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20.3.2019 A8-0094/215

Grozījums Nr. 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai atbalstītu dalībvalstu un reģionu 
centienus stāties pretī jaunajiem 
pārbaudījumiem un nodrošināt augstu 
drošības līmeni saviem iedzīvotājiem, un 
lai novērstu radikalizāciju, ar ERAF 
investīcijām būtu jāpalīdz uzturēt drošību 
apgabalos, kur ir vajadzība nodrošināt 
drošu un aizsargātu publisko telpu un 
kritisko infrastruktūru (piemēram, 
transporta un enerģētikas infrastruktūru), 
taču vienlaikus jāizmanto sinerģija un 
papildināmība ar citām Savienības 
rīcībpolitikām.

(9) Lai atbalstītu dalībvalstu un reģionu 
centienus stāties pretī pieaugošajām 
reģionālajām un sociālajām atšķirībām, ar 
ERAF investīcijām būtu galvenokārt 
jāpalīdz veicināt šo reģionu ražošanas 
potenciālu un attīstību integrētas, 
reģionālas un uz attīstību orientētas 
perspektīvas ietvaros, tādējādi strādājot 
daudzās jomās, īpaši transporta un 
enerģētikas jomā, taču vienlaikus ir 
jāizmanto sinerģija un papildināmība ar 
citām Savienības rīcībpolitikām.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Grozījums Nr. 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Vispārēji un kvalitatīvi 
sabiedriskie pakalpojumi ir būtisks 
priekšnoteikums, lai novērstu reģionālās 
un sociālās atšķirības, veicinātu sociālo 
kohēziju un reģionu attīstību, kā arī 
mudinātu uzņēmumus un iedzīvotājus 
savu vietējo apgabalu nepamest, īpaši 
vismazāk attīstītajos reģionos.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Grozījums Nr. 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) ERAF un Kohēzijas fonda 
investīcijām vajadzētu sekmēt ilgtspējīgu 
un pieejamu mobilitāti valsts, reģionālajā 
un vietējā līmenī, īpašu uzmanību veltot 
reģioniem, kuros ir jāveic pasākumi, lai 
atveseļotu ekonomiku un atgūtu 
dinamismu, kā arī reģioniem ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu, kuros būtiskās 
nepilnības mobilitātes jomā kavē 
strukturālo attīstību.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Grozījums Nr. 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turklāt ERAF investīcijām būtu 
jāpalīdz izveidot visaptverošu un 
ātrdarbīgu digitālo infrastruktūru tīklu un 
veicināt tīru un ilgtspējīgu multimodālo 
mobilitāti pilsētās.

(10) Turklāt ERAF investīcijām būtu 
jāpalīdz izveidot visaptverošu 
infrastruktūru tīklu, jo īpaši dzelzceļa un 
ātrdarbīgu digitālo tīklu nozarē, kā arī 
veicināt tīru un ilgtspējīgu multimodālo 
mobilitāti pilsētās.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Grozījums Nr. 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) ERAF būtu jāpalīdz izlīdzināt 
Savienības reģionu attīstības līmeņu 
galvenās atšķirības un mazināt atšķirības 
starp dažādu reģionu attīstības līmeņiem, 
kā arī mazināt atpalicību vismazāk 
attīstītajos reģionos, tostarp reģionos, kas 
saskaras ar grūtībām dekarbonizācijas 
saistību sakarā. Tāpēc ERAF atbalsts 
saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” būtu 
jākoncentrē uz galvenajām Savienības 
prioritātēm, ievērojot Regulā (ES) 
2018/xxx [jaunā KNR] noteiktos politikas 
mērķus. Tas nozīmē, ka ERAF 
finansējums būtu jākoncentrē uz politikas 
mērķiem “viedāka Eiropa, veicinot 
inovatīvas un viedas ekonomiskās 
pārmaiņas” un “zaļāka Eiropa ar zemām 
oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un 
“zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku 
novēršanu un pārvaldību”. Minētā 
tematiskā koncentrācija būtu jāpanāk 
valstu līmenī, taču būtu jāparedz 
elastīguma iespēja individuālu 
programmu līmenī un starp trīs 
dalībvalstu grupām, kas izveidotas pēc 
attiecīgā valsts nacionālā kopienākuma. 
Turklāt būtu sīki jānosaka metodika 
dalībvalstu klasificēšanai, ņemot vērā 

(17) ERAF būtu jāpalīdz veicināt reālu 
konverģenci, ar kuras palīdzību var 
izlīdzināt Savienības reģionu attīstības 
līmeņu galvenās atšķirības un mazināt 
atšķirības starp dažādu reģionu attīstības 
līmeņiem, kā arī mazināt atpalicību 
vismazāk attīstītajos reģionos, tostarp 
reģionos, kas saskaras ar grūtībām 
dekarbonizācijas saistību sakarā, ņemot 
vērā katras dalībvalsts likumīgo izvēli, 
prioritātes un vajadzības atkarībā no 
konkrētās situācijas katrā valstī. Tāpēc 
attiecībā uz ERAF atbalstu saskaņā ar 
mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei” būtu jāņem vērā arī kolektīvi 
noteiktās prioritātes, ievērojot Regulā (ES) 
2018/xxx [jaunā KNR] noteiktos politikas 
mērķus. Tas nozīmē, ka attiecībā uz ERAF 
finansējumu būtu īpaši jāņem vērā 
politikas mērķi “saliedētāka un uz 
solidaritāti orientētāka Eiropa, palīdzot 
mazināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo asimetriju, un viedas un 
inovatīvas ekonomiskās pārmaiņas” un 
“zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, 
veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas 
pārkārtošanu, rūpniecības ietekmes uz vidi 
mazināšanu, “zaļas” un “zilas” 
investīcijas, aprites ekonomiku, klimata 
pārmaiņu novēršanu un pielāgošanos tām 
un risku novēršanu un pārvaldību”. 
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tālāko reģionu īpašo situāciju. Minētā tematiskā koncentrācija būtu 
jāpanāk valstu līmenī, taču būtu jāparedz 
elastīguma iespēja individuālu programmu 
līmenī un starp trīs dalībvalstu grupām, kas 
izveidotas pēc attiecīgā valsts nacionālā 
kopienākuma. Turklāt būtu sīki jānosaka 
metodika dalībvalstu klasificēšanai, ņemot 
vērā tālāko reģionu īpašo situāciju.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Grozījums Nr. 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Nekas neliecina, ka “tematiskā 
koncentrācija” būtu sniegusi pozitīvu 
ieguldījumu reģionālo atšķirību 
mazināšanas mērķa sasniegšanā, kā par 
to ziņoja Regulējuma kontroles padome. 
Daži pētījumi liecina, ka pašreizējā 
tematiskajā koncentrācijā paredzētās 
reģionālās attīstības iespējas patiesībā ir 
faktori, kas patiesībā palielina reģionālās 
atšķirības, piemēram, starp 
nozīmīgākajām lielpilsētām un pārējo ES 
teritoriju. Tādējādi tematiskā 
koncentrācija ir jāsamazina, jo īpaši 
dalībvalstīs, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
ir zemāks par ES vidējo rādītāju. Turklāt, 
ja ERAF pieejamie kopējie resursi 
laikposmam 2021.–2027. gads ir mazāki 
nekā laikposmam 2014.–2020. gads, 
tematiskā koncentrācija attiecībā uz šīm 
dalībvalstīm (ja tāda ir) būtu īpaši 
jāapspriež attiecīgajai dalībvalstij un 
Eiropas Komisijai.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Grozījums Nr. 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai atbalstu koncentrētu uz 
galvenajām Savienības prioritātēm, būtu 
arī lietderīgi, ka tematiskās koncentrācijas 
prasības tiktu ievērotas visā plānošanas 
periodā, tostarp, ja pārvieto līdzekļus starp 
kādas programmas prioritātēm vai starp 
programmām.

(18) Lai maksimāli izmantotu, cik vien 
iespējams, pieejamos resursus, dažos 
pienācīgi pamatotos gadījumos tematiskās 
koncentrācijas prasību ievērošanu var 
apturēt vai minētās prasības atcelt, īpaši, 
ja ir konstatēta negatīva saikne starp 
tematisko koncentrāciju un galveno 
vispārējo mērķi — samazināt 
reģionuekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās atšķirības.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Grozījums Nr. 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā būtu jānosaka dažādās 
darbības, kuru izmaksas drīkst atbalstīt ar 
investīcijām no ERAF un Kohēzijas fonda 
atbilstoši to attiecīgajiem mērķiem, kas 
noteikti LESD. No Kohēzijas fonda 
līdzekļiem būtu jāatļauj veikt investīcijas 
vidē un TEN-T. ERAF gadījumā būtu 
jāvienkāršo darbību saraksts un būtu 
jāatļauj no tā līdzekļiem atbalstīt 
investīcijas infrastruktūrā, investīcijas 
attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem, 
produktīvas investīcijas MVU, 
aprīkojumu, programmatūru un 
nemateriālos aktīvus, kā arī pasākumus, 
kas attiecas uz informāciju, komunikāciju, 
pētījumiem, tīklošanu, sadarbību un 
pieredzes apmaiņu, un darbības, kas 
saistītas ar kopām. Lai atbalstītu 
programmu īstenošanu, būtu jāatļauj no 
abu fondu līdzekļiem atbalstīt arī tehniskās 
palīdzības darbības. Visbeidzot, lai 
atbalstītu plašāku Interreg programmu 
intervences darbību loku, būtu jāpaplašina 
darbības joma, iekļaujot tajā arī plaša 
iekārtu klāsta un cilvēkresursu kopīgu 
izmantošanu, kā arī ar ESF+ darbības jomā 
ietilpstošajiem pasākumiem saistītās 
izmaksas.

(19) Šajā regulā būtu jānosaka dažādās 
darbības, kuru izmaksas drīkst atbalstīt ar 
investīcijām no ERAF un Kohēzijas fonda 
atbilstoši to attiecīgajiem mērķiem, kas 
noteikti LESD. No Kohēzijas fonda 
līdzekļiem būtu jāatļauj veikt investīcijas 
vidē, mobilitātē un transportā, tostarp 
TEN-T. ERAF gadījumā būtu jāvienkāršo 
darbību saraksts un būtu jāatļauj no tā 
līdzekļiem atbalstīt investīcijas 
infrastruktūrā, investīcijas attiecībā uz 
piekļuvi pakalpojumiem, produktīvas 
investīcijas MVU, aprīkojumā, 
programmatūrā un nemateriālos aktīvos, 
kā arī pasākumus, kas attiecas uz 
informāciju, komunikāciju, pētījumiem, 
tīklošanu, sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
un darbības, kas saistītas ar kopām. Lai 
atbalstītu programmu īstenošanu, būtu 
jāatļauj no abu fondu līdzekļiem atbalstīt 
arī tehniskās palīdzības darbības. 
Visbeidzot, lai atbalstītu plašāku Interreg 
programmu intervences darbību loku, būtu 
jāpaplašina darbības joma, iekļaujot tajā arī 
plaša iekārtu un cilvēkresursu klāsta 
kopīgu izmantošanu, kā arī ar ESF+ 
darbības jomā ietilpstošajiem pasākumiem 
saistītās izmaksas.

Or. pt



AM\1180283LV.docx PE635.495v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

20.3.2019 A8-0094/223

Grozījums Nr. 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) No Kohēzijas fonda līdzekļiem 
turpina finansēt Eiropas transporta tīklu 
projektus, kas ir saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1316/2013, izmantojot gan dalītu 
pārvaldību, gan tiešas īstenošanas režīmu 
saskaņā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (“EISI”).

(20) No Kohēzijas fonda līdzekļiem 
turpina finansēt Eiropas transporta tīklu 
projektus, kas ir saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1316/2013, izmantojot gan dalītu 
pārvaldību, gan tiešas īstenošanas režīmu 
saskaņā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (“EISI”). Pēdējā 
gadījumā tas būs iespējams tikai tad, ja 
kopējais piešķīrums Kohēzijas fondam 
nebūs mazāks par 2014.–2020. gadam 
rezervēto piešķīrumu.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Grozījums Nr. 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai apzinātu un rastu ilgtspējīgas 
pilsētattīstības problēmu risinājumus 
Savienības līmenī, Inovatīvas pilsētvides 
darbības ilgtspējīgas pilsētattīstības jomā 
būtu jāaizstāj ar Eiropas pilsētiniciatīvu, 
kas jāīsteno tiešas vai netiešas pārvaldības 
ceļā. Šai iniciatīvai būtu jāaptver visas 
pilsētu teritorijas un jāatbalsta Eiropas 
Savienības pilsētprogramma21.

__________________
21 Padomes 2016. gada 24. jūnija 
secinājumi par ES pilsētprogrammu.

(26) Lai apzinātu un rastu ilgtspējīgas 
pilsētattīstības problēmu risinājumus 
Savienības līmenī, Inovatīvas pilsētvides 
darbības ilgtspējīgas pilsētattīstības jomā 
būtu jāaizstāj ar Eiropas pilsētiniciatīvu, 
kas ir jāīsteno dalītas pārvaldības ceļā. Šai 
iniciatīvai būtu jāaptver visas pilsētu 
teritorijas un jāatbalsta Eiropas Savienības 
pilsētprogramma21.

__________________
21 Padomes 2016. gada 24. jūnija 
secinājumi par ES pilsētprogrammu.

Or. pt


