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7.2.2019 A8-0043/437

Grozījums Nr. 437
Steeve Briois
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, fondu apguvē būtu 
jāievēro horizontālie principi, kas izklāstīti 
Līguma par Eiropas Savienību ("LES") 
3. pantā un LESD 10. pantā, tostarp LES 
5. pantā noteiktie subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi. Dalībvalstīm 
būtu jāievēro arī ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām noteiktie 
pienākumi un jānodrošina pieejamība 
saskaņā ar konvencijas 9. pantu un saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem, ar kuriem 
saskaņo produktu un pakalpojumu 
pieejamības prasības. Dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jācenšas novērst 
nevienlīdzību, veicināt sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. No 
fondu līdzekļiem nevajadzētu atbalstīt 
pasākumus, kas veicina jebkādu 
segregāciju. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā atbalstot mērķi saglabāt, 
aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā 
noteikts LESD 11. pantā un 191. panta 
1. punktā, ņemot vērā principu 

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, fondu apguvē būtu 
jāievēro horizontālie principi, kas izklāstīti 
Līguma par Eiropas Savienību ("LES") 
3. pantā un LESD 10. pantā, tostarp LES 
5. pantā noteiktie subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi. Dalībvalstīm 
būtu jāievēro arī ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām noteiktie 
pienākumi un jānodrošina pieejamība 
saskaņā ar konvencijas 9. pantu un saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem, ar kuriem 
saskaņo produktu un pakalpojumu 
pieejamības prasības. Dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jācenšas novērst 
nevienlīdzību, veicināt sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. No 
fondu līdzekļiem nevajadzētu atbalstīt 
pasākumus, kas veicina jebkādu 
segregāciju. Tomēr nelikumīgu migrantu 
uzņemšanas un integrēšanas izslēgšana 
no Eiropas finansējuma nav uzskatāma 
par diskrimināciju. Fondu mērķi būtu 
jāsasniedz, pamatojoties uz ilgtspējīgu 
attīstību un Savienībā atbalstot mērķi 
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"piesārņotājs maksā". Lai aizsargātu 
iekšējā tirgus integritāti, nodrošina, ka 
darbības, no kurām labumu gūst 
uzņēmumi, ir saderīgas ar Savienības valsts 
atbalsta noteikumiem, kas noteikti LESD 
107. un 108. pantā.

saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti, kā noteikts LESD 11. pantā un 
191. panta 1. punktā, ņemot vērā principu 
"piesārņotājs maksā". Lai aizsargātu 
iekšējā tirgus integritāti, nodrošina, ka 
darbības, no kurām labumu gūst 
uzņēmumi, ir saderīgas ar Savienības valsts 
atbalsta noteikumiem, kas noteikti LESD 
107. un 108. pantā.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Grozījums Nr. 438
Steeve Briois
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai regulai piemēro horizontālos 
finanšu noteikumus, ko Eiropas Parlaments 
un Padome pieņēmuši, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta apstiprināšanai un 
īstenošanai, izmantojot dotācijas, 
iepirkumu, prēmijas, netiešu izpildi, kā arī 
paredz finanšu jomas subjektu atbildības 
kontroli. Noteikumi, kas pieņemti, 
pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas 
arī uz Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnosacījums 
pareizai finanšu pārvaldībai un efektīvam 
ES finansējumam.

(6) Šai regulai piemēro horizontālos 
finanšu noteikumus, ko Eiropas Parlaments 
un Padome pieņēmuši, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta apstiprināšanai un 
īstenošanai, izmantojot dotācijas, 
iepirkumu, prēmijas, netiešu izpildi, kā arī 
paredz finanšu jomas subjektu atbildības 
kontroli.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Grozījums Nr. 439
Steeve Briois
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienības mērogā Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir pamats, kas nosaka valstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Dalībvalstis izstrādā savas 
valsts daudzgadu investīciju stratēģijas, kas 
atbalsta minētās reformu prioritātes. 
Minētās stratēģijas līdz ar ikgada valsts 
reformu programmām būtu jāiesniedz, lai 
izklāstītu un koordinētu prioritāros 
investīciju projektus, kas jāatbalsta ar 
valsts un Savienības finansējumu. Tām arī 
vajadzētu kalpot tam, lai Savienības 
finansējums tiktu izmantots saskaņoti un 
lai maksimāli palielinātu finansiālā atbalsta 
pievienoto vērtību, kas jāsaņem jo īpaši no 
fondiem, Eiropas investīciju stabilizācijas 
funkcijas un InvestEU.

(12) Dalībvalstis izstrādā savas valsts 
daudzgadu investīciju stratēģijas, kas 
atbalsta minētās reformu prioritātes. 
Minētās stratēģijas līdz ar ikgada valsts 
reformu programmām būtu jāiesniedz, lai 
izklāstītu un koordinētu prioritāros 
investīciju projektus, kas jāatbalsta ar 
valsts un Savienības finansējumu. Tām arī 
vajadzētu kalpot tam, lai Savienības 
finansējums tiktu izmantots saskaņoti un 
lai maksimāli palielinātu finansiālā atbalsta 
pievienoto vērtību, kas jāsaņem jo īpaši no 
fondiem, Eiropas investīciju stabilizācijas 
funkcijas un InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Grozījums Nr. 440
Steeve Briois
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas pusgada ietvaros tiek 
pieņemti konkrētām dalībvalstīm adresēti 
ieteikumi, lai risinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Eiropas Savienībā. Šo 
ieteikumu integrēšana valsts politikas 
veidošanā nekādā ziņā nedrīkstētu būt 
priekšnosacījums Eiropas finansējuma — 
ko pilnībā veido dalībvalstu iemaksas — 
iegūšanai.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Grozījums Nr. 441
Steeve Briois
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Kohēzijas politikas mērķis ir 
samazināt reģionu iekšējās atšķirības un 
starpreģionālās atšķirības Savienībā, 
izmantojot Eiropas strukturālos un 
investīciju fondus. Vērsties pret 
potenciāliem saņēmējiem tāpēc vien, ka 
valsts iestādes neatbilst Komisijas 
ekspektācijām, ir absolūtā pretrunā 
kohēzijas politikas uzdevumiem. Tāpēc 
šajā kontekstā ir jānoraida visi 
makroekonomiskie nosacījumi, kas 
Komisijai dod iespēju apturēt saistību un 
maksājumu apropriācijas dalībvalstīm, 
kuras nevēlas īstenot Eiropas pusgada 
ietvaros ieteiktās strukturālās reformas.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Grozījums Nr. 442
Steeve Briois
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dalībvalstīm būtu jānosaka, kā 
attiecīgie konkrētai valstij adresētie 
ieteikumi, kas pieņemti saskaņā ar LESD 
121. panta 2. punktu, un attiecīgie 
Padomes ieteikumi, kas pieņemti saskaņā 
ar LESD 148. panta 4. punktu ("KVAI"), 
tiek ņemti vērā plānošanas dokumentu 
izstrādē. 2021.–2027. gada plānošanas 
periodā ("plānošanas periods") 
dalībvalstīm uzraudzība komiteja un 
Komisija regulāri būtu jāinformē par 
progresu to programmu īstenošanā, ar ko 
atbalsta KVAI. Vidusposma pārskatīšanas 
laikā dalībvalstīm cita starpā būtu 
jāapsver nepieciešamība grozīt 
programmu, ņemot vērā attiecīgos KVAI, 
kas pieņemti vai grozīti kopš plānošanas 
perioda sākuma.

svītrots

Or. en


