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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Konsultāciju 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 par īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0374),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 178. pantu, 
209. panta 1. punktu, 212. panta 2. punktu un 349. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0229/2018),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu 1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu 2,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas, 
Attīstības komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Kultūras un izglītības 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, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai atbalstītu Savienības teritorijas 
harmonisku attīstību dažādos līmeņos, 

(3) Lai atbalstītu Savienības teritorijas 
harmonisku attīstību dažādos līmeņos, 

                                               
1 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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ERAF būtu jāatbalsta pārrobežu sadarbība, 
transnacionāla sadarbība, jūrlietu 
sadarbība, tālāko reģionu sadarbība un 
starpreģionālā sadarbība atbilstīgi Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim (Interreg).

ERAF būtu jāatbalsta pārrobežu sadarbība, 
transnacionāla sadarbība, jūrlietu
sadarbība, tālāko reģionu sadarbība un 
starpreģionālā sadarbība atbilstīgi Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim (Interreg). 
Turklāt būtu jānostiprina partnerības un 
daudzlīmeņu pārvaldības principi un 
jāatbalsta vietai pielāgota pieeja.

Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pārrobežu sadarbībā būtu jātiecas 
risināt pierobežas reģionos kopīgi 
apzinātās kopīgās problēmas, kā tas 
norādīts arī Komisijas paziņojumā 
“Izaugsmes un kohēzijas veicināšana ES 
pierobežas reģionos”23 (“Pierobežas 
reģionu paziņojums”). Tāpēc pārrobežu 
sadarbības elementā būtu jāaprobežojas 
ar sadarbību pie sauszemes robežām, 
savukārt pārrobežu sadarbību pie jūras 
robežām vajadzētu integrēt 
transnacionālās sadarbības elementā.

(4) Pārrobežu sadarbībā būtu jātiecas 
risināt pierobežas reģionos kopīgi 
apzinātās kopīgās problēmas un izmantot 
pierobežas teritorijās neizmantoto 
izaugsmes potenciālu, kā tas norādīts arī 
Komisijas paziņojumā "Izaugsmes un 
kohēzijas veicināšana ES pierobežas 
reģionos"23 ("Pierobežas reģionu 
paziņojums"). Tāpēc ar pārrobežu 
sadarbību būtu jāatbalsta reģioni, kas 
atrodas pie sauszemes vai jūras robežām.

__________________ __________________

23 Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam “Izaugsmes un 
kohēzijas veicināšana ES pierobežas 
reģionos”, COM(2017) 534 final, 
20.9.2017.

23 Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam "Izaugsmes un
kohēzijas veicināšana ES pierobežas 
reģionos", COM(2017) 534 final, 
20.9.2017.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Transnacionālās un jūrlietu 
sadarbības elementam būtu jātiecas 
sadarbību stiprināt ar tādiem pasākumiem, 
kas veicina integrētu teritoriālo attīstību 
saistībā ar Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm, un tam būtu jāietver arī 
pārrobežu jūrlietu sadarbība. 
Transnacionālai sadarbībai būtu jāaptver 
plašākas teritorijas Savienības 
kontinentālajā daļā, savukārt jūrlietu 
sadarbībai vajadzētu aptvert teritorijas ap 
jūras baseiniem un ietvert arī 2014.–
2020. gada plānošanas perioda pārrobežu 
sadarbību pie jūras robežām. Būtu 
jānodrošina pēc iespējas lielāka elastība, lai 
iepriekšējā pārrobežu jūrlietu sadarbība 
turpinātos plašākā jūrlietu sadarbības 
satvarā, un jo īpaši būtu jādefinē aptvertā 
teritorija, šādas sadarbības konkrētie mērķi, 
prasības projektu partnerībām, kā arī būtu 
jāizveido apakšprogrammas un īpašas 
koordinācijas komitejas.

(6) Transnacionālās un jūrlietu 
sadarbības elementam būtu jātiecas 
sadarbību stiprināt ar tādiem pasākumiem, 
kas veicina integrētu teritoriālo attīstību 
saistībā ar Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm, un tam būtu jāietver arī 
pārrobežu jūrlietu sadarbība. 
Transnacionālai sadarbībai būtu jāaptver 
plašākas teritorijas Savienības 
kontinentālajā daļā, savukārt jūrlietu 
sadarbībai vajadzētu aptvert teritorijas ap 
jūras baseiniem, kuras ģeogrāfiski 
pārsniedz pārrobežu programmu robežas. 
Būtu jānodrošina pēc iespējas lielāka 
elastība, lai iepriekšējā pārrobežu jūrlietu 
sadarbība turpinātos plašākā jūrlietu 
sadarbības satvarā, un jo īpaši būtu jādefinē 
aptvertā teritorija, šādas sadarbības 
konkrētie mērķi, prasības projektu 
partnerībām, kā arī būtu jāizveido 
apakšprogrammas un īpašas koordinācijas 
komitejas.

Or. de

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pamatojoties uz pieredzi ar 
starpreģionālām sadarbības programmām 
Interreg ietvaros un uz to, ka 2014.–
2020. gada plānošanas periodā šāda 
sadarbība nenotika to programmu ietvaros, 
uz kurām attiecās mērķis “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, 
starpreģionālās sadarbības elementam 
vajadzētu ciešāk pievērsties kohēzijas 
politikas efektivitātes vairošanai. Tāpēc 
pie šī elementa vajadzētu aprobežoties ar 
divām programmām — vienu, ar ko tiktu 

(8) Pamatojoties uz pozitīvo pieredzi ar 
starpreģionālās sadarbības programmām 
Interreg ietvaros, no vienas puses, un uz 
to, ka 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā šāda sadarbība nenotika to 
programmu ietvaros, uz kurām attiecās 
mērķis "Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei", no otras puses, starpreģionālā 
sadarbība starp pilsētām un reģioniem ir 
svarīgs elements, lai rastu kopīgus 
risinājumus kohēzijas politikas jomā un 
izveidotu ilgstošas partnerattiecības.
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veicināta visa veida pieredzes uzkrāšana, 
inovatīvas pieejas un spēju veidošana 
programmās, ko aptver abi mērķi, un 
sekmētas Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupas (ETSG), kas izveidotas vai ko 
iecerēts izveidot saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1082/200624, un vienu, kas būtu veltīta 
attīstības tendenču analīzes uzlabošanai.
Projektbāzēto sadarbību visā Savienībā 
vajadzētu integrēt jaunajā elementā
“Starpreģionālas investīcijas inovācijā” un 
cieši piesaistīt Komisijas paziņojuma 
“Inovācijas nostiprināšana Eiropas 
reģionos: stratēģijas izturētspējīgai, 
iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei”25

īstenošanai, jo īpaši nolūkā atbalstīt 
tematiskās pārdomātas specializācijas 
stratēģijas tādās jomās kā enerģētika, 
rūpnieciskā modernizācija un 
lauksaimnieciskā pārtikas ražošana.
Visbeidzot, integrēta teritoriālā attīstība, 
kuras uzmanības centrā ir funkcionālas 
pilsētteritorijas vai pilsētteritorijas, būtu 
jāsakopo mērķa “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” 
programmās un vienā 
papildinstrumentā — “Eiropas 
pilsētiniciatīvā.” Abām starpreģionālās 
sadarbības elementa programmām 
vajadzētu aptvert visu Savienību, turklāt 
tajās varētu piedalīties arī trešās valstis.

Tāpēc pašreizējās programmas un jo īpaši 
uz projektu balstītas sadarbības 
veicināšana būtu jāturpina, tostarp 
veicinot Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupas (ETSG). Starpreģionālās 
sadarbības iespējas saistībā ar mērķi 
"Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei" būtu jāatbalsta ar 
savlaicīgiem reģionālo tīklu veidošanas 
un koordinācijas pasākumiem, ko veic 
pirms plānošanas. Jaunais elements
"Starpreģionālas investīcijas inovācijā" tiks 
izmantots, lai atbalstītu pārdomātas 
specializācijas tematiskās platformas 
tādās jomās kā enerģētika, rūpnieciskā 
modernizācija un lauksaimnieciskā 
pārtikas ražošana un veicinātu Komisijas 
paziņojuma "Inovācijas nostiprināšana 
Eiropas reģionos: stratēģijas 
izturētspējīgai, iekļaujošai un ilgtspējīgai 
izaugsmei" īstenošanu. Starpreģionālās 
sadarbības elementa programmām 
vajadzētu aptvert visu Savienību, turklāt 
tajās varētu piedalīties arī trešās valstis.

__________________ __________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1082/2006 (2006. gada 5. jūlijs) 
par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu 
(ETSG) (OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1082/2006 (2006. gada 5. jūlijs) 
par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu 
(ETSG) (OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.).

25 Komisijas Paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Inovācijas 
nostiprināšana Eiropas reģionos: stratēģijas 
izturētspējīgai, iekļaujošai un ilgtspējīgai 
izaugsmei”, COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

25 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Inovācijas 
nostiprināšana Eiropas reģionos: stratēģijas 
izturētspējīgai, iekļaujošai un ilgtspējīgai 
izaugsmei", COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

Or. de
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jānosaka, kādi resursi piešķirami 
katram atsevišķam Interreg elementam, 
tostarp katras dalībvalsts daļa no pārrobežu 
sadarbībai, transnacionālajai sadarbībai un 
jūrlietu sadarbībai, tālāko reģionu 
sadarbībai un starpreģionālajai sadarbībai 
atvēlētā finansējuma, un dalībvalstu 
iespējas šos elementus izmantot elastīgi. 
Salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada 
plānošanas periodu būtu jāsamazina 
pārrobežu sadarbībai atvēlētā 
finansējuma īpatsvars, bet tajā pašā laikā 
būtu jāpalielina transnacionālajai 
sadarbībai un jūrlietu sadarbībai atvēlētā 
finansējuma īpatsvars, jo šajā elementā 
tiek integrēta jūrlietu sadarbība, kā arī 
būtu jāizveido jauns elements, kas 
paredzēts tālāko reģionu sadarbībai.

(15) Jānosaka, kādi resursi piešķirami 
katram atsevišķam Interreg elementam, 
tostarp katras dalībvalsts daļa no pārrobežu 
sadarbībai, transnacionālajai sadarbībai un 
jūrlietu sadarbībai, tālāko reģionu 
sadarbībai un starpreģionālajai sadarbībai 
atvēlētā finansējuma, un dalībvalstu 
iespējas šos elementus izmantot elastīgi.

Or. de

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Svarīgs un sekmīgs instruments 
pārrobežu sadarbības programmās ir 
iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un 
maza mēroga projekti, kuru mērķis ir 
novērst ar robežām saistītos šķēršļus, 
veicināt vietējo iedzīvotāju kontaktus un 
tādējādi tuvināt pierobežas reģionus to 
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju savstarpējās 
sadarbības (P2P) un maza mēroga 
projekti tiek īstenoti daudzās jomās, tādās 
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kā kultūra, sports, tūrisms, izglītība un 
apmācība, uzņēmējdarbība, zinātne, vides 
aizsardzība un ekoloģija, veselības 
aprūpe, transports un mazie 
infrastruktūras projekti, administratīvā 
sadarbība un sabiedriskās attiecības. Kā 
izklāstīts Reģionu komitejas atzinumā 
"Iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un 
maza mēroga projekti pārrobežu 
sadarbības programmās"32, iedzīvotāju 
savstarpējās sadarbības un maza mēroga 
projektiem ir liela Eiropas pievienotā 
vērtība un tie ievērojami sekmē pārrobežu 
sadarbības programmu vispārējā mērķa 
sasniegšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ir jāprecizē noteikumi par mazu 
projektu fondiem, kas ir pastāvējuši jau 
kopš Interreg aizsākumiem, bet uz ko 
nekad nav attiecināti specifiski noteikumi. 
Kā izklāstīts Reģionu komitejas atzinumā 
“Iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un 
maza mēroga projekti pārrobežu 
sadarbības programmās”32, šādi mazo 
projektu fondi ir būtiski, lai stiprinātu 
uzticēšanos iedzīvotāju un iestāžu starpā, 
sniegtu lielāku Eiropas pievienoto vērtību 
un, pateicoties robežu radīto šķēršļu 
pārvarēšanai un pierobežas teritoriju un 
iedzīvotāju integrēšanai, ievērojami 
sekmētu pārrobežu sadarbības 
programmu vispārējā mērķa sasniegšanu. 
Lai galasaņēmējiem, kas parasti nav raduši 
pieteikties Savienības finansējumam, 
atvieglotu mazo projektu finansēšanas 
pārvaldību, būtu jānosaka, ka tad, ja netiek 
pārsniegts noteikts slieksnis, ir obligāti 
jāizmanto vienkāršotu izmaksu iespējas un 

(23) Kopš Interreg aizsākumiem 
iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un 
maza mēroga projektus galvenokārt 
atbalsta mazu projektu fondi vai līdzīgi 
instrumenti, uz kuriem nekad nav 
attiecināti nekādi īpaši nosacījumi, tāpēc 
ir jāprecizē noteikumi par mazu projektu 
fondiem. Lai radītu iedzīvotāju 
savstarpējās sadarbības un maza mēroga 
projektu pievienoto vērtību un
priekšrocības un lai galasaņēmējiem, kas 
parasti nav raduši pieteikties Savienības 
finansējumam, atvieglotu mazo projektu 
finansēšanas pārvaldību, būtu jānosaka, ka 
tad, ja netiek pārsniegts noteikts slieksnis, 
ir obligāti jāizmanto vienkāršotu izmaksu 
iespējas un fiksētas summas maksājumi.
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fiksētas summas maksājumi.

__________________ __________________

32 Eiropas Reģionu komitejas 2017. gada 
12. jūlija atzinums “Iedzīvotāju 
savstarpējās sadarbības un maza mēroga 
projekti pārrobežu sadarbības 
programmās”, (OV C 342, 12.10.2017., 38. 
lpp.).

32 Eiropas Reģionu komitejas 2017. gada 
12. jūlija atzinums "Iedzīvotāju 
savstarpējās sadarbības un maza mēroga 
projekti pārrobežu sadarbības 
programmās", (OV C 342, 12.10.2017., 38. 
lpp.).

Or. de

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Samazinot administratīvo slogu, 
Komisijai, dalībvalstīm un reģioniem būtu 
cieši jāsadarbojas, lai izmantotu Regulas 
(ES) [Jaunās KNR] 77.ff pantā paredzētos 
uzlabotos un atbilstošos noteikumus 
attiecībā uz Interreg programmas 
pārvaldības un kontroles sistēmu.

Or. de

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstis būtu jāmudina piešķirt 
vadošās iestādes funkcijas ETSG vai 
uzticēt šādai grupai — līdzīgi kā citām 
pārrobežu juridiskām struktūrām —
atbildību par apakšprogrammas, integrētu 
teritoriālo investīciju vai viena vai vairāku 
mazo projektu fondu pārvaldību, vai 
nozīmēt to par vienīgo partneri.

(27) Dalībvalstis būtu jāmudina piešķirt
vadošās iestādes funkcijas ETSG vai 
uzticēt šādai grupai — līdzīgi kā citām 
pārrobežu juridiskām struktūrām —
atbildību par apakšprogrammas vai
integrētu teritoriālo investīciju pārvaldību, 
vai nozīmēt to par vienīgo partneri.
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Or. de

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Eiropas teritoriālās sadarbības 
(ETS) veicināšana ilgus gadus ir bijusi 
viena no svarīgākajām ES kohēzijas 
politikas prioritātēm. Atbalsts MVU ar 
ETS projektiem saistīto izmaksu segšanai 
saskaņā ar Vispārējo grupu atbrīvojuma 
regulu (VGAR) no paziņošanas prasības 
jau ir atbrīvots. Īpaši nosacījumi attiecībā 
uz reģionālā atbalsta piešķiršanu 
ieguldījumiem, ko veic visu lielumu 
uzņēmumi, ir iekļauti arī Reģionālā 
atbalsta pamatnostādnēs 2014.–
2020. gadam un VGAR iedaļā 
"Reģionālais atbalsts". Lai atbalsts 
Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem 
būtu savienojams ar iekšējo tirgu un tam 
būtu ierobežota ietekme uz konkurenci un 
tirdzniecību starp dalībvalstīm, to 
vajadzētu atbrīvot no valsts atbalsta 
kontroles un LESD 108. panta 3. punktā 
paredzētās paziņošanas prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “pārrobežu juridiskā struktūra” ir 
juridiska struktūra, kas izveidota atbilstoši 
vienas no Interreg programmā iesaistīto 
valstu tiesību aktiem, ar noteikumu, ka to 
izveidojušas teritoriālās iestādes vai citas 
struktūras no vismaz divām iesaistītajām 

(4) "pārrobežu juridiskā struktūra" ir 
juridiska struktūra, kā arī ES reģions, kas 
izveidots atbilstoši vienas no Interreg 
programmā iesaistīto valstu tiesību aktiem, 
ar noteikumu, ka to izveidojušas 
teritoriālās iestādes vai citas struktūras no 
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valstīm. vismaz divām iesaistītajām valstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārrobežu sadarbība starp divu vai 
vairāku dalībvalstu sauszemes pierobežas 
blakusreģioniem vai starp vismaz vienas 
dalībvalsts un vienas vai vairāku 4. panta 
3. punktā uzskaitīto trešo valstu sauszemes 
pierobežas blakusreģioniem; vai

a) pārrobežu sadarbība starp divu vai 
vairāku dalībvalstu sauszemes vai jūras 
pierobežas blakusreģioniem vai starp 
vismaz vienas dalībvalsts un vienas vai 
vairāku 4. panta 3. punktā uzskaitīto trešo 
valstu sauszemes vai jūras pierobežas 
blakusreģioniem; vai

Or. de

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ārēja pārrobežu sadarbība starp 
vismaz vienas dalībvalsts un viena vai 
vairāku tālāk minēto vienību sauszemes 
pierobežas blakusreģioniem:

b) ārēja pārrobežu sadarbība starp 
vismaz vienas dalībvalsts un viena vai 
vairāku tālāk minēto vienību sauszemes vai 
jūras pierobežas blakusreģioniem:

Or. de

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) transnacionālā sadarbība un jūrlietu (2) transnacionālā sadarbība un jūrlietu 
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sadarbība plašākās transnacionālās 
teritorijās vai jūras baseinu apkaimē, 
iesaistot nacionālos, reģionālos un vietējos 
programmas partnerus dalībvalstīs, trešās 
valstīs, partnervalstīs un Grenlandē, ar 
nolūku panākt augstāku teritoriālās 
integrācijas pakāpi (“2. elements”; ja 
attiecas tikai uz transnacionālo sadarbību 
— “2.A elements; ja attiecas tikai uz 
jūrlietu sadarbību — “2.B elements”);

sadarbība, kas ģeogrāfiski pārsniedz 
pārrobežu sadarbības robežas, plašākās 
transnacionālās teritorijās vai jūras baseinu 
apkaimē, iesaistot nacionālos, reģionālos 
un vietējos programmas partnerus 
dalībvalstīs, trešās valstīs, partnervalstīs un 
Grenlandē, ar nolūku panākt augstāku 
teritoriālās integrācijas pakāpi 
("2. elements"; ja attiecas tikai uz 
transnacionālo sadarbību — "2.A 
elements"; ja attiecas tikai uz jūrlietu 
sadarbību, ieskaitot iekšzemi, — "2.B 
elements");

Or. de

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) starpreģionālā sadarbība nolūkā 
stiprināt kohēzijas politikas efektivitāti 
(“4. elements”), veicinot:

(4) starpreģionālā sadarbība nolūkā 
stiprināt kohēzijas politikas efektivitāti un 
jo īpaši atbalstīt kopīgus risinājumus 
kohēzijas politikas jomā un izveidot 
ilgstošas partnerattiecības ("4. elements"), 
veicinot:

Or. de

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” saistīto 
programmu īstenošanā, jo īpaši attiecībā 
uz starpreģionāliem un transnacionāliem 
pasākumiem, kur saņēmēji atrodas vismaz 
vienā citā dalībvalstī;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pieredzes apmaiņu un spēju 
veidošanu starp partneriem visā ES:

i) ar mērķi "Investīcijas nodarbinātībai 
un izaugsmei" saistīto programmu 
īstenošanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpreģionāliem un transnacionāliem 
pasākumiem, kur saņēmēji atrodas vismaz 
vienā citā dalībvalstī;

ii) labas prakses apzināšanā, izplatīšanā 
un nodošanā galvenokārt ar mērķi 
"Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei" saistītajām darbības 
programmām.

Or. de

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārrobežu sadarbības gadījumā no 
ERAF atbalstāmie reģioni ir NUTS 3. 
līmeņa Savienības reģioni pie visām 
iekšējām un ārējām sauszemes robežām ar 
trešām valstīm vai partnervalstīm.

1. Pārrobežu sadarbības gadījumā no 
ERAF atbalstāmie reģioni ir NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie visām 
iekšējām un ārējām robežām ar trešām 
valstīm vai partnervalstīm, neskarot 
nekādus pielāgojumus, kas veikti, lai 
nodrošinātu 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda sadarbības jomu saskaņotību un 
nepārtrauktību.

Or. de
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārrobežu sadarbības ietvaros 
atbalsta arī reģionus pie jūras robežām, 
ko caur jūru saista pastāvīgi savienojumi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iekšējās pārrobežu sadarbības 
gadījumā Interreg programmas var aptvert 
tos Norvēģijas, Šveices un Apvienotās 
Karalistes reģionus, kas ir līdzvērtīgi 
NUTS 3. līmeņa reģioniem, kā arī 
Lihtenšteinu, Andoru un Monako.

3. Iekšējās pārrobežu sadarbības 
gadījumā Interreg programmas var aptvert 
tos Norvēģijas, Šveices un Apvienotās 
Karalistes reģionus, kas ir līdzvērtīgi 
NUTS 3. līmeņa reģioniem, kā arī 
Lihtenšteinu, Andoru, Monako un 
Sanmarīno.

Or. de

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Transnacionālās sadarbības un 
jūrlietu sadarbības gadījumā no ERAF 
atbalstāmie reģioni ir Savienības NUTS 
2. līmeņa reģioni, kas aptver nepārtrauktus 
funkcionālos apgabalus, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā makroreģionālās stratēģijas un 
jūras baseinu stratēģijas.

1. Īstenojot transnacionālo sadarbību
un jūrlietu sadarbību, kas ģeogrāfiski 
pārsniedz pārrobežu sadarbības robežas,
no ERAF atbalstāmie reģioni ir Savienības 
NUTS 2. līmeņa reģioni, kas aptver 
nepārtrauktus funkcionālos apgabalus, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā 
makroreģionālās stratēģijas un jūras 



PR\1159952LV.docx 17/31 PE626.663v01-00

LV

baseinu stratēģijas.

Or. de

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz jebkuru Interreg 
4. elementa programmu vai attiecībā uz 
starpreģionālām investīcijām inovācijā 
atbilstīgi 5. elementam, atbalstu no ERAF 
saņem visa Savienības teritorija.

1. Attiecībā uz jebkuru Interreg 
4. elementa programmu vai attiecībā uz 
starpreģionālām investīcijām inovācijā 
atbilstīgi 5. elementam atbalstu no ERAF 
saņem visa Savienības teritorija. Trešās 
valstis var piedalīties ar nosacījumu, ka 
tās dod ieguldījumu finansējumā ārēji 
piešķirto ieņēmumu veidā.

Or. de

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķim (Interreg) paredzēto ERAF resursu 
apmērs ir 8 430 000 000 EUR no visiem 
resursiem, kas budžeta saistībām ir 
pieejami no ERAF, ESF+ un Kohēzijas 
fonda 2021.–2027. gada plānošanas 
periodam un uzskaitīti Regulas (ES) [jaunā 
KNR] 102. panta 1. punktā.

1. Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķim (Interreg) paredzēto ERAF resursu 
apmērs attiecībā uz 3. pantā minēto 1.–
4. elementu ir 3 % (t. i., kopā 
EUR xx xxx xxx xxx) un attiecībā uz 
5. elementu — papildu 0,3 % (t. i., kopā 
EUR x xxx xxx xxx) no visiem resursiem, 
kas budžeta saistībām ir pieejami no 
ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonda 2021.–
2027. gada plānošanas periodam un 
uzskaitīti Regulas (ES) [jaunā KNR] 
103. panta 1. punktā.

Or. de
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētos resursus 
sadala šādi:

2. Šā panta 1. punktā minētos resursus 
1.–4. elementam sadala šādi:

Or. de

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 52,7 % (t. i., kopā 
4 440 000 000 EUR) pārrobežu sadarbībai 
(1. elements);

a) 74,8 % (t. i., kopā 
EUR x xxx xxx xxx) pārrobežu sadarbībai 
(1. elements);

Or. de

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 31,4 % (t. i., kopā 
2 649 900 000 EUR) transnacionālajai 
sadarbībai un jūrlietu sadarbībai 
(2. elements);

b) 18 % (t. i., kopā 
EUR x xxx xxx xxx) transnacionālajai 
sadarbībai un jūrlietu sadarbībai 
(2. elements);

Or. de

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 3,2 % (t. i., kopā 
270 100 000 EUR) tālāko reģionu 
sadarbībai (3. elements);

c) 2,2 % (t. i., kopā 
EUR xxx xxx xxx) tālāko reģionu 
sadarbībai (3. elements);

Or. de

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 1,2 % (t. i., kopā 
100 000 000 EUR) starpreģionālajai 
sadarbībai (4. elements);

d) 5 % (t. i., kopā EUR xxx xxx xxx) 
starpreģionālajai sadarbībai (4. elements);

Or. de

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) 11,5 % (t. i., kopā 
970 000 000 EUR) starpreģionālām 
investīcijām inovācijā (5. elements).

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansēšanas likme katras Interreg 
programmas līmenī nav lielāka par 70 %, 

Līdzfinansēšanas likme katras Interreg 
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izņemot gadījumus, kad attiecībā uz 
ārējām pārrobežu vai 3. elementa Interreg 
programmām lielāks procentuālais 
apjoms ir noteikts attiecīgi ar Regulu (ES) 
[IPA III], Regulu (ES) [KASSI] un 
Padomes Lēmumu Nr. [AZTP] vai ar 
kādu citu saskaņā ar to pieņemtu aktu.

programmas līmenī nav lielāka par 85 %.

Or. de

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Interreg 1. un 2.A elementa 
programmas:

a) Interreg 1. un 2. elementa 
programmas:

Or. de

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēl 15 % no ERAF un attiecīgā 
gadījumā no Savienības ārējās finansēšanas 
instrumentu piešķīrumiem prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība katrai 
Interreg programmai saskaņā ar 1., 2. un 
3. elementu, piešķir Interreg konkrētajam 
mērķim “Labāka Interreg pārvaldība” vai 
Interreg ārējam konkrētajam mērķim 
“Droša un pasargāta Eiropa”.

2. Līdz 15 % no ERAF un attiecīgā 
gadījumā no Savienības ārējās finansēšanas 
instrumentu piešķīrumiem prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība katrai 
Interreg programmai saskaņā ar 1., 2. un 
3. elementu, piešķir Interreg konkrētajam 
mērķim "Labāka Interreg pārvaldība" vai, 
attiecīgā gadījumā, Interreg ārējam 
konkrētajam mērķim "Droša un pasargāta 
Eiropa".

Or. de
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Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, kurā atrodas potenciālā vadošā
iestāde, Interreg programmu iesniedz 
Komisijai līdz [spēkā stāšanās datums plus 
deviņi mēneši] visu iesaistīto dalībvalstu 
un attiecīgā gadījumā trešo valstu, 
partnervalstu vai AZT vārdā.

Dalībvalsts, kurā atrodas potenciālā vadošā 
iestāde, Interreg programmu vai vairākas 
Interreg programmas gar attiecīgo robežu
iesniedz Komisijai līdz [spēkā stāšanās 
datums plus deviņi mēneši] visu iesaistīto 
dalībvalstu un attiecīgā gadījumā trešo 
valstu, partnervalstu vai AZT vārdā.

Or. de

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar Komisijas piekrišanu un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, lai 
paaugstinātu programmu īstenošanas 
efektivitāti un paplašinātu darbību mērogu, 
attiecīgā dalībvalsts var nolemt uz Interreg 
programmām pārvietot līdz [x]% no 
summas, kas no ERAF piešķirta 
attiecīgajai programmai saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” 
tam pašam reģionam. Pārvietotā summa 
veido atsevišķu prioritāti vai atsevišķas 
prioritātes.

3. Lai paaugstinātu programmu 
īstenošanas efektivitāti un paplašinātu 
darbību mērogu, attiecīgā dalībvalsts var 
nolemt uz Interreg programmām pārvietot 
līdz 15 % no summas, kas no ERAF 
piešķirta attiecīgajai programmai saskaņā 
ar mērķi "Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei" tam pašam reģionam. Katra 
dalībvalsts iepriekš paziņo Komisijai, ka 
tā vēlas šo pārvietošanas iespēju izmantot, 
un pamato savu lēmumu. Pārvietotā 
summa veido atsevišķu prioritāti vai 
atsevišķas prioritātes.

Or. de

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Partneri sadarbojas Interreg darbību 
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu, kā arī finansēšanā.

Partneri sadarbojas Interreg darbību 
izstrādē un īstenošanā, kā arī 
nodrošināšanā ar personālu un/vai
finansēšanā.

Or. de

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr vienīgais partneris var būt 
reģistrēts dalībvalstī, kura nepiedalās 
attiecīgajā programmā, ja ir ievēroti 23. 
panta nosacījumi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iemaksa no ERAF vai attiecīgā gadījumā 
Savienības ārējās finansēšanas instrumenta 
mazo projektu fondā Interreg programmas 
ietvaros nepārsniedz 20 000 000 EUR vai 
15 % no kopējā piešķīruma Interreg 
programmai, atkarībā no tā, kura summa 
ir mazāka.

Kopējā iemaksa no ERAF vai attiecīgā 
gadījumā Savienības ārējās finansēšanas 
instrumenta mazo projektu fondā vai
fondos Interreg programmas ietvaros 
nepārsniedz 20 % no kopējā piešķīruma 
Interreg programmai.

Or. de
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Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazo projektu fonda līdzekļu galasaņēmēji 
saņem atbalstu no ERAF un attiecīgā 
gadījumā Savienības ārējās finansēšanas 
instrumentiem ar saņēmēja starpniecību un 
īsteno mazos projektus šā mazo projektu 
fonda ietvaros (“mazais projekts”).

Mazo projektu fonda vai fondu līdzekļu 
galasaņēmēji saņem atbalstu no ERAF un 
attiecīgā gadījumā Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentiem ar saņēmēja 
starpniecību un īsteno mazos projektus šā 
mazo projektu fonda vai fondu ietvaros 
("mazais projekts").

Or. de

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mazo projektu fonda saņēmējs ir 
pārrobežu juridiskā struktūra vai ETSG.

2. Mazo projektu fonda saņēmējs ir 
pārrobežu juridiskā struktūra, ES reģions
vai ETSG.

Or. de

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Personāla un netiešās izmaksas, kas 
rodas saņēmēja līmenī par mazo projektu 
fonda vadību, nepārsniedz 20 % no 
attiecīgā mazo projektu fonda kopējām 
attiecināmajām izmaksām.

5. Personāla un netiešās izmaksas, kas 
rodas saņēmēja līmenī par mazo projektu 
fonda vadību, nepārsniedz 20 % no 
attiecīgā mazo projektu fonda vai fondu 
kopējām attiecināmajām izmaksām.

Or. de
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Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra vadošā iestāde Komisijai elektroniski 
nosūta kumulatīvus datus par attiecīgo 
Interreg programmu līdz katra gada 
31. janvārim, 31. martam, 31. maijam, 
31. jūlijam, 30. septembrim un 
30. novembrim, izmantojot Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [VII] pielikumā doto veidni.

Katra vadošā iestāde Komisijai elektroniski 
nosūta kumulatīvus datus par attiecīgo 
Interreg programmu līdz katra gada 
31. janvārim, 31. maijam un
30. septembrim, izmantojot Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [VII] pielikumā doto veidni.

Or. de

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopīgos izlaides un kopīgos 
rezultātu rādītājus, kas izklāstīti Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [I] pielikumā, un 
vajadzības gadījumā programmām 
specifiskos izlaides un rezultātu rādītājus 
izmanto saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [12. panta 1. punktu un šīs regulas 
17. panta 3. punkta d) apakšpunkta 
ii) punktu un 31. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu.

1. Kopīgos izlaides un kopīgos 
rezultātu rādītājus, kas izklāstīti Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [I] pielikumā, un 
vajadzības gadījumā programmām 
specifiskos izlaides un rezultātu rādītājus 
izmanto saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [12. panta 1. punktu un šīs regulas 
17. panta 4. punkta e) apakšpunkta 
ii) punktu un 31. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu.

Or. de

Grozījums Nr. 43

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

a) zemes iegāde saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [58. panta 1. punktu];

a) zemes iegāde saskaņā ar Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [58. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu];

Or. de

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde un revīzijas iestāde 
atrodas tajā pašā dalībvalstī.

2. Vadošā iestāde un revīzijas iestāde 
var atrasties tajā pašā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja vadošā iestāde izraugās Interreg 
programmas starpniekstruktūru saskaņā ar 
Regulas (ES) [jaunā KNR] [65. panta 
3. punktu], starpniekstruktūra pilda šos 
uzdevumus vairāk nekā vienā iesaistītajā 
dalībvalstī vai attiecīgā gadījumā trešā 
valstī, partnervalstī vai AZT.

6. Ja vadošā iestāde izraugās Interreg 
programmas starpniekstruktūru vai 
vairākas starpniekstruktūras saskaņā ar 
Regulas (ES) [jaunā KNR] [65. panta 
3. punktu], starpniekstruktūra pilda šos 
uzdevumus vairāk nekā vienā iesaistītajā 
dalībvalstī vai attiecīgā gadījumā trešā 
valstī, partnervalstī vai AZT, vai arī 
vairākas starpniekstruktūras pilda šos 
uzdevumus attiecīgajā dalībvalstī vai 
attiecīgā gadījumā trešā valstī, 
partnervalstī vai AZT.

Or. de
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Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2021 1 %; a) 2021 2 %;

Or. de

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2022 1 %; b) 2022 0,8 %;

Or. de

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2023 1 %; c) 2023 0,8 %;

Or. de

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 2024 1 %; d) 2024 0,8 %;

Or. de
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) 2025 1 %; e) 2025 0,8 %;

Or. de

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) 2026 1 %. f) 2026 0,8 %.

Or. de

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
62.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

62.a pants

Atbrīvojums no LESD 108. panta 
3. punktā paredzētās paziņošanas prasības

Atbalsts Eiropas teritoriālās sadarbības 
projektiem ir atbrīvots no valsts atbalsta 
kontroles un LESD 108. panta 3. punktā 
paredzētās paziņošanas prasības.

Or. de
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

Sešdesmit gadus pēc Romas līguma parakstīšanas Eiropas Savienība (ES) no sākotnēji tīri 
ekonomiskas savienības ir kļuvusi par visu sabiedrību aptverošu miera projektu. Lai šo 
projektu saglabātu, ņemot vērā Eiropas politiskās problēmas saistībā ar nacionālisma un 
izolacionisma tendencēm, kā arī eiroskeptisku un dažkārt pret Eiropu vērstu attieksmi, ir 
vajadzīgas labas kaimiņattiecības starp ES dalībvalstīm. 

Šo pamatideju īpaši aktīvi atbalsta Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programmas, kas 
sniedz būtisku un pamanāmu ieguldījumu darbā pie tā, lai Eiropas iedzīvotāji pāri robežām 
viens otru labāk iepazītu, kopīgi risinātu problēmas un turpmāk attīstītu un veidotu Eiropu. 
Tādā veidā robežu radītie šķēršļi, tostarp un galvenokārt tie, kas pastāv iedzīvotāju prātā, tiek 
pakāpeniski pārvarēti un pierobežas reģioni kļūst par kopīgu telpu, kur ikdienā ir sasniedzama 
un piedzīvojama Eiropa.

Pēdējo gadu desmitu laikā ETS ir devusi neapstrīdamu ieguldījumu Eiropas integrācijas 
procesā un, nojaucot robežas un birokrātiskus šķēršļus, pastiprinājusi un vienkāršojusi 
ikdienas līdzāspastāvēšanu pāri robežām. Tāpēc referents pauž lielu gandarījumu par to, ka 
Eiropas Komisija, iesniedzot jauno regulas projektu plānošanas periodam pēc 2020. gada, ir 
apliecinājusi ETS pievienotās vērtības būtisko nozīmi.

Tomēr, kā uzskata referents, lai gan projektu finansējuma likmes ir pievilcīgas, ETS 
potenciāls netiek pilnībā izmantots, jo administratīvās prasības potenciālajiem atbalsta 
saņēmējiem, kā arī īstenošanas iestādēm ir sasniegušas satraucoši augstu līmeni. Patiesībā šīs 
prasības ar katru plānošanas periodu ir pieaugušas un pašlaik ir tādā līmenī, ka dažas 
ieinteresētās personas pat atturas iesniegt pieteikumu. Tajā pašā laikā pieredzējušo pieteikumu 
iesniedzēju vārdi atsevišķās ETS programmās parādās nesamērīgi bieži. Lai ETS varētu pildīt 
savu patieso misiju un mērķtiecīgi īstenot Eiropas ideju, ir jānodrošina, ka programmu 
sagatavošana un īstenošana plānošanas periodā pēc 2020. gada visiem dalībniekiem atkal ir 
vienkāršāka.

Šajā saistībā referents atsaucas uz Omnibus regulu, kas jau pieņemta attiecībā uz ES Finanšu 
regulu ar mērķi vienkāršot līdzekļu izmaksu, izmantošanu un uzskaiti, neatstājot novārtā 
līdzekļu mērķtiecīgas izmantošanas kontroli, un tiks piemērota no 2019. gada 1. janvāra. 
Referents īpaši uzsver, ka jaunie noteikumi atvieglos vienreizēju maksājumu izmantošanu, 
vienkāršos izmaksu iespējas, atvieglos mazāko atbalsta saņēmēju piekļuvi finansējumam un 
ļaus izvairīties no divkāršas kontroles, kā arī veicinās resursu izmantošanu, lai informētu 
iedzīvotājus par projektu panākumiem un to ieguldījumu reģionos.

Turklāt referents atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātos vienkāršojumus saistībā ar 
priekšlikumiem jaunajai KNR, jaunajai ERAF regulai un jaunajai ETS regulai, un pauž 
pārliecību, ka tie dos vēlamo rezultātu. 

2. Nākotnes ETS darbības jomas elementi 
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Referents atzinīgi vērtē to, ka pārrobežu, transnacionālās un starpreģionālās sadarbības 
programmas saistībā ar ETS tiek turpinātas. Ikvienai no šīm programmām ir sava 
kompetence, un izveidotās programmas teritorijas, pēc viņa domām, ir jāsaglabā. Tomēr 
referents uzskata, ka pierobežas reģionu galvenā loma Komisijas sagatavotajā projektā nav 
pienācīgi atspoguļota, tādēļ viņš ierosina līdzekļu piešķiršanu pārrobežu sadarbības 
1. elementam atlikt. Tajā pašā laikā referents ir pārliecināts, ka jūrlietu sadarbībai saskaņā ar 
1. elementu jābūt iespējamai arī turpmāk, pat ja reģioni pāri jūrai nav savstarpēji saistīti.

Jauno, 5. elementu "Starpreģionālas investīcijas inovācijā" referents vērtē kritiski, jo šo 
inovāciju mērķiem ir tikai nosacīta kohēzijas politikas dimensija. Turklāt Komisijas ierosinātā 
tiešā pārvaldība attiecībā uz šo 5. elementu neatbilst ETS subsidiaritātes principam. 

3. ETS budžets

Referents kritiski vērtē paredzēto finansējuma samazinājumu pārbaudītām un efektīvām 
pārrobežu, transnacionālās un starpreģionālās sadarbības programmām, tāpēc viņš iestājas par 
to, lai budžets, kas saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam ir piešķirts 1.–
4. elementa ETS programmām, tiktu palielināts līdz vismaz 3 % no ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas kopējā budžeta. 

Šajā saistībā referents vēlētos vēlreiz norādīt uz pierobežas teritoriju būtisko nozīmi un 
pārrobežu sadarbībai (1. elementam) vajadzīgo summu, tāpēc viņš ierosina šim elementam 
piešķirt vislielāko daļu — 73,8 %. 

Attiecībā uz investīcijām inovācijā referents uzskata, ka lielais finansējuma apjoms, ko 
Komisija piešķīrusi šim elementam, nekādā gadījumā nedrīkst būt saistīts ar piešķīruma 
samazinājumu citiem ETS elementiem. Tomēr, pēc referenta domām, papildu budžets 0,3 % 
apmērā no ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas kopējā budžeta noteiktos apstākļos 
ir iespējams. 

4. ETS programmu saturs un koncentrācija

Referents uzskata, ka visi pieci politikas mērķi, kas izriet no ERAF, kā arī abi ar Interreg
saistītie mērķi — "Labāka Interreg pārvaldība" un "Droša un pasargāta Eiropa" — ir kopumā 
pieņemami. Stingro prasību vismaz 15 % no kopējā budžeta izlietot abiem konkrētajiem 
Interreg mērķiem referents vērtē kritiski, jo tas varētu apgrūtināt programmu plānošanu un 
praktisko pārvaldību. 

5. Mazo projektu fondi

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ir nodrošināt saikni starp cilvēkiem pāri robežām, 
tādējādi veicinot Eiropas integrāciju. Tieši mazie un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības 
(People-to-People) projekti apvieno vietējos iedzīvotājus un ir ārkārtīgi svarīgi pierobežas 
teritoriju attīstībai. Pieteikumu iesniedzēji parasti ir pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Šos 
projektus īpaši raksturo neliels finansiālais apjoms un attiecīgi mazs finansējums. Lai mazos
projektus varētu sekmīgi īstenot arī turpmāk, bija steidzami vajadzīgi vienkāršošanas 
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pasākumi, skaidri noteikumi un mazo projektu tieša iekļaušana tiesiskajā regulējumā. 
Referents ļoti atzinīgi vērtē Komisijas iesniegtajā regulas projektā izklāstīto iespēju Interreg
programmās izveidot mazo projektu fondus. Tomēr šo fondu pārvaldībai ir jābūt elastīgai. 
Turklāt ir jābūt iespējai katrā programmā izveidot vairākus mazo projektu fondus. 

Turpmākajās diskusijās būs jāpārbauda, cik lielā mērā Komisijas ierosinātie noteikumi ļauj 
vienkāršot un samazināt administratīvo slogu iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un maza 
mēroga projektu atbalsta galīgajiem saņēmējiem. 

6. Līdzfinansējuma līmenis

Referents pauž nožēlu par Komisijas priekšlikumu samazināt maksimālo līdzfinansējuma 
likmi Interreg programmām. Viņš uzskata, ka ierosinātā likme 70 % apmērā nav pietiekama, 
un iesaka to paaugstināt līdz 85 %. Līdzfinansējuma likmēm ir jābūt elastīgām un atbilstošām 
katras programmas teritorijas vajadzībām. 

7. Priekšfinansējums

Referents uzskata, ka zemāks priekšfinansējuma līmenis salīdzinājumā ar 2014.–2020. gadu 
dažām programmām var radīt finansiālas grūtības, jo īpaši sākumā, kad programmu izstrāde 
un uzsākšana ir saistīta ar lielām izmaksām. Priekšfinansējuma noteikumos būtu pienācīgi 
jāņem vērā ETS īpatnības, tāpēc referents ziņojuma projektā paredz lielāku 
priekšfinansējumu, jo īpaši plānošanas perioda sākumā.

8. Rādītāji

Īpašo Interreg rādītāju ieviešanu, lai novērtētu sadarbības programmu rezultātus un Eiropas 
pievienoto vērtību, referents kopumā vērtē atzinīgi. Tomēr ierosinātie rādītāji var nebūt 
piemēroti tam, lai atspoguļotu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionālās sadarbības 
pievienoto vērtību, kas saistīta ar šo procesu, un tādējādi sniegtu impulsu pozitīvai virzībai. 
Debašu gaitā var izrādīties, ka attiecīgā gadījumā ir vajadzīga atbilstoša rādītāju korekcija vai 
plašāka programmu darbības joma, veidojot rādītāju sistēmu.

9. Noteikums "n+2"/daudzkārtējs slogs reģioniem

Pamatojoties uz iepriekšējos plānošanas periodos gūto pieredzi, referents vēlas norādīt, ka 
Komisijas ierosinātā atgriešanās pie noteikuma "n+2" (agrāk "n+3") varētu nozīmēt finanšu 
līdzekļu izmaksas daļēju pārtraukšanu visā Eiropā, jo līdzekļi noteiktos apstākļos var nebūt 
pieejami pietiekami ātri. Kopā ar pieejamā kopējā budžeta un ES līdzfinansējuma likmju 
iespējamo samazinājumu tas radītu daudzkārtēju slogu reģioniem ETS jomā. 

10. Valsts atbalsta shēmas

ETS veicināšana ilgus gadus ir bijusi viena no svarīgākajām ES kohēzijas politikas 
prioritātēm. Atbalsts MVU ar ETS projektiem saistīto izmaksu segšanai saskaņā ar Vispārējo 
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grupu atbrīvojuma regulu (VGAR) no paziņošanas prasības jau ir atbrīvots. Īpaši nosacījumi 
attiecībā uz reģionālā atbalsta piešķiršanu ieguldījumiem, ko veic visu lielumu uzņēmumi, ir 
iekļauti arī Reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam un VGAR iedaļā 
"Reģionālais atbalsts". 

Referents uzskata, ka atbalsts ETS projektiem būtu savienojams ar iekšējo tirgu un tam būtu 
ierobežota ietekme uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm. Tāpēc viņš ierosina ETS 
programmas principā uzskatīt par tādām, kas nav saistītas ar atbalstu, un attiecīgi atcelt 
atbalsta atbilstības dārgās pārbaudes. 

11. Vidusposma pārskats 

Paredzētajam vidusposma pārskatam un daudzpusējo Interreg programmu iespējamajiem 
pielāgojumiem ir vajadzīgs daudz sarežģītāks saskaņošanas process. Referents norāda, ka tas 
nedrīkst apgrūtināt vai aizkavēt projektu īstenošanas veicināšanu programmas perioda otrajā 
pusē. 
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