalstīm, papildinot šo 
informāciju ar pienācīgiem kvantitatīviem 
vai empīriskiem datiem, ja tādi ir 

svītrots
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pieejami.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 5. panta 1. punktā minēto 
konkrēto mērķu sasniegšanu mēra, 
pamatojoties uz šādiem rādītājiem:
(a) atsauksmes no valsts, reģionālām 
vai vietējām iestādēm, administratīviem 
dienestiem un citām publiskām 
struktūrām, kas saņēmušas atbalstu 
saskaņā ar programmu, kā arī 
atsauksmes (ja pieejamas) no citām 
ieinteresētajām personām vai 
dalībniekiem par programmas darbību 
rezultātiem un/vai ietekmi pa 
konkrētajiem mērķiem, politikas jomām 
un saņēmējām dalībvalstīm, papildinot šo 
informāciju ar kvantitatīviem vai 
empīriskiem datiem, ja tādi ir pieejami;
(b) atsauksmes no atbalsta 
sniedzējiem par programmas ietvaros to 
sniegtā atbalsta rezultātiem un/vai ietekmi 
pa konkrētajiem mērķiem, politikas 
jomām, kurās tie darbojušies, un pa 
saņēmējām dalībvalstīm, papildinot šo 
informāciju ar kvantitatīviem vai 
empīriskiem datiem, ja tādi ir pieejami;
(c) attiecīgo ieinteresēto personu 
viedokļu izmaiņas par programmas 
ieguldījumu reformu īstenošanā, pa 
konkrētajiem mērķiem, politikas jomām 
un saņēmējām dalībvalstīm, papildinot šo 
informāciju ar pienācīgiem kvantitatīviem 
vai empīriskiem datiem, ja tādi ir 
pieejami.
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Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos rādītājus izmantos atkarībā no 
pieejamajiem datiem un informācijas 
(tostarp pienācīgiem kvantitatīviem vai 
empīriskiem datiem).

Šos rādītājus izmantos atkarībā no 
pieejamajiem datiem un informācijas 
(tostarp pienācīgiem kvantitatīviem vai 
empīriskiem datiem). Tie ir jāpapildina ar 
konkrētiem papildu rādītājiem, par 
kuriem attiecībā uz katru atbalsta 
pieprasījumu vienojusies Komisija un 
saņēmēja dalībvalsts.
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16.6.2016

ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada 
līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013
(COM(2015)0701) – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Alain Cadec

ĪSS PAMATOJUMS 

Strukturālo reformu atbalsta programmas mērķis ir veicināt institucionālās, administratīvās un 
strukturālās reformas dalībvalstīs, sniedzot tām atbalstu ar daļu no struktūrfondos paredzētās 
tehniskās palīdzības. Programmas īstenošanai paredzētais finansējums četru gadu laikposmā 
varētu sasniegt EUR 142,8 miljonus. Šīs summas tiks segtas no resursiem, kas pēc Komisijas 
iniciatīvas atvēlēti tehniskajai palīdzībai, nepārsniedzot 0,35% no kopējām izmaksām. Turklāt 
dalībvalstis varēs pieņemt lēmumu par finanšu resursu piešķiršanu papildus šīm summām, 
pārskaitot programmai daļu no līdzekļiem, kas pieejami tehniskajai palīdzībai pēc dalībvalstu 
iniciatīvas. Attiecībā uz kopējo zivsaimniecības politiku tehniskā palīdzība pēc dalībvalstu 
iniciatīvas var sasniegt līdz 6 % no kopējās summas darbības programmai, ko finansē no 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF).

Atzinuma sagatavotājs pauž bažas par iespēju EJZF izmantot, lai finansētu ar zivsaimniecību 
nesaistītas strukturālās reformas. Faktiski nekas neliedz dalībvalstij daļu no EJZF tehniskās 
palīdzības pārdalīt citu jautājumu risināšanai. Tāpēc atzinuma sagatavotājs ierosina stingri 
norādīt, ka iespējamais EZJF ieguldījums ir paredzēts tādu strukturālo reformu īstenošanai, 
kuras saistītas ar kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanu. 

Dalībvalstīm ir ļoti grūti ieviest izkraušanas pienākumu, tāpēc šis mehānisms varētu tām 
palīdzēt to izdarīt. Par mērķiem tiks izvirzīta arī kontroles pastiprināšana un zinātnisko datu 
vākšanas uzlabošana. EJZF ir zivsaimniecībai veltīts fonds, un tādam tam jāpaliek. 

GROZĪJUMI
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Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tā kā salīdzinājumā ar citiem 
Savienības fondiem Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda finanšu resursi ir 
ierobežoti, tāpēc tehniskajai palīdzībai pēc 
dalībvalsts iniciatīvas piešķirtos resursus 
pārvieto tikai tādēļ, lai atbalstītu 
strukturālās reformas, kas saistītas ar 
kopējās zivsaimniecības politikas 
īstenošanu, tostarp kontroli un zinātnisko 
datu vākšanu.

Pamatojums

EJZF ieguldījumam strukturālo reformu atbalsta programmā vajadzētu būt vērstam tikai uz 
kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanu.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) lauksaimniecības nozares un lauku 
apgabalu ilgtspējīgas attīstības politika; 

(e) lauksaimniecības nozares politika, 
lauku apgabalu ilgtspējīgas attīstības 
politika un kopējās zivsaimniecības 
politikas īstenošana;

Pamatojums

Ir jāietver atsauce uz kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanu, lai EJZF iespējamo 
ieguldījumu varētu iezīmēt šā mērķa sasniegšanai.
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Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 2. punktā minētos 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
resursus izmanto tikai tādu darbību 
atbalstīšanai, kuras sekmē kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanu, 
tostarp attiecas uz kontroli un zinātnisko 
datu vākšanu.

Pamatojums

EJZF ieguldījumam strukturālo reformu atbalsta programmā vajadzētu būt vērstam tikai uz 
kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanu.
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2017. līdz 2020. gadam

Atsauces COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Atbildīgā komiteja
 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI
2.12.2015

Atzinumu sniedza
 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH
2.12.2015

Atzinumu sagatavoja
 Iecelšanas datums

Alain Cadec
10.12.2015

Izskatīšana komitejā 17.2.2016

Pieņemšanas datums 15.6.2016

Galīgais balsojums +:
–:
0:

16
1
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 
Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, 
Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, 
Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

José Blanco López



RR\1112100LV.docx 113/134 PE585.523v02-00

LV

11.11.2016

KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada 
līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) 
Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Curzio Maltese

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikumu izstrādāja, lai izveidotu Strukturālo reformu atbalsta programmu, 
saskaņā ar kuru publiskās varas iestādes rīkojas daudzās jomās, pie kurām pieder arī izglītība 
un apmācība. Ņemot vērā apstākļus, kuros publiskās varas rīcība ir paredzēta ekonomikas 
atveseļošanai, atzinuma sagatavotājs uzsver izglītības un apmācības jomas un kultūras vērtību 
un kultūras mantojuma pieejamības īpatnības: šo jomu darbības uzdevumus nevar diktēt 
Eiropas Savienības ekonomiskie mērķi.

Izglītība, kā par to atgādina Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 14. pants, ir cilvēku 
pamattiesība, kuras īstenošana ir jāgarantē ikvienai fiziskai personai. Izglītības joma pastāv, 
lai cilvēku sfēru attīstītu vispusīgi un, kā to ir uzsvēruši ES izglītības ministri, pieņemot 
2015. gada 17. marta Parīzes deklarāciju, „izglītības galvenā funkcija nav tikai attīstīt 
zināšanas, spējas, kompetenci, bet arī palīdzēt jauniešiem kļūt par aktīviem, atbildīgiem un 
garīgi atvērtiem sabiedrības locekļiem”. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ārkārtīgi nozīmīgi 
ir atbalstīt visas darbības, ar kurām uzlabo sistēmas un politikas nostādnes izglītības un 
apmācības, un piekļuves kultūras vērtībām jomā, kurai ir jābūt vispārējai, bezmaksas un 
kvalitatīvai, un līdz ar to viņš uzskata, ka šo politikas nostādņu īstenošanas panākumus nevar 
noteikt ar tādu parametru palīdzību, kuros ir ņemti vērā iespējami ekonomiskie īstermiņa 
ieguvumi.

Lai varētu pilnībā izmantot tiesības uz izglītību, tai ir jābūt visaptverošai: ikvienam ir jābūt 
iespējai iegūt kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no sociāli ekonomiskās piederības konteksta. 
Valstīs, kurās jau ir sniegta tehniskā palīdzība, ko Komisija ierosina attiecināt uz visām 
dalībvalstīm, piemēram, Grieķiju un Kipru, veiktajās ekonomikas korekciju programmās ir 
vairākkārt izteikta prasība samazināt izdevumus izglītības un apmācības jomā, atstumjot 
neaizsargāto grupu izcelsmes studentus un tādējādi liedzot praksē izmantot izglītības tiesības. 
Šī nostāja lielā mērā izriet arī no pētījuma, kuru veica Eiropas Parlamenta uzdevumā un kura 
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nosaukums ir „Krīzes ietekme uz pamattiesībām ES dalībvalstīs”.

Atzinuma sagatavotājs pauž bažas par tādu līdzekļu pārdali, kas jau ir paredzēti vai piešķirti 
izglītības, apmācības un kultūras jomai, īstenojot citu Eiropas Savienības fondu uzdevumus, 
un tāpēc ierosina šos fondus izslēgt no minētās programmas finanšu avotu loka. 

Papildus tam atzinuma sagatavotājs saskaņā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
izstrādāto atzinumu (ECO/398) uzsver, cik svarīgi ir iesaistīt sociālos partnerus un visus 
pilsoniskās sabiedrības dalībniekus Strukturālo reformu atbalsta programmas īstenošanas, 
uzraudzības un turpmāko darbību veikšanas procesā.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 13., 
14. un 15. pantu,

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienība, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, ņem vērā prasības, kas saistītas ar 
augsta līmeņa nodarbinātības veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu, sociālās atstumtības 
apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa 
paaugstināšanu. Turklāt Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 11. pantā ir 
paredzēts, ka, Savienības politikā ir 

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienība, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, ņem vērā prasības, kas saistītas ar 
augsta līmeņa nodarbinātības veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu, sociālās atstumtības 
apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa 
paaugstināšanu, ņemot vērā kultūras 
dažādības ievērošanu. Turklāt Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 11. pantā ir 
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jāparedz vides aizsardzības prasības, lai 
veicinātu noturīgu attīstību.

paredzēts, ka Savienības politikā ir 
jāiekļauj vides aizsardzības prasības, lai 
veicinātu noturīgu attīstību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu spēju sagatavot un īstenot 
izaugsmi veicinošas administratīvas un 
strukturālas reformas, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā. Programma ir 
paredzēta, lai veicinātu kopēju mērķu 
sasniegšanu, proti, panākt ekonomikas 
atveseļošanos, radīt jaunas darbvietas, 
uzlabot Eiropas konkurētspēju un sekmēt 
ieguldījumus reālajā ekonomikā.

(7) Ņemot vērā minēto, ir jāizveido 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(„programma”), kuras mērķis ir stiprināt 
valsts un reģionālo iestāžu spēju sagatavot 
un īstenot izaugsmi veicinošas 
administratīvas un strukturālas reformas, 
tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā. 
Programma ir paredzēta, lai veicinātu 
kopēju mērķu sasniegšanu, proti, panākt 
ekonomikas atveseļošanos, radīt jaunas 
darbvietas, uzlabot Eiropas konkurētspēju 
un sekmēt ilgtspējīgus ieguldījumus reālajā 
ekonomikā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 
pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 
būtu jāizvērtē, ņemot vērā pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, un sniedzamais 
atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 
problēmu neatliekamību, apmēru un 
intensitāti, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 
dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 
iesniegušo dalībvalsti, kura 
priekšnoteikums ir sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās, 
Komisijai pieprasījums būtu jāizvērtē, 
ņemot vērā subsidiaritātes, pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, un sniedzamais 
atbalsts jānosaka, balstoties uz konstatēto 
problēmu neatliekamību, apmēru un 
intensitāti, atbalsta nepieciešamību 
paredzētajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzi un 
dalībvalsts vispārējo administratīvo spēju. 
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atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 
apmērs, kā arī kopējais finansējums šādam 
atbalstam, ņemot vērā Savienības fondu vai 
citu Savienības programmu finansētās 
esošās darbības un pasākumus.

Komisijai ciešā sadarbībā ar attiecīgo 
dalībvalsti būtu arī jānosaka sniedzamā 
atbalsta pasākumu prioritārās jomas un 
apmērs, kā arī kopējais finansējums šādam 
atbalstam, ņemot vērā Savienības fondu vai 
citu Savienības programmu finansētās 
esošās darbības un pasākumus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Izglītība saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 14. pantu 
ir viena no cilvēka pamattiesībām un 
kopēja vērtība. Tādēļ tai ir jābūt 
augstvērtīgai, integrējošai un ir 
jānodrošina tās vispārēja pieejamība. Līdz 
ar to ekonomiskās atlabšanas noteikšana 
par prioritāti ir jālīdzsvaro ar vajadzību 
īpašu uzmanību pievērst izglītības nozarei. 
Izglītības būtība saskaņā ar Vispārējo 
cilvēktiesību deklarāciju, jo īpaši tās 
26. pantu, ir vērsta uz cilvēka personības 
pilnīgu izaugsmi, un līdz ar to tās mērķus 
nevar noteikt, vadoties tikai pēc 
Savienības ekonomiskajiem mērķiem. Lai 
radītu atbilstošu sociālekonomisko 
pamatu, sekmētu nodarbinātību un 
uzlabotu iespējas iegūt izglītību, atbalsta 
lietderības kritērijs nedrīkstētu būt tikai 
finansiāls, bet tas ir jāvērtē arī no 
pilsoniskuma un personīgās attīstības 
viedokļa.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Programmas finansējumam būtu 
jāietver finanšu resursi, kas saskaņā ar 

(13) Programmas finansējumam būtu 
jāietver finanšu resursi, kas saskaņā ar 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1303/201316 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1305/201317 ir atskaitīti no 
piešķīrumiem tehniskajai palīdzībai pēc 
Komisijas iniciatīvas. Lai šādu 
atskaitījumu varētu veikt, ir jāgroza 
minētās regulas.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1303/201316 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1305/201317 ir atskaitīti no 
piešķīrumiem tehniskajai palīdzībai pēc 
Komisijas iniciatīvas. Lai šādu 
atskaitījumu varētu veikt, ir jāgroza 
minētās regulas. Programmas finansēšana 
nedrīkstētu būt par precedentu 
turpmākajām Komisijas iniciatīvām, kas 
tiktu finansētas no kohēzijas politikas 
līdzekļiem.

__________________ __________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 
L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV 
L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 
17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 
17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 
20.12.2013., 487. lpp.).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamības iemeslu gadījumā, kad ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, piemēram, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 

(17) Neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamības iemeslu gadījumā, kad ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, piemēram, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
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traucējumiem vai dalībvalsts ekonomisko 
vai sociālo situāciju nopietni skar tādi 
būtiski apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt, 
Komisijai būtu jādod iespēja pēc 
dalībvalsts pieprasījuma pieņemt īpašus 
pasākumus, kas attiecas uz ierobežotu gada 
darba programmas daļu un atbilst 
programmā noteiktajiem mērķiem un 
atļautajām darbībām, lai tādējādi atbalstītu 
valsts iestādes neatliekamo vajadzību 
risināšanā.

traucējumiem vai dalībvalsts ekonomisko 
vai sociālo situāciju nopietni skar tādi 
būtiski apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt, 
Komisijai būtu jādod iespēja pēc 
dalībvalsts pieprasījuma pieņemt īpašus 
pasākumus, kas attiecas uz ierobežotu gada 
darba programmas daļu un atbilst 
programmā noteiktajiem mērķiem un 
atļautajām darbībām, lai tādējādi atbalstītu 
vietējās, reģionālās un valsts iestādes 
neatliekamo vajadzību risināšanā.

Pamatojums

Vienā no galvenajām EESK atzinumā izteiktajām atziņām ir uzsvērts, ka programmā ir jāvar 
piedalīties vietējām un reģionālām iestādēm, kuras ir tieši jāiesaista aplūkojamā strukturālo 
reformu projekta izstrādē, ja tas attiecas uz tām.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai atvieglinātu programmas 
izvērtēšanu, jau pašā sākumā būtu 
jāizveido pienācīga sistēma programmas 
sasniegto rezultātu uzraudzībai. Būtu jāveic 
starpposma izvērtējums, kurā analizē 
programmas mērķu sasniegšanu, tās 
efektivitāti un pievienoto vērtību Eiropas 
līmenī. Noslēguma izvērtējumā papildus 
būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā 
programmas ilgtermiņa ietekme un 
ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu jābalsta uz 
rādītājiem, ar kuriem mēra programmas 
ietekmi.

(20) Lai atvieglinātu programmas 
izvērtēšanu, jau pašā sākumā būtu 
jāizveido pienācīga sistēma programmas 
sasniegto rezultātu uzraudzībai. Būtu jāveic 
starpposma izvērtējums, kurā analizē 
programmas mērķu sasniegšanu, tās 
efektivitāti un pievienoto vērtību Eiropas 
līmenī. Noslēguma izvērtējumā papildus 
būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā 
programmas ilgtermiņa ietekme un 
ilgtspēja. Šie izvērtējumi būtu jābalsta uz 
rādītājiem, ar kuriem mēra programmas 
ietekmi. Programmas īstenošanai būtu 
veicama ikgadēja uzraudzība un par to 
būtu jāveic neatkarīgs termiņa 
starpposma un ex-post novērtējums, 
pamatojoties uz kuru varētu pieņemt 
lēmumu par tās iespējamo apturēšanu pēc 
2020. gada. Tādēļ būtu jāatļauj 
ierosinātajam rādītāju kopumam 
pievienot arī rezultātu rādītāju.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai, ņemot vērā programmas 
īstenošanas laikā gūto pieredzi, pielāgotu 
to rādītāju sarakstu, ar kuriem mēra 
programmas mērķu sasniegšanu, Komisijai 
attiecībā uz saraksta grozīšanu būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Īpaši būtiski ir tas, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(21)  Lai, ņemot vērā programmas 
īstenošanas laikā gūto pieredzi, pielāgotu 
to rādītāju sarakstu, ar kuriem mēra 
programmas mērķu sasniegšanu, Komisijai 
attiecībā uz saraksta grozīšanu būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, ievērojot principus, 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 to ekspertiem ir 
regulāra piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās tiek sagatavoti 
deleģētie akti.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, sekmēt institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas 
dalībvalstīs, sniedzot valsts iestādēm 
atbalstu, kas paredzēts pasākumiem, kuru 
nolūks ir reformēt iestādes, pārvaldību, 
pārvaldi, ekonomikas un sociālo nozari, 
tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 
efektīvā un lietderīgā izmantošanā, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 
dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, 
proti, sekmēt institucionālās, 
administratīvās un strukturālās reformas 
dalībvalstīs, sniedzot vietējām, reģionālām 
un valsts iestādēm atbalstu, kas paredzēts 
pasākumiem, kuru nolūks ir reformēt 
iestādes, pārvaldību, pārvaldi, ekonomikas 
un sociālo nozari, tostarp sniedzot 
palīdzību Savienības fondu efektīvā un 
lietderīgā izmantošanā, nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tās 
mēroga un iedarbības dēļ to var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
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ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, jo par 
atbalsta apmēru tiks panākta savstarpēja 
vienošanās ar attiecīgo dalībvalsti.

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai, jo par atbalsta apmēru tiks 
panākta savstarpēja vienošanās ar attiecīgo 
dalībvalsti.

Pamatojums

Vienā no galvenajām EESK atzinumā izteiktajām atziņām ir uzsvērts, ka programmā ir jāvar 
piedalīties vietējām un reģionālām iestādēm, kuras ir tieši jāiesaista aplūkojamā strukturālo 
reformu projekta izstrādē, ja tas attiecas uz tām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No programmas finansē darbības, 
kurām ir Eiropas mēroga pievienotā 
vērtība. Šim nolūkam Komisija pārliecinās, 
ka finansējumam izraudzītās darbības, 
visticamāk, sasniegs rezultātus ar Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, un uzrauga, vai 
Eiropas mēroga pievienotā vērtība faktiski 
ir iegūta.

1. No programmas finansē darbības, 
kurām ir Eiropas mēroga pievienotā 
vērtība. Šim nolūkam Komisija pārliecinās, 
ka finansējumam izraudzītās darbības, 
visticamāk, sasniegs rezultātus ar Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, un uzrauga, vai 
Eiropas mēroga pievienotā vērtība faktiski 
ir iegūta. Darbība būtu cieši jāuzrauga, un 
iegūtie rezultāti būtu jāņem vērā un 
attiecīgi jāīsteno.

Pamatojums

Ir nepieciešama zināma precizitāte attiecībā uz to, kā un kad šīs darbības būtu jāuzrauga, 
pirms tiek veikts starpposma un ex post izvērtējums. Tas varētu palīdzēt pieņemt pareizos 
lēmumus par turpmākajām darbībām un projektiem un panākt vēlamo Eiropas pievienoto 
vērtību.
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) šo darbību un pasākumu 
papildināmības un sinerģijas rezultātā ar 
citām Savienības programmām un politikas 
virzieniem valsts, Savienības un 
starptautiskā līmenī;

(b) šo darbību un pasākumu 
papildināmības un sinerģijas rezultātā ar 
citām Savienības programmām un politikas 
virzieniem valsts, reģionāla, vietējā, 
Savienības un starptautiskā līmenī;

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Eiropas vērtību popularizēšanā, jo 
īpaši solidaritātes popularizēšanā, jo tā ir 
bijusi visu reģionālās politikas virzienu 
pamats, tostarp pamats visu iedzīvotāju 
ietekmes palielināšanai reģionālā un 
vietējā lēmumu pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) kultūru dialoga sekmēšanā ar 
izglītības, apmācības un radošās nozares 
palīdzību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 
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institucionālās, administratīvās un 
strukturālās reformas dalībvalstīs, sniedzot 
valsts iestādēm atbalstu, kas paredzēts 
pasākumiem, kuru nolūks ir reformēt 
iestādes, pārvaldību, pārvaldi, ekonomikas 
un sociālo jomu, reaģējot uz ekonomikas 
un sociālām problēmām un tiecoties 
ekonomikas pārvaldības procesu 
kontekstā pastiprināt konkurētspēju, 
izaugsmi, darbvietu izveidi un 
ieguldījumus, tostarp sniedzot palīdzību 
Savienības fondu efektīvā un lietderīgā 
izmantošanā.

institucionālās, administratīvās un 
strukturālās reformas dalībvalstīs, sniedzot 
valsts, vietējām un reģionālām iestādēm 
atbalstu, kas paredzēts pasākumiem, kuru 
nolūks ir reformēt iestādes, pārvaldību, 
pārvaldi, ekonomikas un sociālo jomu, 
reaģējot uz ekonomikas un sociālām 
problēmām, lai pastiprinātu 
konkurētspēju, ilgtspējīgu izaugsmi, 
darbvietu izveidi, ieguldījumus un 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, tostarp sniedzot palīdzību 
Savienības fondu efektīvā un lietderīgā 
izmantošanā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu 4. pantā noteikto 
vispārīgo mērķi, programmai ir šādi 
konkrētie mērķi:

1. Lai sasniegtu 4. pantā noteikto 
vispārīgo mērķi, programmai ir šādi 
konkrētie mērķi:

(a) palīdzēt valsts iestādēm ar to 
iniciatīvām, lai tās spētu izstrādāt reformas 
atbilstoši prioritātēm, ņemot vērā 
sākotnējos apstākļus un paredzamo 
sociālekonomisko ietekmi; 

(a) palīdzēt valsts, reģionālām un 
vietējām iestādēm ar to iniciatīvām, lai tās 
spētu izstrādāt reformas atbilstoši 
prioritātēm, ņemot vērā sākotnējos apstākļus 
un paredzamo sociālekonomisko ietekmi;

(b) atbalstīt valsts iestādes, lai uzlabotu 
to spēju formulēt, izstrādāt un īstenot 
reformu politiku un stratēģijas un izmantot 
integrētu pieeju, kas nodrošina mērķu un 
izmantoto līdzekļu konsekvenci starp 
nozarēm;

(b) atbalstīt valsts, reģionālās un 
vietējās iestādes, lai uzlabotu to spēju 
formulēt, izstrādāt un īstenot reformu 
politiku un stratēģijas un izmantot integrētu 
pieeju, kas nodrošina mērķu un izmantoto 
līdzekļu konsekvenci starp nozarēm;

(ba) atbalstīt kompetentās iestādes 
centienos uzlabot sistēmas un politiku 
izglītības, apmācības un piekļuves 
kultūrai jomā, ņemot vērā, ka tai ir jābūt 
universālai, augstvērtīgai, ilgtspējīgai, 
integrējošai, izcilību, pētniecību un 
izstrādi veicinošai katrā līmenī;

(c) atbalstīt valsts iestāžu centienus 
noteikt un īstenot piemērotus procesus un 
metodes, ņemot vērā labu praksi un 

(c) atbalstīt valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu centienus noteikt un īstenot 
piemērotus procesus un metodes, ņemot 
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pieredzi, ko guvušas citas valstis, kuras 
saskārušās ar līdzīgām situācijām;

vērā labu praksi un pieredzi, ko guvušas 
citas valstis, kuras saskārušās ar līdzīgām 
situācijām;

(d) palīdzēt valsts iestādēm palielināt 
cilvēkresursu pārvaldības efektivitāti un 
lietderību, vajadzības gadījumā skaidri 
nosakot atbildības jomas un uzlabojot 
profesionālās zināšanas un prasmes. 

(d) palīdzēt valsts, reģionālām un 
vietējām iestādēm palielināt cilvēkresursu 
pārvaldības efektivitāti un lietderību, 
vajadzības gadījumā skaidri nosakot 
atbildības jomas un uzlabojot profesionālās 
zināšanas un prasmes.

(da) veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu 
lēmumu pieņemšanā, rīkojot 
apspriešanās, un stiprināt pilsonību ar 
līdzdalības elementu palīdzību.

Šos mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
saņēmējām dalībvalstīm.

Šos mērķus īsteno pēc saņēmēju 
dalībvalstu pieprasījuma un ciešā 
sadarbībā ar tām.

2. Šos mērķus īsteno ciešā sadarbībā 
ar saņēmējām dalībvalstīm. Šā panta 
1. punktā izklāstītie konkrētie mērķi 
attiecas uz politikas jomām, kas saistītas 
ar konkurētspēju, izaugsmi, 
nodarbinātību un ieguldījumiem, jo īpaši 
uz šādām:

2. Dalībvalsts, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar tās kompetentajām 
iestādēm un vajadzības gadījumā arī ar 
tās reģionālajām iestādēm, nosaka 
politikas jomas, kuras tā vēlas risināt, 
ņemot vērā valsts un reģionu konkrētās 
vajadzības.

(a) publisko finanšu pārvaldība, 
budžeta process, parāda pārvaldība un 
ieņēmumu administrēšana;
(b) institucionālā reforma un efektīva 
un uz pakalpojumiem orientēta publiskās 
pārvaldes darbība, faktisks tiesiskums, 
tieslietu sistēmas reforma un krāpšanas 
novēršanas, korupcijas apkarošanas un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas pastiprināšana;
(c) uzņēmējdarbības vide, privātā 
sektora attīstība, ieguldījumi, 
privatizācijas procedūras, tirdzniecība un 
ārvalstu tiešie ieguldījumi, konkurence un 
publiskais iepirkums, ilgtspējīga nozaru 
attīstība un atbalsts inovācijai;
(d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, sociālā iekļaušana, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās labklājības 
sistēmas, sabiedrības veselības un 
veselības aprūpes sistēmas, patvēruma, 
migrācijas un robežu politika;
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(e) lauksaimniecības nozares un 
lauku apgabalu ilgtspējīgas attīstības 
politika;
(f) finanšu nozares politika un 
finansējuma pieejamība.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tādu ekspertu (tostarp vietējo 
ekspertu) nodrošināšana uz īsu vai ilgu 
laikposmu, kuri pilda uzdevumus 
specifiskās jomās vai veic operatīvas 
darbības, vajadzības gadījumā saņemot 
mutiskās un rakstiskās tulkošanas un 
sadarbības atbalstu, kā arī administratīvo 
palīdzību un infrastruktūras un aprīkojuma 
nodrošinājumu;

(b) tādu ekspertu (tostarp vietējo 
ekspertu) nodrošināšana uz īsu vai ilgu 
laikposmu, kuri pilda uzdevumus 
specifiskās jomās vai veic operatīvas 
darbības, vajadzības gadījumā saņemot 
mutiskās un rakstiskās tulkošanas un 
sadarbības atbalstu, kā arī administratīvo 
palīdzību un infrastruktūras un aprīkojuma 
nodrošinājumu. Ārvalstu un vietējo 
ekspertu vienlaicīga iesaiste var palīdzēt 
nodrošināt maksimālo efektivitāti, jo tiek 
atvieglināta problēmu sapratne un 
izstrādāti tikai pieprasījumu iesniegušo 
valstu konkrētām situācijām atbilstoši 
risinājumi;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu saskaņā ar programmu, iesniedz 
Komisijai pieprasījumu atbalsta 
saņemšanai, norādot politikas jomas un 
atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 5. panta 
2. punktā noteiktajā programmas darbības 
jomā. Šo pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā 
līdz katra kalendārā gada 31. oktobrim.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu saskaņā ar programmu, pēc 
apspriešanās ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību, 
iesniedz Komisijai pieprasījumu atbalsta 
saņemšanai, norādot politikas jomas un 
atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 5. panta 
2. punktā noteiktajā programmas darbības 
jomā. Šo pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā 
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līdz katra kalendārā gada 31. oktobrim.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pēc dialoga ar dalībvalsti 
(tostarp Eiropas pusgada ietvaros), ņemot 
vērā pārredzamības, vienlīdzīgas 
attieksmes un pareizas finanšu pārvaldības 
principus, izvērtē 1. punktā minēto 
pieprasījumu atbalsta saņemšanai, 
balstoties uz konstatēto problēmu 
neatliekamību, apmēru un intensitāti, 
atbalsta nepieciešamību attiecīgajās 
politikas jomās, sociālekonomisko rādītāju 
analīzi un dalībvalsts vispārējo 
administratīvo spēju. Ņemot vērā 
Savienības fondu vai citu Savienības 
programmu finansētās esošās darbības un 
pasākumus, Komisija ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti nosaka atbalsta 
prioritārās jomas, sniedzamo atbalsta 
pasākumu apmēru, kā arī kopējo 
finansējumu šim atbalstam.

2. Komisija pēc dialoga ar dalībvalsti 
(tostarp Eiropas pusgada ietvaros), ņemot 
vērā subsidiaritātes, pārredzamības, 
vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu 
pārvaldības principus, izvērtē 1. punktā 
minēto pieprasījumu atbalsta saņemšanai, 
balstoties uz konstatēto problēmu 
neatliekamību, apmēru un intensitāti, 
atbalsta nepieciešamību attiecīgajās 
politikas jomās, sociālekonomisko rādītāju 
analīzi un dalībvalsts vispārējo 
administratīvo spēju. Ņemot vērā 
Savienības fondu vai citu Savienības 
programmu finansētās esošās darbības un 
pasākumus, Komisija ciešā sadarbībā ar 
attiecīgo dalībvalsti nosaka atbalsta 
prioritārās jomas, sniedzamo atbalsta 
pasākumu apmēru, kā arī kopējo 
finansējumu šim atbalstam. Dalībvalstu 
dalība programmā arī turpmāk būs 
brīvprātīga, un tās ietvaros netiks 
īstenotas obligātas un stigmatizējošas 
procedūras.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) to reformu īstenošana, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, jo 
īpaši, lai panāktu ilgtspējīgus ieguldījumus, 
izaugsmi un darbvietu radīšanu.

(c) to reformu īstenošana, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, jo 
īpaši, lai panāktu ilgtspējīgus ieguldījumus, 
izaugsmi, augstvērtīgu izglītību, 
pētniecību, apmācību un darbvietu 
radīšanu.



PE585.523v02-00 126/134 RR\1112100LV.docx

LV

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu, kas paredzēts saņēmējām 
dalībvalstīm, Komisija var noteikt 
sadarbībā ar citām dalībvalstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

1. Atbalstu, kas paredzēts saņēmējām 
dalībvalstīm, Komisija var noteikt 
sadarbībā ar citām dalībvalstīm, 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem, 
pilsonisko sabiedrību vai starptautiskām 
organizācijām.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saņēmēja dalībvalsts, koordinējot 
savu rīcību ar Komisiju, var noslēgt 
partnerības nolīgumu ar vienu vai vairākām 
citām dalībvalstīm, kas konkrētās reformu 
jomās darbojas kā reformu partneri. 
Reformu partneris, koordinējot savu rīcību 
ar Komisiju, palīdz formulēt stratēģiju un 
reformas ceļvežus, izstrādāt augstas 
kvalitātes palīdzību vai uzraudzīt 
stratēģijas un projektu īstenošanu.

2. Saņēmēja dalībvalsts, koordinējot 
savu rīcību ar Komisiju, var noslēgt 
partnerības nolīgumu ar vienu vai vairākām 
citām dalībvalstīm, kas konkrētās reformu 
jomās darbojas kā reformu partneri. 
Reformu partneris, koordinējot savu rīcību 
ar saņēmēju dalībvalsti un Komisiju, 
palīdz formulēt stratēģiju un reformas 
ceļvežus, izstrādāt augstas kvalitātes 
palīdzību vai uzraudzīt stratēģijas un 
projektu īstenošanu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina 
pieejamās gada apropriācijas, ievērojot ar 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 
noteiktās daudzgadu finanšu shēmas 
ierobežojumus.

3. Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina 
pieejamās gada apropriācijas, ievērojot ar 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 
noteiktās daudzgadu finanšu shēmas 
ierobežojumus, pateicoties kam tiek 
nodrošināti pienācīgi līdzekļi, ar kuriem 
var īstenot darbības, plānus, programmas 
un projektus izglītības, apmācības un 
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kultūras jomā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija programmu īsteno 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012.

1. Komisija programmu īsteno 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012.

2. Programmas pasākumus var īstenot 
tieši Komisija vai netieši, izmantojot citas 
vienības un personas, kas nav dalībvalstis, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. pantu. Savienības 
finansiālo atbalstu darbībām, kas noteiktas 
šīs regulas 6. pantā, jo īpaši piešķir šādā 
veidā:

2. Programmas pasākumus var īstenot 
tieši Komisija vai netieši, izmantojot citas 
vienības un personas, kas nav dalībvalstis, 
saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 60. pantu. Savienības 
finansiālo atbalstu darbībām, kas noteiktas 
šīs regulas 6. pantā, jo īpaši piešķir šādā 
veidā:

(d) dotācijas (tostarp dalībvalstu valsts 
iestādēm paredzētas dotācijas); 

(d) dotācijas (tostarp dalībvalstu 
vietējām, reģionālām un valsts iestādēm 
paredzētas dotācijas);

(e) publiskā iepirkuma līgumi; (e) publiskā iepirkuma līgumi;

(f) ārējiem ekspertiem radušos 
izmaksu atlīdzināšana;

(f) ārējiem ekspertiem radušos 
izmaksu atlīdzināšana;

(g) trasta fondos veiktas iemaksas; (g) trasta fondos veiktas iemaksas;

(h) darbības, ko veic netiešās 
pārvaldības ietvaros. 

(h) darbības, ko veic netiešās 
pārvaldības ietvaros.

3. Dotācijas var piešķirt dalībvalstu 
valsts iestādēm, Eiropas Investīciju bankas 
grupai, starptautiskām organizācijām, 
publiskām un/vai privātām struktūrām un 
personām, kas likumīgi reģistrētas:

3. Dotācijas var piešķirt dalībvalstu 
vietējām, reģionālām un valsts iestādēm, 
Eiropas Investīciju bankas grupai, 
starptautiskām organizācijām, publiskām 
un/vai privātām struktūrām un personām, 
kas likumīgi reģistrētas:

(a) dalībvalstīs un/vai; (a) dalībvalstīs un/vai;

(b) Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstīm, kuras ir Līguma par 
Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas 
puses, saskaņā ar EEZ līgumā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

(b) Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstīm, kuras ir Līguma par 
Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas 
puses, saskaņā ar EEZ līgumā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
100 % no attiecināmajām izmaksām, 

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
100 % no attiecināmajām izmaksām, 
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neskarot līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principus.

neskarot līdzfinansējuma un bezpeļņas 
principus.

4. Atbalstu var sniegt arī individuāli 
eksperti, kurus var uzaicināt dot 
ieguldījumu atsevišķās, saskaņā ar 
programmu organizētās darbības, kad vien 
tas ir nepieciešams 5. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanai.

4. Atbalstu var sniegt arī individuāli 
eksperti, kurus var uzaicināt dot 
ieguldījumu atsevišķās, saskaņā ar 
programmu organizētās darbības, kad vien 
tas ir nepieciešams 5. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanai, un būtu 
pienācīgi jāparedz šo ekspertu 
ieguldījuma darbībām/procedūrām 
sekojoša uzraudzība.

5. Lai īstenotu programmu, Komisija 
ar īstenošanas aktiem pieņem daudzgadu 
darba programmas. Daudzgadu darba 
programmās nosaka ar paredzētā atbalsta 
palīdzību sasniedzamos politikas mērķus 
un gaidāmos rezultātus, kā arī finansēšanas 
prioritātes konkrētajās politikas jomās. 
Daudzgadu darba programmas precizē 
gada darba programmās, kuras tiek 
pieņemtas ar īstenošanas aktiem un kurās ir 
norādīti to īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi, kā arī visi saskaņā ar Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 nepieciešamie 
elementi.

5. Komisija saskaņā ar 16. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
papildinātu šo regulu, pieņemot 
daudzgadu darba programmas. 
Daudzgadu darba programmās nosaka ar 
paredzētā atbalsta palīdzību sasniedzamos 
politikas mērķus un gaidāmos rezultātus, 
kā arī finansēšanas prioritātes konkrētajās 
politikas jomās. Daudzgadu darba 
programmas precizē gada darba 
programmās, kuras tiek pieņemtas ar 
īstenošanas aktiem un kurās ir norādīti to 
īstenošanai vajadzīgie pasākumi, kā arī visi 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 nepieciešamie elementi.

5.a Lai programmas plānotu, ir 
jāiesaista attiecīgie sociālie partneri un 
pilsoniskā sabiedrība. Atbalsta sniegšanu 
nevar sākt, ja nav notikusi apspriešanās 
ar sociālajiem partneriem un pilsonisko 
sabiedrību.

6. Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, gada darba programmā var 
norādīt, ka neparedzētu un pienācīgi 
pamatotu steidzamības iemeslu gadījumā, 
kad ir nepieciešama tūlītēja reakcija, 
tostarp tad, ja ekonomika saskaras ar 
nopietniem traucējumiem vai dalībvalsts 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma var pieņemt īpašus 
pasākumus atbilstoši šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem un darbībām, lai 
atbalstītu valsts iestādes neatliekamo 
vajadzību risināšanā. Šādi īpaši pasākumi 

6. Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, gada darba programmā var 
norādīt, ka neparedzētu un pienācīgi 
pamatotu steidzamības iemeslu gadījumā, 
kad ir nepieciešama tūlītēja reakcija, 
tostarp tad, ja ekonomika saskaras ar 
nopietniem traucējumiem vai dalībvalsts 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma var pieņemt īpašus 
pasākumus atbilstoši šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem un darbībām, lai 
atbalstītu valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes neatliekamo vajadzību risināšanā. 



RR\1112100LV.docx 129/134 PE585.523v02-00

LV

drīkst aptvert tikai ierobežotu gada darba 
programmas daļu, un uz tiem neattiecas 
7. pantā izklāstītie nosacījumi.

Šādi īpaši pasākumi drīkst aptvert tikai 
ierobežotu gada darba programmas daļu, 
un tie nedrīkst būt pretrunā 5. panta 
1. punkta (ba) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savu attiecīgo pienākumu ietvaros 
Komisija un saņēmējas dalībvalstis sekmē 
sinerģiju un nodrošina efektīvu 
koordināciju starp programmu un citām 
Savienības programmām un instrumentiem 
un jo īpaši ar Savienības fondu finansētiem 
pasākumiem. Šajā nolūkā tās:

Neskarot 5. panta 1. punkta (ba) 
apakšpunktu, savu attiecīgo pienākumu 
ietvaros Komisija un saņēmējas 
dalībvalstis sekmē sinerģiju un nodrošina 
efektīvu koordināciju starp programmu un 
citām Savienības programmām un 
instrumentiem un jo īpaši ar Savienības 
fondu finansētiem pasākumiem. Šajā 
nolūkā tās:

(a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina papildināmību un 
sinerģiju starp dažādiem instrumentiem 
Savienības un valsts līmenī, jo īpaši 
saistībā ar Savienības fondu finansētiem 
pasākumiem;

(a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina papildināmību un 
sinerģiju starp dažādiem instrumentiem 
Savienības un valsts un reģionālā un 
vietējā līmenī, jo īpaši saistībā ar 
Savienības fondu finansētiem pasākumiem;

(b) pilnveido koordinācijas 
mehānismus, lai izvairītos no darba 
dublēšanās;

(b) pilnveido koordinācijas 
mehānismus, lai izvairītos no darba un 
izmaksu dublēšanās;

(c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības un valsts līmenī, lai panāktu, ka 
atbalsta sniegšanas darbības ir saskaņotas 
un racionālas.

(c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības, valsts un reģionālā un vietējā 
līmenī, lai panāktu, ka atbalsta sniegšanas 
darbības ir saskaņotas un racionālas.

Attiecīgās daudzgadu un gada darba 
programmas var kalpot kā koordinācijas 
satvars, ja atbalsts ir paredzēts kādā no 
5. panta 2. punktā minētajām jomām.

Attiecīgās daudzgadu un gada darba 
programmas var kalpot kā koordinācijas 
satvars, ja atbalsts ir paredzēts kādā no 
5. pantā punktā minētajām jomām, un tās 
nedrīkst būt pretrunā 5. panta 1. punkta 
ba) apakšpunktam.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uzrauga no programmas 
finansēto darbību īstenošanu un novērtē 
5. panta 1. punktā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanu atbilstoši pielikumā 
noteiktajiem rādītājiem.

1. Komisija uzrauga no programmas 
finansēto darbību īstenošanu un novērtē 
5. panta 1. punktā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanu atbilstoši pielikumā 
noteiktajiem rādītājiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16. pantu 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
pielikumā iekļautā rādītāju saraksta 
grozījumiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16. pantu 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
pielikumā iekļautā rādītāju saraksta 
grozījumiem.

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 
2019. gada vidum iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei starpposma 
izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 
decembra beigām — ex post izvērtējuma 
ziņojumu.

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 
2018. gada 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei gada 
uzraudzības ziņojumu un starpposma 
izvērtējuma ziņojumu un līdz 2021. gada 
decembra beigām — ex post izvērtējuma 
ziņojumu.

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas mērķu 
sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai pēc 2020. gada ir 
jāpielāgo vai jāpagarina finansējums 
programmas aptvertajās jomās. Šajā 
ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 
visi mērķi un darbības joprojām ir 
atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
ietekmi ilgākā termiņā.

3. Starpposma izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas mērķu 
sasniegšanu, resursu izmantošanas 
efektivitāti un programmas radīto Eiropas 
mēroga pievienoto vērtību, kā arī 
novērtējumu par to, vai pēc 2020. gada ir 
jāpielāgo vai jāpagarina finansējums 
programmas aptvertajās jomās. Šajā 
ziņojumā izskata arī jautājumu par to, vai 
visi mērķi un darbības joprojām ir 
atbilstīgi. Ex post izvērtējuma ziņojumā 
iekļauj informāciju par programmas 
ietekmi ilgākā termiņā un novērtē 
programmu kopumā — gan tās vājās, gan 
stiprās puses.
3.a Programmas īstenošana būtu 
jāuzrauga reizi gadā un par to būtu jāveic 
neatkarīgs termiņa starpposma un ex-post 
novērtējums, pamatojoties uz kuru varētu 
pieņemt lēmumu par tās iespējamo 
apturēšanu pēc 2020. gada. Tādēļ 
ierosinātajam rādītāju kopumam var 
pievienot rezultātu rādītājus.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 15. panta 
1. punkta otrajā daļā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz četriem gadiem 
no 2017. gada 1. janvāra. 

2. Pilnvaras pieņemt 12. panta 
5. punktā un 15. panta 1. punkta otrajā 
daļā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir uz četriem gadiem no 2017. gada 
1. janvāra. 

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 15. panta 
1. punkta otrajā daļā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esību. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12. panta 
5. punktā un 15. panta 1. punkta otrajā 
daļā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esību. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 15. panta 1. punkta otro 
daļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā 
tikai tad, ja divos 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 

5. Saskaņā ar 12. panta 5. punktu un 
15. panta 1. punkta otro daļu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos 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 
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Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.
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