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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 

konverģences procesu. 

(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 

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 

(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 
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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. 

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 

 

 

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 (6) Savienībai ir ilgstoši uzkrāta 



 

AD\1110596LV.docx 5/21 PE585.572v03-00 

 LV 

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. 

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 

 (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. 
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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 

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, 

(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 
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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. 

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. 

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 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. 

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 

(10) Pēc dialoga ar pieprasījumu 

iesniegušo dalībvalsti (tostarp Eiropas 

pusgada ietvaros) Komisijai pieprasījums 

būtu jāizvērtē, ņemot vērā pārredzamības, 

subsidiaritātes, vienlīdzīgas attieksmes un 
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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. 

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 

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. 
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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 

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”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 

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. 
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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. 

 

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 
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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; 

 

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 
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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 

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: 

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 
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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; 

 

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. 
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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: 

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; 
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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 

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 
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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 

 

 

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 

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 
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finansējumu šim atbalstam. 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 

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;  

(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. 472/2013 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., 

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., 
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1. lpp.).   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 

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. 

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 
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Reformu partneris, koordinējot savu rīcību 

ar Komisiju, palīdz formulēt stratēģiju un 

reformas ceļvežus, izstrādāt augstas 

kvalitātes palīdzību vai uzraudzīt 

stratēģijas un projektu īstenošanu. 

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 

 

 

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. 
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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 

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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