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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF) un Kohēzijas fondu (COM (2018) 0372) izveido sistēmu ERAF un Kohēzijas fondam 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam.

Tajā ir paredzēts, ka finansējumu galvenokārt piešķir prioritāšu kopumam, un tajā ir izstrādāts 
tematisko mērķu uzskaitījums, kas atbilst šīm prioritātēm, un veicināta integrētu programmu 
izstrāde. 

Šā atzinuma mērķis ir pievērst uzmanību jautājumiem, kas nav ņemti vērā priekšlikumā, 
piemēram, radošajām nozarēm, kultūrai, jaunatnei un sportam.

Viens no galvenajiem šķēršļiem kultūras ieguldījumu veicināšanā joprojām ir tas, ka juridiski 
saistošos noteikumos nav īpašas atsauces uz kultūru. Tāpēc ir vajadzīga vērienīgāka pieeja, 
ņemot vērā LESD 167. panta 4. punktu, kurā ir noteikts, ka “saskaņā ar citiem Līgumu 
noteikumiem Savienība savā darbībā ņem vērā kultūras aspektus”. Referents uzsver, ka ir 
jāatzīst kultūras potenciāls un tās loma, atbalstot un veicinot ekonomisko attīstību, sociālo 
integrāciju un kohēziju. 

Diemžēl apspriežamais regulas priekšlikumā ir izdarītas atsauces uz kultūras mantojumu, bet 
tajā nav ņemta vērā kultūra kopumā. Tajā nav atsauces uz kultūras ieguldījumu vietējā un 
reģionālajā attīstībā, neraugoties uz to, ka tas ir cieši saistīts ar izglītības, sociālās iekļaušanas 
un inovācijas jautājumiem. Kultūras daudzveidīgā ietekme uz izglītību un mācībām, attīstot 
prasmes un zinātību, uz ekonomikas attīstību, pateicoties radošajām nozarēm un mākslu, kā 
arī uz sociālo integrāciju, pateicoties tās preventīvajām darbībām attiecībā uz sociāli 
atstumtajām kopienām, pamato īpašu atsauci uz kultūru ierosināto programmu tematisko 
mērķi. Turklāt ir svarīgi norādīt konkrētus pasākumus un paredzēt līdzekļus projektiem, 
piemēram, inkubatoriem, digitālajai infrastruktūrai (piemēram, platjoslai), un nemateriālai 
infrastruktūrai izglītības, kultūras un pētniecības iestādēm, ņemot vērā, ka ar kultūru saistīti 
projekti veidoja un veido vismaz EUR 11 miljardus no kohēzijas politikas izdevumiem 2007. 
— 2013. gada un 2014. — 2020. gada plānošanas periodā.

Visbeidzot, projektu un to rezultātu novērtēšanā, ir jāizmanto plašāks kritēriju klāsts, lai 
stiprinātu uz rezultātiem vērstu un uz rezultātiem orientētu pieeju. Tāpēc referents ierosina 
ieviest jaunu kritēriju kopumu attiecībā uz infrastruktūras projektiem tūrisma, kultūras un 
dabas teritorijās, kas ļautu labāk atspoguļot apmeklējumu pieaugumu atbalstītajos objektos.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Bērna tiesību veicināšana, kā 
noteikts ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām (UNCRC), ir skaidrs mērķis, kas 
iekļauts ES politikas virzienos (LES 
3. pants). ES un dalībvalstīm būtu 
pienācīgi jāizmanto ERAF, lai atbalstītu 
darbības, kas veicina efektīvas 
intervences, kuras palīdz īstenot bērnu 
tiesības.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienotības līmenis pasaulē arvien 
pieaug, un, ņemot vērā demogrāfisko un 
migrācijas dinamiku, ir skaidrs, ka 
Savienības migrācijas politikai ir vajadzīga 
vienota pieeja, kas balstīta dažādo 
finansēšanas instrumentu sinerģijās un 
savstarpējā papildināmībā. Lai nodrošinātu 
saskaņotu, stingru un konsekventu atbalstu 
dalībvalstu solidaritātes un atbildības 
dalīšanas centieniem migrācijas pārvaldībā, 
no ERAF būtu jāatbalsta migrantu 
ilgtermiņa integrācijas sekmēšana.

(8) Savienotības līmenis pasaulē arvien 
pieaug, un, ņemot vērā demogrāfisko un 
migrācijas dinamiku, ir skaidrs, ka 
Savienības migrācijas politikai ir vajadzīga 
vienota pieeja, kas balstīta dažādo 
finansēšanas instrumentu sinerģijās un 
savstarpējā papildināmībā. Lai nodrošinātu 
saskaņotu, stingru un konsekventu atbalstu 
dalībvalstu solidaritātes un atbildības 
dalīšanas centieniem migrācijas pārvaldībā, 
no ERAF būtu jāatbalsta migrantu 
ilgtermiņa integrācijas sekmēšana 
neatkarīgi no tā, kāds ir viņu uzturēšanās 
statuss. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir 
pieejams ERAF finansējums pietiekamā 
mērā, lai risinātu migrantu integrācijas 
jautājumu vietējā un reģionālajā līmenī.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Taisnīgai pārejai uz sociāli un 
vidiski ilgtspējīgu ekonomiku būtu
jāsekmē uz nākotni orientētu attīstības 
virzienu konsolidācija, nodrošinot labāku 
vietējo un reģionālo stratēģiju atbilstību 
dekarbonizācijas saistībām un veidojot 
spējas un atbalsta shēmas šajā jomā. 
Taisnīgi pārejas procesi ir ilgtermiņa 
procesi, tie ir ļoti atkarīgi no izglītības 
pasākumiem un saistībām un būtu 
jāizstrādā saskaņā ar augšupēju pieeju un 
sadarbībā ar attiecīgajiem publiskajiem, 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
struktūrām.

Grozījums Nr. 4

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 jaunajiem 
pārbaudījumiem un nodrošināt augstu 
drošības līmeni saviem iedzīvotājiem un 
iekļautību visiem iedzīvotājiem, kurā būtu 
iesaistīta novēršanas politika, lai novērstu 
marginalizāciju vai radikalizāciju, ar 
ERAF investīcijām būtu jāatvieglo 
piekļuve kvalitatīvai izglītībai, kultūrai un 
sportam uz vietas, palīdzot pašvaldībām 
modernizēt savas infrastruktūras, un
jāpalīdz uzturēt drošību apgabalos, kur ir 
vajadzība nodrošināt drošu un aizsargātu 
publisko telpu un kritisko infrastruktūru 
(piemēram, transporta un enerģētikas 
infrastruktūru), kā arī iekļaujošu 
sabiedrību ilgtspēju, nodrošinot atvērtas 
kultūras un publiskās telpas, taču 
vienlaikus jāizmanto sinerģija un 
papildināmība ar citām Savienības 
rīcībpolitikām, piemēram, kultūras, 
izglītības, jaunatnes un sporta politikām, 
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jo īpaši ar Radošo Eiropu (izmantojot arī 
izcilības zīmogu), Erasmus un Eiropas 
Solidaritātes korpusu;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Dalībvalstu ekspertu grupas 
kultūras un radošās nozares (CCI) 
sabiedriskās politikas un potenciāla 
jautājumos 2018. gada ziņojumā par 
atvērto koordinācijas metodi (AKM) tika 
uzsvērts CCI virzītājspēks, savienojot 
kultūru un radošumu ar inovāciju, 
sociālo kohēziju un reģionālo un 
uzņēmējdarbības attīstību.   
Daudzskaitlīgās reģionālās pārdomātās 
specializācijas stratēģijas, tostarp tā, kas 
attiecas un kultūru un kreativitāti, paver 
iespēju uzlabot kopīgo darbu.

Grozījums Nr. 6

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, 

(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, īpašu 
uzmanību pievēršot neaizsargātām, 
marginalizētām un segregētām kopienām,
produktīvas investīcijas MVU, ieskaitot 
kultūras un radošo jomu, aprīkojumu, 
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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.

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.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Dalībvalstīm būtu regulāri jānosūta 
Komisijai informācija par panākto 
progresu, par pamatu izmantojot 
I pielikumā noteiktos kopīgos izlaides un 
rezultātu rādītājus. Kopīgos izlaides un 
rezultātu rādītājus vajadzības gadījumā 
varētu papildināt ar programmām 
specifiskiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Dalībvalstu sniegtā informācija 
Komisijai būtu jāizmanto par pamatu, 
ziņojot par panākto progresu konkrēto 
mērķu sasniegšanā visā plānošanas 
periodā, un šim nolūkam tai būtu jāizmanto 
II pielikumā noteiktie pamatrādītāji.

(22) Dalībvalstīm būtu regulāri jānosūta 
Komisijai informācija par panākto 
progresu, par pamatu izmantojot 
I pielikumā noteiktos kopīgos izlaides un 
rezultātu rādītājus. Kopīgos izlaides un 
rezultātu rādītājus vajadzības gadījumā 
varētu papildināt ar programmām 
specifiskiem izlaides un rezultātu 
rādītājiem. Dalībvalstu sniegtā informācija 
Komisijai būtu jāizmanto par pamatu, 
ziņojot par panākto progresu konkrēto 
mērķu sasniegšanā visā plānošanas 
periodā, un šim nolūkam tai būtu jāizmanto 
II pielikumā noteiktie kvantitatīvie un 
kvalitatīvie pamatrādītāji.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa (23) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
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Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu fondi ir 
jāizvērtē, par pamatu izmantojot 
informāciju, kas savākta atbilstoši īpašām 
uzraudzības prasībām, taču ir jāizvairās no 
pārmērīga regulējuma un administratīvā 
sloga, jo īpaši dalībvalstīs. Minētajās 
prasībās attiecīgā gadījumā var iekļaut 
izmērāmus rādītājus, ko izmanto par 
pamatu, lai novērtētu fondu ietekmi uz 
vietas.

Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu fondi ir 
jāizvērtē, par pamatu izmantojot 
informāciju, kas savākta atbilstoši īpašām 
uzraudzības prasībām, taču ir jāizvairās no 
pārmērīga regulējuma un administratīvā 
sloga, jo īpaši dalībvalstīs. Minētajās 
prasībās attiecīgā gadījumā var iekļaut 
izmērāmus kvantitatīvos un kvalitatīvos
rādītājus, ko izmanto par pamatu, lai 
novērtētu fondu ietekmi uz vietas.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ilgtspējīgas pilsētattīstības ietvarā 
būtu jāatbalsta integrēta teritoriālā attīstība, 
lai sekmīgāk risinātu ekonomiskās, 
vidiskās, klimatiskās, demogrāfiskās un 
sociālās problēmas, kas skar pilsētu 
teritorijas, tostarp funkcionālās pilsētu 
teritorijas, turklāt vienlaikus jāņem vērā 
vajadzība veicināt saikņu veidošanu starp 
pilsētu un lauku teritorijām. Principi, pēc 
kuriem atlasīs tās pilsētu teritorijas, kurās 
īstenojamas integrētas darbības ilgtspējīgai 
pilsētattīstībai, un minēto darbību 
finansējuma indikatīvās summas būtu 
jānosaka mērķa “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” programmās, 
un šim nolūkam valstu līmenī būtu 
jāpiešķir vismaz 6 % no ERAF līdzekļiem. 
Būtu arī jānosaka, ka šī procentuālā daļa 
būtu jāievēro visā plānošanas periodā, ja 
līdzekļus pārvieto starp prioritātēm 
programmā vai starp programmām, tostarp 
vidusposma pārskatīšanā.

(25) Ilgtspējīgas pilsētattīstības ietvarā 
būtu jāatbalsta integrēta teritoriālā attīstība, 
lai sekmīgāk risinātu ekonomiskās, 
vidiskās, klimatiskās, kultūras,
demogrāfiskās un sociālās problēmas, kas 
skar pilsētu teritorijas, tostarp funkcionālās 
pilsētu teritorijas, turklāt vienlaikus jāņem 
vērā vajadzība veicināt saikņu veidošanu 
starp pilsētu un lauku teritorijām un 
samazināt digitālo plaisu. Principi, pēc 
kuriem atlasīs tās pilsētu teritorijas, kurās 
īstenojamas integrētas darbības ilgtspējīgai 
pilsētattīstībai, un minēto darbību 
finansējuma indikatīvās summas būtu 
jānosaka mērķa “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” programmās, 
un šim nolūkam valstu līmenī būtu 
jāpiešķir vismaz 6 % no ERAF līdzekļiem. 
Būtu arī jānosaka, ka šī procentuālā daļa 
būtu jāievēro visā plānošanas periodā, ja 
līdzekļus pārvieto starp prioritātēm 
programmā vai starp programmām, tostarp
vidusposma pārskatīšanā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Kultūra, izglītība, apmācība, 
brīvprātīgo darbs un sports ir būtiski 
virzītājspēki ceļā uz saliedētākas, 
iekļaujošākas un inovatīvākas sabiedrības 
mērķiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi 
– proti, stiprināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, izlīdzinot galvenās 
reģionālās atšķirības Savienībā – nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, taču, ņemot vērā apjomīgās 
atšķirības dažādu reģionu attīstības līmenī 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, kā 
arī ierobežotos dalībvalstu un reģionu 
finanšu līdzekļus, minēto mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(29) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi 
– proti, stiprināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, izlīdzinot galvenās 
reģionālās atšķirības Savienībā ar uz 
iedzīvotājiem vērstu pieeju, kuras mērķis 
būtu atbalstīt sabiedrības virzītu attīstību 
un veicināt aktīvu pilsoniskumu, – nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, taču, ņemot vērā apjomīgās 
atšķirības dažādu reģionu attīstības līmenī 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, kā 
arī ierobežotos dalībvalstu un reģionu 
finanšu līdzekļus, minēto mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. 
pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Demogrāfiskās pārmaiņas ir viena 
no lielākajām Savienības problēmām, 
kam ir tālejošas ekonomiskas, sociālas un 
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ekoloģiskas sekas. Tās ietver sevī 
iedzīvotāju novecošanu, jauniešu skaita 
samazināšanos, zemākus dzimstības 
rādītājus, aktīvā darbaspēka 
samazināšanos un intelektuālā 
darbaspēka aizplūšanu.  Šajā ziņā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kurus 
skārusi smaga demogrāfiskā krīze;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) izmantot digitalizācijas sniegtās 
priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem 
un valdībām,

(ii) izmantot digitalizācijas sniegtās 
priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem,
valdībām un publiskajām iestādēm,

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) kāpināt MVU izaugsmi un 
konkurētspēju,

(iii) kāpināt MVU radošumu, izaugsmi 
un konkurētspēju,

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) attīstīt prasmes pārdomātai 
specializācijai, rūpniecības 
restrukturizācijai un uzņēmējdarbībai;

(iv) attīstīt prasmes un mācību 
programmas, tostarp  jaukta tipa 
mācīšanos, pārdomātai specializācijai, 
rūpniecības restrukturizācijai un 
uzņēmējdarbībai;
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) uzlabot darba tirgu sekmīgumu un 
piekļuvi kvalitatīvām darbvietām, attīstot 
sociālo inovāciju un infrastruktūru,

(i) uzlabot darba tirgu sekmīgumu un 
piekļuvi kvalitatīvām darbvietām, jo īpaši 
jauniešu vidū, attīstot sociālo inovāciju un 
infrastruktūru,

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) uzlabot piekļuvi iekļaujošiem un 
kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, 
apmācības un mūžizglītības jomā, attīstot 
infrastruktūru,

(ii) uzlabot piekļuvi iekļaujošiem un 
kvalitatīviem pakalpojumiem formālās, 
neformālās un ikdienējās izglītības, 
agrīnās pirmsskolas aprūpes, apmācības 
un mūžizglītības, kultūras un sporta jomā, 
attīstot infrastruktūru un kvalitatīvas 
izglītības un mācību programmas, tostarp 
masveida atvērtos interneta kursus un 
jaukta tipa mācīšanos,

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) uzlabot piekļuvi kultūrai un dalību 
tajā, jo iesaistīšanās kultūras un radošajā 
dzīvē paver iespējas iedzīvotāju grupām, 
kam draud atstumtības risks, piemēram, 
ekonomiski nelabvēlīga situācijā esošām 
personām, novecojošām personām, 
personām ar invaliditāti, un etnisko 
minoritāšu grupām, kļūt par aktīvu 
sabiedrības daļu;
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) palielināt marginalizētu kopienu, 
migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo 
grupu sociāli ekonomisko integrāciju, 
izmantojot integrētus pasākumus, tostarp 
mājokļa un sociālo pakalpojumu jomā,

(iii) palielināt marginalizētu kopienu, 
bezdarbnieku, tādu jauniešu, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 
(NEET), un mazkvalifikētu personu,1a 

migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo 
grupu sociāli ekonomisko integrāciju, 
izmantojot integrētus pasākumus, tostarp 
mājokļa un sociālo pakalpojumu jomā, 
kultūras un sporta pasākumus, vietējo 
izglītības, kultūras un sporta 
infrastruktūru un mūžizglītību;

_________________

1a  Eiropas Parlamenta ziņojums par 
jauno Prasmju programmu Eiropai (A8-
0276/2017)

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) veicināt integrētu sociālo, 
ekonomisko un vidisko attīstību, kultūras 
mantojumu un drošību pilsētu teritorijās,

(i) veicināt integrētu sociālo, 
ekonomisko un vidisko attīstību, kultūru,
kultūras mantojumu, sportu un to 
infrastruktūras nodrošināšanu, kā arī
drošību pilsētu teritorijās, atgādināt, ka 
visiem projektiem, kas saistīti ar kultūras 
mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu, 
atkalizmantošanu un komunikāciju, būtu 
jāņem vērā Eiropas Kultūras mantojuma 
2018. gada laikā sniegtie ieteikumi par 
kvalitātes intervencēm attiecībā uz 
kultūras mantojuma objektiem;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
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2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) uzlabot piekļuvi kultūrai un 
veicināt kultūras un radošās nozares, lai 
palīdzētu atveseļot lauku un citas 
nomaļāk esošas teritorijas un kopienas, 
un palielināt pievilcīgumu pilsētās un 
reģionos 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) veicināt integrētu vietējo sociālo, 
ekonomisko un vidisko attīstību, kultūras 
mantojumu un drošību, tostarp lauku un 
piekrastes teritorijās, izmantojot arī 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību.

(ii) veicināt integrētu vietējo sociālo, 
ekonomisko un vidisko attīstību, kultūru,
kultūras mantojumu, sportu un drošību, 
tostarp lauku un piekrastes teritorijās, 
izmantojot arī sabiedrības virzītu vietējo 
attīstību; atgādināt, ka visiem projektiem, 
kas saistīti ar kultūras mantojuma 
saglabāšanu, atjaunošanu, 
atkalizmantošanu un komunikāciju, būtu 
jāņem vērā Eiropas Kultūras mantojuma 
2018. gada laikā sniegtie ieteikumi par 
kvalitātes intervencēm attiecībā uz 
kultūras mantojuma objektiem;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) uzlabot kultūras mantojuma —
gan materiālā, gan nemateriālā kultūras 
mantojuma — saglabāšanu, veicināšanu 
un izplatīšanu pilsētu, lauku un piekrastes 
teritorijās;



PE626.959v02-00 14/19 AD\1168989LV.docx

LV

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) mācību programmas, tostarp 
apmācības darbavietā, jaukta tipa 
mācīšanās un masveida atvērtie interneta 
kursi, mūžizglītības un izglītības darbības, 
tostarp neformālā un ikdienējā 
mācīšanās;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījums kultūras un tūrisma 
infrastruktūrā ir uzskatāms par tādu, kas 
ir maza mēroga un tiesīgs uz atbalstu, ja 
ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 
EUR 10 000 000; minēto robežvērtību 
paaugstina līdz EUR 20 000 000, ja 
infrastruktūra ir uzskatāma par pasaules 
kultūras mantojumu 1972. gada 
UNESCO Konvencijas par pasaules 
kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 
1. panta nozīmē.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 4. punkts – 2. sleja – RKI 70.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKI 70.a – Atbalstītās kultūras 
infrastruktūras kapacitāte
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 4. punkts – 2. sleja – RKI 70.b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKI 70.b – Atbalstītās sporta 
infrastruktūras kapacitāte

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 2. sleja – RKI 77.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKI 77.a – Kultūras projekti

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 2. sleja – RKI 77.b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKI 77.b – Ar sportu saistītie projekti

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 3. sleja – RKI 77.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKR 77.a – atbalstīto kultūras jomas 
infrastruktūru skaits

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 3. sleja – RKR 77.b (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

RKR 77.b – atbalstīto tūrisma jomas
infrastruktūru skaits

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 3. sleja – RKR 77.c (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKR 77.c – atbalstīto dabas teritoriju 
skaits

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 3. sleja – RKR 77.d (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKR 77.d – atbalstītās kultūras jomas 
infrastruktūras apmeklējumu pieaugums

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 3. sleja – RKR 77.e (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKR 77.e – atbalstītās tūrisma jomas 
infrastruktūras apmeklējumu pieaugums

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 3. sleja – RKR 77.f (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKR 77.f – atbalstīto dabas teritoriju 
apmeklējumu pieaugums

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 3. sleja – RKR 78.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKR 78.a – Kultūras projektu dalībnieki 
un saņēmēji

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts – 3. sleja – RKR 78.b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKR 78.b – Ar sportu saistītu projektu 
dalībnieki un saņēmēji

Grozījums Nr. 38

Proposal for a regulation
I pielikums – 2. tabula – 3. sleja – RKR 86.a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  RKR 86.a – Projekti, kas veicina kultūras 
mantojuma objektu ilgtspējīgu 
saglabāšanu ilgtermiņā un ievēro 
EYCH2018 laikā sniegtos kvalitātes 
kontroles ieteikumus
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