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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2018. gada 2. maijā pieņēma priekšlikumu nākamajai daudzgadu finanšu shēmai 
(DFS) 2021.–2027. gadam. Tā aptver arī Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un 
Kohēzijas fondu (KF).  

Kopumā atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas vienkāršo 
sarežģītās procedūras saistībā ar ERAF un KF un paplašina atbalsta pasākumus saistībā ar 
mērķiem vides un klimata jomā. Atzinuma sagatavotāja jo īpaši atbalsta lielākus ieguldījumus 
zaļākas Eiropas ar zemām oglekļa emisijām veidošanā , piemēram, energoefektivitātes un 
aprites ekonomikas pasākumos, viedu energosistēmu, tīklu un enerģijas uzkrāšanas attīstībā, 
ūdens resursu ilgtspējīgā apsaimniekošanā un piesārņojuma mazināšanā.  

Taču ir jānodrošina lielāks finansējums dalībvalstu infrastruktūras nepieciešamajai 
modernizācijai un attīstībai, lai atbilstīgi Parīzes nolīgumam sasniegtu visus Savienības 
tiesību aktos noteiktos jaunos un vērienīgos mērķus vides, enerģētikas, atkritumu 
apsaimniekošanas, transporta un klimata jomā. Atbalsts no šiem fondiem līdzfinansētajiem 
projektiem ir īpaši nozīmīgs reģionos, kuros attīstība kavējas. Turklāt daudzās valstīs ERAF 
un Kohēzijas fonda finansējums veido vismaz 50 % no publiskajām investīcijām un bez ES 
līdzfinansējuma šīm dalībvalstīm nebūtu finansiālu iespēju veikt šādas investīcijas.

Attiecībā uz finansējumu atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ierosinātais Kohēzijas fonda 
finansējuma samazinājums (par 50 %) ir ievērojams salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas 
periodu. Vienlaikus summa, ko no Kohēzijas fonda paredzēts pārvietot uz Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI), atbilst summai, kas pārvietota pašreizējā 
plānošanas periodā 2014.–2020. gadā. Tā kā ir paredzēts, ka Kohēzijas fonda līdzekļi tiks 
izlietoti arī, lai finansētu projektus klimata un vides jomā, tādējādi veicinot ES klimata un 
vides mērķu sasniegšanu, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Kohēzijas fonda finansējuma, kas 
pārvaldāms, izmantojot dalītu pārvaldību, samazinājums nav atbilstīgs. Ikviena līdzekļu 
pārvietojuma no Kohēzijas fonda uz EISI pamatā jābūt rūpīgi veiktai Komisijas analīzei, kas 
stiprina, nevis mazina dalībvalstu spēju sasniegt savus klimata un vides mērķus. Uz EISI 
pārvietotā finansējuma daļai jābūt proporcionālai pašreizējā plānošanas periodā pārvietotajai 
summai (proti, tā jāsamazina par 50 %), un tai jābūt pieejamai dalībvalstīm visa plānošanas 
perioda laikā.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ERAF un Kohēzijas fonda finansējuma izlietojums būtu 
jāuzlabo, ieguldījumus saskaņā ar kohēzijas politiku lielākā mērā sasaistot ar dalībvalstu 
vispārējiem plāniem attiecībā uz 2030. gada mērķiem, ņemot vērā virzību uz ES ekonomikas 
dekarbonizāciju ilgākā termiņā. Šai sakarā atzinuma sagatavotāja ierosina atvēlēt lielākus 
resursus politikas mērķim Nr. 2 (PM Nr. 2), proti, klimata pārmaiņu seku mazināšanai. 

ES transporta nozarē patlaban tiek īstenotas būtiskas pārmaiņas. Būs jāsamazina transporta 
radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Gaisa piesārņotāju emisijas no transportlīdzekļiem ir 
nekavējoties krasi jāsamazina. Turklāt būtu jāpalielina bezemisiju un mazemisiju 
transportlīdzekļu izmantošana. Taču trūkst šādiem transportlīdzekļiem piemērotas 
infrastruktūras. 76 % no visiem uzlādes punktiem atrodas tikai četrās dalībvalstīs, kas aizņem 
tikai 27 % no ES kopējās virszemes teritorijas. Sekmīgai pārejai uz mazemisiju mobilitāti 
vajadzīga arī kopēja politikas sistēma attiecībā uz transportlīdzekļiem, infrastruktūru un 
elektrotīkliem, kurā nodarbinātības un ekonomikas stimuli tiek apvienoti visā Savienībā 
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valstu, reģionālajā un vietējā līmenī. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka jādod iespēja 
dalībvalstīm un to reģioniem finansēt to mazemisijas transportlīdzekļu infrastruktūras 
attīstību, izmantojot visus iespējamos Savienības avotus, tostarp ERAF un Kohēzijas fondu. 
Uzlādes un uzpildes infrastruktūra ir jāievieš ātri. Šai sakarā atzinuma sagatavotāja ierosina 
mērķi veicināt ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti pilsētās pārcelt no politikas mērķa Nr. 3 
(PM Nr. 3) uz politikas mērķi Nr. 2 (PM Nr. 2), kuram patlaban tiek piešķirts finansējums un 
kura īstenošanā tiek izvirzītas stingrākas prasības dalībvalstīm sasniegt vides mērķus. 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka pāreja uz mazemisiju mobilitāti ir lielākā mērā saistīta ar 
vispārējo mērķi panākt, lai Eiropā būtu zemas oglekļa emisijas, nevis ar savienojamības 
mērķiem.

Klimata pārmaiņu dēļ pieaug sausuma risks vairākos ES reģionos; tāpēc ūdens resursu, ūdens 
ekosistēmu un dzeramā un peldvietu ūdens aizsardzība ir vides aizsardzības stūrakmeņi 
Eiropā. Pēdējos gados Eiropa vairāk nekā 100 reizes ir cietusi no plašiem plūdiem, kas 
radījuši zaudējumus. Plūdi rada ne tikai ekonomiskos un sociālos zaudējumus, bet var radīt arī 
būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir vajadzīga ilgtspējīgas 
ūdens resursu pārvaldības veicināšana, tostarp pasākumi, lai cīnītos pret sausumu un plūdiem. 

Kaitīgs troksnis var ietekmēt gandrīz visus cilvēka dzīves aspektus. Ilgstoši augsts trokšņa 
līmenis var radīt veselības traucējumus un palielināt stresu. Augsts trokšņa līmenis var 
negatīvi ietekmēt arī visas ekosistēmas. Arī gaismas piesārņojums kaitē veselībai. Tas ir 
saistīts ar enerģijas izšķērdēšanu, oglekļa emisiju palielinājumu un attiecīgi arī izmaksu 
pieaugumu patērētājiem. Mākslīgā gaisma dažādos veidos ietekmē arī floru un faunu. Tādēļ 
atzinuma sagatavotāja ierosina pasākumus trokšņa un gaismas piesārņojuma mazināšanas 
jomā.

Kohēzijas politika ir būtisks elements, lai aprites ekonomiku pārvērstu par realitāti. Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka mazāk attīstītām valstīm būtu jādod iespēja modernizēt tajās esošās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai sasniegtu aprites ekonomikas mērķus. Esošo iekārtu 
modernizācija praksē rada daudz mazāko ekonomisko grūtību nekā jaunu iekārtu būvniecība 
un galu galā bieži vien ir piemērotāka valstīm ar ierobežotu budžetu, taču vienlaikus 
nodrošina patiesi pozitīvu ietekmi uz vidi.

70 % eiropiešu vēlas, lai ES darītu vairāk, risinot jautājumus veselības un sociālajā jomā. 
Atzinuma sagatavotāja apšauba, vai ES veselības programmas iekļaušana paplašinātajā 
Eiropas Sociālajā fondā Plus (ESF+) radīs pievienoto vērtību. Viņa pauž nožēlu par to, ka 
ierosināts veselības nozares finansējumu samazināt par 8 % salīdzinājumā ar 2014.–
2020. gada periodu. Turklāt arī kohēzijas politikai būtu jāveicina Savienības iedzīvotāju 
veselības uzlabošana. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka var veidot sinerģiju starp ESF+ un tā 
veselības virzienu un Eiropas sociālo tiesību pīlāru Eiropas pusgada ietvaros, konkrētām 
valstīm adresētajos ieteikumos liekot lielāku uzsvaru uz jautājumiem, kas saistīti ar veselību. 
Būtu jāizstrādā ERAF un Kohēzijas fonda līdzfinansētas programmas, lai uzlabotu piekļuvi 
veselības aprūpei. Atzinuma sagatavotāja arī uzsver, ka ir jāveicina integrēta sociālā, 
ekonomiskā un vidiskā attīstība, kā arī kultūras mantojums un drošība un veselība pilsētās un 
lauku un piekrastes teritorijās. Lai veselības jomā veiktie ieguldījumi būtu veiksmīgi, ir 
vajadzīga arī ciešāka sadarbība ar pacientiem vai pacientu organizācijām.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“LESD”) 176. pantā noteikts, ka 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(“ERAF”) mērķis ir palīdzēt izlīdzināt 
Savienības reģionu attīstības līmeņa 
galvenās atšķirības. Saskaņā ar minēto 
pantu un LESD 174. panta otro un trešo 
daļu ERAF ir jāpalīdz mazināt atšķirības 
starp dažādo reģionu attīstības līmeņiem un 
mazāk labvēlīgo reģionu atpalicību, īpašu 
uzmanību veltot tiem mazāk labvēlīgajiem 
reģioniem, kuros pastāvīgi ir ļoti 
nelabvēlīgi dabas apstākļi vai nelabvēlīga
demogrāfiskā situācija, piemēram, vistālāk 
ziemeļos esošajiem reģioniem ar ļoti zemu 
iedzīvotāju blīvumu un salu, kalnu un 
pierobežu reģioniem.

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (“LESD”) 176. pantā noteikts, ka 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(“ERAF”) mērķis ir palīdzēt izlīdzināt 
Savienības reģionu attīstības līmeņa 
galvenās atšķirības. Saskaņā ar minēto 
pantu un LESD 174. panta otro un trešo 
daļu ERAF ir jāpalīdz mazināt atšķirības 
starp dažādo reģionu attīstības līmeņiem un 
mazāk labvēlīgo reģionu atpalicību, īpašu 
uzmanību veltot tiem mazāk labvēlīgajiem 
reģioniem, kuros pastāvīgi ir ļoti 
nelabvēlīgi dabas apstākļi vai
problemātiska demogrāfiskā situācija, 
piemēram, vistālāk ziemeļos esošajiem 
reģioniem ar ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu 
un salu, kalnu un pierobežu reģioniem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, ERAF un Kohēzijas 
fonda īstenošanā 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 

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, ERAF un Kohēzijas 
fonda īstenošanā būtu jāievēro horizontālie 
principi, kas izklāstīti Līguma par Eiropas 
Savienību (“LES”) 2. un 3. pantā un LESD 
7. līdz 11. pantā, tostarp LES 5. pantā 
noteiktie subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi. Dalībvalstīm 
būtu jāievēro arī ANO Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām noteiktie 
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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. ERAF un Kohēzijas fonda 
mērķi būtu jāsasniedz ilgtspējīgas attīstības 
ietvarā un atbilstoši Savienības centieniem 
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 valsts atbalsta 
noteikumiem, kas noteikti LESD 107. un 
108. pantā.

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. ERAF un Kohēzijas fonda 
mērķi būtu jāsasniedz ilgtspējīgas attīstības 
ietvarā un atbilstoši Savienības centieniem 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti un apkarot klimata pārmaiņas, 
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 valsts atbalsta 
noteikumiem, kas noteikti LESD 107. un 
108. pantā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tematiskās koncentrācijas 
saskaņā ar šo regulu būtu jāpanāk valsts 
līmenī, vienlaikus nodrošinot elastību 
attiecībā uz darbības programmām un 
starp dažādu reģionu kategorijām. 
Tematiskās koncentrācijas vajadzības 
gadījumā varētu pielāgot atbilstīgi 
resursiem, kas paredzēti ieguldījumu 
prioritātēm, kuras rodas, pārejot uz 
mazoglekļa ekonomiku. Tematiskās 
koncentrācijas pakāpē būtu jāņem vērā 
atsevišķu reģionu attīstības līmenis, 
finansējuma līmenis un to reģionu īpašās 
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vajadzības, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
tika izmantots kā atbilstības kritērijs 
laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ņemot vērā šīs regulas mērķi, 
proti, stiprināt Savienības ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību, būtu jāņem 
vērā reģionālās attīstības atšķirības, 
mazāk attīstīto reģionu atpalicības līmenis 
un dažu dalībvalstu vai reģionu pieejamie 
ierobežotie resursi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saskaņā ar Savienības saistībām 
atbilstīgi Parīzes nolīgumam un atbilstīgi 
Septītajai vides rīcības programmai 
Savienības tiesību aktos ir iekļauti jauni 
un vērienīgi mērķi vides, enerģētikas, 
atkritumu apsaimniekošanas un klimata 
jomā. Lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt 
šos mērķus un turpināt veikt 
nepieciešamo infrastruktūras 
modernizāciju un attīstību savos reģionos, 
būtu jānodrošina atbilstīgs finansējums. 
Šai strukturālajai pārejai būs būtiska 
ietekme uz darbvietām un izaugsmi 
dalībvalstīs un reģionos. Tādēļ ir 
jānodrošina visi iespējamie atbalsta 
pasākumi atbilstīgi visiem šiem 
konkrētajiem mērķiem.



PE625.333v02-00 8/35 AD\1167266LV.docx

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā to 
apliecina Savienības saistības īstenot 
Parīzes nolīgumu un apņemšanās 
sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, fondi 
palīdzēs integrēt klimata pasākumus un 
panākt, ka no ES budžeta kopumā 25 % 
izdevumu palīdz sasniegt klimatiskos 
mērķus. Sagaidāms, ka ERAF darbībās 
klimatisko mērķu veicināšanai tiks 
novirzīti 30 % no visa ERAF finansējuma. 
Savukārt Kohēzijas fonda darbībās 
sagaidāms, ka klimatisko mērķu 
veicināšanai tiks novirzīti 37 % no visa 
Kohēzijas fonda finansējuma.

(14) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām un 
sasniegt ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, un lai palīdzētu finansēt 
vajadzīgos pasākumus, kas jāīsteno ES, 
valsts un vietējā līmenī nolūkā pildīt 
Savienības saistības, fondi palīdzēs 
integrēt klimata pasākumus un panākt, ka 
no ES budžeta kopumā 30 % izdevumu ir 
novirzīti klimatisko mērķu sasniegšanai. 
ERAF darbībās klimatisko mērķu 
veicināšanai būtu jānovirza 35 % no visa 
ERAF finansējuma. Savukārt Kohēzijas 
fonda darbībās sagaidāms, ka klimatisko 
mērķu veicināšanai tiks novirzīti 37 % no 
visa Kohēzijas fonda finansējuma.
Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas 
Īpašā ziņojuma 2016/31 ieteikumiem 
klimata politikas integrēšanā un 
klimatnoturības mehānismos būtu 
jānošķir ietekmes mazināšana no 
pielāgošanās un tas būtu jāveic ex ante ar 
visiem programmu veidošanas un 
plānošanas procesiem, nevis vienkārši 
ziņojot par to ex post.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Savienības transporta nozarē 
patlaban notiek būtiskas pārmaiņas, jo 
digitalizācija un automatizācija maina 
tradicionālos ražošanas procesus un 
patērētāju vajadzības. Ir jāsamazina 
transportlīdzekļu siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisijas. Nekavējoties ir krasi 
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jāsamazina gaisa piesārņotāju emisijas no 
transportlīdzekļiem. Ir arī jāpalielina 
bezemisiju un mazemisiju 
transportlīdzekļu izmantošana, lai 
sasniegtu zaļākas Eiropas ar zemām 
oglekļa emisijām mērķus. Taču joprojām 
trūkst šādiem transportlīdzekļiem 
piemērotas infrastruktūras, un patlaban 
Savienībā ir tikai 100 000 elektrisko 
transportlīdzekļu uzlādes punktu, un 76 % 
no visiem uzlādes punktiem atrodas tikai 
četrās dalībvalstīs, kuras aizņem tikai 
27 % no Savienības kopējās virszemes 
teritorijas. Sekmīgai pārejai uz 
mazemisiju mobilitāti vajadzīga kopēja 
politikas sistēma attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, infrastruktūru un 
elektrotīkliem, kurā nodarbinātības un 
ekonomikas stimuli tiek saskaņoti 
Savienības, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī un kurā tos atbalsta spēcīgāki 
Savienības finansēšanas instrumenti. 
Jādod iespēja dalībvalstīm un reģioniem 
finansēt to mazemisijas transportlīdzekļu 
infrastruktūras attīstību, izmantojot visus 
iespējamos avotus, tostarp ERAF un 
Kohēzijas fondu. Būtu ātri jāizveido 
uzlādes un uzpildes infrastruktūra, lai 
varētu īstenot Savienības saistības klimata 
jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
saistītajiem Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Darbībām gan ERAF, gan 
Kohēzijas fonda ietvaros būtu jāveicina 
integrētajos nacionālajos enerģētikas un 
klimata plānos noteikto pasākumu un 
mērķu izstrāde saskaņā ar Regulu par 
Enerģētikas savienības pārvaldību, kā arī
Komisijas ieteikumiem par šiem plāniem 
gan attiecībā uz saturu, gan finanšu 
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piešķīrumu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Būtu jānodrošina, lai ERAF un 
Kohēzijas fonds varētu atbalstīt citu 
finansēšanas instrumentu darbības un 
mērķus nolūkā uzlabot piekļuvi veselības 
aizsardzībai un aprūpei. Ir iespējams 
veidot sinerģiju starp Eiropas Sociālo 
fondu+ un tā veselības virzienu, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, kā arī Eiropas 
pusgadu un konkrētām valstīm 
adresētajiem ieteikumiem, kuros arvien 
lielāks uzsvars likts uz jautājumiem, kas 
saistīti ar veselību.

Grozījums Nr. 10

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, 

(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, 
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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 tālāko reģionu īpašo situāciju.

veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas un 
transporta nozares pārkārtošanu, "zaļas" 
un "zilas" investīcijas, aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, ūdens 
resursu ilgtspējīgu pārvaldību 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 tālāko reģionu īpašo situāciju.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Jāņem vērā problēmas, ar kurām 
saskaras dažas nepietiekami finansētas 
vietējās un reģionālās iestādes saskaņā ar 
centralizētu administratīvo sistēmu. 
Galvenās grūtības saistībā ar projektu 
līdzfinansēšanu mazina kohēzijas fonda 
līdzekļu apguvi reģionos, kuriem visvairāk 
nepieciešami ieguldījumi, lai mazinātu 
sociāli ekonomiskās un teritoriālās 
atšķirības.

Grozījums Nr. 12

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 

(18) Lai sasniegtu dalībvalstu mērķus, 
tematiskajai koncentrācijai vajadzētu būt 
pietiekami elastīgai, lai pielāgotos katra 
reģiona vajadzībām, ļaujot Savienībai 
atbalstīt pārvietošanu starp programmas 
prioritātēm vai programmām. Tādējādi 
tiktu novērsta papildu nelīdzsvarotība vai 
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programmām. lielākas attīstības atšķirības starp 
reģioniem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Publisko iestāžu un ieinteresēto 
personu efektivitāte un administratīvā 
efektivitāte būtu vēl vairāk jāuzlabo, 
izmantojot papildu tehnisko un finansiālo 
palīdzību, lai racionalizētu publiskā 
sektora pakalpojumu nozares, uz kurām 
attiecas ERAF un KF pasākumi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, 
būtu jāveic pasākumi, kas veicinātu 
reģionālo vai vietējo mobilitāti, vai 
samazinātu gaisa un trokšņa 
piesārņojumu. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Jāveic pasākumi, lai veicinātu 
tīrus, ilgtspējīgus un drošus transporta 
veidus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
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1. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Ar šo regulu tiks sniegts 
ieguldījums, lai finansētu atbalstu, kas 
paredzēts ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzija nostiprināšanai, 
kompensējot galvenās atšķirības starp 
Savienības reģioniem un mazinot 
vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, 
īpašu uzmanību veltot tiem mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kuros pastāvīgi ir 
ļoti nelabvēlīgi dabas apstākļi vai 
nelabvēlīga demogrāfiskā situācija, 
piemēram, vistālāk ziemeļos esošajiem 
reģioniem ar ļoti zemu iedzīvotāju 
blīvumu un salu, pierobežu un kalnu 
reģioniem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/xxxx 
[jaunā KNR] [4. panta 1. punktā] 
noteiktajiem politikas mērķiem ERAF 
atbalsta šādus konkrētus mērķus:

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/xxxx 
[jaunā KNR] [4. panta 1. punktā] 
noteiktajiem politikas mērķiem, ņemot 
vērā katras konkrētās dalībvalsts 
vajadzības ieguldījumu un infrastruktūras 
jomā, ERAF atbalsta šādus konkrētus 
mērķus:

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa 
emisijām, veicinot tīru un taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un 
“zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku 

(b) "zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa 
emisijām, veicinot tīru un taisnīgu 
enerģētikas un transporta nozares 
pārkārtošanu, "zaļas" un "zilas" 
investīcijas, aprites ekonomiku, 
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novēršanu” (PM Nr. 2): pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku 
novēršanu" (PM Nr. 2):

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, risku novēršanu un noturību 
pret katastrofām,

(iv) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, risku, ugunsgrēku un plūdu 
novēršanu, noturību pret katastrofām un 
hidroģeoloģiskās nestabilitātes 
novēršanas pasākumus;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) veicināt ūdens resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu,

(v) veicināt ūdens resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, tostarp pasākumus 
sausuma un plūdu apkarošanai un 
novēršanai, un atkritumu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vi) veicināt pāreju uz aprites 
ekonomiku,

(vi) veicināt pāreju uz aprites 
ekonomiku, īpaši tiecoties sasniegt 
atkritumu pārstrādāšanas un atkārtotas 
izmantošanas mērķus, kā noteikts 
Direktīvā (ES) 2018/851 un Direktīvā 
(ES) 2018/852, kā arī apglabāšanas 
poligonā samazināšanas mērķus, kā 
noteikts Direktīvā (ES) 2018/850,
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – vii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) uzlabot bioloģisko daudzveidību un 
zaļo infrastruktūru pilsētvidē un samazināt 
piesārņojumu;

(vii) uzlabot bioloģisko daudzveidību un 
zaļo infrastruktūru pilsētvidē un samazināt
gaisa, ūdens, trokšņa un gaismas
piesārņojumu;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viia) veicināt ilgtspējīgu multimodālu 
mobilitāti pilsētās, tostarp mazemisiju 
mobilitātes infrastruktūras izveidi;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(viia) veicināt ieguldījumus atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē, lai ievērotu 
Savienības noteiktās vides prasības, jo 
īpaši dalībvalstīs, kurās šīs prasības tiek 
pārsniegtas;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – viib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(viib) veicināt ieguldījumus ūdens 
apsaimniekošanas nozarē, lai ievērotu 
Savienības noteiktās vides prasības, jo 
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īpaši dalībvalstīs, kurās šīs prasības tiek 
pārsniegtas;

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) nodrošināt vienādu piekļuvi 
veselības aprūpei, tostarp primārajai 
aprūpei, attīstot infrastruktūru;

(iv) nodrošināt vienādu piekļuvi 
veselības aprūpei, tostarp primārajai 
aprūpei, attīstot infrastruktūru un 
informēšanas kampaņas;

Grozījums Nr. 27

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, kultūras 
mantojumu, drošību un veselību pilsētu 
teritorijās,

Grozījums Nr. 28

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, kultūras 
mantojumu, drošību un veselību tostarp 
lauku un piekrastes teritorijās, izmantojot 
arī sabiedrības virzītu vietējo attīstību.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabo programmas iestāžu, kā arī 
ar fondu īstenošanu saistīto struktūru
spējas, vai

(a) uzlabo, izmantojot tehnisko un 
finansiālo atbalstu, programmas iestāžu, 
kā arī ar fondu īstenošanu saistīto 
struktūru, tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, spējas;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
45 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1, bet PM Nr. 2 
– vismaz 30 %;

(b) grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
40 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1, bet PM Nr. 2 
– vismaz 35 %;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
35 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1, bet PM Nr. 2 
– vismaz 30 %.

(c) grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
35 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1, bet PM Nr. 2 
– vismaz 35 %.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) produktīvas investīcijas MVU, (c) produktīvas investīcijas MVU
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
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nozīmē;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) investīcijas to rūpniecisko reģionu 
un reģionu pārstrukturizācijā, kuru 
attīstība ir atpalikusi;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja uzņēmumi, kas nav MVU, sadarbojas 
ar MVU energoefektivitātes pasākumu, 
mazoglekļa ekonomikas darbību vai 
aprites ekonomikas darbību īstenošanā, 
ko atbalsta saskaņā ar 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta i), iii), vi) un vii) punktu, 
var tikt atbalstīti ienesīgi ieguldījumi, ja 
tie veikti, izmantojot finanšu 
instrumentus.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) investīcijas veselības un aprūpes 
iestādēs, tostarp integrētās aprūpes un 
primārās aprūpes iestādēs;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ab punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) ieguldījumi pasākumos, kuru
mērķis ir veicināt energoefektivitāti un 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu, 
galveno uzmanību pievēršot mājokļu un 
dzīvojamo ēku konkrētām vajadzībām;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis starp a) un b) apakšpunktā 
minētajām investīcijām nodrošina 
pienācīgu līdzsvaru.

Dalībvalstis starp a), aa), ab) un 
b) apakšpunktā minētajām investīcijām 
nodrošina pienācīgu līdzsvaru.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neskar tās palīdzības 
turpināšanu vai grozīšanu (tostarp pilnīgu 
vai daļēju atcelšanu) kuru Komisija 
apstiprinājusi, pamatojoties uz Regulu 
(EK) Nr. 1300/2013 un (ES) 
Nr. 1300/2013 vai uz jebkuriem citiem 
tiesību aktiem, kas pieņemti vēlāk saskaņā 
ar tām. 

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palīdzības pieprasījumi, kas iesniegti vai 
apstiprināti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
1300/2013 un Regulu (ES) Nr. 1301/2013, 
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paliek spēkā.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 2. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3)

2. 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

RKI 18 –
Mājsaimniecības, kam 
sniegts atbalsts 
energoefektivitātes 
uzlabošanai mājoklī

RKR 26 – Gada enerģijas 
galapatēriņš (tai skaitā: 
dzīvojamās, privātās 
nedzīvojamās un 
publiskās nedzīvojamās 
ēkas) 

RKI 19 – Publiskās ēkas, 
kam sniegts atbalsts 
energoefektivitātes 
uzlabošanai

RKR 27 –
Mājsaimniecības, kuru 
mājoklī uzlabota 
energoefektivitāte

RKI 20 – Jaunuzbūvētas 
vai uzlabotas centralizētās 
siltumapgādes tīkla līnijas

RKR 28 – Ēkas ar 
uzlabotu 
energoefektivitātes klasi 
(tai skaitā: dzīvojamās, 
privātās nedzīvojamās un 
publiskās nedzīvojamās 
ēkas)

RKR 29 – Aplēstās 
siltumnīcefekta gāzu 
emisijas*

RKR 30 – Uzņēmumi ar 
uzlabotu 
energoefektivitāti

RKI 22 – Atjaunojamās 
enerģijas papildu 
ražošanas jauda (tai 
skaitā: elektroenerģija, 
siltumenerģija)

RKR 31 – Kopējā 
saražotā atjaunojamā 
enerģija (tai skaitā: 
elektroenerģija, 
siltumenerģija)

RKI 97 – Atbalstīto 
energokopienu un 
atjaunojamo 
energoresursu 
energokopienu skaits*

RKR 32 – Atjaunojamā 
enerģija: tīklam pieslēgtā 
jauda (kas nodota 
ekspluatācijā)*

RKI 23 – Viedo tīklu RKR 33 – Viedajiem 
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digitālās vadības sistēmas tīkliem pieslēgtie lietotāji

RKI 98 –
Mājsaimniecības, kam 
sniegts atbalsts viedo 
energotīklu izmantošanai

RKR 34 – Viedo tīklu 
projektu izvēršana

RKI 24 – Jaunas vai 
modernizētas katastrofu 
monitoringa, gatavības, 
brīdinājuma un reaģēšanas 
sistēmas*

RKR 35 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no pretplūdu 
pasākumiem

RKI 25 – Jaunizveidota 
vai nostiprināta piekrastes 
joslas un upju un ezeru 
krastu aizsardzība, kā arī 
aizsardzība pret zemes 
nogruvumiem, lai 
aizsargātu cilvēkus, 
aktīvus un dabisko vidi

RKR 36 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no 
pasākumiem aizsardzībai 
pret meža ugunsgrēkiem

RKI 26 – Zaļā 
infrastruktūra, kas 
izveidota nolūkā 
pielāgoties klimata 
pārmaiņām

RKR 37 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no 
pasākumiem aizsardzībai 
pret klimatiskām dabas 
katastrofām (kas nav plūdi 
un meža ugunsgrēki)

RKI 27 –
Valsts/reģionālā/vietējā 
līmeņa stratēģijas, kas 
koncentrējas uz 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām

RKR 96 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no 
pasākumiem aizsardzībai 
pret neklimatiskiem dabas 
riskiem un ar cilvēka 
darbību saistītiem 
riskiem*

RKI 28 – Teritorijas, ko 
aptver aizsardzības 
pasākumi pret meža 
ugunsgrēkiem

RKR 38 – Aplēstais 
vidējais reaģēšanas laiks 
katastrofas gadījumā*

RKI 30 – Jaunu vai 
nostiprinātu cauruļu 
garums mājsaimniecību 
pieslēgumiem 
ūdensvadam

RKR 41 – Iedzīvotāji, kuri 
pieslēgti uzlabotai 
ūdensapgādei 

RKI 31 – Jaunbūvēto vai 
nostiprināto notekūdeņu 
savākšanas tīklu garums

RKR 42 – Iedzīvotāji, kuri 
pieslēgti vismaz otrējai 
notekūdeņu attīrīšanai

RKI 32 – Jaunās vai 
modernizētās notekūdeņu 

RKR 43 – Ūdens zudumi
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attīrīšanas jaudas

RKR 44 – Pienācīgi 
attīrīti notekūdeņi

RKI 34 – Papildu jauda 
atkritumu reciklēšanai

RKR 46 – Iedzīvotāji, 
kuriem pieejamas 
atkritumu reciklēšanas 
iekārtas un nelielas 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmas 

RKR 47 – Reciklētie 
atkritumi

RKR 48 – Reciklētie 
atkritumi, ko izmanto par 
izejvielām

RKR 49 – Reģenerētie
atkritumi

RKI 36 – Zaļās 
infrastruktūras platība, kas 
atbalstīta pilsētu teritorijās

RKR 50 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no gaisa 
kvalitātes pasākumiem

RKI 37 – Natura 2000 
teritoriju platība, ko 
aptver aizsardzības un 
atjaunošanas pasākumi 
saskaņā ar prioritārās 
rīcības plāniem

RKR 95 – Iedzīvotāji, 
kuriem ir piekļuve jaunai 
vai modernizētai zaļajai 
infrastruktūrai pilsētu 
teritorijās

RKI 99 – Platība ārpus 
Natura 2000 teritorijām, 
ko aptver aizsardzības un 
atjaunošanas pasākumi

RKR 51 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no trokšņa 
samazināšanas 
pasākumiem

RKI 38 – Atbalstītā 
sanētās zemes platība

RKR 52 – Sanētā zeme, 
ko izmanto apzaļumotām 
teritorijām, sociālajiem 
mājokļiem un 
ekonomiskām vai 
kopienas darbībām

RKI 39 – Uzstādītās gaisa 
piesārņojuma monitoringa 
sistēmas

Grozījums

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti



AD\1167266LV.docx 23/35 PE625.333v02-00

LV

(1) (2) (3)

2. 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

RKI 18 –
Mājsaimniecības, kam 
sniegts atbalsts 
energoefektivitātes 
uzlabošanai mājoklī

RKR 26 – Gada enerģijas 
galapatēriņš (tai skaitā: 
dzīvojamās, privātās 
nedzīvojamās un 
publiskās nedzīvojamās 
ēkas) 

RKI 19 – Publiskās ēkas, 
kam sniegts atbalsts 
energoefektivitātes 
uzlabošanai

RKR 27 –
Mājsaimniecības, kuru 
mājoklī uzlabota 
energoefektivitāte

RKI 20 – Jaunuzbūvētas 
vai uzlabotas centralizētās 
siltumapgādes tīkla līnijas

RKR 28 – Ēkas ar
uzlabotu 
energoefektivitātes klasi 
(tai skaitā: dzīvojamās, 
privātās nedzīvojamās un 
publiskās nedzīvojamās 
ēkas)

RKR 29 – Aplēstās 
siltumnīcefekta gāzu 
emisijas*

RKR 30 – Uzņēmumi ar 
uzlabotu 
energoefektivitāti

RKI 22 – Atjaunojamās 
enerģijas papildu 
ražošanas jauda (tai 
skaitā: elektroenerģija, 
siltumenerģija) 

RKR 31 – Kopējā 
saražotā atjaunojamā 
enerģija (tai skaitā: 
elektroenerģija, 
siltumenerģija)

RKI 97 – Atbalstīto 
energokopienu un 
atjaunojamo 
energoresursu 
energokopienu skaits*

RKR 32 – Atjaunojamā 
enerģija: tīklam pieslēgtā 
jauda (kas nodota 
ekspluatācijā)*

RKI 23 – Viedo tīklu 
digitālās vadības sistēmas

RKR 33 – Viedajiem 
tīkliem pieslēgtie lietotāji

RKI 98 –
Mājsaimniecības, kam 
sniegts atbalsts viedo 
energotīklu izmantošanai

RKR 34 – Viedo tīklu 
projektu izvēršana

RKI 24a – Pasākumi cīņā 
pret sausumu un plūdiem

RKR 35 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no pretplūdu 
pasākumiem vai 
pasākumiem cīņā pret 
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sausumu

RKI 24 – Jaunas vai 
modernizētas katastrofu 
monitoringa, gatavības, 
brīdinājuma un reaģēšanas 
sistēmas*

RKR 36 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no 
pasākumiem aizsardzībai 
pret meža ugunsgrēkiem

RKI 25 – Jaunizveidota 
vai nostiprināta piekrastes 
joslas un upju un ezeru 
krastu aizsardzība, kā arī 
aizsardzība pret zemes 
nogruvumiem, lai 
aizsargātu cilvēkus, 
aktīvus un dabisko vidi

RKR 37 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no 
pasākumiem aizsardzībai 
pret klimatiskām dabas 
katastrofām (kas nav plūdi 
un meža ugunsgrēki)

RKI 26 – Zaļā 
infrastruktūra, kas 
izveidota nolūkā 
pielāgoties klimata 
pārmaiņām

RKR 96 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no 
pasākumiem aizsardzībai 
pret neklimatiskiem dabas 
riskiem un ar cilvēka 
darbību saistītiem 
riskiem*

RKI 27 –
Valsts/reģionālā/vietējā 
līmeņa stratēģijas, kas 
koncentrējas uz 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām

RKR 38 – Aplēstais 
vidējais reaģēšanas laiks 
katastrofas gadījumā*

RKI 28 – Teritorijas, ko 
aptver aizsardzības 
pasākumi pret meža 
ugunsgrēkiem

RKI 30 – Jaunu vai 
nostiprinātu cauruļu 
garums mājsaimniecību 
pieslēgumiem 
ūdensvadam

RKR 41 – Iedzīvotāji, kuri 
pieslēgti uzlabotai 
ūdensapgādei 

RKI 31 – Jaunbūvēto vai 
nostiprināto notekūdeņu 
savākšanas tīklu garums

RKR 42 – Iedzīvotāji, kuri 
pieslēgti vismaz otrējai 
notekūdeņu attīrīšanai

RKI 32 – Jaunās vai 
modernizētās notekūdeņu 
attīrīšanas jaudas

RKR 43 – Ūdens zudumi

RKR 44 – Pienācīgi 
attīrīti notekūdeņi
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RKR 45 — Enerģijas un 
izejmateriālu atgūšana 
no notekūdeņiem

RKR 45a – Radītie 
sadzīves atkritumi

RKR 45b – Radītie 
atkritumu atlikumi

RKI 34 – Papildu jauda 
atkritumu rašanās 
novēršanai un atkritumu 
reciklēšanai

RKR 46 – Iedzīvotāji, 
kuriem pieejamas 
atkritumu reciklēšanas 
iekārtas un nelielas 
ilgtspējīgas atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmas 

RKR 47 – Reciklētie 
atkritumi

RKR 48 – Reciklētie 
atkritumi, ko izmanto par 
izejvielām

RKR 49 – Atkārtoti 
izmantotie atkritumi

RKI 36 – Zaļās 
infrastruktūras platība, kas 
atbalstīta pilsētu teritorijās

RKR 50 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no gaisa 
kvalitātes pasākumiem

RKI 37 – Natura 2000 
teritoriju platība, ko 
aptver aizsardzības un 
atjaunošanas pasākumi 
saskaņā ar prioritārās 
rīcības plāniem

RKR 95 – Iedzīvotāji, 
kuriem ir piekļuve jaunai 
vai modernizētai zaļajai 
infrastruktūrai pilsētu 
teritorijās

RKI 99 – Platība ārpus 
Natura 2000 teritorijām, 
ko aptver aizsardzības un 
atjaunošanas pasākumi

RKR 51 – Iedzīvotāji, kuri 
gūst labumu no trokšņa 
samazināšanas 
pasākumiem

RKI 38 – Atbalstītā 
sanētās zemes platība

RKR 51a – Iedzīvotāji, 
kuri gūst labumu no 
gaismas piesārņojuma 
mazināšanas 
pasākumiem

RKI 39 – Uzstādītās gaisa 
piesārņojuma monitoringa 
sistēmas RKI 55 –
Jaunbūvēto tramvaja un 
metro līniju garums

RKR 52 – Sanētā zeme, 
ko izmanto apzaļumotām 
teritorijām, sociālajiem 
mājokļiem un 
ekonomiskām vai 
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kopienas darbībām

RKI 56 –
Rekonstruēto/modernizēt
o tramvaja un metro 
līniju garums

RKR 62 – Ar sabiedrisko 
transportu gadā 
pārvadāto pasažieru 
skaits

RKI 57 – Videi draudzīgs 
ritošais sastāvs, ko 
izmanto sabiedriskajā 
transportā

RKR 63 –
Jauno/modernizēto 
tramvaja un metro līniju
lietotāju skaits gadā

RKI 58 – Atbalstītā 
atdalītā 
veloinfrastruktūra

RKR 64 – Atdalītas 
veloinfrastruktūras 
lietotāju skaits gadā

RKI 59 – Atbalstītā 
alternatīvo degvielu 
infrastruktūra 
(uzpildes/uzlādes punkti)

RKR 64a – Aplēstās 
novērstās siltumnīcefekta 
gāzu (SEG) emisijas

RKI 60 – Pilsētas ar 
jaunām vai 
modernizētām 
digitalizētām pilsētas 
transporta sistēmām

RKI 60a – Elektrisko 
transportlīdzekļu ātras 
uzlādes punktu skaits

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 3. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3)

3. Ciešāk savienota 
Eiropa, uzlabojot 
mobilitāti un reģionālo 
IKT savienotību

RKI 41 – Papildu 
mājsaimniecības ar ļoti 
augstas veiktspējas 
platjoslas pieslēgumu

RKR 53 –
Mājsaimniecības, kas 
abonē platjoslas 
pieslēgumu ļoti augstas 
veiktspējas tīklam

RKI 42 – Papildu 
uzņēmumi ar ļoti augstas 
veiktspējas platjoslas 
pieslēgumu

RKR 54 – Uzņēmumi, kas 
abonē platjoslas 
pieslēgumu ļoti augstas 
veiktspējas tīklam
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RKI 43 – Atbalstīto jauno 
autoceļu garums – TEN-
T1

RKR 55 – Jaunuzbūvēto, 
rekonstruēto vai 
modernizēto autoceļu 
lietotāji 

RKI 44 – Atbalstīto jauno 
autoceļu garums – cits

RKR 56 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
autoceļu infrastruktūras

RKI 45 – Rekonstruēto 
vai modernizēto autoceļu 
garums – TEN-T

RKR 101 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
dzelzceļa infrastruktūras

RKI 46 – Rekonstruēto 
vai modernizēto autoceļu 
garums – cits

RKI 47 – Atbalstīto jauno 
sliežu ceļu garums –
TEN-T

RKR 57 – Ekspluatācijā 
esošo Eiropas Dzelzceļa 
satiksmes vadības 
sistēmas standartiem 
atbilstošo sliežu ceļu 
garums

RKI 48 – Atbalstīto jauno 
sliežu ceļu garums – cits

RKR 58 – Pa 
atbalstītajiem sliežu 
ceļiem gadā pārvadāto 
pasažieru skaits

RKI 49 – Rekonstruēto 
vai modernizēto sliežu 
ceļu garums – TEN-T

RKR 59 – Pa dzelzceļu 
pārvadātās kravas

RKI 50 – Rekonstruēto 
vai modernizēto sliežu 
ceļu garums – cits

RKR 60 – Pa iekšējiem 
ūdensceļiem pārvadātās 
kravas

RKI 51 – Jauno vai 
modernizēto iekšējo 
ūdensceļu garums – TEN-
T

RKI 52 – Jauno vai 
modernizēto iekšējo 
ūdensceļu garums – cits

RKI 53 – Jaunas vai 
modernizētas dzelzceļa 
stacijas un iekārtas

RKI 54 – Jauni vai 
modernizēti intermodālie 
savienojumi

RKI 100 – Atbalstīto ostu 
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skaits

RKI 55 – Jauno tramvaja 
un metro līniju garums

RKR 62 – Ar sabiedrisko 
transportu gadā 
pārvadāto pasažieru 
skaits 

RKI 56 –
Rekonstruēto/modernizēt
o tramvaja un metro 
līniju garums

RKR 63 –
Jauno/modernizēto 
tramvaja un metro līniju 
lietotāju skaits gadā

RKI 57 – Videi draudzīgs 
ritošais sastāvs, ko 
izmanto sabiedriskajā 
transportā

RKR 64 – Atdalītas 
veloinfrastruktūras 
lietotāju skaits gadā

RKI 58 – Atbalstītā 
atdalītā 
veloinfrastruktūra

RKI 59 – Atbalstītā 
alternatīvo degvielu 
infrastruktūra 
(uzpildes/uzlādes punkti)

RKI 60 – Pilsētas ar 
jaunām vai 
modernizētām 
digitalizētām pilsētas 
transporta sistēmām

_______________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par 
Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 
661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.).

Grozījums

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3)

3. Ciešāk savienota 
Eiropa, uzlabojot 
mobilitāti un reģionālo 
IKT savienotību

RKI 41 – Papildu 
mājsaimniecības ar ļoti 
augstas veiktspējas 
platjoslas pieslēgumu

RKR 53 –
Mājsaimniecības, kas 
abonē platjoslas 
pieslēgumu ļoti augstas 
veiktspējas tīklam

RKI 42 – Papildu 
uzņēmumi ar ļoti augstas 
veiktspējas platjoslas 
pieslēgumu

RKR 54 – Uzņēmumi, kas 
abonē platjoslas 
pieslēgumu ļoti augstas 
veiktspējas tīklam
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RKI 43 – Atbalstīto jauno 
autoceļu garums – TEN-
T1

RKR 55 – Jaunuzbūvēto, 
rekonstruēto vai 
modernizēto autoceļu 
lietotāji 

RKI 44 – Atbalstīto jauno 
autoceļu garums – cits

RKR 56 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
autoceļu infrastruktūras

RKI 45 – Rekonstruēto 
vai modernizēto autoceļu 
garums – TEN-T

RKR 101 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
dzelzceļa infrastruktūras

RKI 46 – Rekonstruēto 
vai modernizēto autoceļu 
garums – cits

RKI 47 – Atbalstīto jauno 
sliežu ceļu garums –
TEN-T

RKR 57 – Ekspluatācijā 
esošo Eiropas Dzelzceļa 
satiksmes vadības 
sistēmas standartiem 
atbilstošo sliežu ceļu 
garums 

RKI 48 – Atbalstīto jauno 
sliežu ceļu garums – cits

RKR 58 – Pa 
atbalstītajiem sliežu 
ceļiem gadā pārvadāto 
pasažieru skaits

RKI 49 – Rekonstruēto 
vai modernizēto sliežu 
ceļu garums – TEN-T

RKR 59 – Pa dzelzceļu 
pārvadātās kravas

RKI 50 – Rekonstruēto 
vai modernizēto sliežu 
ceļu garums – cits

RKR 60 – Pa iekšējiem 
ūdensceļiem pārvadātās 
kravas

RKI 51 – Jauno vai 
modernizēto iekšējo 
ūdensceļu garums – TEN-
T

RKI 52 – Jauno vai 
modernizēto iekšējo 
ūdensceļu garums – cits

RKI 53 – Jaunas vai 
modernizētas dzelzceļa 
stacijas un iekārtas

RKI 54 – Jauni vai 
modernizēti intermodālie 
savienojumi

RKI 100 – Atbalstīto ostu 
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skaits

svītrots svītrots

_______________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par 
Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 
661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 4. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3)

4. Sociālāka Eiropa, 
īstenojot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru

RKR 61 – Bezdarbnieki 
gadā, kurus apkalpo 
uzlaboti nodarbinātības 
dienesti (kapacitāte)

RKR 65 – Darba 
meklētāji, kuri gadā 
izmanto atbalstīto 
nodarbinātības dienestu 
pakalpojumus

RKI 63 – Izveidotās 
pagaidu uzņemšanas 
infrastruktūras ietilpība

RKR 66 – Uzbūvētās vai 
renovētās pagaidu 
uzņemšanas 
infrastruktūras 
izmantojuma līmenis 

RKI 64 – Atjaunoto 
mājokļu ietilpība –
migranti, bēgļi un 
personas, kas saņēmušas 
starptautisko aizsardzību, 
vai uz to pieteikušās

RKR 67 – Atjaunoto 
mājokļu izmantojuma 
līmenis – migranti, bēgļi 
un personas, kas 
saņēmušas starptautisko 
aizsardzību, vai uz to 
pieteikušās

RKI 65 – Atjaunoto 
mājokļu ietilpība – cits

RKR 68 – Atjaunoto 
mājokļu izmantojuma 
līmenis – cits

RKI 66 – Atbalstītās 
bērnu aprūpes 
infrastruktūras (jauna vai 
modernizēta) klašu telpu 
ietilpība

RKR 70 – Atbalstīto 
bērnu aprūpes 
infrastruktūru izmantojušo 
bērnu skaits gadā

RKI 67 – Atbalstītās 
izglītības infrastruktūras 

RKR 71 – Atbalstīto
izglītības infrastruktūru 
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(jauna vai modernizēta) 
klašu telpu ietilpība

izmantojušo 
skolēnu/studentu skaits 
gadā

RKI 69 – Atbalstītās 
veselības aprūpes 
infrastruktūras kapacitāte

RKR 72 – Cilvēki, kam ir 
piekļuve uzlabotiem 
veselības aprūpes 
pakalpojumiem 

RKI 70 – Atbalstītās 
sociālās infrastruktūras 
(neskaitot mājokļus) 
kapacitāte

RKR 73 – Atbalstīto 
veselības aprūpes iestāžu 
izmantojušo cilvēku skaits 
gadā

RKR 74 – Atbalstīto 
sociālās aprūpes iestāžu 
izmantojušo cilvēku skaits 
gadā

RKR 75 – Vidējais 
reaģēšanas laiks ārkārtas 
medicīniskās palīdzības 
sniegšanai atbalstītajā 
teritorijā

Grozījums

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3)

4. Sociālāka Eiropa, 
īstenojot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru

RKR 61 – Bezdarbnieki 
gadā, kurus apkalpo 
uzlaboti nodarbinātības 
dienesti (kapacitāte)

RKR 65 – Darba 
meklētāji, kuri gadā 
izmanto atbalstīto 
nodarbinātības dienestu 
pakalpojumus

RKI 63 – Izveidotās 
pagaidu uzņemšanas 
infrastruktūras ietilpība

RKR 66 – Uzbūvētās vai 
renovētās pagaidu 
uzņemšanas 
infrastruktūras 
izmantojuma līmenis

RKI 64 – Atjaunoto 
mājokļu ietilpība –
migranti, bēgļi un 
personas, kas saņēmušas 
starptautisko aizsardzību, 
vai uz to pieteikušās

RKR 67 – Atjaunoto 
mājokļu izmantojuma 
līmenis – migranti, bēgļi 
un personas, kas 
saņēmušas starptautisko 
aizsardzību, vai uz to 
pieteikušās

RKI 65 – Atjaunoto 
mājokļu ietilpība – cits

RKR 68 – Atjaunoto 
mājokļu izmantojuma 
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līmenis – cits

RKI 66 – Atbalstītās 
bērnu aprūpes 
infrastruktūras (jauna vai 
modernizēta) klašu telpu 
ietilpība

RKR 70 – Atbalstīto
bērnu aprūpes 
infrastruktūru izmantojušo 
bērnu skaits gadā

RKI 67 – Atbalstītās 
izglītības infrastruktūras 
(jauna vai modernizēta) 
klašu telpu ietilpība

RKR 71 – Atbalstīto 
izglītības infrastruktūru 
izmantojušo 
skolēnu/studentu skaits 
gadā

RKI 69 – Atbalstītās 
veselības aprūpes 
infrastruktūras kapacitāte 
un pieejamība un 
inovatīvu veselības 
aprūpes tehnoloģiju
kapacitāte un pieejamība

RKR 72 – Cilvēki, kam ir 
piekļuve uzlabotiem 
veselības aprūpes 
pakalpojumiem 

RKI 70 – Atbalstītās 
sociālās infrastruktūras 
(neskaitot mājokļus) 
kapacitāte un pieejamība

RKR 73 – Atbalstīto 
veselības aprūpes iestāžu 
izmantojušo cilvēku skaits 
gadā

RKR 74 – Atbalstīto 
sociālās aprūpes iestāžu 
izmantojušo cilvēku skaits 
gadā

RKR 75 – Vidējais 
reaģēšanas laiks ārkārtas 
medicīniskās palīdzības 
sniegšanai atbalstītajā 
teritorijā

RKR 75a — Cilvēki ar 
piekļuvi izpratnes 
veidošanai un slimību 
profilakses kampaņām

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. apakšvirsraksts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Politikas Konkrētais Izlaide Rezultāti
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mērķis mērķis

(1) (2) (3) (4)

4. Sociālāka 
Eiropa, 
īstenojot 
Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru

iv) Nodrošināt 
vienādu 
piekļuvi 
veselības 
aprūpei, 
tostarp 
primārajai 
aprūpei, 
attīstot 
infrastruktūru

PKI 20 – Jaunās 
vai modernizētās 
veselības aprūpes 
infrastruktūras 
kapacitāte 

RKR 19 – Iedzīvotāji, 
kam ir piekļuve 
uzlabotiem veselības 
aprūpes 
pakalpojumiem

Grozījums

Politikas 
mērķis

Konkrētais 
mērķis

Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3) (4)

4. Sociālāka 
Eiropa, 
īstenojot 
Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru

iv) Nodrošināt 
vienādu 
piekļuvi 
veselības 
aprūpei, 
tostarp 
primārajai 
aprūpei, 
attīstot 
infrastruktūru 
un ņemot vērā 
pacientu vai 
pacientu 
organizāciju 
noteiktās 
vajadzības

PKI 20 – Jaunās 
vai modernizētās 
veselības aprūpes 
infrastruktūras 
kapacitāte un 
pieejamība

RKR 19 – Iedzīvotāji, 
kam ir piekļuve 
uzlabotiem veselības 
aprūpes 
pakalpojumiem
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