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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 

(ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un 

pielāgotu tās vispārīgo mērķi 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2017)0825), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. pantu un 

197. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-

0433/2017), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 14. marta 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas [..] atzinumu 2, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un 

Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A8-0000/2018), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr. 1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1)  Strukturālo reformu atbalsta (1)  Strukturālo reformu atbalsta 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 



 

PE620.791v01-00 6/10 PR\1150251LV.docx 

LV 

programma (“programma”) tika izveidota 

ar mērķi stiprināt dalībvalstu spēju 

sagatavot un īstenot izaugsmi veicinošas 

administratīvas un strukturālas reformas, 

tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 

efektīvā un lietderīgā izmantošanā. 

Atbalstu programmas ietvaros sniedz 

Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma, un 

tas var aptvert ļoti dažādas politikas jomas. 

Tādas noturīgas ekonomikas attīstība, kura 

tiek veidota uz spēcīgām ekonomiskām un 

sociālām struktūrām, ļauj dalībvalstīm 

efektīvi absorbēt satricinājumus un ātri 

atgūties no tiem, veicina ekonomisko un 

sociālo kohēziju. Institucionālu, 

administratīvu un izaugsmi veicinošu 

strukturālo reformu īstenošana ir piemērots 

instruments šādas attīstības panākšanai. 

programma (“programma”) tika izveidota 

ar mērķi stiprināt dalībvalstu spēju 

sagatavot un īstenot izaugsmi veicinošas 

administratīvas un strukturālas reformas, 

tostarp sniedzot palīdzību Savienības fondu 

efektīvā un lietderīgā izmantošanā. 

Atbalstu programmas ietvaros sniedz 

Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma, un 

tas var aptvert ļoti dažādas politikas jomas. 

Tādas noturīgas ekonomikas attīstība, kura 

tiek veidota uz spēcīgām ekonomiskām un 

sociālām struktūrām, ļauj dalībvalstīm 

efektīvi absorbēt satricinājumus un ātri 

atgūties no tiem, veicina ekonomisko, 

sociālo un teritoriālo kohēziju. 

Institucionālu, administratīvu un izaugsmi 

veicinošu strukturālo reformu īstenošana 

un vietēja līmeņa atbildība par Savienības 

interesēs īstenotām strukturālām 

reformām, jo īpaši tādām, kuras īsteno 

vietējā un reģionālā līmeņa iestādes un 

sociālie partneri, ir piemēroti instrumenti 

šādas attīstības panākšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3)  Lai varētu veiksmīgi piedalīties 

ekonomiskajā un monetārajā savienībā, ir 

ļoti svarīgi nostiprināt ekonomisko un 

sociālo kohēziju, pastiprinot strukturālas 

reformas. Sevišķi svarīgi tas ir tām 

dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro, 

lai tās sagatavotos pievienoties eurozonai. 

(3)  Lai varētu veiksmīgi piedalīties 

ekonomiskajā un monetārajā savienībā un 

uzlabot tās konverģenci, ir ļoti svarīgi 

nostiprināt ekonomisko, sociālo un 

teritoriālo kohēziju, īstenojot strukturālas 

reformas, kuras ir Savienības interesēs. 

Sevišķi svarīgi tas ir tām dalībvalstīm, kuru 

naudas vienība nav euro, lai tās sagatavotos 

pievienoties eurozonai. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a)  Septiņām dalībvalstīm, proti, 

Bulgārijai, Čehijai, Horvātijai, Polijai, 

Rumānijai, Ungārijai un Zviedrijai, 

saskaņā ar Līgumu ir pienākums 

gatavoties dalībai eurozonā. Dažas no 

minētajām dalībvalstis pēdējos gados nav 

guvušas lielus panākumus šī mērķa 

sasniegšanā, un tādēļ kļūst aizvien 

aktuālāk sniegt Savienības atbalstu 

dalībai eurozonā. Dānijai un Apvienotajai 

Karalistei nav pienākuma pievienoties 

eurozonai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

5.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b)  Atkarībā no katras dalībvalsts 

konstitucionālās un administratīvās 

organizācijas reģionālā un vietējā līmeņa 

iestādēm ir svarīga nozīme strukturālo 

reformu īstenošanā. Tādēļ ir atbilstīgi 

strukturālo reformu sagatavošanā un 

īstenošanā paredzēt reģionālā un vietējā 

līmeņa iestāžu iesaistīšanu un 

apspriešanos ar tām. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6)  Lai apmierinātu dalībvalstu 

pieaugošo pieprasījumu pēc atbalsta un 

ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt 

strukturālu reformu īstenošanu 
dalībvalstīs, kuru naudas vienība nav euro, 

finanšu piešķīrums programmai būtu 

jāpalielina līdz tādam apjomam, kas ļauj 

Savienībai sniegt atbalstu, kurš apmierina 

pieprasījuma iesniedzēju dalībvalstu 

vajadzības. 

(6)  Lai apmierinātu dalībvalstu 

pieaugošo pieprasījumu pēc atbalsta un 

ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt to, ka 

Savienības interesēs tiek īstenotas 

strukturālas reformas dalībvalstīs, kuru 

naudas vienība nav euro, programmai 

paredzētais finanšu piešķīrums, saskaņā ar 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/20131a 

izmantojot elastības instrumentu, būtu 

jāpalielina līdz tādam apjomam, kas ļauj 

Savienībai sniegt atbalstu, kurš apmierina 

pieprasījuma iesniedzēju dalībvalstu 

vajadzības. 

 ___________ 

 1a Padomes 2013. gada 2. decembra 

Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 

2014.–2020. gadam (OV L 347, 

20.12.2013., 884. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

1. pants - 1. punkts - 1. daļa 

Regula (ES) 2017/825 

4. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 

institucionālās, administratīvās un 

izaugsmi veicinošas strukturālās reformas 

dalībvalstīs, sniedzot valsts iestādēm 

atbalstu, kas paredzēts pasākumiem, kuru 

nolūks ir reformēt un stiprināt iestādes, 

pārvaldību, publisko pārvaldi, un 

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 

institucionālās, administratīvās un 

izaugsmi veicinošas strukturālās reformas 

dalībvalstīs un radīt Eiropas pievienoto 

vērtību politikas jomās, kurās Savienībai 

un dalībvalstīm ir dalītā kompetence un 

uz kurām vēl neattiecas tehniskās 
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ekonomikas un sociālo jomu, reaģējot uz 

ekonomikas un sociālām problēmām, lai 

ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā 

veicinātu kohēziju, konkurētspēju, 

produktivitāti, ilgtspējīgu izaugsmi, 

darbvietu radīšanu un ieguldījumus, jo 

īpaši saistībā ar ekonomikas pārvaldības 

procesiem, tostarp sniedzot palīdzību 

Savienības fondu efektīvā, lietderīgā un 

pārredzamā izmantošanā. 

palīdzības programma, sniedzot 

dalībvalstu iestādēm atbalstu, kas 

paredzēts pasākumiem, kuru nolūks ir 

reformēt un stiprināt iestādes, pārvaldību, 

publisko pārvaldi un ekonomikas un 

sociālo jomu, reaģējot uz ekonomikas un 

sociālām problēmām, lai ekonomikas 

pārvaldības procesu kontekstā veicinātu 

kohēziju, konkurētspēju, produktivitāti, 

ilgtspējīgu izaugsmi, darbvietu radīšanu un 

ieguldījumus, kas arī palīdz sagatavoties 

dalībai eurozonā, jo īpaši saistībā ar 

ekonomikas pārvaldības procesiem, tostarp 

sniedzot palīdzību Savienības fondu 

efektīvā, lietderīgā un pārredzamā 

izmantošanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns) 

Regula (ES) 2017/825 

5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a)  regulas 5. panta 1. punktam 

pievieno šādu apakšpunktu: 

 “da)   atbalstīt reģionālā un vietējā 

līmeņa iestāžu iesaistīšanu un 

apspriešanos ar tām strukturālo reformu 

pasākumu sagatavošanā un īstenošanā 

atbilstīgi pilnvarām un pienākumiem, kas 

šīm reģionālā un vietējā līmeņa iestādēm 

ir uzticēti katras dalībvalsts 

konstitucionālajā un administratīvajā 

struktūrā.” 

Or. en 
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PASKAIDROJUMS 

 

Ar Komisijas priekšlikumu tiek izdarīti grozījumi Regulā (ES) 2017/825, lai palielinātu 

Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi. 

Komisija ir nolēmusi tā rīkoties tādēļ, ka tā ir saņēmusi no dalībvalstīm daudz pieprasījumu 

pēc strukturālajām reformām paredzēta finansējuma. 

 

Ar šo tiesību aktu tiek grozīts 4. pants par Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRAP) 

mērķi, paredzot, ka programmas mērķis ir arī sniegt atbalstu, lai palīdzētu sagatavoties dalībai 

eurozonā (pantam tiek pievienoti vārdi “kas arī palīdz sagatavoties dalībai eurozonā”). Tiek 

iekļauts arī 5.a pants, ar kuru tiek atļauts finansēt darbības un pasākumus, kas palīdzētu 

sagatavoties dalībai eurozonā. 

 

Turklāt, daudzgadu finanšu shēmas satvarā izmantojot elastības instrumentu, kopējais SRAP 

finansējums tiek palielināts no EUR 142,8 miljoniem līdz EUR 222,8 miljoniem. 

Dalībvalstīm būs iespēja papildināt SRAP, pārnesot apropriācijas no tehniskās palīdzības 

budžeta un tādējādi palielinot tās kopējo finansējuma apmēru līdz EUR 300 miljoniem. 

Kopīgo noteikumu regulā jau ir atļauts veikt šādu apropriāciju pārnešanu. 

 

Referents uzskata, ka šis SRAP grozījums ir teksta ziņā neliels, bet politiskā ziņā ļoti 

nozīmīgs. Eurozonai jau ir pievienojušās deviņpadsmit dalībvalstis. Septiņām dalībvalstīm, 

proti, Bulgārijai, Čehijai, Horvātijai, Polijai, Rumānijai, Ungārijai un Zviedrijai, saskaņā ar 

Līgumu ir pienākums gatavoties dalībai eurozonā. Dažas no minētajām dalībvalstīm pēdējos 

gados nav guvušas lielus panākumus šī mērķa sasniegšanā, un tādēļ kļūst aizvien aktuālāk 

sniegt ES atbalstu dalībai eurozonā. Divām dalībvalsīm, proti, Dānijai un Apvienotajai 

Karalistei, nav pienākuma pievienoties eurozonai, jo tām attiecībā uz vienoto valūtu tiek 

piemērota nepiedalīšanās klauzula. Apvienotā Karaliste, protams, 2019. gadā gatavojas 

izstāties no Eiropas Savienības. 

 

Referents uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt lielāku skaidrību gan par strukturālajām reformām, 

kas būtu jāveicina, izmantojot kohēzijai paredzēto finansējumu, gan par to iespējamo ietekmi 

uz kohēzijas finansējuma efektivitāti. Ir svarīgi ņemt vērā to, ka pārsvarā nevienlīdzību ES 

dalībvalstīs vairāk veido atšķirības katras valsts teritorijā, nevis atšķirības starp valstīm. 

Tādēļ, lai efektīvi veiktu strukturālu pārveidi, ir nepieciešama dažādu līmeņu valdību 

apņemšanās kopīgiem spēkiem veicināt saskaņotu un integrētu darbību, apvienojot dažādu 

politikas jomu ieguldījumus, ar kuriem tiktu risinātas teritoriālās attīstības vajadzības un 

problēmas. Ņemot vērā to, ka dalībvalstīm jau ir pašām savas reformu iniciatīvas, programmā 

galvenā uzmanība būtu jāpievērš pasākumiem, ar kuriem vislabāk tiktu atbalstīti konkrētām 

valstīm adresēti ieteikumi. 

 

Referents atbalsta abus galvenos priekšlikuma elementus, proti, SRAP budžeta palielināšanu 

un gatavošanās dalībai eurozonā noteikšanu par vienu no programmas mērķiem. Tādēļ šajā 

posmā grozījumu skaits ir ierobežots. Šo grozījumu mērķis ir uzsvērt to, ka ir svarīgi atbalstīt 

gatavošanos dalībai eurozonā un nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa iestāžu lielāku 

iesaistīšanu strukturālo reformu projektos. 

 


