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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 

 -1. apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Lai sasniegtu Līguma par Eiropas 

Savienību 3. pantā noteiktos Savienības 

mērķus, dalībvalstīm prasa savu 

ekonomikas politiku uzskatīt par kopīgu 

lietu un to attiecīgi koordinēt Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

-1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1a) Ar Savienības rīcībpolitikām, 

darbībām un instrumentiem ir jāveicina 

ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 

kohēzija. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

-1.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1b) Savienībai, nosakot un īstenojot 

rīcībpolitikas un darbības, ir jāņem vērā 

— tostarp īstenojot Eiropas sociālo tiesību 

pīlāru, — prasības, kas saistītas ar augsta 

nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 

atbilstīgas sociālās aizsardzības 

garantēšanu, cīņu pret sociālo atstumtību 

un augsta izglītības, apmācības un cilvēka 

veselības aizsardzības līmeņa 
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nodrošināšanu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

-1.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1c) Savienībai pēc dalībvalstu 

pieprasījuma ir jāsniedz tām atbalsts, lai 

uzlabotu dalībvalstu spēju īstenot 

Savienības tiesību aktus. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Strukturālo reformu atbalsta 

programma (“programma”) tika izveidota 

ar mērķi stiprināt dalībvalstu spēju 

sagatavot un īstenot izaugsmi veicinošas 

administratīvas un strukturālas reformas, 

tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 

efektīvā un lietderīgā izmantošanā. 

Atbalstu programmas ietvaros sniedz 

Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma, un 

tas var aptvert ļoti dažādas politikas jomas. 

Tādas noturīgas ekonomikas attīstība, 

kura tiek veidota uz spēcīgām 

ekonomiskām un sociālām struktūrām, 

ļauj dalībvalstīm efektīvi absorbēt 

satricinājumus un ātri atgūties no tiem, 

veicina ekonomisko un sociālo kohēziju. 

Institucionālu, administratīvu un 

izaugsmi veicinošu strukturālo reformu 

īstenošana ir piemērots instruments šādas 

attīstības panākšanai. 

(1) Strukturālo reformu atbalsta 

programmas (“programma”) mērķis ir 

stiprināt dalībvalstu spēju sagatavot un 

īstenot ekonomiskas un administratīvas 

reformas, kuru uzdevums ir veicināt 

stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi, radīt 

kvalitatīvas darbvietas, sociālo un 

teritoriālo kohēziju un konverģenci, 

konkurētspēju, produktivitāti un vispārēju 

labklājību, kā arī uzlabot noturību pret 

satricinājumiem, tostarp sniedzot 

palīdzību Savienības fondu efektīvā un 

lietderīgā izmantošanā. Atbalstu 

programmas ietvaros sniedz Komisija pēc 

dalībvalsts pieprasījuma, un tas var aptvert 

ļoti dažādas politikas jomas saskaņā ar 

valsts reformu programmām. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Sekmīgai strukturālo reformu 

īstenošanai ir vajadzīga politiskā griba, 

izlēmība, efektīva un rezultatīva valsts 

pārvalde un atbalsts no visiem sabiedrības 

segmentiem. Tādēļ ir būtiski strukturālas 

reformas atbalstīt, iesaistot ekonomiskos 

un sociālos partnerus un citas 

ieinteresētās personas, kā arī nodrošināt 

demokrātisku atbalstu no valsts un 

attiecīgā gadījumā reģionāliem 

parlamentiem. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Priekšroka būtu jādod 

pasākumiem, kuriem ir sinerģiska ietekme 

uz citām nozarēm un kuru mērķis inter 

alia ir sasniegt Savienībā augstu un 

ilgtermiņā ilgtspējīgu izaugsmi, 

ekonomikas atveseļošanos un 

konverģenci, apkarot krāpšanas ar 

nodokļiem, nodokļu nemaksāšanu un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 

veicināt augstāku kvalitatīvas 

nodarbinātības līmeni un īstenot sociālās 

rīcībpolitikas. Šīm strukturālajām 

reformām vajadzētu atbilst un būt 

saistītām ar Eiropas pusgadā izvirzītajiem 

mērķiem un konkrētai valstij adresēto 

ieteikumu īstenošanu dalībvalstīs. 

Strukturālajās reformās būtu jāiekļauj 

pareiza un savlaicīga Savienības tiesību 

aktu transponēšana un īstenošana, jo šo 

aktu pienācīga darbība ir pamats 

ekonomiskās konverģences sasniegšanai. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

1.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1c) Eiropas Savienības valūta ir euro, 

kā norādīts Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 119. panta 2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Dalībvalstis aizvien vairāk izmanto 

programmas nodrošināto atbalstu, 

pārsniedzot sākotnēji gaidīto. Atbalsta 

pieprasījumi, ko Komisija saņēmusi 

2017. gadā, spriežot pēc to aplēstās 

vērtības, ievērojami pārsniedz pieejamo 

gada piešķīrumu. 2018. gada ciklā aplēstā 

saņemto pieprasījumu vērtība piecas reizes 

pārsniedz minētajam gadam pieejamos 

finanšu resursus. Gandrīz visas dalībvalstis 

ir pieprasījušas atbalstu no programmas, un 

pieprasījumi aptver visas politikas jomas, 

uz kurām attiecas programma. 

(2) Dalībvalstis aizvien vairāk izmanto 

programmas nodrošināto atbalstu, 

pārsniedzot sākotnēji gaidīto. Atbalsta 

pieprasījumi, ko Komisija saņēmusi 

2017. gadā, spriežot pēc to aplēstās 

vērtības, ievērojami pārsniedz pieejamo 

gada piešķīrumu, un līdz ar to vairāki 

pieprasījumi netika atlasīti finansējumam. 

2018. gada ciklā aplēstā saņemto 

pieprasījumu vērtība piecas reizes 

pārsniedz minētajam gadam pieejamos 

finanšu resursus. Gandrīz visas dalībvalstis 

ir pieprasījušas atbalstu no programmas, un 

pieprasījumi aptver visas politikas jomas, 

uz kurām attiecas programma. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Programmas rezultātu 

publiskošana un pārredzamība būtu 

jāuzlabo, sagatavojot tiešsaistē publiski 

pieejamu pārskatu par reformu 

īstenošanu katrā dalībvalstī, lai 

nodrošinātu zināšanu, pieredzes un 
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paraugprakses apmaiņu starp 

dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai varētu veiksmīgi piedalīties 

ekonomiskajā un monetārajā savienībā, ir 

ļoti svarīgi nostiprināt ekonomisko un 

sociālo kohēziju, pastiprinot strukturālas 

reformas. Sevišķi svarīgi tas ir tām 

dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro, 

lai tās sagatavotos pievienoties eurozonai. 

(3) Lai varētu veiksmīgi piedalīties 

ekonomiskajā un monetārajā savienībā un 

lai tā ilgtermiņā būtu stabila un 

nodrošinātu labklājību, ir ļoti svarīgi 

nostiprināt ekonomisko un sociālo 

kohēziju, tostarp pastiprinot sociāli 

līdzsvarotas, vidiski ilgtspējīgas, izaugsmei 

draudzīgas strukturālas reformas. Sevišķi 

svarīgi tas ir tām dalībvalstīm, kuru naudas 

vienība nav euro, lai tās sagatavotos 

pievienoties eurozonai. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Tādējādi programmas vispārīgajā 

mērķī, ciktāl tas ir sekmēt reaģēšanu uz 

ekonomikas un sociālām problēmām, ir 

lietderīgi uzsvērt, ka arī kohēzijas, 

konkurētspējas, produktivitātes, 

ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu 

radīšanas veicināšanai būtu jāsekmē to 

dalībvalstu sagatavošanās dalībai eurozonā, 

kuru naudas vienība nav euro. 

(4) Tādējādi programmas vispārīgajā 

mērķī, ciktāl tas ir sekmēt reaģēšanu uz 

ekonomikas un sociālām problēmām, ir 

lietderīgi uzsvērt, ka arī kohēzijas, 

konkurētspējas, produktivitātes, 

ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu 

darbvietu radīšanas veicināšanai būtu 

jāsekmē to dalībvalstu sagatavošanās 

dalībai eurozonā, kuru naudas vienība nav 

euro. Nepieciešama šā vispārīgā mērķa 

daļa ir rūpīgs ex post novērtējums par to, 

kā programma ir palīdzējusi īstenot 

strukturālās reformas dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
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5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Nepieciešams arī norādīt, ka 

programmas darbības un pasākumi var 

atbalstīt reformas, kas dalībvalstīm, kuras 

vēlas ieviest euro, var palīdzēt sagatavoties 

dalībai eurozonā. 

(5) Nepieciešams arī norādīt, ka 

programmas darbības un pasākumi var 

atbalstīt reformas, kas var palīdzēt 

dalībvalstīm, uz kurām attiecas pašreizējā 

atkāpe par dalību trešajā EMS posmā un 

kuras vēlas ieviest euro, lai tās sagatavotos 

dalībai eurozonā. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Lai apmierinātu dalībvalstu 

pieaugošo pieprasījumu pēc atbalsta un 

ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt 

strukturālu reformu īstenošanu dalībvalstīs, 

kuru naudas vienība nav euro, finanšu 

piešķīrums programmai būtu jāpalielina 

līdz tādam apjomam, kas ļauj Savienībai 

sniegt atbalstu, kurš apmierina 

pieprasījuma iesniedzēju dalībvalstu 

vajadzības. 

(6) Lai apmierinātu dalībvalstu 

pieaugošo pieprasījumu pēc atbalsta un 

ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt 

strukturālu reformu īstenošanu dalībvalstīs, 

kuru naudas vienība nav euro, finanšu 

piešķīrums programmai būtu jāpalielina 

līdz tādam apjomam, kas ļauj Savienībai 

sniegt atbalstu, kurš apmierina 

pieprasījuma iesniedzēju dalībvalstu 

vajadzības. Šādu papildu finansējumu 

vajadzētu nodrošināt, nevis pārvietojot 

pašreizējos Eiropas strukturālos un 

investīciju fondus (ESIF), bet gan 

mobilizējot īpašos instrumentus, kā 

paredzēts Padomes 2013. gada 

2. decembra Regulā (ES, Euratom) 

Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu 

finanšu shēmu 2014.–2020. gadam. 

Nevajadzētu uzlikt dalībvalstīm 

pienākumu pārvest savus valsts un 

reģionālos ESI fondu piešķīrumus nolūkā 

novērst finansējuma trūkumu 

programmā. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai sniegtu atbalstu ar iespējami 

mazu kavēšanos, Komisijai būtu jāspēj 

izmantot daļu no finansējuma arī tam, lai 

segtu to pasākumu izmaksas, kas sniedz 

atbalstu programmai, piemēram, izmaksas, 

kas saistītas ar kvalitātes kontroli un 

projektu uzraudzību uz vietas. 

(7) Lai sniegtu atbalstu ar iespējami 

mazu kavēšanos, Komisijai būtu jāspēj 

izmantot daļu no finansējuma arī tam, lai 

segtu to pasākumu izmaksas, kas sniedz 

atbalstu programmai, piemēram, izmaksas, 

kas saistītas ar kvalitātes kontroli un 

projektu uzraudzību un novērtēšanu uz 

vietas. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (ES) 2017/825 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 

institucionālās, administratīvās un 

izaugsmi veicinošas strukturālās reformas 

dalībvalstīs, sniedzot valsts iestādēm 

atbalstu, kas paredzēts pasākumiem, kuru 

nolūks ir reformēt un stiprināt iestādes, 

pārvaldību, publisko pārvaldi un 

ekonomikas un sociālo jomu, reaģējot uz 

ekonomikas un sociālām problēmām, lai 

ekonomikas pārvaldības procesu 

kontekstā veicinātu kohēziju, 

konkurētspēju, produktivitāti, ilgtspējīgu 

izaugsmi, darbvietu radīšanu un 

ieguldījumus, kas arī palīdz sagatavoties 

dalībai eurozonā, jo īpaši saistībā ar 

ekonomikas pārvaldības procesiem, tostarp 

sniedzot palīdzību Savienības fondu 

efektīvā, lietderīgā un pārredzamā 

izmantošanā.”; 

Programmas vispārīgais mērķis ir sniegt 

valsts, reģionālām un vietējām iestādēm 

atbalstu, kas paredzēts administratīvai un 

ekonomiskai reformai un pasākumiem, 

kuru nolūks ir reformēt un stiprināt 

iestādes, pārvaldību, publisko pārvaldi, 

ekonomikas un sociālo jomu, un risināt 

ekonomikas un sociālās problēmas, lai 

veicinātu un paātrinātu ilgtspējīgu 

izaugsmi, vides ilgtspēju, sociālo 

aizsardzību, darbvietu radīšanu un 

ieguldījumus, konkurētspēju, 

produktivitāti, teritoriālo un sociālo 

kohēziju, konverģenci, vispārēju 

labklājību un noturību pret 

satricinājumiem. Šis atbalsts var ietvert 

palīdzību Savienības fondu efektīvā, 

lietderīgā un pārredzamā izmantošanā, kā 

arī Savienības tiesību aktu pareizā un 

savlaicīgā transponēšanā un īstenošanā. 

Īstenojot šos mērķus, programma arī 

palīdz sagatavoties dalībai eurozonā, jo 

īpaši saistībā ar ekonomikas pārvaldības 

procesiem.”; 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

Regula (ES) 2017/825 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Finansējums programmas 

īstenošanai pašreizējās cenās ir 

EUR 222 800 000. 

1. Finansējums programmas 

īstenošanai pašreizējās cenās ir 

EUR 222 800 000. Šādu papildu 

finansējumu nodrošina, nevis pārvietojot 

pašreizējos Eiropas strukturālos un 

investīciju fondus (ESIF), bet gan 

mobilizējot īpašos instrumentus, kā 

paredzēts Padomes 2013. gada 

2. decembra Regulā (ES, Euratom) 

Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu 

finanšu shēmu 2014.–2020. gadam. 
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