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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas regulas priekšlikuma pirmajā daļā, kurā ir noteikti turpmākās kohēzijas politikas 
virzieni 2014.–2020. gadam, ir izklāstīta virkne kopīgu noteikumu, kas reglamentē visus 
vienotajā stratēģiskā satvarā (VSS) paredzētos strukturālos instrumentus.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas 
fondu (KF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un topošo Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) nākamajā programmu periodā centīsies sasniegt
savstarpēji papildinošus politikas mērķus atbilstoši stratēģijā „Eiropa 2020” izklāstītajiem 
mērķiem.

Arī Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļi būs jāizmanto papildus citiem 
kopējās lauksaimniecības politikas, kohēzijas politikas un zivsaimniecības politikas 
instrumentiem, lai īstenotu stratēģiju gudrai, integrējošai un ilgtspējīgai Eiropai.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo jauno pieeju, kas ir orientēta uz stratēģiskā integrētā 
plānošanas procesa pilnveidošanu un pielāgošanu stratēģijai „Eiropa 2020”, tomēr uzskata, ka 
būtu jāveic dažas izmaiņas tiesību aktā, lai precīzāk noteiktu prioritātes un īstenotājas iestādes 
un novērstu visus iespējamos iemeslus, kas varētu veicināt nepareizu interpretāciju un 
apdraudēt visas kohēzijas politikas efektivitāti.

Tālāk ir izklāstītas nozīmīgākās izmaiņas, ko atzinuma sagatavotājs ierosina veikt Komisijas 
regulas priekšlikumā.

1. Tematiskā koncentrācija

Jaunajā strukturālo programmu periodā kohēzijas politika tagad ir kļuvusi par galveno 
ieguldījumu instrumentu stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto ES galveno prioritāšu atbalstam.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē tematiskās koncentrācijas principu attiecībā uz 
galvenajiem mērķiem, kas noteikti stratēģijā gudrai, integrējošai un ilgtspējīgai Eiropai; tomēr 
viņš pauž bažas par to, ka šāds elastīguma trūkums mērķu izvēlē varētu radīt šaubas par 
kohēzijas politikai raksturīgās augšupējās pieejas īstenošanu, kas ļauj šo politiku virzīt uz 
atsevišķu reģionu vajadzībām, kuri ir īstenais attīstības virzītājspēks, jo tie ir ciešāk saistīti ar 
vietējām kopienām un to vajadzībām.  

2. Daudzpakāpju pārvaldība

Regulas priekšlikumā ir ierosināts partnerības līguma instruments, proti, dokuments, kurā cita 
starpā ir izklāstīta dalībvalsts stratēģija, prioritātes un kārtība efektīvai un lietderīgai vienotā 
stratēģiskā satvara fondu izmantošanai. Partnerības līgumu sagatavo dalībvalsts sadarbībā ar 
priekšlikuma 5. pantā minētajiem partneriem.
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas ierosinātā pārvaldības sistēma attiecībā uz 
vietējo un reģionālo partneru iesaisti partnerības līguma izstrādē neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Konkrētāk, struktūrām, kas ir kohēzijas politikas galvenā mērķa grupa un kuras arī īsteno šo 
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politiku, t. i., dalībvalstu vietējām un reģionālajām iestādēm, ir piešķirta tāda pati loma kā 
ekonomikas un sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības apvienībām; pārfrāzējot —
tām visām tiek piemēroti vienādi nosacījumi, neievērojot vietējo un reģionālo iestāžu 
pienākumus pārvaldības jomā attiecībā uz kohēzijas politiku.     

Ņemot vērā šos apsvērumus, atzinuma sagatavotājs aicina īstenot aktīvāku vietējo iestāžu un 
jo īpaši reģionālo iestāžu līdzdalību.

3. Makroekonomiskie nosacījumi

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts noteikt stingrākus noteikumus par makrofiskālajiem 
nosacījumiem, kas kā galējais līdzeklis nodrošina līdzekļu daļēju vai pilnīgu izmaksu, ja tiek 
ievēroti jaunā Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanas pasākumi.

Atzinuma sagatavotājs kategoriski iebilst pret šo noteikumu un tādēļ aicina to svītrot. Pastāv 
risks, ka makroekonomisko nosacījumu dēļ vietējās un reģionālās iestādes tiks vainotas par 
nosacījumu neievērošanu, kuri noteikti kā daļa no makroekonomikas konverģences 
pasākumiem, lai gan faktiski par to ir atbildīgas pašas dalībvalstis.  

4. Izpildes rezerve

Komisijas priekšlikumā ir paredzēts katrā dalībvalstī izveidot izpildes rezervi, kura atbilstu 
5 % no tai piešķirto līdzekļu kopsummas un kura būtu jāiesaldē uz visu programmu periodu, 
līdz Komisija 2019. gadā veiks izpildes pārskatīšanu.  

Atzinuma sagatavotājs iebilst pret šo noteikumu, jo viņu māc bažas, ka šis mehānisms vēlāk 
varētu rosināt to, ka dalībvalstis, lai saņemtu papildu finansējumu, nosaka mērķus, kas ir ļoti 
zemi un tādējādi viegli sasniedzami.

5. Vienots stratēģiskais satvars

Fondu koordinācijas mehānismi un Eiropas Savienības vispārējie uzdevumi un mērķi attiecībā 
uz gudru, integrējošu un ilgtspējīgu izaugsmi ir izklāstīti vienotajā stratēģiskajā satvarā.
Komisija priekšlikumā ir norādījusi, ka minētais stratēģiskais dokuments ir jāpieņem ar 
deleģētu aktu.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ierosinātais vienotā stratēģiskā satvara juridiskais statuss 
nav atbilstošs. Izmantojot deleģētus aktus, likumdevējs deleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu atsevišķus nebūtiskus 
leģislatīvu aktu elementus.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs prasa vienoto stratēģisko satvaru pieņemt, izmantojot parasto 
likumdošanas procedūru, un iekļaut to īpašā regulas pielikumā.
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GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisijai, izmantojot deleģētu aktu, 
būtu jāpieņem vienots stratēģiskais satvars, 
kas pārvērš Savienības mērķus VSS fondu 
pamatdarbībās, lai sniegtu skaidrāku 
stratēģisko virzību plānošanas procesā 
dalībvalstu un reģionu līmenī. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālās sadarbības saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem.

(14) Komisijai, izmantojot deleģētu aktu
būtu jāpieņem vienots stratēģiskais satvars, 
kas noteikts šīs regulas Ia pielikumā un
kas pārvērš Savienības mērķus VSS fondu 
pamatdarbībās, lai sniegtu skaidrāku 
stratēģisko virzību plānošanas procesā 
dalībvalstu un reģionu līmenī. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālā sadarbība saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem, turklāt jāņem 
vērā teritoriālais princips un pārvaldība 
vairākos līmeņos, kā arī LESD 349. pantā 
atzītās tālāko reģionu īpatnības un 
grūtības.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatojoties uz Komisijas pieņemto
vienoto stratēģisko satvaru, katrai 
dalībvalstij sadarbībā ar saviem partneriem 
un apspriežoties ar Komisiju būtu 
jāsagatavo partnerības līgums. Partnerības 
līgumā vienotajā stratēģiskajā satvarā 
noteiktie elementi jāpārveido atbilstoši 
valsts kontekstam un jāizsaka cieša 
apņemšanās sasniegt Savienības mērķus, 
izmantojot VSS fondu plānošanu.

(16) Pamatojoties uz vienoto stratēģisko 
satvaru, katrai dalībvalstij sadarbībā ar 
saviem partneriem un apspriežoties ar 
Komisiju būtu jāsagatavo partnerības 
līgums. Partnerības līgumā vienotajā 
stratēģiskajā satvarā noteiktie elementi 
jāpārveido atbilstoši valsts kontekstam un 
jāizsaka cieša apņemšanās sasniegt 
Savienības mērķus, izmantojot VSS fondu 
plānošanu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķus sasniegšanā saskaņa ar 
konkrētajām valsts un reģionu vajadzībām. 
Jānosaka ex-ante nosacījumi, lai 
nodrošinātu, ka ir ieviesti vajadzīgie 
pamatnosacījumi Savienības atbalsta 
efektīvai izmantošanai. Minēto ex ante 
nosacījumu izpilde būtu jānovērtē 
Komisijai, kad tā novērtē partnerības 
līgumu un programmas. Ja ex-ante 
nosacījumi nav izpildīti, Komisijai jābūt
tiesīgai pārtraukt programmas 
maksājumus.

(17) Dalībvalstīm atbalsts būtu 
jākoncentrē, lai sniegtu ievērojamu 
ieguldījumu Savienības mērķu sasniegšanā 
saskaņā ar to konkrētajām valsts un 
reģionu vajadzībām. Jānosaka ex-ante 
nosacījumi, kam ir cieša saturiska saikne 
ar VSS fondu efektīvu īstenošanu un kas 
tieši ietekmē to, lai nodrošinātu, ka ir 
ieviesti vajadzīgie pamatnosacījumi 
Savienības atbalsta efektīvai izmantošanai. 
Minēto ex ante nosacījumu izpilde būtu 
jānovērtē Komisijai, kad tā novērtē 
partnerības līgumu un programmas. Ja ex-
ante nosacījumi nav izpildīti, Komisijai 
vajadzētu būt tiesīgai pārtraukt 
programmas maksājumus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Komisijai 
kopā ar dalībvalstīm būtu jāpārskata izpilde 
2017. un 2019. gadā. 2019. gadā būtu 
jāparedz izpildes rezerve, ja izpildes 
sistēmā noteiktie atskaites punkti ir 
sasniegti. Ņemot vērā Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmu dažādību un 
starptautisko būtību, izpildes rezerve tām 
nebūtu jāpiešķir. Ja atskaites punktu vai 
mērķu sasniegšanā vērojami būtiski 

(18) Katrai programmai būtu jānosaka 
izpildes sistēma, lai plānošanas periodā 
uzraudzītu panākumus, kas gūti, sasniedzot 
katrai programmai noteiktos mērķus. 
Komisijai kopā ar dalībvalstīm būtu 
jāpārskata izpilde 2017. un 2019. gadā.
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trūkumi, Komisijai jāspēj apturēt 
maksājumi programmai vai plānošanas 
perioda beigās jāpiemēro finanšu 
korekcijas, lai nepieļautu Savienības 
budžeta izšķērdīgu un neracionālu 
izmantošanu.

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši ierosinātajam 18.–20. panta svītrojumam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas 
politiku un Savienības ekonomikas 
pārvaldību nodrošinās, ka VSS fondu 
izdevumu efektivitāti pamato pareiza 
ekonomikas politika un ka VSS fondi 
vajadzības gadījumā var tikt novirzīti, lai 
novērstu ekonomikas problēmas, ar 
kurām valsts saskaras. Šim procesam 
jābūt pakāpeniskam, sākot ar 
grozījumiem partnerības līgumā un 
programmās atbilstoši Padomes 
ieteikumiem novērst makroekonomisko 
nestabilitāti un sociālās un ekonomikas 
grūtības. Ja, neskatoties uz VSS fondu 
labāku izmantošanu, dalībvalsts neveic 
efektīvus pasākumus ekonomikas 
pārvaldības procesa kontekstā, Komisijai 
jābūt tiesībām apturēt visus vai daļu no 
maksājumiem un saistībām. Lēmumiem 
par apturēšanu jābūt proporcionāliem un 
iedarbīgiem, ņemot vērā atsevišķu 
programmu ietekmi attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas un sociālās situācijas 
risināšanā un partnerības līguma 
iepriekšējos grozījumus. Pieņemot 
lēmumu par apturēšanu, Komisijai arī 
būtu jāievēro vienlīdzīga pieeja 
dalībvalstīm, jo īpaši ņemot vērā 
apturēšanas ietekmi uz attiecīgo 

svītrots
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dalībvalsti. Apturēšana būtu jāatceļ un 
līdzekļi būtu jādara atkal pieejami 
attiecīgajai dalībvalstij, tiklīdz dalībvalsts 
veic vajadzīgās darbības.

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši ierosinātajam 21. panta svītrojumam.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai uzlabotu katras programmas 
kvalitāti un struktūru un pārbaudītu, vai 
mērķus var sasniegt, būtu jāveic katras 
programmas ex ante izvērtējums.

(33) Lai uzlabotu katras programmas 
kvalitāti un struktūru un pārbaudītu, vai, 
ņemot vērā programmas mērķus un 
piešķirtos līdzekļus, mērķi ir sasniedzami 
un saskaņoti, būtu jāveic katras 
programmas ex ante izvērtējums, kas 
balstīts uz līdzšinējo pieredzi.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Lai vēl vairāk koncentrētos uz 
rezultātiem un stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, pieci procenti no 
resursiem, kas paredzēti mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, ir jāatliek kā izpildes 
rezerve katram fondam un reģionu 
kategorijai katrā dalībvalstī.

svītrots

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
59. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Attiecībā uz fondiem un lai 
nodrošinātu atbilstošu piešķīrumu katrai 
reģionu kategorijai, resursus nedrīkst
pārnest starp mazāk attīstītajiem, pārejas 
un vairāk attīstītajiem reģioniem, izņemot 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
sasniegšanu, un par ne vairāk kā 2 % no 
kopējās apropriācijas konkrētajai reģionu 
kategorijai.

(59) Attiecībā uz fondiem un lai 
nodrošinātu atbilstošu piešķīrumu katrai 
reģionu kategorijai, resursus principā 
nevajadzētu pārnest starp dažādiem
reģioniem, izņemot pienācīgi pamatotos 
apstākļos, kas saistīti ar viena vai vairāku 
tematisko mērķu sasniegšanu, un par ne 
vairāk kā 30 % no kopējās apropriācijas 
konkrētajai reģionu kategorijai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Darbību revīzijas biežumam jābūt
samērīgam ar Savienības atbalsta apjomu 
no fondiem. Jo īpaši veikto revīziju skaits 
ir jāsamazina, ja kopējie attiecināmie 
izdevumi par darbību nepārsniedz 
EUR 100 000. Tomēr būtu jābūt iespējai 
veikt revīzijas jebkurā laikā, ja ir pazīmes, 
kas liecina par neatbilstību vai krāpšanu, 
vai kā daļu no revīzijas atlases pēc 
pabeigtas darbības slēgšanas. Lai 
Komisijas veiktās revīzijas līmenis būtu 
samērīgs ar risku, Komisijai būtu jābūt
iespējai samazināt revīzijas darbu attiecībā 
uz darbības programmām, kurās nav 
ievērojami pārkāpumi vai gadījumiem, kad 
var paļauties uz revīzijas iestādi.

(87) Darbību revīzijas biežumam vajadzētu 
būt samērīgam ar Savienības atbalsta 
apjomu no fondiem. Jo īpaši būtu jāveic 
tikai viena revīzija, ja kopējie attiecināmie 
izdevumi par darbību nepārsniedz 
EUR 200 000. Tomēr vajadzētu būt
iespējai veikt revīzijas jebkurā laikā, ja ir 
pazīmes, kas liecina par neatbilstību vai 
krāpšanu, vai kā daļu no revīzijas atlases 
pēc pabeigtas darbības slēgšanas. Lai 
Komisijas veiktās revīzijas līmenis būtu 
samērīgs ar risku, Komisijai vajadzētu būt
iespējai samazināt revīzijas darbu attiecībā 
uz darbības programmām, kurās nav 
ievērojami pārkāpumi, vai gadījumiem, 
kad var paļauties uz revīzijas iestādi.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus (88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
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nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu par mērķiem 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, vienotā stratēģiskā satvara 
pieņemšanu, papildu noteikumus par 
izpildes rezerves piešķiršanu, tās teritorijas 
un iedzīvotāju definīciju, uz kuriem 
attiecas vietējās attīstības stratēģijas, sīki 
izstrādātus noteikumus par finanšu 
instrumentiem (ex ante novērtējums, 
atbalsta apvienošana, attiecināmība, 
neatbalstīto darbību veidi), valsts, 
reģionālā, transnacionālā vai pārrobežu 
līmenī paredzētus noteikumus par 
konkrētiem finanšu instrumentu veidiem, 
noteikumus par finansēšanas nolīgumiem, 
aktīvu nodošanu un pārvaldību, pārvaldības 
un kontroles kārtību, noteikumus par 
maksājumu pieprasījumiem un gada 
iemaksu kapitalizācijas sistēmas izveidi, 
vienotās likmes definīciju darbībām, no 
kurām gūst ienākumus, tādas vienotās 
likmes definīciju, ko piemēro netiešajām 
dotāciju izmaksām, pamatojoties uz spēkā 
esošajām metodēm un Savienības politikas 
jomās piemērojamajām attiecīgajām 
likmēm, dalībvalstu pienākumus attiecībā 
uz procedūru ziņošanai par pārkāpumiem 
un nepamatoti samaksāto summu 
atgūšanai, noteikumus par informācijas 
apmaiņu par darbībām, kārtību attiecībā uz 
atbilstošu revīzijas izsekojamību, valsts 
revīzijas nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni. 
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai grozīt 
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu par mērķiem 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, papildu noteikumus par 
izpildes rezerves piešķiršanu, tās teritorijas 
un iedzīvotāju definīciju, uz kuriem 
attiecas vietējās attīstības stratēģijas, sīki 
izstrādātus noteikumus par finanšu 
instrumentiem (ex ante novērtējums, 
atbalsta apvienošana, attiecināmība, 
neatbalstīto darbību veidi), valsts, 
reģionālā, transnacionālā vai pārrobežu 
līmenī paredzētus noteikumus par 
konkrētiem finanšu instrumentu veidiem, 
noteikumus par finansēšanas nolīgumiem, 
aktīvu nodošanu un pārvaldību, pārvaldības 
un kontroles kārtību, noteikumus par 
maksājumu pieprasījumiem un gada 
iemaksu kapitalizācijas sistēmas izveidi, 
vienotās likmes definīciju darbībām, no 
kurām gūst ienākumus, tādas vienotās 
likmes definīciju, ko piemēro netiešajām 
dotāciju izmaksām, pamatojoties uz spēkā 
esošajām metodēm un Savienības politikas 
jomās piemērojamajām attiecīgajām 
likmēm, dalībvalstu pienākumus attiecībā 
uz procedūru ziņošanai par pārkāpumiem 
un nepamatoti samaksāto summu 
atgūšanai, noteikumus par informācijas 
apmaiņu par darbībām, kārtību attiecībā uz 
atbilstošu revīzijas izsekojamību, valsts 
revīzijas nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni. 
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai grozīt 
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības.
 Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija veiktu pienācīgu 
apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī.

Grozījums Nr. 11
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Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas tiesību aktiem attiecībā uz VSS 
fondiem pieņemt lēmumus, ar ko apstiprina 
partnerības līgumus, lēmumus par izpildes 
rezerves piešķiršanu, lēmumus, ar ko 
aptur maksājumus saistībā ar dalībvalstu 
ekonomikas politiku, un saistību atcelšanas 
gadījumā – lēmumus, kas paredzēti, lai 
grozītu lēmumus, ar ko pieņem 
programmas; un attiecībā uz fondiem –
lēmumus, ar ko nosaka reģionus un 
dalībvalstis, kas atbilst mērķa “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” kritērijiem, 
lēmumus, kuros paredz saistību 
apropriāciju ikgadējo sadalījumu 
dalībvalstīm, lēmumus, kuros paredz no 
katras dalībvalsts KF piešķīruma Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
pārvedamo summu, lēmumus, kuros paredz 
no katras dalībvalsts struktūrfondu 
piešķīruma pārvedamo summu 
maznodrošinātu cilvēku nodrošināšanai ar 
pārtiku, lēmumus, ar ko pieņem un groza 
darbības programmas, lēmumus par lieliem 
projektiem, lēmumus par kopīgiem rīcības 
plāniem, lēmumus, ar ko aptur 
maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijām.

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas aktiem attiecībā uz visiem VSS 
fondiem pieņemt lēmumus, ar ko apstiprina 
partnerības līgumus, un saistību atcelšanas 
gadījumā — lēmumus, kas paredzēti, lai 
grozītu lēmumus, ar ko pieņem 
programmas; un attiecībā uz fondiem —
lēmumus, ar ko nosaka reģionus un 
dalībvalstis, kas atbilst mērķa “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” kritērijiem, 
lēmumus, kuros paredz saistību 
apropriāciju ikgadējo sadalījumu 
dalībvalstīm, lēmumus, kuros paredz no 
katras dalībvalsts KF piešķīruma Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
pārvedamo summu, lēmumus, kuros paredz
no katras dalībvalsts struktūrfondu 
piešķīruma pārvedamo summu 
maznodrošinātu cilvēku nodrošināšanai ar 
pārtiku, lēmumus, ar ko pieņem un groza 
darbības programmas, lēmumus par lieliem 
projektiem, lēmumus par kopīgiem rīcības 
plāniem, lēmumus, ar ko aptur
maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. VSS fondi sniedz atbalstu ar tādu 
daudzgadu programmu starpniecību, kas 
papildina valsts, reģionālo un vietējo 
intervenci, lai īstenotu Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei, ņemot vērā Integrētās 

1. VSS fondi sniedz atbalstu ar tādu 
daudzgadu programmu starpniecību, kas 
veido sinerģiju un papildina valsts, 
reģionālo un vietējo intervenci, lai īstenotu 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, ņemot vērā 
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pamatnostādnes, konkrētajai valstij 
adresētos ieteikumus saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu attiecīgos Padomes 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņa ar 
Līguma 148. panta 4. punktu.

Integrētās pamatnostādnes, konkrētajai 
valstij adresētos ieteikumus saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un attiecīgos 
Padomes ieteikumus, kas pieņemti saskaņā
ar Līguma 148. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalsts no VSS fondiem īstenojams,
cieši sadarbojoties Komisijai un 
dalībvalstīm.

3. Atbalsts no VSS fondiem īstenojams 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, cieši 
sadarbojoties Komisijai un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija un dalībvalstis saskaņā ar to 
attiecīgajām atbildības jomām nodrošina 
koordināciju starp VSS fondiem un ar 
citiem Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem, tostarp tiem, kas saistīti ar 
Savienības ārējo darbību.

6. Komisija un dalībvalstis saskaņā ar to 
attiecīgajām atbildības jomām nodrošina 
koordināciju starp VSS fondiem un ar 
citiem Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem, tostarp tiem, kas saistīti ar 
Savienības ārējo darbību, un nodrošina 
attīstības politikas saskaņotību atbilstīgi 
LESD 208. pantam.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz partnerības līgumu un katru 
programmu dalībvalsts organizē partnerību 
ar šādiem partneriem:

1. Attiecībā uz partnerības līgumu un katru 
programmu dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes organizē partnerību ar 
šādiem partneriem:
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(a) kompetentām reģionālām, vietējām, 
pilsētu un citām valsts iestādēm; 

(a) citām valsts iestādēm; 

(b) ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem;

(b) ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem;

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.

Pamatojums

Reģionālās un vietējās iestādes piedalās partnerībā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu, kā arī ar 
citām struktūrām, piemēram, 
nevalstiskām organizācijām, kas veicina 
sociālo iekļaušanu, un organizācijām, kas 
aktīvi darbojas kultūras, izglītības un 
jaunatnes politikas jomās.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalsts vai vietējās pārvaldes 
struktūra, kurai ir attiecīgās pilnvaras, 
partnerībā iesaista organizācijas un
grupas, kas varētu ietekmēt programmu 
īstenošanu vai ko varētu ietekmēt 
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programmu īstenošana. Īpašu uzmanību 
pievērš tādām grupām, jo īpaši 
visneaizsargātākām un atstumtākām 
iedzīvotāju grupām, uz kurām 
programmām būtu ietekme, bet kuras 
pašas šīs programmas nevarētu ietekmēt.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis iesaista partnerus 
partnerības līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un
izvērtēšanā. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās.

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis un vietējās pārvaldes 
struktūras, kurām ir attiecīgās pilnvaras,
iesaista partnerus, kas pārstāv dažādus 
dalībvalstu teritoriālos līmeņus, visos
partnerības līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanas posmos, kā arī visos 
programmu sagatavošanas, īstenošanas, 
uzraudzības un izvērtēšanas posmos. 
Partneri piedalās programmu uzraudzības 
komitejās.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis palīdz veidot partneru 
spējas, lai nodrošinātu partneru efektīvu 
dalību partnerībā un sabiedriskās 
apspriešanas procesā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VSS fondu mērķus tiecas sasniegt, ņemot 
vērā ilgtspējīgu attīstību un Savienībā 
sekmējot mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, 
kā izklāstīts Līguma 11. pantā, ņemot vērā 
principu “piesārņotājs maksā”.

VSS fondu mērķus tiecas sasniegt, ņemot 
vērā integrētu ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts LESD 11. pantā, 
ņemot vērā principu “piesārņotājs maksā” 
un novēršot turpmākas ārējās izmaksas 
Eiropas sabiedrībai.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, izturība pret katastrofām un 
riska novēršana un pārvaldība. Dalībvalstis 
sniedz informāciju par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā, izmantojot 
Komisijas pieņemto metodoloģiju. Minēto 
metodoloģiju Komisija pieņem, izmantojot 
īstenošanas aktu. Īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 143. panta 3. punktā.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, izturība pret katastrofām un 
riska novēršana un pārvaldība. Dalībvalstis 
sniedz informāciju par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā, izmantojot 
Komisijas pieņemto metodoloģiju. Minēto 
metodoloģiju Komisija pieņem, izmantojot 
īstenošanas aktu. Īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 143. panta 3. punktā. Ilgtspēja 
jānodrošina arī, saglabājot nodarbinātību 
un radot darba vietas.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
efektivitāti;

(6) aizsargāt vidi un kultūras mantojumu
un veicināt resursu efektivitāti;
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts attiecībā uz īpašo 
analīzi, kas saistīta ar tematiskajiem 
mērķiem, nosaka saistībā ar katru 
pasākumu sniedzamā atbalsta veidu un 
līmeni. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars pārvērš Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei mērķus VSS fondu 
galvenajās darbībās.

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, ar Ia 
pielikumā noteikto vienoto stratēģisko 
satvaru nodrošina VSS fondu 
saskaņošanu, lai sasniegtu  Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei mērķus.

Pamatojums

Horizontāls grozījums. Ja to pieņems, atsauces uz vienoto stratēģisko satvaru visā tekstā 
pārveidos par atsaucēm uz jauno pielikumu. 

Vienoto stratēģisko satvaru iekļauj pamataktā.     

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar vienoto stratēģisko Vienotais stratēģiskais satvars ir noteikts 
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satvaru ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu trīs mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas.

Ia pielikumā.

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija pārskata 
vienoto stratēģisko satvaru un attiecīgā 
gadījumā, izmantojot deleģētu aktu saskaņā 
ar 142. pantu, pieņem pārskatītu vienoto 
stratēģisko satvaru. 

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija pārskata 
un attiecīgā gadījumā, izmantojot deleģētu 
aktu saskaņā ar 142. pantu, groza vienoto 
stratēģisko satvaru, kas noteikts Ia 
pielikumā. 

Sešu mēnešu laikā no pārskatīta vienotā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas 
dalībvalstis vajadzības gadījumā ierosina 
grozījumus savā partnerības līgumā un 
programmās, lai nodrošinātu to atbilstību 
pārskatītajam vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

Sešu mēnešu laikā no pārskatīta vienotā
stratēģiskā satvara pieņemšanas 
dalībvalstis vajadzības gadījumā ierosina 
grozījumus savā partnerības līgumā un 
programmās, lai nodrošinātu to atbilstību 
pārskatītajam vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

Pamatojums

Horizontāls grozījums. Ja to pieņems, atsauces uz vienoto stratēģisko satvaru visā tekstā 
pārveidos par atsaucēm uz jauno pielikumu. 

Vienoto stratēģisko satvaru iekļauj pamataktā. 

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts sagatavo partnerības 
līgumu par laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

1. Katra dalībvalsts, vienojoties ar tās 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sagatavo partnerības līgumu par laikposmu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Pamatojums

Tā kā vietējās un reģionālās iestādes finansē un pārvalda kohēzijas politiku, tām vajadzētu 
būt pilnībā iesaistītām minētās politikas izstrādē, apspriešanā, īstenošanā un grozīšanā. 
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Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīs, kurās saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem vai konkrētiem 
administratīvajiem noteikumiem vietējās 
un reģionālās iestādes veic darbības 
programmu pārvaldības iestādes 
funkcijas, minētās vietējās un reģionālās 
iestādes pilnībā iesaistās partnerības 
līguma izstrādē.

Pamatojums

Tā kā vietējās un reģionālās iestādes finansē un pārvalda kohēzijas politiku, tām vajadzētu 
būt pilnībā iesaistītām minētās politikas izstrādē, apspriešanā, īstenošanā un grozīšanā. 

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības 
līgumu Komisijai trīs mēnešu laikā no 
vienotā stratēģiskā satvara pieņemšanas.

4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības 
līgumu Komisijai piecu mēnešu laikā no 
vienotā stratēģiskā satvara pieņemšanas.

Pamatojums

Ņemot vērā vajadzīgās informācijas apjomu un precizitāti, kā arī to, ka programmas ir 
jāiesniedz vienlaicīgi ar partnerības līgumu (saskaņā ar 22. panta 3. punktu) un 
nepieciešamību īstenot efektīvu un aktīvu partnerību, ir būtiski noteikt garāku termiņu.   

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pirms partnerības līgumu iesniedz 
Komisijai, tiek veikta tā sabiedriskā 
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apspriešana.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
14. pants – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts līmenī par katru VSS fondu, kā arī 
kopējo indikatīvo atbalsta summu, kas 
paredzēta klimata pārmaiņu mērķiem;

(iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts līmenī par katru VSS fondu saskaņā 
ar prioritātēm, kas noteiktas īpašos VSS 
fondu noteikumos, kā arī kopējo 
indikatīvo atbalsta summu, kas paredzēta 
klimata pārmaiņu mērķiem;

Pamatojums

Ar partnerības līgumos noteiktajām prioritātēm netiek atcelti noteikumi par konkrētiem VSS 
fondiem, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot indikatīvu 
finanšu sadalījumu par attiecīgajiem VSS 
fondiem;

(c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
reģionu īpašās vajadzības, kuros ir 
visnabadzīgākie ģeogrāfiskie apstākļi vai 
kuriem jārisina demogrāfiskas problēmas, 
vai to mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās 
ir vislielākais diskriminācijas vai 
atstumtības risks, īpaši ņemot vērā 
atstumtās kopienas, attiecīgā gadījumā 
iekļaujot indikatīvu finanšu sadalījumu par 
attiecīgajiem VSS fondiem;
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu 
pieņem ne vēlāk kā sešus mēnešus no 
dienas, kad to iesniegusi dalībvalsts, ar 
nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Partnerības līgums nestājas spēkā līdz 
2014. gada 1. janvārim.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu 
pieņem ne vēlāk kā sešus mēnešus no 
dienas, kad to iesniegusi dalībvalsts, ar 
nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Partnerības līgums nestājas spēkā līdz 
2014. gada 1. janvārim. Lēmumā Komisija 
atsaucas uz vietējo un reģionālo iestāžu 
faktisku līdzdalību un tās tiek aicinātas 
parakstīt partnerības līgumu saskaņā ar 
katras dalībvalsts institucionālo sistēmu.

Pamatojums

Reģionālās un vietējās iestādes piedalās partnerībā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecīgā gadījumā Komisija ar 
īstenošanas aktiem var pieņemt lēmumu, 
ļaujot dalībvalstīm sākt konkrētu VSS 
programmu īstenošanu, pirms tiek 
apstiprināts partnerības līgums. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Pamatojums

Īpašos gadījumos Komisijai vajadzētu būt tiesībām dot daļēju atļauju sākt konkrētu fondu 
īstenošanu, pat ja nav pilnībā izpildīti nosacījumi partnerības līguma apstiprināšanai.
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Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts īsteno īpašus fondus, 
izmantojot vairāk nekā vienu programmu, 
partnerības līgumu var koriģēt pēc šīs 
dalībvalsts pēdējās programmas 
apstiprināšanas.

Pamatojums

Saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai federālas dalībvalstis īsteno 
nevis vienu valsts programmu, bet gan vairākas reģionālas programmas. Federālām 
dalībvalstīm būtu jānodrošina vienkāršota procedūra, lai tās varētu koriģēt savus partnerības 
līgumus. Pretējā gadījumā Komisijas komentāru dēļ vienas reģionālas programmas izmaiņas 
varētu radīt situāciju, kad jāgroza partnerības līgums, ievērojot 15. panta 3. punktā 
aprakstīto administratīvi apgrūtinošo procedūru.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, kā arī ņemot 
vērā valsts un reģionālās vajadzības.

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, kā arī ņemot 
vērā valsts un reģionālās vajadzības un 
subsidiaritātes un daudzlīmeņu 
pārvaldības principus.

Pamatojums

Reģionālās un vietējās iestādes piedalās partnerībā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
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dalībvalstis.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus.

1. Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus.
Šiem ex ante nosacījumiem obligāti jābūt 
cieši saturiski saistītiem ar VSS fondu 
efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Izpildes rezerve

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem. 

Pamatojums

Ar grozījumu tiek svītrota izpildes rezerve, kuras pievienotā vērtība plānošanā būtu neliela,
bet kura radītu ļoti lielu slogu īstenošanas procesā. 

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots
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Izpildes rezerves piešķiršana
1. Ja 2017. gadā veiktajā izpildes 
pārskatīšanā tiek secināts, ka prioritāte 
darbības programmā nav sasniegusi tās 
2016. gadam izvirzītos starpposma 
mērķus, Komisija iesniedz ieteikumus 
attiecīgajai dalībvalstij.
2. Pamatojoties uz 2019. gadā veikto 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus. 
Dalībvalsts ierosina attiecināt izpildes 
rezervi uz programmām un prioritātēm, 
kas noteiktas minētajā Komisijas lēmumā. 
Saskaņā ar 26. pantu Komisija apstiprina 
grozījumus attiecīgajās programmās. Ja 
dalībvalsts neiesniedz informāciju 
atbilstoši 46. panta 2. un 3. punktam, 
izpildes rezervi par programmām vai 
prioritātēm nepiešķir. 
3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var apturēt 
visus programmas prioritātes starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.
4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā 
izklāstītajiem mērķiem, tā var piemērot 
finanšu korekcijas attiecībā uz 
konkrētajām prioritātēm saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem. Komisija 
var pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu, lai noteiktu kritērijus un 
metodes par to, kādas finanšu korekcijas 
jāpiemēro.
5. Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām un EJZF regulas V sadaļai 
2. punktu nepiemēro.
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Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši ierosinātajam 18. panta svītrojumam.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Pamatojums

Atsauces uz makroekonomiskajiem nosacījumiem būtu jāpielāgo visā tekstā.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrā programmā nosaka prioritātes, 
izklāstot konkrētus mērķus, no VSS
fondiem piešķirtā atbalsta finanšu 
apropriācijas un atbilstošo valsts 
līdzfinansējumu.

2. Katrā programmā nosaka prioritātes, 
izklāstot konkrētus mērķus, no viena vai 
vairākiem 1. pantā minētajiem VSS 
fondiem saņemtā atbalsta finanšu 
apropriācijas un atbilstošo valsts 
līdzfinansējumu. Ja programma saņem 
atbalstu no vairāk nekā viena fonda, var 
izraudzīties galveno fondu; šajā gadījumā 
pamatdarbības izmaksas finansē no 
galvenā fonda un piemēro galvenā fonda 
finanšu pārvaldības noteikumus.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) rādītāji saistībā ar darbību ietekmi uz 
vidi un klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vietējās attīstības stratēģijas atlasa 
komiteja, ko šim nolūkam izveidojušas 
attiecīgās programmu vadošās iestādes.

3. Vietējās attīstības stratēģijas atlasa 
komiteja, ko šim nolūkam izveidojušas 
attiecīgās programmu vadošās iestādes.
Šajā komitejā tiek pienācīgi pārstāvēti 
5. pantā minētie partneri. 

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis 
atbalsta saņēmējs, kas nav persona, ko 
neuzskata par nodokļa maksātāju, kā 
noteikts Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka 
šādas PVN summas nav radušās saistībā 
ar infrastruktūras nodrošināšanu.

(c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem.

Pamatojums
Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt nepārtrauktību ar iepriekšējiem programmu periodiem, un 
tas ir balstīts uz vajadzību atturēties no papildu sloga uzlikšanas to publiskā sektora struktūru 
budžetam, kuras nevar iekļaut PVN, jo tas varētu apdraudēt darbību īstenošanu un attiecīgi 
— to politikas virzienu efektivitāti, kuri ar tām ir jāatbalsta.
Turklāt priekšlikumā ir pārņemts Lauksaimniecības komitejas pieņemtais grozījums attiecībā 
uz priekšlikumu grozīt Regulu (EK) Nr. 1698/2005, kura galīgā redakcija vēl nav pieņemta.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izpildes rezervi budžeta 
saistības uzņemas pēc tam, kad Komisija 
pieņem programmas grozījumu 
apstiprināšanas lēmumu.

svītrots

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši ierosinātajam 18. panta svītrojumam.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārejas reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir no 75 % līdz 90 % no vidējā 
IKP ES–27 valstīs;

svītrots

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko 
tā saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

3. Vismaz 25 % struktūrfondu līdzekļu
katrā dalībvalstī tiek atvēlēti ESF. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko 
tā saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
84. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar mērķi “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” no 
struktūrfondiem programmai [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem] piešķir 
atbalstu EUR 2 500 000 000.

svītrots

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no struktūrfondu piešķīruma 
katrai dalībvalstij par visu laikposmu. 
Attiecīgi samazina struktūrfondu 
piešķīrumu katrai dalībvalstij.
Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā 
daļā minētajam atbalstam no 
struktūrfondiem, ieraksta programmas 
[Pārtika vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem] 
attiecīgajās budžeta pozīcijās par 
2014. gadu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

svītrots

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
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dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, nav pārnesamas starp 
katru no šīm reģionu kategorijām.

dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, parasti nav 
pārnesamas starp katru no šīm reģionu 
kategorijām.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 2 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 30 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
88. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 5 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

2. ERAF un ESF, ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 20 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
105. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tādas vienotas tīmekļa vietnes vai 
vienota tīmekļa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
visām konkrētajā dalībvalstī īstenotajām 
darbības programmām un nodrošina 
piekļuvi tām;

(a) tādas vienotas tīmekļa vietnes vai 
vienota tīmekļa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
visām konkrētajā dalībvalstī īstenotajām 
darbības programmām un nodrošina 
piekļuvi tām; ja tiek veiktas izmaiņas, šo 
vietni vai portālu laicīgi atjaunina;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to, lai potenciālie atbalsta saņēmēji 
tiktu informēti par darbības programmu 
nodrošinātajām finansējuma iespējām;

(b) to, lai, izmantojot dažādas pieejamās 
metodes, potenciālie atbalsta saņēmēji tiktu 
informēti par darbības programmu 
nodrošinātajām finansējuma iespējām;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) punktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % 
no vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites 
periodā, bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
ir vairāk nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs;

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas neatbilst b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, un 
attiecībā uz visiem reģioniem, kuri 2007.–
2013. gadā saņēma konverģences mērķa 
sasniegšanai paredzēto atbalstu un kuru 
IKP uz vienu iedzīvotāju bija vairāk nekā 
75 % no vidējā IKP ES–27 valstīs;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
140. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 100 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 200 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
– I pielikums (jauns) – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā stratēģiskā satvara nolūks saskaņā ar 
10. pantu ir radīt līdzekli dažādu politikas 
aspektu koordinēšanai, integrēšanai un 
līdzsvarošanai reģionu konkrētos 
apstākļos un jo īpaši līdzekli, kā saskaņot 
un līdzsvarot investīciju prioritātes ar 
9. pantā noteikto tematisko mērķu 
sasniegšanu, neskarot īpašajos fondu 
noteikumos paredzētās prioritātes un 
mērķus.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
– I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. iedaļa – 1.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
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mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jāturpina nodrošināt atbalstu pētījumiem 
šajā jomā. Ar šādu atbalstu jācenšas 
papildināt pasākumus, uz kuriem attiecas 
„Horizonts 2020”. Bioloģiskās 
daudzveidības pasākumu finansējums var 
būt pieejams, arī izmantojot ELFLA un 
EJZF. ELFLA var izmantot, arī lai 
atbalstītu dabas resursu ilgtspējīgu 
pārvaldību, veicinātu zināšanu nodošanu 
un jauninājumus, palielinātu 
lauksaimniecības konkurētspēju un lauku 
apvidu integrētu attīstību.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
V pielikums – 3. punkts – 3.1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai potenciālie 
atbalsta saņēmēji būtu informēti vismaz 
par:

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai potenciālie 
atbalsta saņēmēji dažādos un viegli 
pieejamos veidos būtu informēti vismaz 
par:

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
V pielikums – 3. punkts – 3.1. daļa – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) visām izmaiņām, kas attiecas uz 
informāciju, kura minēta a)–d) 
apakšpunktā, vismaz trīs mēnešus pirms 
šo izmaiņu stāšanās spēkā;
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