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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot kopīgus noteikumus par 
ERAF, ESF+, Kohēzijas fondu, EJZF, AMIF, IDF un BMVI, jo tas vienkāršos plānošanu 
valstu līmenī, izveidos spēcīgākas sinerģijas starp dažādiem finansēšanas instrumentiem un 
palielinās finansēšanas pārredzamību.

Saskaņā ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas pilnvarām atzinuma sagatavotājs 
grozījumos galveno uzmanību pievērsīs noteikumiem, kuri attiecas uz AMIF, IDF un BMVI
(tieslietu un iekšlietu fondiem). Tā kā Komisijas priekšlikumā ne vienmēr ir skaidri formulēta 
tā piemērošanas joma, atzinuma sagatavotājs ir iesniedzis grozījumus, lai precizētu, kuras 
teksta daļas attiecas vai neattiecas uz tieslietu un iekšlietu fondiem. Turklāt viņš precizē, ka 
konkrētu fondu regulu noteikumi nevar būt tikai KNR noteikumu papildinājums, bet pretrunu 
gadījumā tiem jābūt prioritāriem ("lex specialis derogat lex generalis"). 

Atzinuma sagatavotājs ierosina dokumenta tekstu grozīt šādi:

 Patvēruma un migrācijas fonda nosaukumā iekļaut vārdu "integrācijas" (regulas 
nosaukums, 1. pants), un abreviatūru "AMF" visā tekstā nomainīt uz "AMIF";

 atsaucēs pievienot atsauci uz Pamattiesību hartu, jo tā ir obligāti jāievēro visām ES 
struktūrām un iestādēm, kā arī valstu iestādēm, īstenojot ES tiesību aktus; 

 apsvērumos precizēt, ka tehnisko atbalstu pēc Komisijas iniciatīvas var izmantot, lai 
paziņotu Savienības fondu finansēto darbību rezultātus un pievienoto vērtību;

 2. pantā jēdziena "attiecīgie konkrētai valstij adresētie ieteikumi" definīcijā iekļaut 
izvērtēšanu, ko veic saskaņā ar Šengenas izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu;

 6. pantā pievienot reģionālās pašvaldības un prasību ziņot Eiropas Parlamentam un 
Padomei par apspriešanos attiecībā uz programmas īstenošanu;

 17. pantā svītrot prasību pamatot ārkārtas palīdzību un konkrētas darbības, jo šo veidu 
finansējums tiek izmaksāts ad hoc gadījumos un tāpēc to nevar plānot;

 termiņu, kurā Komisijai ir jāizskata un jāapstiprina programmas grozījumi (19. pants), 
saīsināt, lai pielīdzinātu to pašreizējai kārtībai;

 31. pantā paredzēto vienotas likmes finansējumu tehniskajai palīdzībai noteikt katrai 
dalībvalstij, to saskaņojot ar Komisiju un nosakot 7 % maksimālo procentu likmi; 

 attiecībā uz tieslietu un iekšlietu fondiem 34. pantā pievienot prasību uzraudzības 
komiteju darbā iesaistīt attiecīgās decentralizētās ES aģentūras;

 noteikt, ka plānošanas periodā jāorganizē vismaz trīs sanāksmes, lai izvērtētu AMIF, 
BMVI un IDF īstenošanu (36. pants);

 lai informētu par ES fondu finansētajiem paraugprojektiem, dalībvalstīm prasīt 
informāciju par šādiem projektiem iekļaut savā vienotajā tīmekļa portālā (41. pants);

 noteikt, ka informācijas apmaiņai starp saņēmējiem un programmas iestādēm jānotiek 
elektroniski no 2022. gada, nevis no 2023. gada (63. pants).
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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas 
fondu un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un finanšu 
noteikumus attiecībā uz tiem un uz 
Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās 
drošības fondu un Robežu pārvaldības un 
vīzu instrumentu

ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas 
fondu un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un finanšu 
noteikumus attiecībā uz tiem un uz
Patvēruma, migrācijas un integrācijas
fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentu

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
-1. norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 3. un 5. pantu,

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.a norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1.b norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu,

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Demogrāfiski traucēkļi būtu 
jānovērš, saskaņoti rīkojoties visām 
Savienības, valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm un īstenojot 
pielāgošanās stratēģijas, kas atspoguļo 
vietējos un reģionālos apstākļus un 
nodrošina efektīvu daudzlīmeņu 
pārvaldību gan šo īpašo rīcībpolitiku, 
kuras ir vērstas uz noteiktiem reģioniem, 
struktūrā, gan īstenošanā. Būtu 
jānodrošina vispusīgāka pieeja 
demogrāfiskiem traucēkļiem un 
saistītajām izmaiņām, labāk koordinējot 
Savienības instrumentus, it īpaši kopējo 
lauksaimniecības politiku (KLP), ESI 
fondus, tostarp Kohēzijas fondu, Eiropas 
teritoriālo sadarbību, Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu (ESIF) un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai turpinātu pilnveidot to, ka
koordinēti un saskaņoti tiek apgūti dalītā 

(2) Lai vairāk koordinētu, saskaņotu, 
vienkāršotu un pilnveidotu to, kā
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pārvaldībā īstenotie Savienības fondi, proti, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
("ERAF"), Eiropas Sociālais fonds Plus 
("ESF+"), Kohēzijas fonds, un dalītā 
pārvaldībā finansētie pasākumi, ko īsteno 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fonds ("EJZF"), Patvēruma un migrācijas
fonds ("AMIF"), Iekšējās drošības fonds 
("IDF") un Integrētās robežu pārvaldības 
fonds ("BMVI"), pamatojoties uz LESD 
322. pantu, visiem šiem fondiem ("fondi") 
būtu jānosaka finanšu noteikumi, skaidri 
norādot attiecīgo noteikumu piemērošanas 
jomu. Turklāt, pamatojoties uz LESD 
177. pantu, būtu jānosaka kopīgi 
nosacījumi, kas aptver ERAF, ESF+, 
Kohēzijas fonda un EJZF rīcībpolitikas 
noteikumus.

koordinēti un saskaņoti tiek apgūti dalītā 
pārvaldībā īstenotie Savienības fondi, proti, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
("ERAF"), Eiropas Sociālais fonds Plus 
("ESF+"), Kohēzijas fonds, un dalītā 
pārvaldībā finansētie pasākumi, ko īsteno 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fonds ("EJZF"), Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fonds ("AMIF"), Iekšējās 
drošības fonds ("IDF") un Integrētās 
robežu pārvaldības fonds ("BMVI"), 
pamatojoties uz LESD 322. pantu, visiem 
šiem fondiem ("fondi") būtu jānosaka 
finanšu noteikumi, skaidri norādot attiecīgo 
noteikumu piemērošanas jomu. Turklāt, 
pamatojoties uz LESD 177. pantu, būtu 
jānosaka kopīgi nosacījumi, kas aptver 
ERAF, ESF+, Kohēzijas fonda un EJZF 
rīcībpolitikas noteikumus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ņemot vērā katra fonda specifiku, 
īpašie noteikumi, kas piemērojami katram 
fondam un ERAF atbalstītajam mērķim 
"Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg), 
būtu jānosaka atsevišķās regulās 
("konkrētu fondu regulās"), papildinot šī
regulas noteikumus.

(3) Ņemot vērā katra fonda specifiku, 
īpašie noteikumi, kas piemērojami katram 
fondam un ERAF atbalstītajam mērķim 
"Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg), 
būtu jānosaka atsevišķās regulās 
("konkrētu fondu regulās"), papildinot šīs
regulas noteikumus. Pretrunīgu 
noteikumu gadījumā prioritāriem 
vajadzētu būt katra konkrētā fonda 
regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tālākajiem reģioniem un 
mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem būtu 

(4) Perifērajiem un tālākajiem 
reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu 
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jāparedz īpaši pasākumi un papildu 
finansējums atbilstoši LESD 349. pantam 
un 1994. gada Pievienošanās akta 
Protokola Nr. 6 2. pantam.

reģioniem būtu jāparedz īpaši pasākumi un 
papildu finansējums atbilstoši LESD 
349. pantam un 1994. gada Pievienošanās 
akta Protokola Nr. 6 2. pantam, lai 
palielinātu sociālo kohēziju.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, fondu apguvē 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 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. Fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā atbalstot mērķi 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 Savienības valsts 
atbalsta noteikumiem, kas noteikti LESD 

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu ("Harta"), fondu 
apguvē būtu jāievēro horizontālie principi
un vērtības, 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 jānodrošina pieejamība 
saskaņā ar konvencijas 9. pantu un saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem, ar kuriem 
saskaņo produktu un pakalpojumu 
pieejamības prasības. Fondu finansētajām 
darbībām būtu jāpalīdz novērst 
nevienlīdzību, veicināt sieviešu un vīriešu 
līdztiesību, kā arī apkarot dažādu iemeslu 
motivētu diskrimināciju, cita starpā
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ādas krāsas vai sociālās 
izcelsmes, ģenētisko iezīmju, reliģijas vai 
pārliecības, politisko vai citu uzskatu, 
piederības pie nacionālas minoritātes, 
īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma 
vai seksuālās orientācijas dēļ. No fonda
līdzekļiem nevajadzētu atbalstīt 
pasākumus, kas veicina jebkādu 
segregāciju vai sociālo atstumtību. Fondu 
mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties uz 
ilgtspējīgu attīstību un Savienībai atbalstot 
mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti un cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, kā noteikts LESD 11. pantā 
un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā 
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107. un 108. pantā. principu "piesārņotājs maksā". Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus integritāti, 
nodrošina, ka darbības, no kurām labumu 
gūst uzņēmumi, ir saderīgas ar Savienības 
valsts atbalsta noteikumiem, kas noteikti 
LESD 107. un 108. pantā. Lai ikvienam 
nodrošinātu labāku un ilgtspējīgāku 
nākotni, fondu atbalsts ir jāorientē uz 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
paredzētajiem principiem un ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, kurus nosaka 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
programmu 2030. gadam un kurus 
Savienība un tās dalībvalstis ir apņēmušās 
sasniegt. Fondi būtu jāizmanto arī 
nabadzības izskaušanai Savienībā. 
Apgūstot fondus, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina konsekvence, saskaņotība un 
sinerģijas ar minētajiem principiem un 
mērķiem, ņemot vērā vietējos un 
reģionālos izaicinājumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) ANO Konvencijā par bērna 
tiesībām noteikto bērna tiesību 
veicināšana ir skaidrs Savienības politikas 
mērķis (LES 3. pants). Savienībai un 
dalībvalstīm fondi būtu pienācīgi 
jāizmanto, lai atbalstītu darbības, kas 
veicina efektīvas intervences, kuras palīdz 
īstenot bērnu tiesības.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Saskaņā ar Regulu xxx/xxx 
Savienībai būtu jāīsteno pasākumi, lai 
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aizsargātu savu budžetu vispārēju kādas 
dalībvalsts tiesiskuma nepilnību 
gadījumā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Daļa no Savienības budžeta, kas 
piešķirts fondiem, Komisijai būtu jāizpilda 
dalītā pārvaldībā ar dalībvalstīm saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) [jaunās Finanšu regulas 
numurs]12 ("Finanšu regula"). Tāpēc, 
apgūstot dalītā pārvaldībā īstenotos fondus, 
Komisijai un dalībvalstīm būtu jāievēro 
principi, kas norādīti Finanšu regulā, 
piemēram, pareiza finanšu pārvaldība, 
pārredzamība un nediskriminācija.

(10) Daļa no Savienības budžeta, kas 
piešķirts fondiem, Komisijai būtu jāizpilda 
dalītā pārvaldībā ar dalībvalstīm saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) [jaunās Finanšu regulas 
numurs]12 ("Finanšu regula"). Tāpēc, 
apgūstot dalītā pārvaldībā īstenotos fondus, 
Komisijai un dalībvalstīm būtu jāievēro 
principi, kas norādīti Finanšu regulā, 
piemēram, budžeta precizitāte, pareiza 
finanšu pārvaldība, pārredzamība un 
nediskriminēšana. Dalībvalstīm 
nevajadzētu papildus izvirzīt noteikumus, 
kas atbalsta saņēmējiem apgrūtinātu 
fondu izmantošanu.

_________________ _________________

12 OV L […], […], […]. lpp. 12 OV L […], […], […]. lpp.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Fondu apguvē galvenais elements 
ir partnerības princips, kas balstās uz 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju un 
nodrošina pilsoniskās sabiedrības un 
sociālo partneru iesaistīšanos. Lai 
nodrošinātu partnerības organizēšanas 
nepārtrauktību, būtu jāturpina piemērot 
Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 
Nr. 240/201413.

(11) Fondu apguvē svarīgs elements ir 
partnerības princips, kas balstās uz 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju un 
attiecīgi nodrošina kompetento reģionālo 
un vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvības struktūru, nevalstisko 
organizāciju un ekonomisko un sociālo 
partneru iesaistīšanos. AMIF un BMVI 
vajadzībām dalībvalstīm būtu arī 
jānodrošina, ka partnerībā tiek iesaistītas 
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attiecīgas starptautiskās organizācijas. Lai 
nodrošinātu partnerības organizēšanas 
nepārtrauktību, būtu jāturpina piemērot 
Komisijas Deleģēto regulu (ES) 
Nr. 240/201413.

__________________ __________________

13 Komisijas 2014. gada 7. janvāra 
Deleģētā regula (ES) Nr. 240/2014 par 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem (OV 
L 74, 14.3.2014., 1. lpp.).

13 Komisijas 2014. gada 7. janvāra 
Deleģētā regula (ES) Nr. 240/2014 par 
Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz 
partnerību saistībā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem (OV 
L 74, 14.3.2014., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienības mērogā Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir pamats, kas nosaka valstu 
reformu prioritātes un uzrauga to 
īstenošanu. Dalībvalstis izstrādā savas 
valsts daudzgadu investīciju stratēģijas, kas 
atbalsta minētās reformu prioritātes. 
Minētās stratēģijas līdz ar ikgada valsts 
reformu programmām būtu jāiesniedz, lai 
izklāstītu un koordinētu prioritāros 
investīciju projektus, kas jāatbalsta ar 
valsts un Savienības finansējumu. Tām arī 
vajadzētu kalpot tam, lai Savienības 
finansējums tiktu izmantots saskaņoti un 
lai maksimāli palielinātu finansiālā atbalsta 
pievienoto vērtību, kas jāsaņem jo īpaši no 
fondiem, Eiropas investīciju stabilizācijas 
funkcijas un InvestEU.

(12) Savienības mērogā Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir valsts reformu prioritāšu 
noteikšanas un to īstenošanas 
uzraudzības pamats. Dalībvalstis izstrādā 
savas valsts daudzgadu investīciju 
stratēģijas, kas atbalsta minētās reformu 
prioritātes. Minētās stratēģijas līdz ar 
ikgada valsts reformu programmām būtu 
jāiesniedz, lai izklāstītu un koordinētu 
prioritāros investīciju projektus, kas 
jāatbalsta ar valsts un Savienības 
finansējumu. Tām arī vajadzētu kalpot tam, 
lai Savienības finansējums tiktu izmantots 
saskaņoti un lai maksimāli palielinātu 
finansiālā atbalsta pievienoto vērtību, kas 
jāsaņem jo īpaši no fondiem, Eiropas 
investīciju stabilizācijas funkcijas un 
InvestEU. Šīm stratēģijām būtu jāatbilst 
arī citiem Savienības fondiem, 
programmām un instrumentiem, 
piemēram, ES programmai attiecībā uz 
romu integrācijas valsts stratēģijām pēc 
2020. gada.

Grozījums Nr. 15
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu vajadzīgos 
priekšnosacījumus fondu piešķirtā 
Savienības atbalsta rezultatīvai un efektīvai
izmantošanai, būtu jāizveido ierobežots 
veicinošo nosacījumu saraksts, kā arī īss un 
izsmeļošs to novērtējuma objektīvo 
kritēriju kopums. Katrs veicinošais 
nosacījums būtu jāsaista ar konkrētu mērķi 
un automātiski jāpiemēro gadījumos, kad 
konkrētais mērķis ir atlasīts atbalsta 
saņemšanai. Ja šie nosacījumi nav izpildīti, 
izdevumi attiecībā uz darbībām, kas 
saistītas ar attiecīgajiem konkrētajiem 
mērķiem, maksājuma pieteikumos nebūtu 
jāiekļauj. Lai nodrošinātu labvēlīgu 
investīciju sistēmu, regulāri būtu jāuzrauga 
veicinošo nosacījumu turpmākā izpilde. Ir 
arī svarīgi nodrošināt, ka atbalstam 
atlasītās darbības tiek īstenotas saskaņā ar 
ieviestajām stratēģijām un plānošanas 
dokumentiem, kas ir izpildīto veicinošo 
nosacījumu pamatā, tādējādi nodrošinot, ka 
visas līdzfinansētās darbības atbilst 
Savienības politikas satvaram.

(17) Lai nodrošinātu vajadzīgos 
priekšnosacījumus fondu piešķirtā 
Savienības atbalsta nediskriminējošai, 
iekļaujošai, rezultatīvai, efektīvai un 
pārredzamai izmantošanai, kas var arī 
palīdzēt atjaunot Savienības iedzīvotāju 
uzticību Savienībai un tās darbībām, būtu 
jāizveido ierobežots veicinošo nosacījumu 
saraksts, kā arī īss un izsmeļošs to 
novērtējuma objektīvo kritēriju kopums. 
Katrs veicinošais nosacījums būtu jāsaista 
ar konkrētu mērķi un automātiski 
jāpiemēro gadījumos, kad konkrētais 
mērķis ir atlasīts atbalsta saņemšanai. Ja šie 
nosacījumi nav izpildīti, izdevumi attiecībā 
uz darbībām, kas saistītas ar attiecīgajiem 
konkrētajiem mērķiem, maksājuma 
pieteikumos nebūtu jāiekļauj. Lai 
nodrošinātu labvēlīgu investīciju sistēmu, 
regulāri būtu jāuzrauga veicinošo 
nosacījumu turpmākā izpilde. Ir arī svarīgi 
nodrošināt, ka atbalstam atlasītās darbības 
tiek īstenotas saskaņā ar ieviestajām 
stratēģijām un plānošanas dokumentiem, 
kas ir izpildīto veicinošo nosacījumu 
pamatā, tādējādi nodrošinot, ka visas 
līdzfinansētās darbības atbilst Savienības 
politikas satvaram.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ir jānosaka kopīgas prasības 
attiecībā uz programmu saturu, ņemot vērā 
katra fonda īpašās iezīmes. Šīs kopīgās 
prasības var papildināt ar konkrēta fonda 
noteikumiem. Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) [XXX]15 ("ETS 
regula") būtu jānosaka īpaši noteikumi par 

(21) Lai atvieglotu programmu 
sagatavošanu valstu līmenī un palielinātu 
pārredzamību un pārskatatbildību, 
programmu komponenti ir pēc iespējas 
jāsaskaņo. Tādēļ šajā regulā būtu
jānosaka kopīgas prasības attiecībā uz 
programmu saturu, ņemot vērā katra fonda 
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to programmu saturu, uz kurām attiecas 
mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība" 
(Interreg).

īpašās iezīmes, un jāizstrādā veidnes, jo 
īpaši programmām, kuras atbalsta ERAF 
(mērķis "Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei"), ESF+, Kohēzijas fonds un 
EJZF, kā arī programmām, ko atbalsta 
AMIF, BMVI un IDF. Kopīgās prasības 
var papildināt ar noteikumiem par 
konkrētiem fondiem. Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) [XXX]15 ("ETS 
regula") būtu jānosaka īpaši noteikumi par 
to programmu saturu, uz kurām attiecas 
mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība" 
(Interreg).

__________________ __________________

15 Regula (ES) [...] par īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz mērķi "Eiropas 
teritoriālā sadarbība" (Interreg), ko atbalsta 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 
ārējās finansēšanas instrumentiem (OV L 
[…], […], […]. lpp.).

15 Regula (ES) [...] par īpašiem
noteikumiem attiecībā uz mērķi "Eiropas 
teritoriālā sadarbība" (Interreg), ko atbalsta 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 
ārējās finansēšanas instrumentiem (OV L 
[…], […], […]. lpp.).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai labāk mobilizētu potenciālu 
vietējā līmenī, ir jāstiprina un jāveicina 
SVVA. Tajā būtu jāņem vērā vietējās 
vajadzības un potenciāls, kā arī attiecīgās 
sociālās un kultūras īpatnības, un būtu 
jāparedz strukturālas pārmaiņas, jāuzlabo 
sabiedrības spējas un jāstimulē inovācija. 
Lai īstenotu vietējās attīstības stratēģijas, 
būtu jāstiprina cieša sadarbība un integrēta 
fondu izmantošana. Principā pienākums 
izstrādāt un īstenot SVVA stratēģijas būtu 
jāuzņemas vietējām rīcības grupām, kas 
pārstāv sabiedrības intereses. Lai attiecībā 
uz SVVA stratēģijām veicinātu koordinētu 
atbalstu no dažādiem fondiem un 
atvieglotu to apgūšanu, būtu jāveicina 
"galvenā fonda" pieejas izmantošana.

(24) Lai labāk mobilizētu potenciālu 
vietējā līmenī, ir jāstiprina un jāveicina 
SVVA. Tajā būtu jāņem vērā vietējās 
vajadzības un potenciāls, kā arī attiecīgās 
sociālās un kultūras īpatnības un būtu 
jāparedz strukturālas pārmaiņas, jāuzlabo 
sabiedrības spējas un jāstimulē inovācija
un pētniecība. Lai īstenotu vietējās 
attīstības stratēģijas, būtu jāstiprina cieša 
sadarbība un integrēta fondu izmantošana. 
Principā pienākums izstrādāt un īstenot 
SVVA stratēģijas būtu jāuzņemas vietējām 
rīcības grupām, kas pārstāv sabiedrības 
intereses. Lai attiecībā uz SVVA 
stratēģijām veicinātu koordinētu atbalstu 
no dažādiem fondiem un atvieglotu to 
apgūšanu, būtu jāveicina "galvenā fonda" 
pieejas izmantošana.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai pārbaudītu programmu 
veikumu, dalībvalstij būtu jāizveido 
uzraudzības komitejas. Attiecībā uz ERAF, 
ESF+ un Kohēzijas fondu gada īstenošanas 
ziņojumi būtu jāaizstāj ar ikgadēju 
strukturētu politikas dialogu, kura pamatā 
ir jaunākā informācija un dati par 
programmas īstenošanu, ko dalībvalsts 
darījusi pieejamus.

(27) Lai pārbaudītu programmu 
veikumu, dalībvalstij būtu jāizveido 
uzraudzības komitejas, kuru sastāvā būtu 
attiecīgie sociālie partneri, pilsoniskā 
sabiedrība, līdztiesības struktūras un 
neatkarīgas cilvēktiesību organizācijas. 
Svarīga ir pārredzamība un līdzsvarota 
pārstāvība, tādēļ ir jāaizsargā dzimumu
līdzsvars un pienācīga minoritāšu un citu 
atstumto grupu pārstāvība. Uzraudzības 
komitejas būtu jāapstiprina Komisijai. 
Attiecībā uz ERAF, ESF+ un Kohēzijas 
fondu gada īstenošanas ziņojumi būtu 
jāaizstāj ar ikgadēju strukturētu politikas 
dialogu, kura pamatā ir jaunākā 
informācija un dati par programmas 
īstenošanu, ko dalībvalsts darījusi 
pieejamus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Dalībvalstīm būtu jāizvērtē savas 
programmas, lai uzlabotu programmu 
izstrādes un īstenošanas kvalitāti. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāsagatavo izvērtēšanas 
plāns, kurā būtu jāiekļauj vidusposma 
izvērtējums attiecībā uz AMIF, BMVI un 
IDF. Turklāt dalībvalstīm līdz 2029. gada 
30. jūnijam būtu jāizvērtē katras 
programmas ietekme.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai atbalstītu saistīto programmu 
un aktivitāšu sagatavošanu nākamajam 
plānošanas periodam, Komisijai būtu 
jāveic fondu vidusposma novērtējums. 
Plānošanas perioda beigās Komisijai būtu 
jāveic fondu retrospektīvie izvērtējumi, 
kuros galvenā uzmanība būtu jāpievērš
fondu ietekmei.

(30) Lai atbalstītu saistīto programmu 
un aktivitāšu sagatavošanu nākamajam 
plānošanas periodam, Komisijai būtu 
jāveic fondu vidusposma izvērtējums. 
Plānošanas perioda beigās Komisijai būtu 
jāizvērtē fondu ietekme. Izvērtējumu 
rezultāti būtu jāpublicē, lai nodrošinātu 
pārredzamību un palielinātu iedzīvotāju 
uzticību Savienībai un tās iestādēm.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Vadošajām iestādēm būtu jāpublicē 
strukturēta informācija par atlasītajām 
darbībām un saņēmējiem tās programmas 
tīmekļa vietnē, kas sniedz atbalstu darbībai, 
vienlaikus ņemot vērā prasības par 
personas datu aizsardzību saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(ES) 2016/67917.

(32) Vadošajām iestādēm būtu jāpublicē 
strukturēta informācija par atlasītajām 
darbībām un saņēmējiem tās programmas 
tīmekļa vietnē, kas sniedz atbalstu darbībai, 
vienlaikus pilnībā ievērojot prasības par 
personas datu aizsardzību, kas noteiktas
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā
(ES) 2016/67917.

__________________ __________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu fondu 
rezultativitāti, taisnīgumu un ilgstošu 

(38) Lai nodrošinātu fondu inkluzivitāti, 
nediskriminējošu raksturu, rezultativitāti, 
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iedarbību, būtu jāievieš noteikumi, kas 
garantē, ka investīcijas infrastruktūrā vai 
ienesīgas investīcijas ir noturīgas un novērš 
to, ka fondus izmanto kā nepamatotas 
priekšrocības. Vadošajām iestādēm īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, lai, atlasot 
darbības, netiktu atbalstīta pārcelšana un 
lai nepamatoti izmaksātās summas par 
darbībām, kas neatbilst prasībai par 
ilglaicīgumu, tiktu uzskatītas par 
pārkāpumiem.

taisnīgumu un ilgstošu iedarbību, būtu 
jāievieš noteikumi, kas garantē, ka 
investīcijas infrastruktūrā vai ienesīgas 
investīcijas ir iekļaujošas, 
nediskriminējošas, noturīgas un novērš to, 
ka fondus izmanto kā nepamatotas 
priekšrocības. Vadošajām iestādēm īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, lai, atlasot 
darbības, netiktu atbalstīta pārcelšana un 
lai nepamatoti izmaksātās summas par 
darbībām, kas neatbilst prasībai par 
ilglaicīgumu, tiktu uzskatītas par 
pārkāpumiem. Svarīga ir visa procesa 
pārredzamība.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai nodrošinātu fondu 
rezultativitāti, taisnīgumu un ilgstošu 
iedarbību, būtu jāievieš noteikumi, kas 
garantē, ka investīcijas infrastruktūrā vai 
ienesīgas investīcijas ir noturīgas un novērš 
to, ka fondus izmanto kā nepamatotas 
priekšrocības. Vadošajām iestādēm īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, lai, atlasot 
darbības, netiktu atbalstīta pārcelšana un 
lai nepamatoti izmaksātās summas par 
darbībām, kas neatbilst prasībai par 
ilglaicīgumu, tiktu uzskatītas par 
pārkāpumiem.

(38) Lai nodrošinātu fondu 
rezultativitāti, efektivitāti, taisnīgumu un 
ilgstošu iedarbību, būtu jāievieš noteikumi, 
kas garantē, ka investīcijas infrastruktūrā 
vai ienesīgas investīcijas ir noturīgas un 
novērš to, ka fondus izmanto kā 
nepamatotas priekšrocības. Vadošajām 
iestādēm īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
tam, lai, atlasot darbības, netiktu atbalstīta 
pārcelšana un lai nepamatoti izmaksātās 
summas par darbībām, kas neatbilst 
prasībai par ilglaicīgumu, tiktu uzskatītas 
par pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Lai efektīvi cīnītos pret 
antičigānismu un nodrošinātu, ka romi 
var īstenot savu patieso potenciālu kā 
Savienības iedzīvotāji, ir vajadzīga 
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integrēta pieeja un vairākfondu 
programmu plānošana un īstenošana. 
Tādēļ ir svarīga ESF un ERAF-KF 
saderība un komplementaritāte — līdzīgi 
kā citu attiecīgo fondu, piemēram, 
ELFLA, programmas "Erasmus", 
"Radošā Eiropa", Tiesiskuma, tiesību un 
vērtību fonda utt., gadījumā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Pilnībā ievērojot piemērojamos 
valsts atbalsta un publiskā iepirkuma 
noteikumus, kas jau precizēti 2014.–
2020. gada plānošanas periodā, vadošajām 
iestādēm vajadzētu būt iespējai lemt par 
vispiemērotākajiem finanšu instrumentu 
īstenošanas variantiem, lai apmierinātu 
mērķa reģionu īpašās vajadzības.

(44) Pilnībā ievērojot piemērojamos 
valsts atbalsta un publiskā iepirkuma 
noteikumus, kas jau precizēti 2014.–
2020. gada plānošanas periodā, vadošajām 
iestādēm vajadzētu būt iespējai lemt par 
vispiemērotākajiem finanšu instrumentu 
īstenošanas variantiem, lai apmierinātu 
mērķa reģionu īpašās vajadzības un 
panāktu pēc iespējas pozitīvāku ietekmi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45a) Lai palielinātu pārskatatbildību un 
pārredzamību, Komisijai būtu 
jānodrošina sūdzību izskatīšanas sistēma, 
kas visiem iedzīvotājiem un 
ieinteresētajām personām ir pieejama 
visos programmu sagatavošanas un 
īstenošanas posmos, arī uzraudzības un 
izvērtēšanas posmā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
58. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Dalībvalstīm būtu arī jānovērš, 
jākonstatē un efektīvi jārisina pārkāpumi, 
tostarp saņēmēju veikta krāpšana. Turklāt 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 883/201318, Regulu (Euratom, EK) 
Nr. 2988/9519 un Regulu Nr. 2185/9620

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) var veikt administratīvu 
izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates 
uz vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi 
krāpšana, korupcija vai jebkāda cita 
nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/193921 Eiropas 
Prokuratūra var izmeklēt un ierosināt 
kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar 
Savienības finanšu intereses, kā paredzēts 
Direktīvā (ES) 2017/137122 par cīņu pret 
krāpšanu, kas skar Savienības finanšu 
intereses, izmantojot krimināltiesības. 
Dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai jebkura persona vai subjekts, 
kas saņem Savienības fondu līdzekļus, 
pilnībā sadarbojas Savienības finanšu 
interešu aizsardzībā, piešķir Komisijai, 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), Eiropas Prokuratūrai (EPPO ) un 
Eiropas Revīzijas palātai (ECA) 
nepieciešamās tiesības un piekļuvi un 
nodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir 
Savienības fondu apguvē iesaistītās trešās 
personas. Dalībvalstīm būtu jāziņo 
Komisijai par atklātajiem pārkāpumiem, 
tostarp krāpšanu, un par turpmākajiem 
pasākumiem, kā arī par turpmākajiem 
pasākumiem pēc OLAF izmeklēšanas.

(58) Dalībvalstīm būtu arī jānovērš, 
jākonstatē un efektīvi jārisina pārkāpumi, 
tostarp saņēmēju veikta krāpšana. Turklāt 
saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 883/201318, Regulu (Euratom, EK) 
Nr. 2988/9519 un Regulu Nr. 2185/9620

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) var veikt administratīvu 
izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates 
uz vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi 
krāpšana, korupcija vai jebkāda cita 
nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/193921 Eiropas 
Prokuratūra var izmeklēt un ierosināt 
kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar 
Savienības finanšu intereses, kā paredzēts 
Direktīvā (ES) 2017/137122 par cīņu pret 
krāpšanu, kas skar Savienības finanšu 
intereses, izmantojot krimināltiesības. 
Dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie 
pasākumi, lai jebkura persona vai subjekts, 
kas saņem Savienības fondu līdzekļus, 
pilnībā sadarbojas Savienības finanšu 
interešu aizsardzībā, piešķir Komisijai, 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), Eiropas Prokuratūrai (EPPO ) un 
Eiropas Revīzijas palātai (ECA) 
nepieciešamās tiesības un piekļuvi un 
nodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir 
Savienības fondu apguvē iesaistītās trešās 
personas. Dalībvalstīm būtu detalizēti 
jāziņo Komisijai par atklātajiem 
pārkāpumiem, tostarp krāpšanu, un par 
turpmākajiem pasākumiem, kā arī par 
turpmākajiem pasākumiem pēc OLAF 
izmeklēšanas un attiecīgā gadījumā par 
iemesliem, kādēļ pēc OLAF izmeklēšanām 
nav veikti turpmāki pasākumi. 
Dalībvalstīm, kas nav iesaistītas ciešākā 
sadarbībā EPPO izveidei, būtu detalizēti 
jāziņo Komisijai par kriminālvajāšanu 
atklāto krāpšanas lietu sakarā un 
attiecīgā gadījumā par sadarbību ar 
Eurojust lietās, kas nav EPPO 
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kompetencē.

_________________ _________________

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. septembra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, 
ko veic Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 
(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 
18.9.2013., 1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. septembra Regula (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, 
ko veic Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 
(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 
18.9.2013., 1. lpp.).

19 Padomes 1995. gada 18. decembra 
Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

19 Padomes 1995. gada 18. decembra 
Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par 
Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

20 Padomes 1996. gada 11. novembra 
Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

20 Padomes 1996. gada 11. novembra 
Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par 
pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 
15.11.1996., 2. lpp.).

21 Padomes 2017. gada 12. oktobra Regula 
(ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku 
sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) 
izveidei (OV L 283, 31.10.2017. 1. lpp.).

21 Padomes 2017. gada 12. oktobra Regula 
(ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku 
sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) 
izveidei (OV L 283, 31.10.2017. 1. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 5. jūlija Direktīva (ES) 
2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 5. jūlija Direktīva (ES) 
2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 

(70) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās ar visām ieinteresētajām 
pusēm, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
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ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 
ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) finanšu noteikumi, ko piemēro 
Eiropas Reģionālās attīstības fondam 
("ERAF"), Eiropas Sociālajam fondam 
Plus ("ESF+"), Kohēzijas fondam, Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondam 
("EJZF"), Patvēruma un migrācijas
fondam ("AMIF"), Iekšējās drošības 
fondam ("IDF") un Robežu pārvaldības un 
vīzu instrumentam ("BMVI") ("fondi");

(a) finanšu noteikumi, ko piemēro 
Eiropas Reģionālās attīstības fondam 
("ERAF"), Eiropas Sociālajam fondam 
Plus ("ESF+"), Kohēzijas fondam, Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondam 
("EJZF"), Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fondam ("AMIF"), Iekšējās 
drošības fondam ("IDF") un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentam 
("BMVI") ("fondi");

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) "attiecīgie konkrētai valstij 
adresētie ieteikumi" ir Padomes ieteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu attiecībā 
uz strukturālām problēmām, ko ir lietderīgi 
risināt, veicot daudzgadu investīcijas, kuras 
ietilpst fondu darbības jomā, kā noteikts 
konkrētu fondu regulās un attiecīgajos 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 

(1) "attiecīgie konkrētai valstij 
adresētie ieteikumi" ir Padomes ieteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu attiecībā 
uz strukturālām problēmām, ko ir lietderīgi 
risināt, veicot daudzgadu investīcijas, kuras 
ietilpst fondu darbības jomā, kā noteikts 
konkrētu fondu regulās, ieteikumi, kas 
izdoti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 
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[XX]. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) [jaunās Enerģētikas 
savienības pārvaldības regulas numurs];

Nr. 1053/20131a, un attiecīgie ieteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar [XX]. pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) [jaunās Enerģētikas savienības 
pārvaldības regulas numurs];

__________________

1a Padomes 2013. gada 7. oktobra Regula 
(ES) Nr. 1053/2013, ar ko izveido 
izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, 
lai pārbaudītu Šengenas acquis 
piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu 
komitejas lēmumu (1998. gada 
16. septembris), ar ko izveido Šengenas 
izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo 
komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.).

Pamatojums

Attiecas uz IDF.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) “dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšana" ir divējāda pieeja, kas 
nozīmē gan sistemātisku dzimumaspektu 
integrēšanu visos plānošanas un 
īstenošanas procesa posmos, gan 
konkrētas papildu darbības. Lai 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 
iekļautu dzimumu līdztiesības principu, 
var izmantot metodes dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanai budžeta 
plānošanā;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(a) viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas 
un viedas ekonomiskās pārmaiņas;

(a) viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas, 
ilgtspējīgas un viedas ekonomiskās 
pārmaiņas;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

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 
novēršanu un pārvaldību;

(b) zaļāka mazoglekļa Eiropa, veicinot 
dzīvotspējīgu vidi, tīru un taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu, "zaļas" un "zilas" 
investīcijas, aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku 
novēršanu un pārvaldību;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;

(d) sociālāka, ieļaujošāka un 
saskaņotāka Eiropa, īstenojot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un it īpaši cīnoties 
pret nevienlīdzību, nabadzību, sociālo 
atstumtību un bezdarbu;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, ar 
vietējo iniciatīvu palīdzību veicinot pilsētu, 
lauku un piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un 
integrētu attīstību.

(e) iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, ar 
vietējo iniciatīvu palīdzību veicinot pilsētu, 
lauku un piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un 
integrētu, kā arī līdzsvarotu attīstību.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei dalībvalstīs un reģionos, ko 
atbalsta no ERAF, ESF+ un Kohēzijas 
fonda; un

(a) investīcijas nodarbinātībai un 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
dalībvalstīs un reģionos, ko atbalsta no 
ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonda; un

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis katram fondam sniedz 
informāciju par atbalstu vides un 
klimatisko mērķu sasniegšanai, izmantojot 
metodoloģiju, kas pamatojas uz intervences 
veidiem. Minētā metodoloģija ietver 
konkrēta svēruma piešķiršanu sniegtajam 
atbalstam līmenī, kas atspoguļo, kādā 
apmērā šāds atbalsts sniedz ieguldījumu 
vides un klimatisko mērķu sasniegšanā. 
ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonda gadījumā 
svērums ir saistīts ar I pielikumā norādīto 
intervences veidu dimensijām un kodu 
svērumiem.

3. Dalībvalstis katram fondam laikus 
sniedz informāciju par atbalstu vides un 
klimatisko mērķu sasniegšanai, izmantojot 
metodoloģiju, kas pamatojas uz intervences 
veidiem. Minētā metodoloģija ietver 
konkrēta svēruma piešķiršanu sniegtajam 
atbalstam līmenī, kas atspoguļo, kādā 
apmērā šāds atbalsts sniedz ieguldījumu 
vides un klimatisko mērķu sasniegšanā. 
ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonda gadījumā 
svērums ir saistīts ar I pielikumā norādīto 
intervences veidu dimensijām un kodu 
svērumiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
koordināciju, papildināmību un 
saskaņotību starp fondiem un citiem 
Savienības instrumentiem, piemēram, 
reformu atbalsta programmu, t. sk., 
reformu īstenošanas instrumentu un 
tehniskā atbalsta instrumentu. Tās optimizē 

4. Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
koordināciju, papildināmību un 
saskaņotību starp fondiem un citiem 
Savienības instrumentiem, piemēram, 
reformu atbalsta programmu, t. sk., 
reformu īstenošanas instrumentu un 
tehniskā atbalsta instrumentu, ES 
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atbildīgo personu koordinācijas 
mehānismus, lai izvairītos no dublēšanās 
plānošanas un īstenošanas laikā.

programmu attiecībā uz romu integrācijas 
valsts stratēģijām pēc 2020. gada utt. Tās 
optimizē atbildīgo personu koordinācijas 
mehānismus, lai izvairītos no dublēšanās 
plānošanas un īstenošanas laikā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Vīriešu un sieviešu līdztiesība, 
vienlīdzīgas iespējas un nediskriminēšana

1. Visi KNR ietvertie fondi sagatavošanas, 
īstenošanas, uzraudzības un izvērtēšanas 
posmos nodrošina vīriešu un sieviešu 
līdztiesību. Visās programmas dimensijās 
un posmos būtu jāņem vērā 
dzimumaspekts.

2. Programma visos sagatavošanas, 
īstenošanas, uzraudzīšanas un 
izvērtēšanas posmos veicina arī 
vienlīdzīgas iespējas visiem un nepieļauj 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
seksuālās orientācijas vai dzimtiskās 
identitātes dēļ.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, vides partnerus, un 
struktūras, kas atbild par sociālās 
iekļaušanas, pamattiesību, personu ar 
invaliditāti tiesību, dzimumu līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu.

(c) attiecīgās struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, vides partnerus un 
struktūras, kas atbild par nabadzības 
izskaušanu un sociālās iekļaušanas, 
pamattiesību, personu ar invaliditāti 
tiesību, dzimumu līdztiesības un 
nediskriminēšanas veicināšanu, 
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piemēram, līdztiesības struktūras un 
neatkarīgas cilvēktiesību organizācijas;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a AMIF un BMVI vajadzībām 
dalībvalstis nodrošina, ka partnerībā tiek 
iesaistītas attiecīgas starptautiskās 
organizācijas.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar daudzlīmeņu 
pārvaldības principu dalībvalstis minētos 
partnerus iesaista partnerības nolīgumu 
sagatavošanā, kā arī visā programmu 
sagatavošanas un īstenošanas laikā, tostarp 
uzraudzības komiteju darbā saskaņā ar 
34. pantu.

2. Saskaņā ar daudzlīmeņu 
pārvaldības principu dalībvalstis minētos 
partnerus vienlīdzīgi iesaista partnerības 
nolīgumu sagatavošanā, kā arī visā 
programmu sagatavošanas, īstenošanas un 
izvērtēšanas laikā, tostarp uzraudzības 
komiteju darbā saskaņā ar 34. pantu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ar organizācijām, kas 
pārstāv partnerus Savienības līmenī, 
vismaz reizi gadā apspriežas par 
programmu īstenošanu.

4. Komisija ar organizācijām, kas 
pārstāv partnerus Savienības līmenī, 
vismaz reizi gadā apspriežas par 
programmu īstenošanu un ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par iznākumu.
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Pamatojums

Starptautisko organizāciju neiekļaušanas pamatojums: atzinuma sagatavotājs atzīst, ka 
starptautiskās organizācijas ir svarīgs AMIF apguvē, taču partnerības ir vērstas tieši uz 
“reģionālajām un vietējām iestādēm” (sk. pirmo teikumu). Piemērotāk šķiet starptautiskās 
organizācijas iesaistīt nevis partnerībās, bet konkrēto programmu sagatavošanā, kas attiecas 
uz visiem KNR aptvertajiem fondiem.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Pamattiesību ievērošana

Dalībvalstis un Komisija attiecīgo fondu 
apguvē nodrošina pamattiesību 
ievērošanu un atbilstību Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants

Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
nediskriminēšanas veicināšana

Dalībvalstis un Komisija tiecas izskaust 
nevienlīdzību un nodrošināt, ka 
programmu sagatavošanā un īstenošanā, 
tostarp attiecībā uz uzraudzību, ziņošanu 
un izvērtēšanu, tiek ņemta vērā un 
veicināta vīriešu un sieviešu līdztiesība, 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana 
un dzimumperspektīvas integrēšana. No 
fondiem neatbalsta pasākumus, kas 
veicina jebkāda veida segregāciju.

Grozījums Nr. 46
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) attiecībā uz katra fonda katru 
izvēlēto politikas mērķi — kopsavilkums 
par darbībām un pasākumiem līdztiesības, 
iekļaušanas un nediskriminēšanas 
garantēšanai (gan sociālajā, gan 
ģeogrāfiskajā ziņā);

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) darbības, kas ir veiktas, lai 
iesaistītu attiecīgos 6. pantā minētos 
partnerus;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts pārskata partnerības 
nolīgumu, ņemot vērā Komisijas 
sagatavotos apsvērumus.

3. Ja Komisija ir sagatavojusi 
apsvērumus, dalībvalsts pārskata 
partnerības nolīgumu un ņem vērā šos
apsvērumus.

Pamatojums

Ja Komisija nav sagatavojusi apsvērumus, pārskatīšana nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Šajā regulā izklāstīti priekšnosacījumi 
katra konkrētā mērķa rezultatīvai un 
efektīvai īstenošanai ("veicinošie 
nosacījumi").

Šajā regulā izklāstīti priekšnosacījumi 
katra konkrētā mērķa iekļaujošai, 
nediskriminējošai, rezultatīvai un efektīvai 
īstenošanai ("veicinošie nosacījumi").

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija trīs mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētās informācijas saņemšanas veic 
novērtējumu un informē dalībvalsti, ja tā 
piekrīt izpildei.

Komisija trīs mēnešu laikā pēc 3. punktā 
minētās informācijas saņemšanas veic 
novērtējumu un informē dalībvalsti par 
rezultātu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izlaides un rezultātu rādītāji, kas 
saistīti ar konkrētiem mērķiem, kuri 
noteikti konkrētu fondu regulās;

(a) verificējami un revidējami izlaides 
un rezultātu rādītāji, kas saistīti ar 
konkrētiem mērķiem, kuri noteikti 
konkrētu fondu regulās;

Pamatojums

Neatkarīgām trešām personām vajadzētu būt iespējai pārbaudīt un revidēt darbības rādītājus.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts šo metodoloģiju dara 
pieejamu pēc Komisijas pieprasījuma.

2. Dalībvalsts pieejamo metodoloģiju 
pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai.
Komisija var ierosināt metodoloģijas 
grozījumus, kuri dalībvalstij ir jāņem 
vērā.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
2. virsraksts – 3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi, kas saistīti ar pareizu 
ekonomikas pārvaldību

Pasākumi, kas saistīti ar pareizu 
ekonomikas pārvaldību un tiesiskuma 
ievērošanu

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants

Pasākumi, kas fondu rezultativitāti saista 
ar tiesiskuma ievērošanu

1. Ja kādā dalībvalstī atklājas vispārēji 
tiesiskuma trūkumi, Savienība īsteno 
pasākumus, lai aizsargātu savu budžetu.

2. Šādus pasākumus pieņem saskaņā ar 
Regulu xxx/xxx par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju dalībvalstu 
tiesiskuma trūkumu gadījumā.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
par programmas devumu politikas mērķu 
sasniegšanā un paziņojumu par tās 
rezultātiem.

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
par programmas devumu attiecīgā fonda 
politikas mērķu sasniegšanā un paziņojumu 
par tās rezultātiem.
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Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programma sastāv no prioritātēm. Katra 
prioritāte atbilst vienam politikas mērķim 
vai tehniskajai palīdzībai. Prioritāte, kas 
atbilst politikas mērķim, sastāv no viena 
vai vairākiem konkrētiem mērķiem. 
Vienam politikas mērķim var atbilst vairāk 
nekā viena prioritāte.

ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonda 
atbalstītās programmas sastāv no 
prioritātēm. Katra prioritāte atbilst vienam 
politikas mērķim vai tehniskajai palīdzībai. 
Prioritāte, kas atbilst politikas mērķim, 
sastāv no viena vai vairākiem konkrētiem 
mērķiem. Vienam politikas mērķim var 
atbilst vairāk nekā viena prioritāte.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) galveno problēmu kopsavilkums, 
ņemot vērā:

(a) galveno problēmu kopsavilkums, 
attiecīgi ņemot vērā:

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – a punkts – vii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) programmām, ko atbalsta no AMIF, 
IDF un BMVI, progress attiecīgā 
Savienības acquis un rīcības plānu 
īstenošanā;

vii) atkāpjoties no 17. panta 3. punkta 
i)–vi) apakšpunkta, programmām, ko 
atbalsta no AMIF, IDF un BMVI, progress 
attiecīgā Savienības acquis un rīcības plānu 
īstenošanā un konstatētās nepilnības;

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa - d punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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iiia) darbības, kas garantē līdztiesību, 
iekļaušanu un nediskriminēšanu (gan 
sociālā, gan ģeogrāfiskā ziņā);

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) veiktās darbības, lai 6. pantā 
minētos attiecīgos partnerus iesaistītu 
programmas sagatavošanā, un minēto 
partneru nozīme programmas īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā;

(g) darbības, kas veiktas, lai 6. pantā 
minētos attiecīgos partnerus iesaistītu 
programmas sagatavošanā, un minēto 
partneru loma programmas īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā, kā arī tas, vai 
un kā šo partneru iesniegtie komentāri ir 
ņemti vērā, sagatavojot programmu;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) darbības, kas veiktas, lai panāktu 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) attiecīgā gadījumā darbības atbalsta 
pamatojums, konkrētas darbības, ārkārtas 
palīdzība un darbības, kas norādītas AMIF 
regulas [16. un 17.] pantā;

(d) attiecīgā gadījumā darbības atbalsta 
pamatojums un darbības, kas norādītas 
AMIF regulas [16. un 17.] pantā;
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts pārskata programmu, 
ņemot vērā Komisijas sagatavotos
apsvērumus.

3. Ja Komisija ir sagatavojusi 
apsvērumus, dalībvalsts pārskata 
programmu un ņem vērā šos apsvērumus.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē grozījumu un tā 
atbilstību šai regulai un konkrētu fondu 
regulām, tostarp prasībām valstu līmenī, un 
var sniegt apsvērumus trīs mēnešu laikā no 
grozītās programmas iesniegšanas.

2. Komisija novērtē grozījumu un tā 
atbilstību šai regulai un konkrētu fondu 
regulām, tostarp prasībām valstu līmenī, un 
var sniegt apsvērumus divu mēnešu laikā 
no grozītās programmas iesniegšanas.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts pārskata grozīto 
programmu un ņem vērā Komisijas 
sagatavotos apsvērumus.

3. Ja Komisija ir sagatavojusi 
apsvērumus, dalībvalsts pārskata grozīto 
programmu un ņem vērā šos apsvērumus.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija apstiprina programmas 
grozījumus ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
tam, kad dalībvalsts to iesniegusi.

4. Komisija apstiprina programmas 
grozījumus, cik vien drīz iespējams, bet ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad 



PE627.729v02-00 32/50 AD\1169646LV.docx

LV

dalībvalsts to iesniegusi.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Plānošanas periodā dalībvalsts var 
pārvietot summu līdz 5 % no sākotnējā 
piešķīruma prioritātei un ne vairāk kā 3 % 
no programmas budžeta citai tās pašas 
programmas tā paša fonda prioritātei. 
Attiecībā uz programmām, ko atbalsta no 
ERAF un ESF+, pārvietošana attiecas tikai 
uz piešķīrumiem tajā pašā reģionu 
kategorijā.

Plānošanas periodā, ja ir pienācīgs 
pamatojums, dalībvalsts var pārvietot 
summu līdz 5 % no sākotnējā piešķīruma 
prioritātei un ne vairāk kā 3 % no 
programmas budžeta citai tās pašas 
programmas tā paša fonda prioritātei. 
Attiecībā uz programmām, ko atbalsta no 
ERAF un ESF+, pārvietošana attiecas tikai 
uz piešķīrumiem tajā pašā reģionu 
kategorijā.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) dod iespēju vietējai sabiedrībai 
izstrādāt ilgtermiņa stratēģijas un 
risinājumus galvenajām problēmām, ar 
ko tā saskaras;

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veido vietējo dalībnieku spējas 
izstrādāt un īstenot darbības;

(a) veido vietējo dalībnieku spējas 
izstrādāt un īstenot darbības, tostarp 
sekmējot šo dalībnieku projektu vadības 
spējas;

Grozījums Nr. 70
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Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts iniciatīvas fondi var 
atbalstīt darbības, kas var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākajiem plānošanas 
periodiem un ir vajadzīgas minēto fondu 
efektīvai administrēšanai un izmantošanai.

1. Pēc dalībvalsts iniciatīvas fondi var 
atbalstīt darbības, kas var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākajiem plānošanas 
periodiem un ir vajadzīgas minēto fondu 
efektīvai administrēšanai un izmantošanai, 
kā arī 6. pantā minēto partneru spēju 
veidošanai.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par tehnisko palīdzību atmaksāto 
fondu līdzekļu procentu likmes ir šādas:

2. Pamatojoties uz Komisijas un 
dalībvalsts vienošanos, par tehnisko 
palīdzību atmaksāto fondu līdzekļu 
procentu likmes var noteikt līdz šādam 
apmēram:

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) AMIF, IDF un BMVI atbalstam: 6
%.

(d) AMIF, IDF un BMVI atbalstam: 7
%.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības komiteja pieņem 
savu reglamentu.

2. Katra uzraudzības komiteja pieņem 
savu reglamentu, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt pārredzamību.
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Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz 
reizi gadā un pārskata visus jautājumus, 
kas skar programmas progresu tās mērķu 
sasniegšanā.

3. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz 
divreiz gadā un pārskata visus jautājumus, 
kas skar programmas progresu tās mērķu 
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts nosaka uzraudzības komitejas 
sastāvu un nodrošina attiecīgo dalībvalsts 
iestāžu un starpniekstruktūru, kā arī 
6. pantā minēto partneru pārstāvju 
līdzsvarotu pārstāvību.

Dalībvalsts iesniedz priekšlikumu par
uzraudzības komitejas sastāvu un 
nodrošina attiecīgo dalībvalsts iestāžu un 
starpniekstruktūru līdzsvarotu 
pārstāvību —ņemot vērā dzimumu 
līdzsvara un dažādības nepieciešamību —, 
kā arī 6. pantā minēto partneru pārstāvju 
līdzsvarotu pārstāvību. Uzraudzības 
komitejā ir jāgarantē dzimumu līdzsvars 
un pienācīga minoritāšu un citu atstumtu 
grupu pārstāvība. Uzraudzības komitejas 
apstiprina Komisija.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
34. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja uzraudzības komitejas sastāvā 
vai darbā atklājas pārkāpumi, Komisija 
aptur tās darbību.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
34. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a AMIF, IDF un BMVI uzraudzības 
komitejas darbā kā padomdevējas 
piedalās attiecīgās decentralizētās 
aģentūras.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) progresu publiskā sektora iestāžu 
un saņēmēju administratīvo spēju 
veidošanā (attiecīgā gadījumā).

(i) progresu publiskā sektora iestāžu, 
partneru un saņēmēju administratīvo spēju 
veidošanā (attiecīgā gadījumā).

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzraudzības komiteja var 
vadošajai iestādei ierosināt intervences 
jomas, ko ierosinājuši uzraudzības 
komitejas locekļi.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Visus uzraudzības komitejas 
lēmumus un apliecinošos dokumentus 
publicē 44. panta 1. punktā minētajā 
tīmekļa vietnē.
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Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz programmām, kuras 
atbalsta no AMIF, IDF un BMVI, 
izvērtēšanas sanāksmi organizē vismaz 
divas reizes plānošanas periodā.

svītrots

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Attiecībā uz programmām, kuras 
atbalsta no EJZF, AMIF, IDF un BMVI, 
dalībvalsts iesniedz gada veikuma 
ziņojumu saskaņā ar konkrētu fondu 
regulām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
36. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ikgadējā veikuma izvērtējumu 
dara pieejamu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izlaides un rezultātu rādītāju (b) izlaides un rezultātu rādītāju 
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vērtības attiecībā uz atlasītajām darbībām 
un ar darbībām sasniegtās vērtības.

vērtības attiecībā uz atlasītajām darbībām 
un ar darbībām sasniegtās vērtības, 
attiecīgā gadījumā dalot pēc dzimuma.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vadošā iestāde publicē visus 
Komisijai nosūtītos datus 44. panta 
1. punktā minētajā tīmekļa vietnē.

5. Vadošā iestāde publicē visus 
Komisijai nosūtītos datus 44. panta 
1. punktā minētajā tīmekļa vietnē. Ja 
vadošā iestāde to nedara, Komisija var pēc 
pieprasījuma datus atklāt privātpersonām 
vai organizācijām.

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galīgais veikuma ziņojums ir 
dzimumsensitīvs un ar īpašu nodaļu par 
dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde veic programmas 
izvērtēšanu. Katrā izvērtējumā novērtē 
programmas rezultativitāti, efektivitāti, 
relevantumu, saskaņotību un ES pievienoto 
vērtību ar mērķi uzlabot programmu 
izstrādes un īstenošanas kvalitāti.

1. Vadošā iestāde veic programmas 
izvērtēšanu. Katrā izvērtējumā novērtē 
programmas inkluzivitāti, 
nediskriminējošo raksturu, rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību un 
ES pievienoto vērtību, tostarp dzimumu 
līdztiesību, ar mērķi uzlabot programmu 
izstrādes un īstenošanas kvalitāti.
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Grozījums Nr. 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu katras programmas 
struktūras kvalitāti, dalībvalstis var veikt 
ex ante izvērtēšanu.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2024. gada beigām 
veic vidusposma izvērtējumu, lai 
pārbaudītu katra fonda rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību un 
ES pievienoto vērtību. Komisija var 
izmantot visu saistīto informāciju, kas jau 
ir pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 
[128]. pantu.

1. Komisija līdz 2024. gada beigām 
veic vidusposma izvērtējumu, lai 
pārbaudītu katra fonda inkluzivitāti, 
nediskriminējošo raksturu, rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību un 
ES pievienoto vērtību. Komisija var 
izmantot visu saistīto informāciju, kas jau 
ir pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 
[128]. pantu.

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2024. gada beigām 
veic vidusposma izvērtējumu, lai 
pārbaudītu katra fonda rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību un 
ES pievienoto vērtību. Komisija var 
izmantot visu saistīto informāciju, kas jau 
ir pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 
[128]. pantu.

1. Komisija līdz 2024. gada beigām 
veic vidusposma izvērtējumu, lai 
pārbaudītu katra fonda rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību, 
atbilstību ES acquis un ES pievienoto 
vērtību, tostarp dzimumu līdztiesību. 
Komisija var izmantot visu saistīto 
informāciju, kas jau ir pieejama saskaņā ar 
Finanšu regulas [128]. pantu.
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Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) komunikāciju ar Savienības 
pilsoņiem par fondu nozīmi un 
sasniegumiem, izmantojot vienotu tīmekļa 
portālu, kas nodrošina piekļuvi visām 
programmām, kurās iesaistīta attiecīgā 
dalībvalsts.

(b) komunikāciju ar Savienības 
pilsoņiem par fondu lomu un 
sasniegumiem, jo īpaši izmantojot vienotu 
tīmekļa portālu, kas nodrošina piekļuvi 
visām programmām, kā arī ar šīm 
programmām finansētajiem 
paraugprojektiem, kur iesaistīta attiecīgā 
dalībvalsts.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde nodrošina, ka sešu
mēnešu laikā pēc programmas 
apstiprināšanas ir izveidota tīmekļa vietne, 
kurā pieejama informācija par tās atbildībā 
esošajām programmām, kura aptver 
programmas mērķus, aktivitātes, pieejamās 
finansēšanas iespējas un rezultātus.

1. Vadošā iestāde nodrošina, ka trīs
mēnešu laikā pēc programmas 
apstiprināšanas ir izveidota tīmekļa vietne, 
kurā pieejama informācija par tās atbildībā 
esošajām programmām un kura aptver 
programmas mērķus, darbības, pieejamās 
finansēšanas iespējas un rezultātus, kā arī 
uzraudzības komitejas lēmumus un 
apliecinošos dokumentus.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) juridisko personu gadījumā —
darbuzņēmēja nosaukums;

Grozījums Nr. 94
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Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņēmēji un struktūras, kuras īsteno 
finanšu instrumentus, atzīst atbalstu, kas no 
fondiem piešķirts darbībai, tostarp 
resursus, ko atkalizmanto saskaņā ar 56. 
pantu, un šādā nolūkā:

1. Saņēmēji un struktūras, kuras īsteno 
finanšu instrumentus, dalībvalsts
oficiālajā(-s) valodā(-s) atzīst atbalstu, kas 
no fondiem piešķirts darbībai, tostarp 
resursus, ko atkalizmanto saskaņā ar 56. 
pantu, un šādā nolūkā:

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saņēmēja profesionālajā tīmekļa 
vietnē vai sociālo plašsaziņas līdzekļu
vietnēs, ja šādas vietnes ir, publicē īsu un 
ar atbalsta apjomu samērīgu aprakstu par 
darbību, tostarp tās mērķiem un 
rezultātiem, un uzsver no Savienības 
saņemto finansiālo atbalstu;

(a) saņēmēja profesionālajā tīmekļa 
vietnē un sociālo mediju vietnēs, ja šādas 
vietnes ir, publicē īsu un ar atbalsta apjomu 
samērīgu aprakstu par darbību, tostarp tās 
mērķiem un rezultātiem, un skaidri norāda
no Savienības saņemto finansiālo atbalstu;

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar darbības īstenošanu saistītajos 
dokumentos un informatīvajos materiālos, 
ko izplata sabiedrībai vai dalībniekiem, 
sniedz pamanāmu paziņojumu, kurā uzsver 
no fondiem saņemto atbalstu;

(b) ar darbības īstenošanu saistītajos 
dokumentos un informatīvajos materiālos, 
ko izplata sabiedrībai vai dalībniekiem, 
sniedz pamanāmu paziņojumu, kurā 
dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s) uzsver 
no fondiem saņemto atbalstu;

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tiklīdz sākas darbību faktiskā 
īstenošana, kas ietver materiālas 
investīcijas vai aprīkojuma iegādi, publiskā 
vietā uzstāda plāksnes vai informācijas 
stendus par:

(c) tiklīdz sākas darbību faktiskā 
īstenošana, kas ietver materiālas 
investīcijas vai aprīkojuma iegādi, publiskā 
vietā un pamanāmi uzstāda plāksnes vai 
informācijas stendus par:

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) par darbībām, uz kurām neattiecas 
c) apakšpunkts, publiskā vietā uzstāda 
vismaz vienu drukātu vai elektronisku 
paziņojumu, kura minimālais izmērs ir A3 
un kurā norādīta informācija par darbību 
un uzsvērts no fondiem saņemtais atbalsts;

(d) par darbībām, uz kurām neattiecas 
c) apakšpunkts, publiskā vietā un 
pamanāmi uzstāda vismaz vienu drukātu 
vai elektronisku paziņojumu, kura 
minimālais izmērs ir A3 un kurā norādīta 
informācija par darbību un uzsvērts no 
fondiem saņemtais atbalsts;

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) par stratēģiskas nozīmes darbībām 
un darbībām, kuru kopējās izmaksas 
pārsniedz 10 000 000 EUR, organizē 
informatīvu pasākumu un savlaicīgi 
iesaista Komisiju un atbildīgo vadošo 
iestādi.

(e) par stratēģiskas nozīmes darbībām 
un darbībām, kuru kopējās izmaksas 
pārsniedz 10 000 000 EUR, organizē 
informatīvu pasākumu, kas vērsts uz plašu 
auditoriju, un savlaicīgi iesaista Komisiju 
un atbildīgo vadošo iestādi.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saņēmējs neizpilda 42. pantā vai 
šā panta 1. un 2. punktā noteiktos 
pienākumus, dalībvalsts piemēro finansiālu 
korekciju, anulējot līdz pat 5 % no atbalsta, 
kas no fondiem piešķirts attiecīgajai 
darbībai.

3. Saņēmēji un struktūras, kas 
izmanto finanšu instrumentus, iesniedz 
Komisijai pierādījumus, ka pilda 42. pantā 
vai šā panta 1. un 2. punktā noteiktos 
pienākumus. Ja saņēmēji un struktūras, 
kas izmanto finanšu instrumentus, 
nepilda savus pienākumus, dalībvalsts pēc 
savas iniciatīvas vai Komisijas 
pieprasījuma piemēro finansiālu korekciju, 
anulējot līdz pat 5 % no atbalsta, kas no 
fondiem piešķirts attiecīgajai darbībai.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu, kas no fondiem izmaksāts 
finanšu instrumentiem un investēts 
galasaņēmēju līmenī, kā arī jebkāda veida 
ienākumus no šīm investīcijām, kuri 
saistāmi ar atbalstu no fondiem, var 
izmantot, lai nodrošinātu atšķirīgu 
attieksmi pret investoriem, kuri darbojas 
saskaņā ar tirgus ekonomikas principu, 
šādam nolūkam izmantojot atbilstošu riska 
un peļņas sadali.

1. Atbalstu, kas no fondiem izmaksāts 
finanšu instrumentiem un investēts 
galasaņēmēju līmenī, kā arī jebkāda veida 
ienākumus no šīm investīcijām, kuri 
saistāmi ar atbalstu no fondiem, var 
izmantot, lai nodrošinātu atšķirīgu 
attieksmi pret investoriem, kuri darbojas 
saskaņā ar tirgus ekonomikas principu, 
šādam nolūkam izmantojot atbilstošu riska 
un peļņas sadali, ņemot vērā pareizas 
finanšu pārvaldības principu.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina Komisijai 
iesniegtajos pārskatos iekļauto izdevumu 
likumību un pareizību un īsteno jebkādu 
darbību, kas vajadzīga, lai novērstu, 
konstatētu un labotu pārkāpumus, tostarp 

2. Dalībvalstis nodrošina Komisijai 
iesniegtajos pārskatos iekļauto izdevumu 
likumību un pareizību un īsteno jebkādu 
darbību, kas vajadzīga, lai novērstu, 
konstatētu un labotu pārkāpumus, tostarp 
krāpšanu, un ziņotu par tiem. Dalībvalstis 
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krāpšanu, un ziņotu par tiem. pilnībā sadarbojas ar OLAF un attiecīgā 
gadījumā ar Eurojust un EPPO saskaņā 
ar Regulu xxx/xxx (jaunā Eurojust 
regula) un Regulu (ES) 2017/1939.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzraudzības sistēma un dati par rādītājiem 
ir kvalitatīvi un ticami.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzraudzības sistēma un dati par rādītājiem 
ir kvalitatīvi un ticami. Attiecīgā gadījumā 
tās nodrošina, ka dati tiek vākti, dalot pēc 
dzimuma.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
63. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmām, kurām piešķirts atbalsts no 
EJZF, AMIF, IDF un BMVI, pirmo daļu 
piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

Programmām, kurām piešķirts atbalsts no 
EJZF, AMIF, IDF un BMVI, pirmo daļu 
piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
64. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neskarot 63. panta 6. punktu, 
Komisija nodrošina sūdzību izskatīšanas 
sistēmu, kas Savienības iedzīvotājiem un 
ieinteresētajām personām ir pieejama 
visos programmu sagatavošanas un 
īstenošanas posmos, arī uzraudzības un 
izvērtēšanas posmā. Izveidojot sūdzību 
izskatīšanas sistēmu, Komisija nodrošina 
tās efektīvu darbību, ņemot vērā šādus 
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aspektus:

(a) pamanāmība, lai informācija būtu 
viegli atrodama;

(b) savlaicīgums, lai sūdzības tiktu 
atrisinātas laikus;

(c) pieejamība, tostarp sūdzību 
izskatīšanas sistēmas popularizēšana, it 
īpaši vietējā un reģionālā līmenī un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijās;

(d) atsaucība, lai sūdzību iesniedzēji tiktu 
informēti par to, vai viņu sūdzība ir 
pieņemama;

(e) objektivitāte, it īpaši darbības 
neatkarība no citām nodaļām;

(f) risinājums, informācija par sūdzības 
iznākumu;

(g) pārskatīšanas iespēja, tostarp 
gadījumos, ko izskata saskaņā ar 
63. panta 6. punktu, ja sūdzības 
iesniedzējs vai Komisija nav apmierināti 
ar iznākumu.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) nodrošināt, ka tās kontroles un 
administratīvo pārbaužu sistēma ir 
izstrādāta tā, lai tā sekmētu vietējo 
sabiedrību iesaisti un kopienas vadītu 
stratēģiju efektīvu īstenošanu;

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) nodrošināt dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu programmā;
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Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
67. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbību atlases vajadzībām vadošā iestāde 
nosaka un piemēro kritērijus un 
procedūras, kas ir nediskriminējošas, 
pārredzamas, nodrošina dzimumu 
līdztiesību un ņem vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un ilgtspējīgas attīstības 
principu, un Savienības politiku vides jomā 
saskaņā ar LESD 11. pantu un 191. panta 
1. punktu.

Darbību atlases vajadzībām vadošā iestāde 
nosaka un piemēro kritērijus un 
procedūras, kas ir nediskriminējošas, 
pārredzamas, nodrošina dzimumu 
līdztiesību, atbilst Savienības acquis un 
ņem vērā Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu un ilgtspējīgas attīstības principu, un 
Savienības politiku vides jomā saskaņā ar 
LESD 11. pantu un 191. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
67. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) novērtē atbilstību Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai, kā 
noteikts 4. punktā Komisijas paziņojumā 
(2016/C 269/01) "Norādījumi par to, kā 
nodrošināt Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas ievērošanu Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
īstenošanā";

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Revīzijas iestāde ir atbildīga par 
sistēmas revīzijas, darbību revīzijas un 
pārskatu revīzijas veikšanu nolūkā sniegt 
Komisijai neatkarīgu apliecinājumu par 
pārvaldības un kontroles sistēmu 

1. Revīzijas iestāde ir atbildīga par 
sistēmas revīzijas, darbību revīzijas, 
tostarp veikuma revīzijas, kas pārbauda 
programmu darbības dziļumu, un pārskatu 
revīzijas veikšanu nolūkā sniegt Komisijai 
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rezultatīvu funkcionēšanu un Komisijai 
iesniegtajos pārskatos iekļauto izdevumu 
likumību un pareizību.

neatkarīgu apliecinājumu par pārvaldības 
un kontroles sistēmu rezultatīvu 
funkcionēšanu un Komisijai iesniegtajos 
pārskatos iekļauto izdevumu likumību un 
pareizību.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
73. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Darbību revīzijas aptver arī 
darbību veikumu to inkluzivitātes un 
nediskriminējošā rakstura ziņā attiecībā 
uz nelabvēlīgā situācijā esošu sociālo 
grupu pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Komisijai jāveic papildu pārbaudes 
pēc tam, kad ir saņemta informācija, ka 
maksājuma pieteikumā ietvertie izdevumi 
var būt saistīti ar pārkāpumu.

(b) Komisijai jāveic papildu pārbaudes 
pēc tam, kad ir saņemta informācija, ka 
maksājuma pieteikumā ietvertie izdevumi 
var būt saistīti ar pārkāpumu vai krāpšanu.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
91. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izdevumi maksājuma pieteikumos 
ir saistīti ar pārkāpumu, kas nav novērsts;

(c) izdevumi maksājuma pieteikumos 
ir saistīti ar neizlabotu pārkāpumu vai 
krāpšanu;

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
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91. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) vispārēju tiesiskuma trūkumu 
gadījumā saskaņā ar Regulu xxx/xxx par 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju 
dalībvalstu tiesiskuma trūkumu gadījumā.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
91.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

91.a pants

Dalītās pārvaldības apturēšana

1. Komisija aptur dalībvalsts pasākumus 
tādu uzdevumu īstenošanai, kas 
dalībvalstīm deleģēti budžeta izpildei 
dalītā pārvaldībā, kura minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) [jaunās Finanšu regulas 
numurs] [62. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā], ja šajā dalībvalstī ir 
atklājušies vispārēji tiesiskuma trūkumi 
saskaņā ar [5. pantu Regulā xxx/xxx par 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju 
dalībvalstu tiesiskuma trūkumu 
gadījumā]. Attiecīgos izpildes uzdevumus 
tieši pārvalda Komisija, kā minēts [jaunās 
Finanšu regulas] [62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā].

2. Komisija dalītās pārvaldības 
apturēšanu atceļ pēc tam, kad ir pilnībā 
novērsti vispārējie tiesiskuma trūkumi.

3. Komisija par jebkādu rīcību, ko tā 
īsteno saskaņā ar 1. punktu, nekavējoties 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – 1.2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Paziņojumus “Finansē EIROPAS 
SAVIENĪBA” vai “Līdzfinansē EIROPAS 
SAVIENĪBA” vienmēr raksta nesaīsināti 
un novieto blakus emblēmai.

1.2. Paziņojumus “Finansē EIROPAS 
SAVIENĪBA” vai “Līdzfinansē EIROPAS 
SAVIENĪBA” vienmēr raksta nesaīsināti 
dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s) un 
novieto blakus emblēmai.
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