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ĪSS PAMATOJUMS

1. Komisijas priekšlikums

Priekšlikumā regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (“ERAF”) un Kohēzijas fondu ir 
izklāstīti galvenie mērķi attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fonda īstenošanu.

Šajā regulā ir paredzēta tematiskā koncentrācija valsts līmenī, lai regulētu līdzekļu 
izlietojumu. Saistībā ar to Eiropas Komisija ierosina lielāko daļu resursu (65–85 %) piešķirt 
pasākumiem, ar kuriem īsteno 1. un 2. stratēģisko mērķi “viedāka Eiropa” un “zaļāka Eiropa 
ar zemām oglekļa emisijām”, kas noteikti regulā, ar kuru paredz kopīgus noteikumus par 
visiem ES fondiem. 

Regulā arī izsmeļoši uzskaitītas neattiecināmās darbības, kas neietilpst fondu intervences 
tvērumā.

Tajā norādīts rādītāju kopums nosprausto mērķu izsekošanai un noteikumi par atsevišķām 
teritorijām, ieskaitot ilgtspējīgu pilsētattīstību, kā arī tālākos reģionus.

2. Atzinuma sagatavotājas ierosinājumi

Tā kā reģioni paši labāk spēj noteikt savas vajadzības un prioritātes un tā kā ES fondu 
īstenošanā būtu jāveicina decentralizēta pārvaldība, atzinuma sagatavotāja ierosina saglabāt 
tematisko koncentrāciju reģionālajā, nevis valsts līmenī, kā to paredz pašreizējā regula.

Lai reģioni spētu elastīgāk izmantot ERAF līdzekļus, atzinuma sagatavotāja arī ierosina 
paplašināt tematisko koncentrāciju, tajā iekļaujot arī citus stratēģiskos mērķus. Tā kā 
transportam ir ļoti liela nozīme Eiropas Savienības prioritāro mērķu sasniegšanā, atzinuma 
sagatavotāja ierosina tematiskajā koncentrācijā ieviest 3. stratēģisko mērķi “ciešāk savienota
Eiropa”.

Turklāt, lai reģioni spētu elastīgāk atbalstīt pārējo stratēģisko mērķu īstenošanu, atzinuma 
sagatavotāja ierosina samazināt 1. stratēģiskajam mērķim “viedāka Eiropa” paredzēto līdzekļu 
minimālo procentuālo daļu no 60 % līdz 30 % vairāk attīstītajiem reģioniem, no 45 % līdz 
30 % pārejas reģioniem un no 35 % līdz 20 % mazāk attīstītajiem reģioniem.

Tā kā transportam ir ļoti liela nozīme Eiropas Savienības prioritāro mērķu sasniegšanā, 
atzinuma sagatavotāja ierosina attiecībā uz transportu ieviest jaunus konkrētos mērķus.

 1. stratēģiskajā mērķī “viedāka Eiropa” iekļaut konkrētu mērķi par viedu mobilitāti un 
transporta pakalpojumu kvalitāti.

 2. stratēģiskajā mērķī “zaļāka Eiropa” iekļaut konkrētu mērķi par ilgtspējīgu 
mobilitāti.

 2. stratēģiskajā mērķī “zaļāka Eiropa” iekļaut konkrētu mērķi par taisnīgas 
pārkārtošanas fonda finansēšanu.

 3. stratēģiskajā mērķī “ciešāk savienota Eiropa” iekļaut konkrētu mērķi par mobilitāti 
kā teritoriālās kohēzijas virzītājspēku.
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 4. stratēģiskajā mērķī “sociālāka Eiropa” iekļaut konkrētu mērķi par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu pieejamību.

Lai sekmētu ERAF izmantošanu transporta jomā, atzinuma sagatavotāja ierosina arī svītrot 
atsevišķus noteikumus, kas ierobežo ERAF izmantošanu attiecībā uz reģionālajām lidostām 
un dzelzceļa ritošo sastāvu.

Atzinuma sagatavotāja ir iesniegusi grozījumus, kas paredz veicināt ERAF, Kohēzijas fonda 
un citu Eiropas Savienības budžeta instrumentu sinerģiju, lai finansētu Eiropas transporta tīkla 
izveidei.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, ERAF un Kohēzijas 
fonda īstenošanā būtu jāievēro horizontālie 
principi, kas izklāstīti Līguma par Eiropas 
Savienību (“LES”) 3. pantā un LESD 
10. pantā, tostarp LES 5. pantā noteiktie 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principi. Dalībvalstīm būtu jāievēro arī 
ANO Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām noteiktie pienākumi un 
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 

(5) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, ERAF un Kohēzijas 
fonda īstenošanā būtu jāievēro horizontālie 
principi, kas izklāstīti Līguma par Eiropas 
Savienību (“LES”) 3. pantā un LESD 
10. pantā, tostarp LES 5. pantā noteiktie 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principi. Dalībvalstīm būtu jāievēro arī 
ANO Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām noteiktie pienākumi un 
jānodrošina bezšķēršļu 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, mazināt reģionālās 
atšķirības, veicināt sieviešu un vīriešu 
līdztiesību un iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektu, kā arī apkarot diskrimināciju 
dzimuma, valstspiederības, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ. No fondu līdzekļiem 
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segregāciju. ERAF un Kohēzijas fonda 
mērķi būtu jāsasniedz ilgtspējīgas 
attīstības ietvarā un atbilstoši Savienības 
centieniem saglabāt, aizsargāt un uzlabot 
vides kvalitāti, kā noteikts LESD 11. pantā 
un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā 
principu “piesārņotājs maksā”. Lai 
aizsargātu iekšējā tirgus integritāti, 
nodrošina, ka darbības, no kurām labumu 
gūst uzņēmumi, ir saderīgas ar valsts 
atbalsta noteikumiem, kas noteikti LESD 
107. un 108. pantā.

nevajadzētu atbalstīt pasākumus, kas 
veicina jebkādu segregāciju. ERAF un 
Kohēzijas fonda mērķi būtu jāsasniedz 
atbilstoši Savienības klimatiskajām 
saistībām Parīzes nolīgumā par klimata 
pārmaiņām un Savienības centieniem
veicināt ilgtspējīgu attīstību un 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 valsts atbalsta 
noteikumiem, kas noteikti LESD 107. un 
108. pantā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienotības līmenis pasaulē arvien 
pieaug, un, ņemot vērā demogrāfisko un 
migrācijas dinamiku, ir skaidrs, ka 
Savienības migrācijas politikai ir vajadzīga 
vienota pieeja, kas balstīta dažādo 
finansēšanas instrumentu sinerģijās un 
savstarpējā papildināmībā. Lai nodrošinātu 
saskaņotu, stingru un konsekventu atbalstu 
dalībvalstu solidaritātes un atbildības 
dalīšanas centieniem migrācijas pārvaldībā, 
no ERAF būtu jāatbalsta migrantu 
ilgtermiņa integrācijas sekmēšana.

(8) Savienotības līmenis pasaulē arvien 
pieaug, un, ņemot vērā demogrāfisko un 
migrācijas dinamiku, ir skaidrs, ka 
Savienības migrācijas politikai ir vajadzīga 
vienota pieeja, kas balstīta dažādo 
finansēšanas instrumentu sinerģijās un 
savstarpējā papildināmībā. Lai nodrošinātu 
saskaņotu, stingru un konsekventu atbalstu 
dalībvalstu solidaritātes un atbildības 
dalīšanas centieniem migrācijas pārvaldībā, 
no ERAF un Kohēzijas fonda būtu 
jāatbalsta migrantu ilgtermiņa integrācijas 
sekmēšana.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai atbalstītu dalībvalstu un reģionu 
centienus stāties pretī jaunajiem 

(9) Lai atbalstītu dalībvalstu un reģionu 
centienus stāties pretī jaunajiem 



PE626.999v04-00 6/29 AD\1171145LV.docx

LV

pārbaudījumiem un nodrošināt augstu 
drošības līmeni saviem iedzīvotājiem, un 
lai novērstu radikalizāciju, ar ERAF 
investīcijām būtu jāpalīdz uzturēt drošību 
apgabalos, kur ir vajadzība nodrošināt 
drošu un aizsargātu publisko telpu un 
kritisko infrastruktūru (piemēram, 
transporta un enerģētikas infrastruktūru), 
taču vienlaikus jāizmanto sinerģija un 
papildināmība ar citām Savienības 
rīcībpolitikām.

pārbaudījumiem un nodrošināt augstu 
drošības un kohēzijas līmeni saviem 
iedzīvotājiem, un lai novērstu 
radikalizāciju, ar ERAF investīcijām būtu 
jāpalīdz uzturēt drošību apgabalos, kur ir 
vajadzība nodrošināt drošu un aizsargātu 
publisko telpu un kritisko infrastruktūru 
(piemēram, transporta un enerģētikas 
infrastruktūru), taču vienlaikus jāizmanto 
sinerģija un papildināmība ar citām 
Savienības rīcībpolitikām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Turklāt ERAF investīcijām būtu 
jāpalīdz izveidot visaptverošu un 
ātrdarbīgu digitālo infrastruktūru tīklu un 
veicināt tīru un ilgtspējīgu multimodālo 
mobilitāti pilsētās.

(10) Turklāt ERAF investīcijām būtu 
jāpalīdz izveidot Eiropas transporta 
infrastruktūras tīklus un visaptverošu un 
ātrdarbīgu digitālo infrastruktūru tīklu un 
veicināt tīru, drošu un ilgtspējīgu 
multimodālo mobilitāti pilsētās.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) ERAF būtu jāpalīdz izlīdzināt 
Savienības reģionu attīstības līmeņu 
galvenās atšķirības un mazināt atšķirības 
starp dažādu reģionu attīstības līmeņiem, 
kā arī mazināt atpalicību vismazāk 
attīstītajos reģionos, tostarp reģionos, kas 
saskaras ar grūtībām dekarbonizācijas 
saistību sakarā. Tāpēc ERAF atbalsts 
saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” būtu 
jākoncentrē uz galvenajām Savienības 
prioritātēm, ievērojot Regulā (ES) 
2018/xxx [jaunā KNR] noteiktos politikas 

(17) ERAF būtu jāpalīdz izlīdzināt 
Savienības reģionu attīstības līmeņu 
galvenās atšķirības un mazināt atšķirības 
starp dažādu reģionu attīstības līmeņiem, 
kā arī mazināt atpalicību vismazāk 
attīstītajos reģionos, tostarp reģionos, kas 
saskaras ar grūtībām dekarbonizācijas 
saistību sakarā. Tāpēc ERAF atbalsts 
saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” būtu 
jākoncentrē uz galvenajām Savienības 
prioritātēm, ievērojot Regulā (ES) 
2018/xxx [jaunā KNR] noteiktos politikas 
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mērķus. Tas nozīmē, ka ERAF finansējums 
būtu jākoncentrē uz politikas mērķiem 
“viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un 
viedas ekonomiskās pārmaiņas” un 
“zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa 
emisijām, veicinot tīru un taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un 
“zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku 
novēršanu un pārvaldību”. Minētā 
tematiskā koncentrācija būtu jāpanāk 
valstu līmenī, taču būtu jāparedz 
elastīguma iespēja individuālu programmu 
līmenī un starp trīs dalībvalstu grupām, 
kas izveidotas pēc attiecīgā valsts 
nacionālā kopienākuma. Turklāt būtu sīki 
jānosaka metodika dalībvalstu 
klasificēšanai, ņemot vērā tālāko reģionu 
īpašo situāciju.

mērķus. Tas nozīmē, ka ERAF finansējums 
būtu jākoncentrē uz politikas mērķiem 
“viedāka Eiropa”, “zaļāka Eiropa ar 
zemām oglekļa emisijām”, “ciešāk 
savienota Eiropa” un “sociālāka Eiropa”. 
Minētā tematiskā koncentrācija būtu 
jāpanāk reģionālajā līmenī, taču būtu 
jāparedz elastīguma iespēja individuālu 
programmu līmenī.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šajā regulā būtu jānosaka dažādās 
darbības, kuru izmaksas drīkst atbalstīt ar 
investīcijām no ERAF un Kohēzijas fonda 
atbilstoši to attiecīgajiem mērķiem, kas 
noteikti LESD. No Kohēzijas fonda 
līdzekļiem būtu jāatļauj veikt investīcijas 
vidē un TEN-T. ERAF gadījumā būtu 
jāvienkāršo darbību saraksts un būtu 
jāatļauj no tā līdzekļiem atbalstīt 
investīcijas infrastruktūrā, investīcijas 
attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem, 
produktīvas investīcijas MVU, aprīkojumu, 
programmatūru un nemateriālos aktīvus, kā 
arī pasākumus, kas attiecas uz informāciju, 
komunikāciju, pētījumiem, tīklošanu, 
sadarbību un pieredzes apmaiņu, un 
darbības, kas saistītas ar kopām. Lai 
atbalstītu programmu īstenošanu, būtu 
jāatļauj no abu fondu līdzekļiem atbalstīt 
arī tehniskās palīdzības darbības. 
Visbeidzot, lai atbalstītu plašāku Interreg 

(19) Šajā regulā būtu jānosaka dažādās 
darbības, kuru izmaksas drīkst atbalstīt ar 
investīcijām no ERAF un Kohēzijas fonda 
atbilstoši to attiecīgajiem mērķiem, kas 
noteikti LESD. No Kohēzijas fonda un 
ERAF līdzekļiem būtu jāatļauj veikt 
investīcijas vidē un TEN-T. ERAF 
gadījumā būtu jāvienkāršo darbību saraksts 
un būtu jāatļauj no tā līdzekļiem atbalstīt 
investīcijas infrastruktūrā, esošo tuneļu un 
tiltu drošumā, investīcijas attiecībā uz 
piekļuvi pakalpojumiem, produktīvas 
investīcijas MVU, aprīkojumu, 
programmatūru un nemateriālos aktīvus, kā 
arī pasākumus, kas attiecas uz informāciju, 
komunikāciju, pētījumiem, tīklošanu, 
sadarbību un pieredzes apmaiņu, un 
darbības, kas saistītas ar kopām. Lai 
atbalstītu programmu īstenošanu, būtu 
jāatļauj no abu fondu līdzekļiem atbalstīt 
arī tehniskās palīdzības darbības. 
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programmu intervences darbību loku, būtu 
jāpaplašina darbības joma, iekļaujot tajā arī 
plaša iekārtu klāsta un cilvēkresursu 
kopīgu izmantošanu, kā arī ar ESF+ 
darbības jomā ietilpstošajiem pasākumiem 
saistītās izmaksas.

Visbeidzot, lai atbalstītu plašāku Interreg 
programmu intervences darbību loku, būtu 
jāpaplašina darbības joma, iekļaujot tajā arī 
plaša iekārtu klāsta un cilvēkresursu 
kopīgu izmantošanu, kā arī ar ESF+ 
darbības jomā ietilpstošajiem pasākumiem 
saistītās izmaksas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) No Kohēzijas fonda līdzekļiem 
turpina finansēt Eiropas transporta tīklu 
projektus, kas ir saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1316/2013, izmantojot gan dalītu 
pārvaldību, gan tiešas īstenošanas režīmu 
saskaņā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (“EISI”).

(20) No Kohēzijas fonda un ERAF 
līdzekļiem turpina finansēt Eiropas 
transporta tīklu projektus, kas ir saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1316/2013, izmantojot 
gan dalītu pārvaldību, gan tiešas 
īstenošanas režīmu saskaņā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(“EISI”).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Turklāt, lai optimizētu pievienoto 
vērtību no transporta jomas investīcijām, 
kuras pilnībā vai daļēji finansē no 
Savienības budžeta, būtu jācenšas izveidot 
sinerģiju starp ERAF un tieši 
pārvaldītiem instrumentiem, piemēram, 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (EISI) un turpmākās 
programmas Invest EU finanšu 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
tālākajiem reģioniem, proti, būtu jāpieņem 
LESD 349. pantā paredzētie pasākumi, ar 
kuriem tālākajiem reģioniem piešķir 
papildu finansējumu, lai kompensētu 
papildu izmaksas, kas šajos reģionos rodas 
sakarā ar vienu vai vairākiem no LESD 
349. pantā minētajiem pastāvīgajiem 
apgrūtinājumiem (tālums, atrašanās uz 
salas, maza teritorija, sarežģīta topogrāfija 
un klimats, tautsaimniecības atkarība no 
dažiem ražojumiem), kuru pastāvība un 
kombinācija būtiski kavē minēto reģionu 
attīstību.  Ar šiem piešķīrumiem var 
finansēt investīcijas, darbības izmaksas un 
sabiedrisko pakalpojumu saistības, un to 
mērķis ir kompensēt papildu izmaksas, ko 
rada minētie apgrūtinājumi. Ar darbības 
atbalstu var segt izdevumus par kravas 
pārvadājumu pakalpojumiem un 
uzsākšanas palīdzību pārvadājumu 
pakalpojumiem, kā arī izdevumus par 
darbībām, kas saistītas ar uzglabāšanas 
ierobežojumiem, pārmērīgu ražošanas rīku 
apjomu un apkopi, kā arī cilvēkresursu 
trūkumu vietējā tirgū. Lai aizsargātu 
iekšējā tirgus integritāti, ERAF atbalstam, 
ar kuru palīdz finansēt darbības un 
investīciju atbalstu tālākajos reģionos, 
vajadzētu būt saderīgam ar LESD 107. un 
108. pantā izklāstītajiem valsts atbalsta 
noteikumiem, un tas attiecas uz visām 
ERAF un Kohēzijas fondu 
līdzfinansētajām darbībām.

(27) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
tālākajiem reģioniem, proti, būtu jāpieņem 
LESD 349. pantā paredzētie pasākumi, ar 
kuriem tālākajiem reģioniem piešķir 
papildu finansējumu, lai kompensētu 
papildu izmaksas, kas šajos reģionos rodas 
sakarā ar vienu vai vairākiem no LESD 
349. pantā minētajiem pastāvīgajiem 
apgrūtinājumiem (tālums, atrašanās uz 
salas, maza teritorija, sarežģīta topogrāfija 
un klimats, tautsaimniecības atkarība no 
dažiem ražojumiem), kuru pastāvība un 
kombinācija būtiski kavē minēto reģionu 
attīstību. Ar šiem piešķīrumiem var 
finansēt investīcijas, darbības izmaksas un 
sabiedrisko pakalpojumu saistības, un to 
mērķis ir kompensēt papildu izmaksas, ko 
rada minētie apgrūtinājumi. Ar darbības 
atbalstu var segt izdevumus par kravas 
pārvadājumu pakalpojumiem, zaļo 
loģistiku, mobilitātes pārvaldību un 
uzsākšanas palīdzību pārvadājumu 
pakalpojumiem, kā arī izdevumus par 
darbībām, kas saistītas ar uzglabāšanas 
ierobežojumiem, pārmērīgu ražošanas rīku 
apjomu un apkopi, kā arī cilvēkresursu 
trūkumu vietējā tirgū. Lai aizsargātu 
iekšējā tirgus integritāti, ERAF atbalstam, 
ar kuru palīdz finansēt darbības un 
investīciju atbalstu tālākajos reģionos, 
vajadzētu būt saderīgam ar LESD 107. un 
108. pantā izklāstītajiem valsts atbalsta 
noteikumiem, un tas attiecas uz visām 
ERAF un Kohēzijas fondu 
līdzfinansētajām darbībām.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) uzlabot pētniecības un inovācijas (i) sekmēt pētniecības un inovācijas 
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spējas un progresīvo tehnoloģiju ieviešanu, spējas un progresīvo tehnoloģiju ieviešanu,

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) izmantot digitalizācijas sniegtās 
priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem 
un valdībām,

(ii) izmantot digitalizācijas sniegtās 
priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem 
un valdībām un uzlabot digitālo 
savienotību,

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) kāpināt MVU izaugsmi un 
konkurētspēju,

(iii) kāpināt MVU izaugsmi, 
konkurētspēju un noturību,

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iva) attīstīt viedus, drošus un 
sadarbspējīgus transporta veidus,

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(va) veicināt mazemisiju un 
multimodālu mobilitāti,
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(via) atbalstīt strukturālas pārmaiņas, 
lai pārietu uz mazoglekļa enerģijas 
ražošanu,

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) uzlabot digitālo savienotību, (i) uzlabot digitālo savienotību un 
pārrobežu savienojumus,

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) izveidot ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, 
intelektisku, drošu un intermodālu TEN-T,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) attīstīt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, 
intelektisku un intermodālu mobilitāti 
valstu, reģionu un vietējā līmenī, ietverot 
uzlabotu piekļuvi TEN-T un pārrobežu 
mobilitāti,

(iii) attīstīt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, 
intelektisku, drošu un intermodālu 
mobilitāti valstu, reģionu un vietējā līmenī, 
ietverot uzlabotu piekļuvi TEN-T, 
pārrobežu mobilitāti un savienotību ar 
tālākajiem reģioniem,
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) veicināt ilgtspējīgu multimodālu 
mobilitāti pilsētās;

(iv) veicināt ilgtspējīgu multimodālu un 
pieejamu mobilitāti pilsētās, tostarp iešanu 
ar kājām, riteņbraukšanu, sabiedrisko 
transportu un dalītu mobilitāti;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) uzlabot kvalitatīvu un iekļaujošu 
sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pieejamību;

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(iv) veicināt vienādu piekļuvi veselības
aprūpei, tostarp primārajai aprūpei, attīstot 
infrastruktūru, tostarp lauku apvidos;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) veicināt integrētu sociālo, 
ekonomisko un vidisko attīstību, kultūras 
mantojumu un drošību pilsētu teritorijās,

(i) veicināt integrētu sociālo, 
ekonomisko un vidisko attīstību, kultūras 
mantojumu, tūrisma nozari un drošību 
pilsētu teritorijās,
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) veicināt integrētu vietējo sociālo, 
ekonomisko un vidisko attīstību, kultūras 
mantojumu un drošību, tostarp lauku un 
piekrastes teritorijās, izmantojot arī 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību.

(ii) veicināt integrētu vietējo sociālo, 
ekonomisko un vidisko attīstību, kultūras 
mantojumu, tūrisma nozari un drošību, 
tostarp lauku un piekrastes teritorijās un 
tālākajos reģionos, izmantojot arī 
sabiedrības virzītu vietējo attīstību;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) veikt pasākumus, lai palielinātu 
ilgtspējīgu tūrismu veicinošu reģionu un 
teritoriju pievilcību.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz programmām, kuras 
īsteno saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kopējos 
ERAF līdzekļus katrā dalībvalstī koncentrē 
valsts līmenī saskaņā ar 3. un 4. punktu.

1. Attiecībā uz programmām, kuras 
īsteno saskaņā ar mērķi “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, kopējos 
ERAF līdzekļus katrā dalībvalstī koncentrē 
reģionālā līmenī saskaņā ar 3. un 
4. punktu.

Grozījums Nr. 26

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

2. Attiecībā uz tā atbalsta tematisko 
koncentrāciju, kas piešķirts dalībvalstīm, 
kuru sastāvā ietilpst tālākie reģioni, 
ERAF līdzekļus, kas konkrēti piešķirti 
tālāko reģionu programmām, un visiem 
pārējiem reģioniem piešķirtos līdzekļus 
administrē atsevišķi.

2. Attiecībā uz tā atbalsta tematisko 
koncentrāciju, kas piešķirts dalībvalstu 
tālākajiem reģioniem, ERAF līdzekļus, 
kas konkrēti piešķirti tālāko reģionu 
programmām, un visiem pārējiem 
reģioniem piešķirtos līdzekļus administrē 
atsevišķi.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pēc to nacionālā 
kopienākuma rādītāja klasificē šādi:

Reģionus klasificē pēc Regulas (ES) 
2018/xxx [jaunā KNR] 102. panta 
2. punkta:

(a) dalībvalstis ar nacionālā 
kopienākuma rādītāju, kas vienāds ar vai 
lielāks par 100 % no ES vidējā rādītāja 
(“1. grupa”),

(a) mazāk attīstīti reģioni, kuros IKP 
uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75 % 
no vidējā IKP ES-27 valstīs (“mazāk 
attīstīti reģioni”),

(b) dalībvalstis ar nacionālā 
kopienākuma rādītāju, kas vienāds ar vai 
lielāks par 75 %, bet mazāks par 100 % no 
ES vidējā rādītāja (“2. grupa”),

(b) pārejas reģioni, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir no 75 % līdz 100 % no 
vidējā IKP ES-27 valstīs (“pārejas 
reģioni”),

(c) dalībvalstis ar nacionālā 
kopienākuma rādītāju, kas ir mazāks par 
75 % no ES vidējā rādītāja (“3. grupa”).

(c) vairāk attīstīti reģioni, kuros IKP 
uz vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 100 % 
no vidējā IKP ES-27 valstīs (“vairāk 
attīstīti reģioni”).

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā nacionālā kopienākuma 
rādītājs ir attiecība starp dalībvalsts 
nacionālo kopienākumu uz vienu 
iedzīvotāju, ko mēra pēc pirktspējas 
līmeņa un aprēķina pēc Savienības 

svītrots
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rādītājiem par laikposmu no 2014. līdz 
2016. gadam, un vidējo nacionālo 
kopienākumu uz vienu iedzīvotāju pēc 
pirktspējas līmeņa 27 dalībvalstīs tajā 
pašā pārskata periodā.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķa “Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei” programmas tālākajos reģionos 
klasificē 3. grupā.

Mērķa “Investīcijas nodarbinātībai un 
izaugsmei” programmas tālākajos reģionos 
klasificē grupā “mazāk attīstīti reģioni”.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 1. grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
85 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1 un PM Nr. 2, 
turklāt PM Nr. 1 – vismaz 60 %;

(a) 1. grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
60 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1 un PM Nr. 2.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) 2. grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
20 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1 un vismaz 
30 % – PM Nr. 2; 
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 3. grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
35 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1, bet PM Nr. 2
– vismaz 30 %.

(c) 3. grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
15 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1 un vismaz 
30 % – PM Nr. 2;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) investīcijas infrastruktūrā, (a) investīcijas infrastruktūrā, jo īpaši 
ar Eiropas pievienoto vērtību transporta, 
enerģētikas un digitālo Eiropas 
komunikāciju tīklu jomā, un tādu esošo 
transporta infrastruktūru kā tiltu un 
tuneļu drošības uzlabošanā,

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) investīcijas ilgtspējīgā mobilitātē 
pilsētās, kā arī sabiedriskajā transportā 
un riteņbraucēju celiņos;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) finansējumu tāda ritošā sastāva 
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iegādei, ko izmanto dzelzceļa 
pārvadājumos;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu sasniegt 2. panta 1. punkta a)
apakšpunkta iv) punktā noteikto PM Nr. 1 
konkrēto mērķi, no ERAF atbalsta arī 
apmācības, mūžizglītības un izglītības 
darbības.

Lai palīdzētu sasniegt 2. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iv) punktā noteikto PM 
Nr. 1 konkrēto mērķi un 2. panta 
2. punkta d) apakšpunktā noteikto PM 
Nr. 4 konkrēto mērķi, no ERAF atbalsta arī 
apmācības, mūžizglītības un izglītības 
darbības.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a No ERAF uz Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
pārvietoto summu izmanto atbilstīgi 
Regulas (ES) [jaunā EISI regula] 
noteikumiem;

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) investīcijas TEN-T, (b) investīcijas TEN-T un ilgtspējīgā 
mobilitātē,

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) investīcijas lidostu infrastruktūrā, 
izņemot tālākajos reģionos,

svītrots

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) investīcijas atkritumu atliku 
apstrādes iekārtās,

(g) investīcijas atkritumu atliku 
apstrādes iekārtās, izņemot tālākajos 
reģionos,

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) finansējumu tāda ritošā sastāva 
iegādei, ko izmantos dzelzceļa 
pārvadājumos, izņemot, ja šī iegāde ir 
saistīta ar:

svītrots

i) sabiedrisko pakalpojumu saistību 
izpildi saskaņā ar grozīto Regulu 
Nr. 1370/2007, par ko izsludināts publiskā 
iepirkuma konkurss,

ii) dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšanu līnijās, kas 
pilnībā atvērtas konkurencei, un atbalsta 
saņēmējs ir jauns tirgus dalībnieks, kas 
tiesīgs saņemt finansējumu saskaņā ar 
Regulu (ES) 2018/xxxx [Invest EU 
regula].

Grozījums Nr. 42

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

3. Saskaņā ar ziņošanas prasību, kas 
noteikta Finanšu regulas [38. panta 
3. punkta e) apakšpunkta i) punktā], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei informāciju par veikumu saskaņā 
ar II pielikumu.

3. Saskaņā ar ziņošanas prasību, kas 
noteikta Finanšu regulas [38. panta 
3. punkta e) apakšpunkta i) punktā], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei informāciju par veikumu saskaņā 
ar II pielikumu. Šajā informācijā iekļauj 
arī kvalitatīvu novērtējumu par progresu, 
kas panākts virzībā uz 2. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par pamatu izmantojot teritoriālās 
stratēģijas saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/xxxx [jaunā KNR] [23]. pantu, no 
ERAF abu minētās regulas 4. panta 2.
punktā minēto mērķu programmās atbalsta 
integrētu teritoriālo attīstību, kura ir vērsta 
uz pilsētu teritorijām (“ilgtspējīga 
pilsētattīstība”).

1. Par pamatu izmantojot teritoriālās 
stratēģijas saskaņā ar Regulas (ES) 
2018/xxxx [jaunā KNR] [23]. pantu, no
ERAF abu minētās regulas 4. panta 
2. punktā minēto mērķu programmās 
atbalsta integrētu teritoriālo attīstību, kura 
ir vērsta uz pilsētu teritorijām (“ilgtspējīga 
pilsētattīstība” un “ilgtspējīgas pilsētu 
mobilitātes plāni”).

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konkrēti tālākajiem reģioniem 
papildus piešķirtos līdzekļus izmanto, lai 
kompensētu papildu izmaksas, kuras šajos 
reģionos rodas sakarā ar vienu vai 
vairākiem no LESD 349. pantā 
uzskaitītajiem pastāvīgajiem 
apgrūtinājumiem to attīstībai.

1. Īpašajam papildu piešķīrumam, 
kas paredzēts tālākajiem reģioniem, 
nepiemēro 3. pantu. Konkrēti tālākajiem 
reģioniem papildus piešķirtos līdzekļus 
izmanto, lai kompensētu papildu izmaksas, 
kuras šajos reģionos rodas sakarā ar vienu 
vai vairākiem no LESD 349. pantā 
uzskaitītajiem pastāvīgajiem 
apgrūtinājumiem to attīstībai.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta, 
no ERAF var atbalstīt produktīvas 
investīcijas tālāko reģionu uzņēmumos 
neatkarīgi no minēto uzņēmumu lieluma.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 1. punkts – 1. kolonna

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas 
un viedas ekonomiskās pārmaiņas

1. Konkurētspējīga un viedāka
Eiropa, stiprinot ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un veicinot inovatīvas 
un viedas ekonomiskās pārmaiņas

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3)

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

RKI 43 – Atbalstīto jauno 
autoceļu garums – TEN-T

RKR 55 – Jaunuzbūvēto, 
rekonstruēto vai 
modernizēto autoceļu 
lietotāji

RKI 44 – Atbalstīto jauno 
autoceļu garums – cits

RKR 56 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
autoceļu infrastruktūras

RKI 45 – Rekonstruēto 
vai modernizēto autoceļu 

RKR 101 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
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garums – TEN-T dzelzceļa infrastruktūras

RKI 46 – Rekonstruēto 
vai modernizēto autoceļu 
garums – cits

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

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

RKR 58 – Pa 
atbalstītajiem sliežu 
ceļiem gadā pārvadāto 
pasažieru skaits attālumos

RKI 48 – Atbalstīto jauno 
sliežu ceļu garums – cits

RKR 59 – Pa dzelzceļu 
pārvadātās kravas

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

RKR 60 – Pa iekšējiem 
ūdensceļiem pārvadātās 
kravas

RKI 50 – Rekonstruēto 
vai modernizēto sliežu 
ceļu garums – cits

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

RKI 52 – Jauno vai 
modernizēto iekšējo 
ūdensceļu garums – cits

RKI 53 – Jaunas vai 
modernizētas dzelzceļa 
stacijas un iekārtas

RKI 54 – Jauni vai 
modernizēti intermodālie 
savienojumi

RKI 100 – Atbalstīto ostu 
skaits

RKI 55 – Jaunbūvēto 
tramvaja un metro līniju 
garums

RKR 62 – Ar sabiedrisko 
transportu gadā pārvadāto 
pasažieru skaits

RKI 56 –
Rekonstruēto/modernizēto 
tramvaja un metro līniju 
garums

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

RKI 57 – Videi draudzīgs 
ritošais sastāvs, ko 

RKR 64 – Atdalītas 
veloinfrastruktūras 
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izmanto sabiedriskajā 
transportā

lietotāju skaits gadā

RKI 58 – Atbalstītā 
atdalītā veloinfrastruktūra

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

Grozījums

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3)

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

RKI 43 – Atbalstīto jauno 
autoceļu garums – TEN-T

RKR 55 – Jaunuzbūvēto, 
rekonstruēto vai 
modernizēto autoceļu 
lietotāji

RKI 44 – Atbalstīto jauno 
autoceļu garums – cits

RKR 56 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
autoceļu infrastruktūras

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

RKR 101 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
dzelzceļa infrastruktūras 

RKI 46 – Rekonstruēto 
vai modernizēto autoceļu 
garums – cits

To ceļu un dzelzceļu tiltu 
un tuneļu skaits, kurus 
kontrolē ik pēc trīs 
gadiem un kurus 
pienācīgi uztur drošības 
labad

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

RKI 48 – Atbalstīto jauno 
sliežu ceļu garums – cits 

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

RKR 57 – Ekspluatācijā 
esošo Eiropas Dzelzceļa 
satiksmes vadības 
sistēmas standartiem 
atbilstošo sliežu ceļu 
garums, iekļaujot 
pārrobežu dzelzceļa 
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savienojumus, kas 
aprīkoti ar ERTMS 
sistēmām

RKI 50 – Rekonstruēto 
vai modernizēto sliežu 
ceļu garums – cits 

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

RKR 58 – Pa 
atbalstītajiem sliežu 
ceļiem gadā pārvadāto 
pasažieru skaits 
attālumos, kas ir mazāki 
par 50 km, starp 50 un 
300 km un vairāk nekā 
300 km

RKI 52 – Jauno vai 
modernizēto iekšējo 
ūdensceļu garums – cits

RKI 53 – Jaunas vai 
modernizētas dzelzceļa 
stacijas un iekārtas 

RKR 59 – Pa dzelzceļu 
pārvadātās kravas

– To dzelzceļa staciju 
skaits, kuras atbilst 
Komisijas TSI PRM 
regulas noteikumiem

– To kravas vagonu 
skaits, kuri ir vēlāk 
aprīkoti ar LL bremžu 
klučiem trokšņa 
vājināšanai

RKI 54 – Jauni vai 
modernizēti intermodālie 
savienojumi

RKR 60 – Pa iekšējiem 
ūdensceļiem pārvadātās 
kravas

RKI 100 – Atbalstīto ostu 
skaits

RKI 55 – Jaunbūvēto 
tramvaja un metro līniju 
garums

RKI 56 –
Rekonstruēto/modernizēto 
tramvaja un metro līniju 
garums

RKR 62 – Ar sabiedrisko 
transportu gadā pārvadāto 
pasažieru skaits

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

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

RKI 58 – Atbalstītā 
atdalītā gājēju un

– Velosipēdistu skaits 
gadā
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veloinfrastruktūra

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

– Privāto automobiļu 
lietotāju, sabiedriskā 
transporta (metro –
tramvaji – autobusi), 
automobiļu koplietojuma 
un automobiļu 
kopbraucienu, velosipēdu 
un kājāmgājēju 
intermodālā tirgus daļa 
(modālais sadalījums)

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

RKR 64 – Atdalītas 
gājēju un
veloinfrastruktūras 
lietotāju skaits gadā

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (2) (3)

5. Iedzīvotājiem tuvāka 
Eiropa, ar vietējo 
iniciatīvu palīdzību 
veicinot pilsētu, lauku un 
piekrastes teritoriju 
ilgtspējīgu un integrētu 
attīstību

RKI 74 – Iedzīvotāji, ko 
aptver integrētas 
pilsētattīstības stratēģijas

RKR 76 – Pilsētattīstības 
stratēģiju sagatavošanā un 
īstenošanā iesaistītās 
ieinteresētās personas

RKI 75 – Integrētas 
pilsētattīstības stratēģijas

RKR 77 –
Tūristi/apmeklējumi 
atbalstītajos objektos* 

RKI 76 – Kopīgie projekti RKR 78 – Lietotāji, kas 
gūst labumu no atbalstītās 
kultūras infrastruktūras

RKI 77 – Atbalstītās 
kultūras un tūrisma 
infrastruktūras kapacitāte

Grozījums

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti
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(1) (2) (3)

5. Iedzīvotājiem tuvāka 
Eiropa, ar vietējo 
iniciatīvu palīdzību 
veicinot pilsētu, lauku un 
piekrastes teritoriju 
ilgtspējīgu un integrētu 
attīstību

RKI 74 – Iedzīvotāji, ko 
aptver integrētas 
pilsētattīstības stratēģijas

RKR 76 – Pilsētattīstības 
stratēģiju sagatavošanā un 
īstenošanā iesaistītās 
ieinteresētās personas

– Esošo ilgtspējīgas 
pilsētu mobilitātes plānu 
skaits

RKR 77 –
Tūristi/apmeklējumi 
atbalstītajos objektos* 

RKI 75 – Integrētas 
pilsētattīstības stratēģijas

RKI 76 – Kopīgie projekti – Ilgtspējīgi tūrisma 
projekti, attiecībā uz 
kuriem var norādīt, ka 
labumu gūst gan tūristi, 
gan vietējie iedzīvotāji

RKI 77 – Atbalstītās 
kultūras, dabas, vēsturiskā 
un industriālā tūrisma 
infrastruktūras kapacitāte

RKR 78 – Lietotāji, kas 
gūst labumu no atbalstītās 
kultūras infrastruktūras un 
ekotūrisma

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. tabula – 1. punkts – 1. kolonna

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas 
un viedas ekonomiskās pārmaiņas

1. Konkurētspējīga un viedāka
Eiropa, stiprinot ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un veicinot inovatīvas 
un viedas ekonomiskās pārmaiņas

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. tabula – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti
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(1) (3) (4)

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

PKI 14 – Autoceļu TEN-
T: jauni un modernizēti 
ceļi 

PKR 13 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
autoceļu infrastruktūras

PKI 15 – Dzelzceļa TEN-
T: jauni un modernizēti 
sliežu ceļi

PKR 14 – Gadā 
apkalpotie pasažieri 
uzlabotajā dzelzceļa 
transportā

PKI 16 – Tramvaja un 
metro līniju paplašināšana 
un modernizācija

PKR 15 – Gadā 
apkalpotie lietotāji 
jaunajās un 
modernizētajās tramvaja 
un metro līnijās

Grozījums

Politikas mērķis Izlaide Rezultāti

(1) (3) (4)

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

PKI 14 – Autoceļu TEN-
T: jauni un modernizēti 
ceļi

PKR 13 – Laika 
ietaupījums no uzlabotas 
autoceļu infrastruktūras

– Sastrēgumu 
palielināšanās ceļu 
infrastruktūras 
paplašināšanas dēļ

PKI 15 – Dzelzceļa TEN-
T: jauni un modernizēti 
sliežu ceļi

– To reģionālo pārrobežu 
dzelzceļa savienojumu 
skaits, kuri ir pamesti vai 
nojaukti (trūkstošie 
savienojumi)

PKR 14 – Gadā 
apkalpotie pasažieri 
uzlabotajā dzelzceļa 
transportā

– To atjaunoto pārrobežu 
dzelzceļa savienojumu 
skaits, kuri bija trūkstošie 
savienojumi

PKI 16 – Tramvaja un 
metro līniju, kā arī gājēju 
infrastruktūras un 
veloinfrastruktūras
paplašināšana un 

PKR 15 – Gadā 
apkalpotie lietotāji 
jaunajās un 
modernizētajās tramvaja 
un metro līnijās, kā arī 
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modernizācija gājēji un velosipēdisti
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