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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Kohēzijas politikas ietekme uz transporta infrastruktūras attīstību un līdz ar to uz Eiropas 
Savienības valstu sociālekonomisko attīstību līdz šim nepārprotami ir bijusi pozitīva. ES 
fondiem ir spēcīga ietekme uz ekonomikas izaugsmi, investīcijām un darba tirgiem, kā arī uz 
vienotas Eiropas transporta telpas izveidi un dalībvalstu ekonomiku iekšējo un ārējo bilanci. 
Kohēzijas politikas īstenošana palīdz samazināt ne vien atšķirības dažādu dalībvalstu attīstībā, 
bet arī atšķirības reģionu attīstībā.

Pētījumi skaidri rāda, ka strukturālie un investīciju fondi būtiski palielina IKP pieaugumu un 
paātrina dalībvalstu ekonomiku konverģenci. Eiropas fondi arī sekmē nozīmīgu 
nodarbinātības pieaugumu vismazāk attīstītajos reģionos un bezdarba mazināšanos valstu 
līmenī. 

Kohēzijas politika nodrošina efektīvu atbalstu jaunu darbvietu izveidei un finansē 
programmas darba ņēmēju prasmju uzlabošanai, tādējādi veicinot pielāgošanos mainīgajiem 
nodarbinātības nosacījumiem darba tirgū. Kohēzijas politika un tās instrumenti joprojām ir 
svarīgākie faktori attīstības veicināšanā daudzās ES dalībvalstīs. Kohēzijas fonds ir pats 
efektīvākais no finanšu instrumentiem, ar ko tiek veicināta konverģences mērķu sasniegšana, 
īstenojot stratēģiskus projektus vides aizsardzības un TEN-T tīklu jomā.

Komisija 2018. gada 29. maijā publicēja priekšlikuma projektu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+), Kohēzijas fondu (KF) un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF) un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un 
migrācijas fondu (PMF), Iekšējās drošības fondu (IDF) un Robežu pārvaldības un vīzu 
instrumentu (RPVI) (turpmāk “pamatregula”). Šā tiesību akta galvenais mērķis ir racionalizēt 
un vienādot noteikumus par fondu izmantošanu dalītā pārvaldībā 2021.–2027. gadā. 

Regulas projektā ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai ir paredzēts budžets 
EUR 330,6 miljardu apmērā. Šī summa ietver EUR 41,394 miljardus Kohēzijas fondam, no 
kuriem EUR 10 miljardi ir rezervēti izmantošanai Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta satvarā. 

Referenta nostāja

Ņemot vērā jaunā priekšlikuma ļoti tehnisko un detalizēto raksturu, referents galveno 
uzmanību ir pievērsis jautājumiem, kas tieši ietekmē investīcijas transportā.

Referents atzīst galveno mērķi, kas licis sagatavot pamatregulas projektu, proti, ka ir nozīmīgi 
jāsamazina liekais administratīvais slogs, vienlaikus garantējot augstu pārliecības pakāpi 
attiecībā uz izdevumu likumību un pareizību. Referents uzskata, ka procedūras ir jāpadara 
elastīgākas, lai pašreizējo programmu izmantošanas noteikumus pielāgotu mainīgajām 
vajadzībām un ekonomikas apstākļiem, kā arī šīs programmas ir vairāk jāsaskaņo ar ES 
prioritātēm.
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Referents uzskata, ka Komisija vēl nav izmantojusi visas iespējas vienkāršot un racionalizēt 
īstenošanu. Piemēram, Komisijas iesniegtajā priekšlikumā nav iekļauti daži risinājumi, kas 
tika izstrādāti, izdarot pēdējos grozījumus Regulā Nr. 1303/2013 (t. s. Omnibus regula). 
Turklāt ne visi Komisijas ierosinātie risinājumi palīdzēs vienkāršot un racionalizēt īstenošanu.

Attiecībā uz līdzekļiem, kas pārvietoti no Kohēzijas fonda uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, 30 % no šīs summas konkurences kārtībā var nekavējoties izmantot 
visas kohēzijas valstis, bet 70 % ir atvēlēti finansējuma sadalei pa valstīm, savukārt 2014.–
2020. gada periodā visi KF līdzekļi tika atvēlēti finansējuma sadalei pa valstīm, paredzot, ka 
šis finansējums ir jāizmanto trīs gadu laikā, un pēc tam darīti pieejami konkurences kārtībā.

Referents neatbalsta priekšlikumu nekavējoties pārvietot 30 % no Kohēzijas fondam iedalītā 
finansējuma uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu visām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas saņemt KF atbalstu. Referents uzskata, ka visa no Kohēzijas fonda uz Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu pārvietotā summa EUR 10 miljardu apmērā būtu 
jāsadala piešķīrumos valstīm (nosakot ierobežotu laikposmu izmantošanai) proporcionāli 
dalībvalstu iemaksām. Pašreizējā finanšu plānā šis risinājums darbojas, un nav būtiska vai 
praktiska pamatojuma sadalei pa valstīm atvēlēto finansējumu samazināt līdz 70 %.

Komisija arī ierosina no pašreizējiem 85 % uz 70 % samazināt līdzfinansējuma likmi mazāk 
attīstītiem reģioniem, tādēļ, īstenojot programmas, kurām tiek izmantoti no Kohēzijas fonda 
pārvietotie līdzekļi, daudz lielākā mērā būs jāiesaista valstu resursi. 

Tas nozīmē, ka lielām investīcijām transporta infrastruktūrā, kuru īstenošanā izmanto no 
Kohēzijas fonda pārnesto finansējumu, būs vajadzīgas lielākas iemaksas no valstu budžetiem. 
Šis risinājums nozīmē, ka nebūs iespējams vienlaikus veikt daudz investīciju, un negatīvi 
ietekmēs pirmām kārtām investīcijas transporta nozarē, kurām vajadzīgs ļoti daudz kapitāla 
un no kurām daudzas nebūtu īstenotas bez līdz šim piemērotās līdzfinansēšanas. Ierosinātais 
KF līdzfinansējuma samazinājums un valstu līdzfinansējuma palielinājums ne vien palielinās 
dalībvalstu atbildības sajūtu, bet arī kavēs daudzu infrastruktūras projektu īstenošanu. 

Komisija ierosina pašreiz spēkā esošo noteikumu “n+3” aizstāt ar noteikumu “n+2”. 
Noteikums “n+3” jo īpaši nāk par labu sarežģītiem, liela mēroga investīciju projektiem, kas 
rada lielus izdevumus, un nodrošina visiem projekta īstenošanas cikla posmiem nepieciešamo 
grafiku. Šādi projekti ietver transporta projektus. Noteikums “n+2” negarantē investēšanas 
procesa paātrināšanu, bet tikai palielina sankcijas dalībvalstīm, kuras pietiekami ātri 
neapstiprina finansējumu. Rezultātā varētu nebūt iespējams saglabāt noteikuma “n+2” 
paredzēto programmas īstenošanas tempu, un valstis zaudēs lielu piešķīruma daļu.

Referents arī pauž bažas par plānoto Kohēzijas fonda līdzekļu samazinājumu, kā arī 
atteikšanos no principa, saskaņā ar kuru Kohēzijas fonds nodrošina trešo daļu no visas 
piešķirtās summas. Ierosinātais piešķīrums Kohēzijas fondam 2021.–2027. gada periodam ir 
EUR 41,4 miljardi salīdzinājumā ar EUR 75,8 miljardiem pašreizējā periodā un atbilst 
samazinājumam par 45 % reālā izteiksmē. Tajā pašā laikā nacionālais kopienākums uz vienu 
iedzīvotāju Kohēzijas fonda līdzekļu saņēmējvalstīs nav attiecīgi palielinājies. Šāds nozīmīgs 
Kohēzijas fonda līdzekļu samazinājums ierobežos spēju reaģēt uz lielajām investīciju 
vajadzībām attiecībā uz kohēzijas valstu pamata transporta infrastruktūru.

Referents arī pauž iebildumus pret regulas pielikumā ierosināto pamatnosacījumu sarakstu, jo 
īpaši attiecībā uz transporta nozari. Īpaši apšaubāma ir vajadzība visaptverošās transporta 
plānošanas dokumentā iekļaut informāciju par budžeta resursiem, kas nepieciešami 
pastāvošās un plānotās infrastruktūras darbības un uzturēšanas izmaksu segšanai. 
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Tāpat referents pauž šaubas par saikni starp ES līdzekļu tērēšanu un tiesiskumu. Šajā ziņā 
gaidītos rezultātus sniegs tikai objektīvi, nepolitizēti un nediskriminējoši kritēriji. Referents 
vienlaikus norāda, ka Komisijas iesniegtais projekts regulai par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs neatbilst iepriekš 
minētajiem kritērijiem. 

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kohēzijas politikas finansējums 
2021.–2027. gadam būtu jāpalielina, kā 
aprakstīts Eiropas Parlamenta pieņemtajā 
rezolūcijā, vai vismaz jāsaglabā tādā pašā 
līmenī kā pašreizējā daudzgadu finanšu 
shēmā.

Grozījums Nr. 2Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai regulai piemēro horizontālos 
finanšu noteikumus, ko Eiropas Parlaments 
un Padome pieņēmuši, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta apstiprināšanai un 
īstenošanai, izmantojot dotācijas, 
iepirkumu, prēmijas, netiešu izpildi, kā arī 
paredz finanšu jomas subjektu atbildības 
kontroli. Noteikumi, kas pieņemti, 
pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas 
arī uz Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
tiesiskumu dalībvalstīs, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnosacījums 

(6) Šai regulai piemēro horizontālos 
finanšu noteikumus, ko pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
322. pantu. Šie noteikumi ir paredzēti 
Finanšu regulā un jo īpaši nosaka 
procedūru budžeta apstiprināšanai un 
īstenošanai, izmantojot dotācijas, 
iepirkumu, prēmijas, netiešu izpildi, kā arī 
paredz finanšu jomas subjektu atbildības 
kontroli. Noteikumi, kas pieņemti, 
pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas 
uz pasākumiem, ar ko fondu efektivitāti 
saista ar pareizu ekonomikas pārvaldību 
un Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar 
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pareizai finanšu pārvaldībai un efektīvam 
ES finansējumam.

tiesiskumu dalībvalstīs, jo pareizas 
ekonomikas pārvaldības un tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnosacījums ES 
finansējuma pareizai un efektīvai finanšu 
pārvaldībai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā to 
apliecina Savienības saistības īstenot 
Parīzes nolīgumu un apņemšanās sasniegt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, fondi 
palīdzēs integrēt klimata pasākumus un 
panākt, ka no ES budžeta kopumā 25 % 
izdevumu ir novirzīti klimatisko mērķu 
sasniegšanai.

(9) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstīgi
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, fondi palīdzēs integrēt taisnīgu 
enerģētikas pārkārtošanu un rīcību
klimata jomā un 2021.–2027. gada DFS 
laikā sasniegt vispārēju mērķi vismaz 
25 % no ES budžeta izdevumiem izmantot 
klimata pārmaiņu pasākumu atbalstam 
un pēc iespējas drīzāk (vēlākais līdz 
2027. gadam) šim mērķim veltīt 30 % no 
izdevumiem, cita starpā pārstrukturējot 
ogļu ieguves reģionus, arī izmantojot 
taisnīgas enerģētikas pārkārtošanas 
fondu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Kohēzijas politikas finansējums 
2021.–2027. gadā būtu jāsaglabā vismaz 
2014.–2020. gada budžeta līmenī, lai 
nodrošinātu politikas pamatmērķu 
sasniegšanu, lielu ieguldījumu projektu 
īstenošanu un attīstības atšķirību 
mazināšanu starp reģioniem.
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Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) konkurētspējīga, viedāka un 
ilgtspējīga Eiropa, stiprinot ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, samazinot 
valstu un reģionālo sociālekonomisko 
asimetriju un veicinot inovatīvas un viedas 
ekonomiskās pārmaiņas;

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot 
mobilitāti un reģionālo IKT savienotību;

(c) ciešāk un labāk savienota Eiropa, 
uzlabojot ilgtspējīgu transportu, drošu un 
intelektisku mobilitāti, intermodalitāti, 
savstarpēju izmantojamību, jo īpaši
transporta nozarē, kā arī reģionālo IKT 
savienotību, cita starpā samazinot tālāko 
reģionu nošķirtību, investējot to 
pieejamībā un koncentrējoties uz zaļo 
mobilitāti.
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) vienotāka Eiropa, atbalstot personu 
ar invaliditāti integrāciju.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var īstenot tālāko reģionu 
sadarbību atbilstoši mērķim "Eiropas 
teritoriālā sadarbība" (Interreg), veicot 
netiešu pārvaldību.

3. Komisija var īstenot tālāko reģionu 
sadarbību atbilstoši mērķim “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” (Interreg), veicot 
netiešu pārvaldību, ja puses par to ir 
panākušas iepriekšēju vienošanos.

Pamatojums

Precizējums saskaņā ar priekšlikuma ES regulai par Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi 
(Interreg) (COM(2018)0374) 60. pantu. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
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7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts partnerības nolīgumu 
Komisijai iesniedz pirms pirmās 
programmas iesniegšanas vai vienlaikus ar 
to.

2. Dalībvalsts partnerības nolīgumu 
Komisijai iesniedz pirms pirmās 
programmas iesniegšanas vai vienlaikus ar 
to, bet ne vēlāk kā 2021. gada 
31. decembrī.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izvēlētie politikas mērķi, kas 
norāda, saskaņā ar kuriem fondiem un 
programmām tie tiks īstenoti, un to 
pamatojums, kā arī attiecīgā gadījumā 
pamatojums InvestEU īstenošanas režīma 
izmantošanai, ņemot vērā attiecīgos 
konkrētai valstij adresētos ieteikumus;

(a) izvēlētie politikas mērķi, kas 
norāda, saskaņā ar kuriem fondiem un 
programmām tie tiks īstenoti, un to 
pamatojums, kā arī attiecīgā gadījumā 
pamatojums InvestEU īstenošanas režīma 
izmantošanai, cita starpā ņemot vērā 
attiecīgos konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē partnerības 
nolīgumu un tā atbilstību šai regulai un 
konkrēta fonda noteikumiem. Savā 
novērtējumā Komisija jo īpaši vērā ņem
attiecīgos konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus.

1. Komisija novērtē partnerības 
nolīgumu un tā atbilstību šai regulai un 
konkrēta fonda noteikumiem. Savā 
novērtējumā Komisija ņem vērā 4. un 
8. panta noteikumus un vajadzības 
gadījumā arī attiecīgos konkrētai valstij 
adresētos ieteikumus.

Grozījums Nr. 14

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

2. Trīs mēnešu laikā pēc dienas, kurā 
dalībvalsts iesniegusi partnerības 
nolīgumu, Komisija var sniegt apsvērumus 
par to.

2. Komisija var sniegt apsvērumus 
divu mēnešu laikā no dienas, kurā 
dalībvalsts iesniegusi partnerības 
nolīgumu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalsts pārskata partnerības 
nolīgumu viena mēneša laikā, ņemot vērā 
no Komisijas saņemtos apsvērumus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 
dienas, kurā attiecīgā dalībvalsts iesniegusi 
partnerības nolīgumu, Komisija ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu par 
minētā partnerības nolīguma 
apstiprināšanu. Partnerības nolīgumu 
negroza.

4. Ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 
dienas, kurā attiecīgā dalībvalsts pirmo 
reizi iesniegusi partnerības nolīgumu, 
Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu par minētā partnerības nolīguma 
apstiprināšanu. Partnerības nolīgumu 
negroza.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minētās 
summas izmanto attiecīgās dalībvalsts 
īstenotajiem projektiem atbilstīgajā 
InvestEu sadaļā.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
15. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Uzlikto saistību vai maksājumu 
apturēšanas apjoms un līmenis ir samērīgs, 
ievēro vienlīdzīgu attieksmi starp 
dalībvalstīm un ņem vērā attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskos un sociālos 
apstākļus, jo īpaši bezdarba līmeni, 
attiecīgās dalībvalsts nabadzības vai 
sociālās atstumtības līmeni attiecībā pret 
Savienības vidējo līmeni un apturēšanas 
ietekmi uz attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku. Apturēšanas ietekme uz 
programmām, kam ir izšķirīga nozīme 
nelabvēlīgu ekonomisko vai sociālo 
apstākļu novēršanā, ir īpašs faktors, kas 
jāņem vērā.

9. Uzlikto saistību vai maksājumu 
apturēšanas apjoms un līmenis ir samērīgs, 
ievēro vienlīdzīgu attieksmi starp 
dalībvalstīm un ņem vērā attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiskos un sociālos 
apstākļus, jo īpaši bezdarba līmeni, 
attiecīgās dalībvalsts nabadzības vai 
sociālās atstumtības līmeni attiecībā pret 
Savienības vidējo līmeni un apturēšanas 
ietekmi uz attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku. Īpašs faktors, kas jāņem vērā, 
ir apturēšanas ietekme uz programmām, 
kurām ir izšķirīga nozīme nelabvēlīgu 
strukturālo, ekonomisko vai sociālo 
apstākļu novēršanā, piemēram, tālākajos 
reģionos.

Pamatojums

Ņemot vērā tālāko reģionu strukturālo, sociālo un ekonomisko stāvokli, kas rada papildu 
ierobežojumus un izmaksas to attīstībai, LESD 349. pantā tiem ir piešķirts īpašs statuss. 
Kohēzijas politikas sasaistei ar Eiropas pusgadu nav jāizraisa saistību vai maksājumu 
apturēšana reģionos, ja pienākumus nav izpildījusi valsts, nevis reģioni.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa – d punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) saistītie rīcības veidi, tostarp 
plānoto stratēģiski svarīgo darbību 
saraksts, un attiecīgā gadījumā to 
paredzamais devums šo konkrēto mērķu, 
kā arī makroreģionālu stratēģiju un jūras 
baseinu stratēģiju īstenošanā;

i) saistītie rīcības veidi, tostarp 
plānoto stratēģiski svarīgo darbību 
saraksts, un attiecīgā gadījumā to 
paredzamais devums šo konkrēto mērķu, 
kā arī makroreģionālu stratēģiju un jūras 
baseinu stratēģiju īstenošanā un grafiks;

Grozījums Nr. 20
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Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē programmu un tās 
atbilstību šai regulai un konkrētu fondu 
regulām, kā arī tās saderību ar partnerības 
nolīgumu. Savā novērtējumā Komisija jo 
īpaši vērā ņem attiecīgos konkrētai valstij 
adresētos ieteikumus.

1. Komisija novērtē programmu un tās 
atbilstību šai regulai un konkrētu fondu 
regulām, kā arī tās saderību ar partnerības 
nolīgumu. Savā novērtējumā Komisija ņem
vērā 4. un 8. panta noteikumus un 
vajadzības gadījumā arī attiecīgos 
konkrētai valstij adresētos ieteikumus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var sniegt apsvērumus trīs
mēnešu laikā no dienas, kurā dalībvalsts 
iesniegusi programmu.

2. Komisija var sniegt apsvērumus 
divu mēnešu laikā no dienas, kurā 
dalībvalsts iesniegusi programmu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalsts pārskata programmu, 
ņemot vērā no Komisijas saņemtos
apsvērumus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
dienas, kurā dalībvalsts iesniegusi 
programmu, Komisija ar īstenošanas aktu 
pieņem lēmumu par programmas 

4. Ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 
dienas, kurā dalībvalsts pirmo reizi
iesniegusi programmu, Komisija ar 
īstenošanas aktu pieņem lēmumu par 
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apstiprināšanu. programmas apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalsts pārskata grozīto 
programmu viena mēneša laikā un ņem 
vērā no Komisijas saņemtos apsvērumus.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija apstiprina programmas 
grozījumu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 
tam, kad dalībvalsts to ir pirmo reizi
iesniegusi.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
19. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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5.a Attiecībā uz tālākajiem reģioniem 
dalībvalsts plānošanas periodā var 
pārvietot summu līdz 10 % no sākotnējā 
piešķīruma prioritātei un ne vairāk kā 
5 % no programmas budžeta citai tās 
pašas programmas tā paša fonda 
prioritātei.

Pamatojums

Ņemot vērā tālāko reģionu strukturālo, sociālo un ekonomisko stāvokli, kas rada papildu 
ierobežojumus un izmaksas to attīstībai, LESD 349. pantā tiem ir piešķirts īpašs statuss. Šā 
iemesla dēļ tālākajiem reģioniem ir nepieciešama lielāka elastība attiecībā uz līdzekļu 
pārvietošanu no vienas prioritātes uz citu tās pašas programmas prioritāti, tā ļaujot novērst 
strukturālus un negaidītus ierobežojumus, jo īpaši klimata pārmaiņu izraisītas katastrofas.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ERAF atbalstam atbilstoši mērķim 
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei"
un Kohēzijas fonda atbalstam: 2,5 %;

(a) ERAF atbalstam atbilstoši mērķim 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”
un Kohēzijas fonda atbalstam: 2,5 %; 
tālākajiem reģioniem: 4 %;

Pamatojums

Ņemot vērā tālāko reģionu strukturālo, sociālo un ekonomisko stāvokli, kas rada papildu 
ierobežojumus un izmaksas to attīstībai, LESD 349. pantā tiem ir piešķirts īpašs statuss. Šīs 
papildu izmaksas ietekmē arī programmu pārvaldību, kontroli un uzraudzību.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ESF+ atbalstam: 4 % un 
programmām, uz ko attiecas ESF+ regulas 
4. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
vii) punkts: 5 %;

(b) ESF+ atbalstam: 4 %, tālākajiem 
reģioniem: 5 % un programmām, uz ko 
attiecas ESF+ regulas 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunkta vii) punkts: 5 %;
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Pamatojums

Ņemot vērā tālāko reģionu strukturālo, sociālo un ekonomisko stāvokli, kas rada papildu 
ierobežojumus un izmaksas to attīstībai, LESD 349. pantā tiem ir piešķirts īpašs statuss. Šīs 
papildu izmaksas ietekmē arī programmu pārvaldību, kontroli un uzraudzību.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) EJZF atbalstam: 6 %; (c) EJZF atbalstam: 6 %; tālākajiem 
reģioniem: 7 %;

Pamatojums

Ņemot vērā tālāko reģionu strukturālo, sociālo un ekonomisko stāvokli, kas rada papildu 
ierobežojumus un izmaksas to attīstībai, LESD 349. pantā tiem ir piešķirts īpašs statuss. Šīs 
papildu izmaksas ietekmē arī programmu pārvaldību, kontroli un uzraudzību.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadošā iestāde Komisijai elektroniski 
nosūta kumulatīvus datus par katru 
programmu līdz katra gada 31. janvārim, 
31. martam, 31. maijam, 31. jūlijam, 
30. septembrim un 30. novembrim saskaņā 
ar VII pielikumā norādīto paraugu.

Vadošā iestāde Komisijai elektroniski 
nosūta kumulatīvus datus par katru 
programmu līdz katra gada 31. maijam un 
30. novembrim saskaņā ar VII pielikumā 
norādīto paraugu.

Pamatojums

Programmu pārvaldība ir diezgan sarežģīta, un dažu datu dzēšana atvieglotu programmu 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās nosūtīšanas termiņš ir 2022. gada 
31. janvāris un pēdējās — 2030. gada 31.
janvāris.

Pirmās nosūtīšanas termiņš ir 2022. gada 
31. maijs un pēdējās — 2030. gada 
31. janvāris.

Pamatojums

Programmu pārvaldība ir diezgan sarežģīta, un dažu datu dzēšana atvieglotu programmu 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Vadošā iestāde nodrošina, ka sešu 
mēnešu laikā pēc programmas 
apstiprināšanas ir izveidota tīmekļa vietne, 
kur pieejama informācija par tās atbildībā 
esošajām programmām, kura aptver 
programmas mērķus, darbības, grafiku 
uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, 
pieejamās finansēšanas iespējas un 
sasniegumus.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
57. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Darbības atbalsta saņemšanai no 
fondiem neatlasa, ja tās ir faktiski 
pabeigtas vai pilnībā īstenotas, pirms 
vadošajai iestādei ir iesniegts pieteikums 
par finansējumu atbilstoši programmai, 
neatkarīgi no tā, vai ir veikti visi saistītie 
maksājumi.

6. Darbības atbalsta saņemšanai no 
fondiem neatlasa, ja tās ir faktiski 
pabeigtas vai pilnībā īstenotas, pirms 
vadošajai iestādei ir iesniegts pieteikums 
par finansējumu atbilstoši programmai, 
neatkarīgi no tā, vai ir veikti visi saistītie 
maksājumi. Šis punkts neattiecas uz 
palīdzību, kas ir paredzēta Regulas (ES) 
Nr. XXX (par Eiropas Jūrlietu un 
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zivsaimniecības fondu) 21. pantā attiecībā 
uz kompensāciju par zvejas un 
akvakultūras produktu papildu izmaksām 
tālākajos reģionos, un darbībām, kuras ir 
saistītas ar konkrēti tālākajiem reģioniem 
piešķirtiem papildu līdzekļiem saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. XXXX (ERAF un 
Kohēzijas fonds).

Pamatojums

Tiek precizēts, ka šis punkts neattiecas uz EJZF saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 21. pantu, 
kā arī ERAF un Kohēzijas fondu, jo īpaši konkrēti tālākajiem reģioniem piešķirtiem papildu 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
57. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu uzņēmumi drīkst piedalīties 
publiskā iepirkuma konkursos par ES 
finansētiem projektiem tikai tad, ja arī ES 
uzņēmumiem ir iespēja piedalīties šo 
uzņēmumu izcelsmes valstu publiskā 
iepirkuma konkursos.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
61.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

61.a pants

Valsts atbalsts

Darbības, kas tiek finansētas saskaņā ar 
programmām, uz kurām attiecas šī regula, 
ir uzskatāmas par atbilstīgām ES valsts 
atbalsta noteikumiem.
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Pamatojums

Automātiska atbilstības atzīšana palīdzēs uzlabot programmu pārvaldības efektivitāti.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
63. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šā panta īstenošanai, Komisija 
saskaņā ar 109. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru pieņem 
īstenošanas aktu, kurā nosaka paraugu, kas 
jāizmanto, lai ziņotu par pārkāpumiem.

(11) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus un noteikumus šā panta 
īstenošanai, Komisija saskaņā ar 109. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās procedūru 
pieņem īstenošanas aktu, kurā nosaka 
formātu, kas jāizmanto, lai ziņotu par 
pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procedūras visos posmos īsteno, 
izmantojot elektroniskos pakalpojumus, 
un tās ir pilnībā pārredzamas.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1 %;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,0 %;

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 2 %;

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 2,5 %;

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2,5 %;

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) 2026: 0,5% (f) 2026: 2,5 %

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) 2027.–2029. gads: 3%

Pamatojums

Ņemot vērā tālāko reģionu strukturālo, sociālo un ekonomisko stāvokli, kas rada papildu 
ierobežojumus un izmaksas to attīstībai, LESD 349. pantā tiem ir piešķirts īpašs statuss. 
Programmu īstenošanai ir būtiski saglabāt pašreizējās priekšfinansējuma likmes, kas 
paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 134. pantā.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai paredzētie resursi, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam, ir 330 624 388 630 EUR 
2018. gada cenās.

Ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai paredzētie resursi, kas pieejami 
budžeta saistībām laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam, ir 372 197 000 000 EUR 
2018. gada cenās.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
104. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” paredzētie 
resursi ir 97,5 % no kopējiem resursiem
(t. i., kopā 322 194 388 630 EUR), un to 
sadalījums ir šāds:

1. Mērķim “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” paredzētie 
resursi ir 97,5 % no kopējiem resursiem, un 
to sadalījums ir šāds:

Grozījums Nr. 48

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



AD\1169258LV.docx 21/41 PE627.581v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 61,6 % (t. i., kopā 
198 621 593 157 EUR) — mazāk 
attīstītiem reģioniem;

(a) 61,6 % — mazāk attīstītiem 
reģioniem;

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 14,3 % (t. i., kopā 
45 934 516 595 EUR) — pārejas 
reģioniem;

(b) 14,3 % — pārejas reģioniem;

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 10,8 % (t. i., kopā 
34 842 689 000 EUR) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

(c) 10,8 % — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) 12,8 % (t. i., kopā 
41 348 556 877 EUR) — dalībvalstīm, 
kurām piešķir atbalstu no Kohēzijas fonda;

(d) 12,8 % — dalībvalstīm, kurām 
piešķir atbalstu no Kohēzijas fonda;

Grozījums Nr. 52

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

Šā panta 1. punkta e) apakšpunktā minētais
papildu finansējums tālākajiem reģioniem, 
kas piešķirts ESF+, ir 376 928 934 EUR.

Šā panta 1. punkta e) apakšpunktā 
minētajam papildu finansējumam
tālākajiem reģioniem pievieno
376 928 934 EUR no ESF+.

Pamatojums

Precizējums saskaņā ar priekšlikuma regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus 5. panta 
2. punktu.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vismaz divus gadus pirms 
jebkāda EISI uzaicinājuma 
izsludināšanas informē Parlamentu un 
dalībvalstis par atbalsta apmēru un 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
104. pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30 % resursu, kas pārvietoti uz EISI, tūlīt 
pēc pārvietošanas ir pieejami visām 
dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt 
finansējumu no Kohēzijas fonda, 
transporta infrastruktūras projektu 
finansēšanai saskaņā ar Regulu (ES) 
[jaunā EISI regula].

svītrots

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
104. pants – 4. punkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz īpašajiem uzaicinājumiem, kas minēti 
pirmajā daļā, attiecas transporta nozarei 
piemērojamie noteikumi saskaņā ar Regulu 
(ES) [jaunā EISI regula]. Līdz 2023. gada 
31. decembrim to projektu atlasē, kuri ir 
tiesīgi saņemt finansējumu, ņem vērā valsts 
piešķīrumus saskaņā ar Kohēzijas fondu
attiecībā uz 70 % resursu, kas pārvietoti 
uz EISI.

Uz īpašajiem uzaicinājumiem, kas minēti 
pirmajā daļā, attiecas transporta nozarei 
piemērojamie noteikumi saskaņā ar Regulu 
(ES) [jaunā EISI regula]. Līdz 2022. gada 
31. decembrim to projektu atlasē, kuri ir 
tiesīgi saņemt finansējumu, ņem vērā valsts 
piešķīrumus saskaņā ar Kohēzijas fondu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
104. pants – 4. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2024. gada 1. janvāra resursus, kas 
pārvietoti uz EISI un nav piešķirti 
transporta infrastruktūras projektam, dara 
pieejamus visām dalībvalstīm, kuras ir 
tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas 
fonda, transporta infrastruktūras projektu 
finansēšanai saskaņā ar Regulu (ES) [jaunā 
EISI regula].

No 2023. gada 1. janvāra resursus, kas 
pārvietoti uz EISI un nav piešķirti 
transporta infrastruktūras projektam, dara 
pieejamus visām dalībvalstīm, kuras ir 
tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas 
fonda, transporta infrastruktūras projektu 
finansēšanai saskaņā ar Regulu (ES) [jaunā 
EISI regula].

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
104. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” (Interreg) paredzētie resursi ir 
2,5 % no kopējiem resursiem, kas pieejami 
budžeta saistībām no fondiem 2021.–
2027. gada laikposmam (t. i., kopā 
8 430 000 000 EUR).

7. Mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” (Interreg) paredzētie resursi ir 
3 % no kopējiem resursiem, kas pieejami 
budžeta saistībām no fondiem 2021.–
2027. gada laikposmam (t. i., kopā 
10 116 000 000 EUR).

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ne vairāk kā 15 % no kopējiem 
piešķīrumiem, kas paredzēti mazāk 
attīstītiem reģioniem, uz pārejas 
reģioniem vai vairāk attīstītiem reģioniem 
un no pārejas reģioniem uz vairāk 
attīstītiem reģioniem;

svītrots

Pamatojums

Resursu pārvirzīšana no mazāk attīstītiem reģioniem uz vairāk attīstītiem reģioniem neatbilst 
kohēzijas politikas principam.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 70 % mazāk attīstītiem reģioniem; (a) 85 % mazāk attīstītiem reģioniem;

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 55 % pārejas reģioniem; (b) 60 % pārejas reģioniem;

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 40 % vairāk attīstītiem reģioniem. (c) 50 % vairāk attīstītiem reģioniem.
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Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme Kohēzijas fondam 
katras prioritātes līmenī nepārsniedz 70 %.

Līdzfinansējuma likme Kohēzijas fondam 
katras prioritātes līmenī nepārsniedz 85 %.

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme Interreg 
programmām nepārsniedz 70 %.

Līdzfinansējuma likme Interreg 
programmām nepārsniedz 85 %.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula Kodi, kas attiecas uz intervences jomas dimensiju – 2. politikas 
mērķis

Komisijas ierosinātais teksts

2. politikas mērķis. 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

024 Energoefektivitāte un paraugprojekti MVU un atbalsta pasākumi 100 % 40 %

025
Esošu mājokļu renovēšana energoefektivitātes uzlabošanai, 
paraugprojekti un atbalsta pasākumi

100 % 40 %

026
Publiskās infrastruktūras renovēšana energoefektivitātes uzlabošanai, 
paraugprojekti un atbalsta pasākumi

100 % 40 %

027
Atbalsts uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, kuri sekmē 
mazoglekļa ekonomiku un klimatnoturību

100 % 40 %

028 Atjaunojamie energoresursi: vējš 100 % 40 %

029 Atjaunojamie energoresursi: saule 100 % 40 %

030 Atjaunojamie energoresursi: biomasa 100 % 40 %

031 Atjaunojamie energoresursi: jūra 100 % 40 %

032 Citu atjaunojamo energoresursu enerģija (tostarp ģeotermālā enerģija) 100 % 40 %
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033
Viedas enerģijas sadales sistēmas vidējos uz zemsprieguma līmeņos 
(tostarp viedtīkli un IKT sistēmas) un ar tām saistītās krātuves

100 % 40 %

034
Augstas efektivitātes koģenerācija, centralizētā siltumapgāde un 
aukstumapgāde

100 % 40 %

035

Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar klimatu 
saistīto risku novēršana un pārvaldība: plūdi (tostarp izpratnes 
veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu pārvarēšanas sistēmas un 
infrastruktūras)

100 %
100 
%

036

Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar klimatu 
saistīto risku novēršana un pārvaldība: ugunsgrēki (tostarp izpratnes 
veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu pārvarēšanas sistēmas un 
infrastruktūras)

100 %
100 
%

037

Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar klimatu 
saistīto risku novēršana un pārvaldība: citi, piemēram, vētras un 
sausums (tostarp izpratnes veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu 
pārvarēšanas sistēmas un infrastruktūras)

100 %
100 
%

038

Ar klimatu nesaistītu dabas risku (piemēram, zemestrīču) un ar cilvēku 
darbību saistītu risku (piemēram, tehnoloģisku negadījumu) novēršana 
un pārvaldība, tostarp izpratnes veidošana, civilā aizsardzība un 
katastrofu pārvarēšanas sistēmas un infrastruktūras

0 %
100 
%

039
Ūdens nodrošināšana cilvēku patēriņam (iegūšanas, apstrādes, 
uzglabāšanas un sadales infrastruktūra, efektivitātes pasākumi, dzeramā 
ūdens piegāde)

0 %
100 
%

040
Ūdens resursu apsaimniekošana un ūdens resursu saglabāšana (tostarp 
upju baseinu apsaimniekošana, konkrēti pasākumi, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām, atkalizmantošana, noplūdes mazināšana)

40 %
100 
%

041 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 0 %
100 
%

042
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: novēršanas, apjoma 
samazināšanas, šķirošanas, reciklēšanas pasākumi

0 %
100 
%

043
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: mehāniski bioloģiskā apstrāde, 
termiskā apstrāde

0 %
100 
%

044 Komerciālo, rūpniecisko un bīstamo atkritumu apsaimniekošana 0 %
100 
%

045 Reciklētu materiālu kā izejvielu izmantošanas veicināšana 0 %
100 
%

046 Rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācija 0 %
100 
%

047
Atbalsts videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitātei 
MVU

40 % 40 %

048 Gaisa kvalitātes uzlabošanas un trokšņa mazināšanas pasākumi 40 %
100 
%
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049
Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga 
izmantošana

40 %
100 
%

050 Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, zaļā infrastruktūra 40 %
100 
%

Grozījums

2. politikas mērķis. 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;

024 Energoefektivitāte un paraugprojekti MVU un atbalsta pasākumi 100 % 40 %

025
Esošu mājokļu renovēšana energoefektivitātes uzlabošanai, 
paraugprojekti un atbalsta pasākumi

100 % 40 %

026
Publiskās infrastruktūras renovēšana energoefektivitātes uzlabošanai, 
paraugprojekti un atbalsta pasākumi

100 % 40 %

027
Atbalsts uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, kuri sekmē 
mazoglekļa ekonomiku un klimatnoturību

100 % 40 %

027a
Atbalsts uzņēmumiem, kuri veic strukturālas pārmaiņas, lai sekmētu 
mazoglekļa ekonomiku un mazoglekļa enerģijas ražošanu

100% 40%

028 Atjaunojamie energoresursi: vējš 100 % 40 %

029 Atjaunojamie energoresursi: saule 100 % 40 %

030 Atjaunojamie energoresursi: biomasa 100 % 40 %

031 Atjaunojamie energoresursi: jūra 100 % 40 %

032 Citu atjaunojamo energoresursu enerģija (tostarp ģeotermālā enerģija) 100 % 40 %

033
Viedas enerģijas sadales sistēmas vidējos un zemsprieguma līmeņos 
(tostarp viedtīkli un IKT sistēmas) un ar tām saistītās krātuves

100 % 40 %

034
Augstas efektivitātes koģenerācija, centralizētā siltumapgāde un 
aukstumapgāde

100 % 40 %

035

Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar klimatu 
saistīto risku novēršana un pārvaldība: plūdi (tostarp izpratnes 
veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu pārvarēšanas sistēmas un 
infrastruktūras)

100 %
100 
%

036

Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar klimatu 
saistīto risku novēršana un pārvaldība: ugunsgrēki (tostarp izpratnes 
veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu pārvarēšanas sistēmas un 
infrastruktūras)

100 %
100 
%

037

Pasākumi saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar klimatu 
saistīto risku novēršana un pārvaldība: citi, piemēram, vētras un 
sausums (tostarp izpratnes veidošana, civilā aizsardzība un katastrofu 
pārvarēšanas sistēmas un infrastruktūras)

100 %
100 
%
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038

Ar klimatu nesaistītu dabas risku (piemēram, zemestrīču) un ar cilvēku 
darbību saistītu risku (piemēram, tehnoloģisku negadījumu) novēršana 
un pārvaldība, tostarp izpratnes veidošana, civilā aizsardzība un 
katastrofu pārvarēšanas sistēmas un infrastruktūras

0 %
100 
%

039
Ūdens nodrošināšana cilvēku patēriņam (iegūšanas, apstrādes, 
uzglabāšanas un sadales infrastruktūra, efektivitātes pasākumi, dzeramā 
ūdens piegāde)

0 %
100 
%

040
Ūdens resursu apsaimniekošana un ūdens resursu saglabāšana (tostarp 
upju baseinu apsaimniekošana, konkrēti pasākumi, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām, atkalizmantošana, noplūdes mazināšana)

40 %
100 
%

041 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 0 %
100 
%

042
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: novēršanas, apjoma 
samazināšanas, šķirošanas, reciklēšanas pasākumi

0 %
100 
%

043
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: mehāniski bioloģiskā apstrāde, 
termiskā apstrāde

0 %
100 
%

044 Komerciālo, rūpniecisko un bīstamo atkritumu apsaimniekošana 0 %
100 
%

045 Reciklētu materiālu kā izejvielu izmantošanas veicināšana 0 %
100
%

046 Rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācija 0 %
100 
%

046 a Ogļu ieguves reģionu rehabilitācija 0 %
100 
%

047
Atbalsts videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitātei 
MVU

40 % 40 %

048 Gaisa kvalitātes uzlabošanas un trokšņa mazināšanas pasākumi 40 %
100 
%

049
Natura 2000 teritoriju aizsardzība, atjaunošana un ilgtspējīga 
izmantošana

40 %
100 
%

050 Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, zaļā infrastruktūra 40 %
100 
%

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. tabula Kodi, kas attiecas uz intervences jomas dimensiju – 3. politikas 
mērķis

Komisijas ierosinātais teksts

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

051
IKT: ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (pamattīkls/atvilces 
maršrutēšanas tīkls)

0 % 0 %

052
IKT: ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (daudzdzīvokļu ēkās –
piekļuve/vietējā abonentlīnija, kuras veiktspēja ir vienāda ar ierīkotu 
optiskās šķiedras kabeli līdz sadales punktam apkalpojamajā vietā)

0 % 0 %

053

IKT: ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (atsevišķās mājās vai 
uzņēmumu telpās – piekļuve/vietējā abonentlīnija, kuras veiktspēja ir 
vienāda ar ierīkotu optiskās šķiedras kabeli līdz sadales punktam 
apkalpojamajā vietā) 

0 % 0 %

054
IKT: ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (modernākiem bezvadu 
sakariem – piekļuve/vietējā abonentlīnija, kuras veiktspēja ir vienāda ar 
ierīkotu optiskās šķiedras kabeli līdz bāzes stacijai) 

0 % 0 %

055
IKT: cita veida IKT infrastruktūra (tostarp lielapjoma 
datorresursi/iekārtas, datu centri, sensori un citas bezvadu iekārtas)

0 % 0 %

056 Tikko uzbūvētas automaģistrāles un ceļi – TEN-T pamattīkls 0 % 0 %

057 Tikko uzbūvētas automaģistrāles un ceļi – TEN-T visaptverošais tīkls 0 % 0 %

058 Tikko uzbūvēti TEN-T ceļu tīkla sekundārie ceļu posmi un mezgli 0 % 0 %

059 Citi tikko uzbūvēti valsts, reģionālie un vietējās piekļuves ceļi 0 % 0 %

060 Rekonstruētas vai uzlabotas automaģistrāles un ceļi – TEN-T pamattīkls 0 % 0 %

061
Rekonstruētas vai uzlabotas automaģistrāles un ceļi – TEN-T
visaptverošais tīkls

0 % 0 %

062
Citi rekonstruēti vai uzlaboti ceļi (automaģistrāles, valsts, reģionālie vai 
vietējie ceļi)

0 % 0 %

063 Transporta digitalizācija: ceļš 40 % 0 %

064 Tikko uzbūvēti dzelzceļi – TEN-T pamattīkls 100 % 40 %

065 Tikko uzbūvēti dzelzceļi – TEN-T visaptverošais tīkls 100 % 40 %

066 Citi tikko uzbūvēti dzelzceļi 100 % 40 %

067 Rekonstruēti vai uzlaboti dzelzceļi – TEN-T pamattīkls 0 % 40 %

068 Rekonstruēti vai uzlaboti dzelzceļi – TEN-T visaptverošais tīkls 0 % 40 %

069 Citi rekonstruēti vai uzlaboti dzelzceļi 0 % 40 %

070 Transporta digitalizācija: dzelzceļš 40 % 0 %

071 Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS) 0 % 40 %

072 Mobilie sliežu aktīvi 40 % 40 %

073 Tīra pilsētas transporta infrastruktūra 100 % 40 %

074 Tīrs pilsētas transporta ritošais sastāvs 100 % 40 %

075 Riteņbraukšanas infrastruktūra 100 %
100 
%
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076 Pilsētas transporta digitalizācija 40 % 0 %

077 Alternatīvo degvielu infrastruktūra 100 % 40 %

078 Multimodālie pārvadājumi (TEN-T) 40 % 40 %

079 Multimodālie pārvadājumi (ārpus pilsētas) 40 % 40 %

080 Jūras ostas (TEN-T) 40 % 0 %

081 Citas jūras ostas 40 % 0 %

082 Iekšzemes ūdensceļi un ostas (TEN-T) 40 % 0 %

083 Iekšzemes ūdensceļi un ostas (reģionālas un vietējas nozīmes) 40 % 0 %

084 Transporta digitalizācija: citi transporta veidi 40 % 0 %

Grozījums

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

051
IKT: ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (pamattīkls/atvilces 
maršrutēšanas tīkls)

100 % 0 %

052
IKT: ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (daudzdzīvokļu ēkās —
piekļuve/vietējā abonentlīnija, kuras veiktspēja ir vienāda ar ierīkotu 
optiskās šķiedras kabeli līdz sadales punktam apkalpojamajā vietā)

100 % 0 %

053

IKT: ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (atsevišķās mājās vai 
uzņēmumu telpās — piekļuve/vietējā abonentlīnija, kuras veiktspēja ir 
vienāda ar ierīkotu optiskās šķiedras kabeli līdz sadales punktam 
apkalpojamajā vietā) 

100 % 0 %

054
IKT: ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīkls (modernākiem bezvadu 
sakariem — piekļuve/vietējā abonentlīnija, kuras veiktspēja ir vienāda 
ar ierīkotu optiskās šķiedras kabeli līdz bāzes stacijai) 

100 % 0 %

055
IKT: cita veida IKT infrastruktūra (tostarp lielapjoma 
datorresursi/iekārtas, datu centri, sensori un citas bezvadu iekārtas)

100 % 0 %

056 Tikko uzbūvētas automaģistrāles, tilti un ceļi — TEN-T pamattīkls 50 % 0 %

057
Tikko uzbūvētas automaģistrāles, tilti un ceļi — TEN-T visaptverošais 
tīkls

50 % 0 %

058 Tikko uzbūvēti TEN-T ceļu tīkla sekundārie ceļu posmi un mezgli 50 % 0 %

059 Citi tikko uzbūvēti valsts, reģionālie un vietējās piekļuves ceļi 0 % 0 %

059a
Esošo autoceļu tiltu un tuneļu kontrole un modernizācija drošības 
nolūkos

0 % 0 %

060
Rekonstruētas vai uzlabotas automaģistrāles, tilti un ceļi — TEN-T 
pamattīkls

0 % 0 %

061
Rekonstruētas vai uzlabotas automaģistrāles, tilti un ceļi — TEN-T 
visaptverošais tīkls

0 % 0 %
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062
Citi rekonstruēti vai uzlaboti ceļi (automaģistrāles, valsts, reģionālie vai 
vietējie ceļi)

0 % 0 %

063 Transporta digitalizācija: autoceļi 100 % 0 %

064 Tikko uzbūvēti dzelzceļi — TEN-T pamattīkls 100 % 40 %

065 Tikko uzbūvēti dzelzceļi — TEN-T visaptverošais tīkls 100 % 40 %

066 Citi tikko uzbūvēti dzelzceļi 100 % 40 %

067 Rekonstruēti vai uzlaboti dzelzceļi — TEN-T pamattīkls 100 % 40 %

068 Rekonstruēti vai uzlaboti dzelzceļi — TEN-T visaptverošais tīkls 100 % 40 %

068 a
To reģionālo pārrobežu dzelzceļa savienojumu atjaunošana, kuri ir 
pamesti vai nojaukti (trūkstošie savienojumi)

0 % 0 %

069 Citi rekonstruēti vai uzlaboti dzelzceļi 100 % 40 %

069 a Rekonstruētas vai uzlabotas lidostas

069 b
Esošo dzelzceļa tiltu un tuneļu kontrole un modernizācija drošības 
nolūkos 

0 % 0 %

070 Transporta digitalizācija: dzelzceļš 100 % 0 %

071 Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS) 100 % 40 %

071 a Upju informācijas sistēma (RIS)

072 Mobilie sliežu aktīvi 40 % 40 %

073 Tīra pilsētas transporta infrastruktūra 100 % 40 %

074 Tīra pilsētas transporta ritošais sastāvs 100 % 40 %

075 Riteņbraukšanas un kājāmiešanas infrastruktūra 100 %
100 
%

076 Pilsētas transporta digitalizācija 100 %
100
%

077 Alternatīvo degvielu infrastruktūra 100 %
100 
%

078 Multimodālie pārvadājumi (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Multimodālie pārvadājumi (ārpus pilsētas) 100 %
100 
%

079 a
Kopīgotas mobilitātes sistēmas, kas savienotas ar sabiedrisko 
transportu lauku apvidos (SMARTAs)

0 % 0 %

080 Jūras ostas (TEN-T) 40 % 0 %

081 Citas jūras ostas 40 % 0 %

081 a Pārrobežu tuvsatiksmes kuģošana jūras maģistrālēs 0 % 0 %

082 Iekšzemes ūdensceļi un ostas (TEN-T) 40 % 0 %

083 Iekšzemes ūdensceļi un ostas (reģionālas un vietējas nozīmes) 40 % 0 %



PE627.581v02-00 32/41 AD\1169258LV.docx

LV

084 Transporta digitalizācija: citi transporta veidi 100 %
100 
%

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 2. punkts – 4. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

2. Zaļāka Eiropa 
ar zemām oglekļa 
emisijām, veicinot tīru 
un taisnīgu 
enerģētikas 
pārkārtošanu, “zaļas” 
un “zilas” investīcijas, 
aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un risku 
novēršanu un 
pārvaldību

ERAF un Kohēzijas 
fonds. 2.4. Veicināt 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, risku 
novēršanu un noturību 
pret katastrofām

Efektīvs katastrofu 
risku pārvaldības 
satvars

Ir sagatavots valsts vai 
reģionālais katastrofu 
risku pārvaldības 
plāns, kas atbilst spēkā 
esošajām stratēģijām 
attiecībā uz 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un kas
ietver:

1. galveno risku 
aprakstu, kuri 
novērtēti saskaņā ar 
Lēmuma Nr. 
1313/2013/ES 6. panta 
a) punkts
noteikumiem; apraksts 
atspoguļo pašreizējos 
un ilgtermiņa (25 līdz 
35 gadi) draudus. 
Attiecībā uz riskiem, 
kas saistīti ar klimatu, 
novērtējums balstās uz 
klimata pārmaiņu 
prognozēm un 
scenārijiem;

2. lai risinātu 
galvenos identificētos 
riskus, aprakstu par 
pasākumiem 
katastrofu novēršanai, 
sagatavošanos tām un 
reaģēšanai. 
Proporcionāli riskiem 
un to ekonomiskajai 
ietekmei, spēju 
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nepietiekamībai1 , 
efektivitātei un 
iedarbīgumam, 
pasākumiem nosaka 
prioritāti, ņemot vērā 
iespējamās 
alternatīvas;

3. informāciju par 
budžeta un finanšu 
resursiem un 
mehānismiem, kas 
pieejami, lai segtu 
darbības un 
uzturēšanas izmaksas, 
kas saistītas ar 
novēršanu, 
sagatavošanos un 
reaģēšanu.

__________________

1 Kā novērtēts riska pārvaldības spēju izvērtējumā, kas prasīts Lēmuma Nr. 1313/2013 
6. panta c) punktā.

Grozījums

2. Zaļāka Eiropa 
ar zemām oglekļa 
emisijām, veicinot tīru 
un taisnīgu 
enerģētikas 
pārkārtošanu, “zaļas” 
un “zilas” investīcijas, 
aprites ekonomiku, 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un risku 
novēršanu un 
pārvaldību

ERAF un Kohēzijas 
fonds. 2.4. Veicināt 
pielāgošanos klimata 
un strukturālām
pārmaiņām, risku 
novēršanu un noturību 
pret katastrofām

Efektīvs katastrofu 
risku pārvaldības 
satvars

Ir sagatavots valsts vai 
reģionālais katastrofu 
risku pārvaldības 
plāns, kas atbilst spēkā 
esošajām stratēģijām 
attiecībā uz 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ietver:

1. galveno risku 
aprakstu, kuri 
novērtēti saskaņā ar 
Lēmuma 
Nr. 1313/2013/ES 
6. panta a) punkta
noteikumiem; apraksts 
atspoguļo pašreizējos 
un ilgtermiņa (25 līdz 
35 gadi) draudus. 
Attiecībā uz riskiem, 
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kas saistīti ar klimatu, 
novērtējums balstās uz 
klimata pārmaiņu
prognozēm un 
scenārijiem;

2. lai risinātu 
galvenos identificētos 
riskus, aprakstu par 
pasākumiem 
katastrofu novēršanai, 
sagatavošanos tām un 
reaģēšanai. 
Pasākumiem nosaka 
prioritāti
proporcionāli riskiem 
un to ekonomiskajai 
ietekmei, spēju 
nepietiekamībai1, 
efektivitātei un 
iedarbīgumam, ņemot 
vērā iespējamās 
alternatīvas;

3. informāciju par 
budžeta un finanšu 
resursiem un 
mehānismiem, kas 
pieejami, lai segtu 
darbības un 
uzturēšanas izmaksas, 
kuras saistītas ar 
novēršanu, 
sagatavošanos un 
reaģēšanu.

__________________

1 Kā novērtēts riska pārvaldības spēju izvērtējumā, kas prasīts Lēmuma Nr. 1313/2013 
6. panta c) punktā.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 3. punkts – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3. Ciešāk savienota 
Eiropa, uzlabojot 
mobilitāti un reģionālo 

ERAF un Kohēzijas 
fonds.

Visaptveroša 
transporta plānošana 
atbilstošajā līmenī

Ir sagatavots esošās 
un plānotās 
infrastruktūras 
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IKT savienotību multimodāla kartēšana 
līdz 2030. gadam, un 
tā:

3.2. Izveidot 
ilgtspējīgu, 
klimatnoturīgu, 
intelektisku, drošu un 
intermodālu TEN-T

1. ietver plānoto 
investīciju 
ekonomisko 
pamatojumu, kura 
pamatā ir pamatīga 
pieprasījuma analīze 
un satiksmes 
modelēšana, kurā būtu 
jāņem vērā dzelzceļa 
liberalizācijas
paredzamā ietekme; 

2. atspoguļo gaisa 
kvalitātes uzlabošanas 
plānus, jo īpaši ņemot 
vērā valstu 
dekarbonizācijas 
plānus;

3. ietver 
investīcijas TEN-T 
pamattīkla koridoros, 
kas definēti Regulā 
(ES) 1316/2013, 
saskaņā ar 
attiecīgajiem TEN-T 
darba plāniem;

4. attiecībā uz 
investīcijām ārpus 
TEN-T pamattīkla 
nodrošina 
papildināmību, 
reģioniem un vietējām 
kopienām sniedzot 
pietiekamu 
savienojamību ar 
TEN-T pamattīklu un 
tā mezgliem;

5. nodrošina 
dzelzceļu tīkla 
savstarpēju 
izmantojamību, 
izmantojot baseline-3 
atbilstošas ERTMS, 
aptveros un aptverot
vismaz Eiropas 
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izvēršanas plānu;

6. veicina 
multimodalitāti, 
nosakot multimodālo 
vai pārkraušanas 
kravu un pasažieru 
termināļu un aktīvo 
mezglu vajadzības;

7. ietver 
pasākumus, kuru 
mērķis ir sekmēt 
alternatīvas degvielas 
saskaņā ar 
attiecīgajiem valstu 
politikas satvariem;

8. ietver ceļu 
satiksmes drošības 
risku novērtējumu 
saskaņā ar esošajām 
valstu ceļu satiksmes 
drošības stratēģijām, 
kā arī attiecīgo ceļu un 
to posmu kartēšanu un 
attiecīgo investīciju 
prioritāro secību;

9. sniedz 
informāciju par 
budžeta un finanšu 
resursiem, kas 
attiecas uz 
plānotajām 
investīcijām un 
nepieciešami esošās 
un plānotās 
infrastruktūras 
darbības un 
uzturēšanas izmaksu 
segšanai.

Grozījums

3. Ciešāk 
savienota 
Eiropa, 
uzlabojot 
mobilitāti un 
reģionālo IKT 

ERAF un 
Kohēzijas 
fonds.

Visaptveroša 
transporta 
plānošana 
atbilstošajā 
līmenī

Ir sagatavota esošās un plānotās 
infrastruktūras multimodāla kartēšana līdz 
2030. gadam, un tā:
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savienotību

3.2. Izveidot 
ilgtspējīgu, 
klimatnoturīgu, 
intelektisku, 
drošu un 
intermodālu 
TEN-T

-1.a prasa nodrošināt sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju un, 
lielākā mērā, pabeigt trūkstošo savienojumu 
izveidi un novērst nepietiekamas caurlaides 
spēju TEN-T tīklā, un tas nozīmē arī 
investīcijas materiālajā infrastruktūrā;

1. ietver plānoto investīciju ekonomisko 
pamatojumu, kura pamatā ir pamatīga 
pieprasījuma analīze un satiksmes 
modelēšana, kurā būtu jāņem vērā dzelzceļa 
pakalpojumu tirgu atvēršanas paredzamā 
ietekme;

2. atspoguļo gaisa kvalitātes uzlabošanas 
plānus, jo īpaši ņemot vērā valstu emisiju 
samazināšanas stratēģijas transporta 
nozarē;

3. ietver investīcijas TEN-T pamattīkla 
koridoros, kas definēti Regulā 
(ES) 1316/2013, saskaņā ar attiecīgajiem 
TEN-T darba plāniem, kā arī iepriekš 
noteiktos visaptverošā tīkla posmos;

4. attiecībā uz investīcijām ārpus TEN-T 
pamattīkla nodrošina papildināmību, pilsētu 
tīkliem, reģioniem un vietējām kopienām 
sniedzot pietiekamu savienojamību ar TEN-T 
pamattīklu un tā mezgliem;

5. nodrošina dzelzceļu tīkla savstarpēju 
izmantojamību, izmantojot baseline-3 
atbilstošas ERTMS, kas aptver vismaz 
Eiropas izvēršanas plānu;

6. veicina multimodalitāti, nosakot 
multimodālo vai pārkraušanas kravu un 
pasažieru termināļu un aktīvo mezglu 
vajadzības;

7. ietver pasākumus, kuru mērķis ir 
sekmēt alternatīvas degvielas saskaņā ar 
attiecīgajiem valstu politikas satvariem;

8. ietver ceļu satiksmes drošības risku 
novērtējumu saskaņā ar esošajām valstu ceļu 
satiksmes drošības stratēģijām, kā arī 
attiecīgo ceļu un to posmu kartēšanu un 
attiecīgo investīciju prioritāro secību;
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9.a veicina ilgtspējīgas reģionālā un 
pārrobežu tūrisma iniciatīvas, kas rada 
izdevīgu situāciju gan tūristiem, gan 
iedzīvotājiem, piemēram, EuroVelo tīkla 
savienošanu ar Eiropas dzelzceļa tīklu.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
XXII pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 5. punktu aprēķinātajai 
summai NUTS 2. līmeņa reģionam 
pieskaita summu, kas iegūta, piešķirot 400 
EUR piemaksu par personu gadā, to 
piemērojot tai reģiona iedzīvotāju daļai, ko
veido no valstīm, kas nav ES valstis, kopš 
2013. gada 1. janvāra imigrējuši 
iedzīvotāji.

6. Saskaņā ar 5. punktu aprēķinātajai 
summai NUTS 2. līmeņa reģionam 
pieskaita summu, kas iegūta, piešķirot 
1000 EUR piemaksu par personu gadā, to 
piemērojot tai reģiona iedzīvotāju daļai, 
kuru veido no valstīm, kas nav ES valstis, 
kopš 2013. gada 1. janvāra imigrējuši 
iedzīvotāji.

Pamatojums

Migrācijas jomā integrācijai ir izšķirīga nozīme sekmīgas reģionālās attīstības 
nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
XXII pielikums – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Saskaņā ar 5. punktu 
aprēķinātajai summai NUTS 2. līmeņa 
reģionam, kas ir ogļu ieguves reģions, 
pieskaita 500 EUR par katru darbvietu, 
kas ir zaudēta vai pārstrukturēta tādu 
strukturālu izmaiņu dēļ, kuru mērķis ir 
panākt energoapgādi bez CO2 emisijām.
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Pamatojums

Ogļu ieguves samazināšana un pāreja uz alternatīviem energoresursiem, ko zināmā mērā 
prasa Eiropas klimata pārmaiņu politika, nozīmē lielus uzdevumus noteiktiem reģioniem, 
kuros līdz šim tika iegūtas ogles. Jo īpaši ogļu ieguves reģionos pakāpeniska atteikšanās no 
ogļu kurināmā radīs ekonomisku slogu un darbvietu zuduma risku. Šādas strukturālas 
pārmaiņas ir jāmīkstina, jāatbalsta un jāpadara izturamas nodarbinātības ziņā.
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