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ĪSS PAMATOJUMS

Jaunajā Komisijas priekšlikumā ir ietverti vairāki jauni noteikumi, kas ir radījuši būtiskas 
domstarpības Padomē un Eiropas Parlamentā, turklāt Parlamentā šīs domstarpības ir radušās 
ne tikai politisko grupu starpā, bet pat starp deputātiem ar līdzīgu politisko piederību.
Domstarpību iemesls ir tādi ļoti būtiski aspekti kā kohēzijas nodrošināšana kopienā, kura 
kļūst arvien lielāka, un dažādo dalībvalstu, reģionu un tautu savstarpējās atkarības radītā 
saspīlējuma mazināšana, ievērojot kopējas solidaritātes principu. Šāda solidaritāte nav 
iedomājama (jo īpaši ņemot vērā nodarbinātības un sociālos apsvērumus), ja netiek 
nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas; tāpēc ir jārod pēc iespējas taisnīgāks un ilgtspējīgāks 
risinājums, kā novērst vēsturisko, ekonomisko un sociālo atšķirību radīto nevienlīdzību, un šis 
ir galvenais mērķis jaunajā gadsimtā, kurā Eiropa ir kļuvusi par lielvaru ekonomikas jomā, bet 
kurā joprojām nav savstarpēji saistīta un saskaņota solidaritātes tīkla.

Lai gan iepriekš Eiropa guva pamanāmus panākumus un sasniegumus integrācijas jomā, 
patlaban tai nākas cīnīties ar dažāda veida krīzēm. To vienlaikus skar problēmas iestāžu, 
finanšu un ekonomikas, sociālajā un demogrāfijas jomā, kā arī problēmas enerģētikas 
politikas un transporta un loģistikas jomā. Tomēr šīs problēmas var uzskatīt arī par 
potenciālām iespējām, ja vien tās rada atbilstošas pārmaiņas, piemēram, pārmaiņas, kas 
nodrošina ilgtspējīgu līdzsvaru un kas ir pastāvīgas un paredzamas. Īstenojot radikālākas 
pārmaiņas, jāievēro piesardzība, jo īpaši īstenojot pārmaiņas, kas skar funkcionējošu 
īstenotājiestāžu sistēmu.

Šis tiesību akta priekšlikums ir izstrādāts, pamatojoties uz domāšanas veidu, kura pirmsākumi 
meklējami vairāk nekā pirms piecdesmit gadiem, kurš ir vērsts uz miera un attīstības 
nodrošināšanu un kura pamatā ir solidaritāte, kas sākotnēji tika izveidota dibinātājdalībvalstu 
starpā un ko veicināja ne tikai sociālā solidaritāte, bet arvien vairāk arī kohēzijas koncepcija.
Attīstības gaitā izveidojās domāšanas veids, kas pēdējās desmitgadēs ir kļuvis par svarīgāko 
un vienlaikus saistošāko iemeslu, kāpēc jaunās dalībvalstis vēlas pievienoties Savienībai, kas 
arvien vairāk paplašināšanās. To apliecina tas, ka līdz šim kopējā tirgus un kopīgas rīcības 
potenciāls ir bijusi sistēma, kas zināmā mērā nodrošināja sīki izstrādātu resursu pārdalīšanu, 
pamatojoties uz solidaritāti.

Ikvienam būtu jānodrošina vienlīdzīgas iespējas izmantot Eiropas solidaritātes piedāvātās 
priekšrocības, raugoties, lai pienācīgi tiktu ņemtas vērā dalībvalstu īpatnības un to iedzīvotāju 
skaits un jo īpaši lai likumdošanas instruments, kuru paredzēts pieņemt, nepieņemamā mērā 
nekaitētu atsevišķām dalībvalstīm. Tas nav viegls uzdevums. Tomēr šī iemesla dēļ nedrīkstētu 
atkāpties no mērķa uzlabot disciplīnu kopīgo līdzekļu pārvaldībā; gluži pretēji — Eiropas 
nodokļu maksātāju naudu nedrīkst izšķērdēt neapdomātas rīcības un bezatbildības dēļ.

Tomēr stingrība nedrīkst būt mērķis pati par sevi, un tās dēļ dalībvalstīm, kas ir atbildīgas par 
īstenošanu, nedrīkst noteikt aizvien nerealizējamākas administratīvās prasības, vienlaikus 
samazinot to tiesības. Pilnvarām un pienākumiem (atbildībai) ir jābūt samērotiem ar tiesībām 
un sagaidāmo rezultātu, samērotam jābūt arī to sadalījumam starp iestādēm. Referents 
uzskata, ka pilnvaru palielināšana nedrīkstētu būt saistīta ar Komisijas atbildības relatīvu 
samazināšanos. Valsts administratīvo, reģionālo vai vietējo īstenošanas aģentūru vai 
dalībvalstu slogu drīkstētu samazināt tikai samērīgi un pamatotā apmērā, pamatojoties uz 
atbilstošiem aprēķiniem un faktos balstītiem argumentiem.
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Šī likumdošanas instrumenta mērķim ir jābūt centieniem nodrošināt, lai katrs Eiropas 
iedzīvotāju solidaritātes un kohēzijas veicināšanai piešķirtais cents tiktu izmantots 
paredzētajam mērķim, un nepieļaut, ka, īstenojot plaša mēroga paplašināšanos un arvien 
vairāk veicinot kopēja un integrētāka tirgus izveidi, galu galā mazāk finansējuma nonāk tur, 
kur tas vajadzīgs.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Gan struktūrfondu plānošanas, gan 
īstenošanas posmā vajadzētu ņemt vērā 
Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta 
prioritātes un principus un jo īpaši 
principu „vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem”.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij saskaņā ar 
savas valsts reformu programmu būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par dzimumu 
līdztiesības un nediskriminācijas 
veicināšanu, kā arī nevalstiskām 
organizācijām, kas veicina sociālo 
integrāciju, un organizācijām, kas aktīvi 
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dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

darbojas kultūras, izglītības un jaunatnes 
politikas jomā. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš grupām, uz kurām programmas 
var atstāt ietekmi un kurām var būt 
sarežģīti šīs programmas ietekmēt.
Partneru sadarbībā būtu jāņem vērā 
paraugprakse. Ikvienas dalībvalsts 
pienākums būtu nodrošināt atbilstīgu 
tehniskās palīdzības līmeni, lai veicinātu 
partneru iesaistīšanos un dalību visos 
plānošanas procesa posmos. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Tāpēc 
partneriem būtu jāpārstāv dažādi 
teritoriālie līmeņi atbilstīgi katras 
dalībvalsts institucionālajai struktūrai. 
Partneriem būtu jāizraugās un jāieceļ 
dalībnieki, kurus tie izvēlējušies kā savus 
pārtāvjus uzraudzības komitejā.
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka partneri 
tiek konsekventi iesaistīti partnerību 
līgumu un programmu sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Centienos veicināt ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju Savienības 
mērķi visos VSS fondu īstenošanas posmos 
ir novērst nevienlīdzību un sekmēt vīriešu 
un sieviešu līdztiesību, kā arī apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

(11) Centienos veicināt ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju Savienības 
mērķi visos VSS fondu īstenošanas posmos 
ir novērst nevienlīdzību un sekmēt vīriešu 
un sieviešu līdztiesību, ņemot vērā LES 
2. pantu un LESD 8. un 10. pantu, kā arī 
apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un nodrošināt piekļuves 
iespējas personām ar invaliditāti.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Savienība un lielākā daļa 
dalībvalstu ir Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām dalībnieces, un 
pārējās dalībvalstis īsteno tās ratifikācijas 
procesu. Ir svarīgi, lai, īstenojot visus 
attiecīgos projektus, ko atbalsta VSS 
fondi, tiktu ņemti vērā no šīs konvencijas 
izrietošie pienākumi, tostarp attiecībā uz 
izglītību, nodarbinātību un pieejamību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai sasniegtu mērķus, kas noteikti 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei, VSS fondiem 
savs atbalsts būtu jāvērš uz ierobežotu 
kopējo tematisko mērķu skaitu. Katra VSS 
fonda precīza darbības joma būtu jānosaka 
katra fonda konkrētajos noteikumos, un to 
var attiecināt tikai uz dažiem šajā regulā 
noteiktajiem tematiskajiem mērķiem.

(13) Katra VSS fonda precīza darbības 
joma būtu jānosaka katra fonda konkrētajos 
noteikumos.

Grozījums Nr. 6
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 

(14) Būtu jānosaka vienots stratēģiskais 
satvars, lai sekmētu saskaņotu, līdzsvarotu 
un ilgtspējīgu Savienības attīstību un 
sniegtu skaidrāku stratēģisko virzību 
plānošanas procesā dalībvalstu un reģionu 
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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.

līmenī. Vienotajam stratēģiskajam 
satvaram būtu jāsekmē Savienības 
intervences nozaru un teritoriālās 
sadarbības saskaņa ar VSS fondiem un ar 
citām Savienības politikas jomām un 
instrumentiem. Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt deleģētu aktu, lai 
vienoto stratēģisko satvaru papildinātu ar 
pamatdarbību kopumu, kas Savienības 
mērķus transformē ieteikumos VSS fondu 
pārvaldībai.

Grozījums Nr. 7

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 — jo īpaši šajā regulā 
minētajiem — un apspriežoties ar 
Komisiju būtu jāsagatavo partnerības 
līgums saskaņā ar attiecīgās valsts 
reformu programmu. Partnerības līgumā 
vienotajā stratēģiskajā satvarā noteiktie 
elementi jāizraugās un jāpielāgo atbilstoši 
valsts kontekstam un jāizsaka cieša 
apņemšanās sasniegt Savienības mērķus, 
izmantojot VSS fondu plānošanu, kā arī 
jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu 
piekļuvi fondiem, jo īpaši attiecībā uz 
MVU un mikrouzņēmumiem, un 
jānodrošina efektīva un lietderīga VSS 
fondu izmantošana.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
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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.

mērķus sasniegšanā saskaņa ar 
konkrētajām valsts un reģionu vajadzībām. 
Jānosaka ex ante nosacījumi un to izpildes 
kritēriji, lai nodrošinātu, ka ir ieviesti 
vajadzīgie pamatnosacījumi Savienības 
atbalsta efektīvai izmantošanai. Šādiem ex 
ante nosacījumiem vajadzētu būt 
saistītiem ar VSS fondu ieguldījuma 
efektivitāti attiecīgajos ieguldījumu 
gadījumos. Minēto ex ante nosacījumu 
izpilde būtu jānovērtē Komisijai, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas, pienācīgi ņemot vērā 
iepriekšējo pieredzi. Ja dalībvalsts, 
neraugoties uz Komisijas ieteikumiem, 
klaji neievēro ex-ante nosacījumus, 
Komisija būtu jāpilnvaro pārtraukt 
programmas maksājumus. Pieņemot 
lēmumu par to, vai ir jāpārtrauc 
maksājumi, Komisijai būtu jāņem vērā 
pārtraukšanas ekonomiskā un sociālā 
ietekme. Maksājumu pārtraukšana būtu 
jāatceļ un līdzekļi atkal jādara pieejami, 
tiklīdz dalībvalsts veic nepieciešamās 
darbības.

Grozījums Nr. 9

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 
trūkumi, Komisijai jāspēj apturēt 

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Izpildes 
sistēmā būtu jāparedz vērienīgi, bet reāli 
galīgie un starpposma mērķi un pienācīgi 
jāņem vērā attiecīgās dalībvalsts īpašie 
apstākļi un plānoto intervences pasākumu 
veids. Komisijai kopā ar dalībvalstīm divas 
reizes programmas īstenošanas periodā
būtu jāpārskata izpilde, attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai vienojoties par 
gadiem, kuros šī pārskatīšana notiks. Ja 
dalībvalsts izvirzītos mērķus nesasniedz, 
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maksājumi programmai vai plānošanas 
perioda beigās jāpiemēro finanšu 
korekcijas, lai nepieļautu Savienības 
budžeta izšķērdīgu un neracionālu 
izmantošanu.

Komisijai būtu jānodrošina dalībvalstij 
nepieciešamā tehniskā palīdzība. Ja 
atskaites punktu vai mērķu sasniegšanā 
vērojami būtiski trūkumi, Komisijai būtu 
jāspēj apturēt maksājumi programmai.
Pieņemot lēmumu par to, vai ir jāptur 
maksājumi, Komisijai būtu jāņem vērā 
visas tās ekonomisko un sociālo apstākļu 
izmaiņas, kas var ietekmēt uzdevumu vai 
mērķu sasniegšanu, un apturēšanas 
ekonomiskā un sociālā ietekme. 
Maksājumu apturēšanu būtu jāatceļ un 
līdzekļi atkal jādara pieejami, tiklīdz 
dalībvalsts veic nepieciešamās darbības.

Grozījums Nr. 10

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 

(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, ņemot vērā tās reformu 
programmu.
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būtu jāievēro vienlīdzīga pieeja 
dalībvalstīm, jo īpaši ņemot vērā 
apturēšanas ietekmi uz attiecīgo 
dalībvalsti. Apturēšana būtu jāatceļ un 
līdzekļi būtu jādara atkal pieejami 
attiecīgajai dalībvalstij, tiklīdz dalībvalsts 
veic vajadzīgās darbības.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai labāk mobilizētu potenciālu 
vietējā līmenī, ir jānostiprina un jāsekmē 
uz sabiedrību orientēta vietējā attīstība, 
nosakot kopējus noteikumus un panākot 
ciešu koordināciju visiem VSS fondiem. 
Vietējām rīcības grupām, kas pārstāv 
sabiedrības intereses, kā būtisks princips 
būtu jāuzņemas pienākums īstenot 
vietējās attīstības stratēģijas. Būtu jāatzīst 
pašreizējās Leader grupas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ir lietderīgi precizēt to pasākumu 
veidus, kurus var veikt pēc Komisijas un 
dalībvalstu iniciatīvas kā tehnisko 
palīdzību ar VSS fondu atbalstu.

(36) Ir lietderīgi precizēt to pasākumu 
veidus, kurus var veikt pēc Komisijas un 
dalībvalstu iniciatīvas kā tehnisko 
palīdzību ar VSS fondu atbalstu.
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šajā 
regulā minētajiem partneriem, tostarp 
tematiskajām jumta organizācijām un 
nevalstiskajām organizācijām, baznīcām, 
sociālekonomiskajiem partneriem, kā arī 
tīkliem un asociācijām, kas pārstāv 
vietējās, pilsētu un reģionālās iestādes, 
tiek sniegta pienācīga tehniskā palīdzība, 
lai sekmēto to iesaistīšanos visā 
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plānošanas procesā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ir jānosaka minēto resursu 
ierobežojumi mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” un jānosaka 
objektīvi kritēriji to piešķiršanai reģioniem 
un dalībvalstīm. Lai veicinātu 
nepieciešamo infrastruktūras attīstības 
paātrināšanu transporta un enerģētikas 
nozarē, kā arī informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā visā 
Savienībā, jāizveido “Eiropas 
savienošanas” mehānisms. Gada 
apropriāciju piešķiršana dalībvalstij no 
fondiem un summas, kas tiek pārskaitītas 
no Kohēzijas fonda “Eiropas savienošanas” 
mehānismam dalībvalstī, ir jāierobežo līdz 
maksimālajam apjomam, kas tiks noteikts, 
ņemot vērā konkrētās dalībvalsts spēju 
absorbēt šīs apropriācijas. Turklāt saskaņā 
ar vērienīgo mērķi par nabadzības 
mazināšanu, jāpārorientē pārtikas piegādes 
sistēma vismazāk nodrošinātajiem 
cilvēkiem, lai veicinātu sociālo iekļautību 
un Savienības saskaņotu attīstību. Ir 
paredzēts mehānisms, ar kuru līdzekļi tiks 
pārnesti uz šo instrumentu un ar kuru 
nodrošinās, ka tie nāk no ESF 
piešķīrumiem, izmantojot katrā valstī ESF 
piešķiramo struktūrfondu minimālās
procentuālās daļas netiešu atbilstošu 
samazinājumu.

(57) Ir jānosaka minēto resursu 
ierobežojumi mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” un jānosaka 
objektīvi kritēriji to piešķiršanai reģioniem 
un dalībvalstīm. Lai veicinātu 
nepieciešamo infrastruktūras attīstības 
paātrināšanu transporta un enerģētikas 
nozarē, kā arī informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā visā 
Savienībā, jāizveido “Eiropas 
savienošanas” mehānisms. Gada 
apropriāciju piešķiršana dalībvalstij no 
fondiem un summas, kas tiek pārskaitītas 
no Kohēzijas fonda “Eiropas savienošanas” 
mehānismam dalībvalstī, ir jāierobežo līdz 
maksimālajam apjomam, kas tiks noteikts, 
ņemot vērā konkrētās dalībvalsts spēju 
absorbēt šīs apropriācijas. Turklāt saskaņā 
ar vērienīgo mērķi par nabadzības 
mazināšanu, jāpārorientē pārtikas piegādes 
sistēma vismazāk nodrošinātajiem 
cilvēkiem, lai veicinātu sociālo iekļautību 
un Savienības saskaņotu attīstību. Ir 
paredzēts mehānisms, ar kuru līdzekļi tiks 
pārnesti uz šo instrumentu un ar kuru 
nodrošinās, ka tie nāk no ESF 
piešķīrumiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
58. apsvērums
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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. 15

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Ja pilsētas vai teritoriālās attīstības 
stratēģijai ir vajadzīga integrēta pieeja, jo 
tā paredz ieguldījumus atbilstoši vienas vai 
vairāku darbības programmu vairāk nekā 
vienam prioritārajam virzienam, fondu 
atbalstītie pasākumi jāveic kā integrēts 
teritoriāls ieguldījums saistībā ar darbības 
programmu.

(65) Ja pilsētas vai lauku attīstības 
stratēģijai ir vajadzīga integrēta pieeja, jo 
tā paredz ieguldījumus atbilstoši vienas vai 
vairāku darbības programmu vairāk nekā 
vienam prioritārajam virzienam, fondu 
atbalstītie pasākumi jāveic kā integrēts 
teritoriāls ieguldījums saistībā ar darbības 
programmu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību. 
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti 
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem. Lai nodrošinātu 
efektīvu informācijas sniegšanu sabiedrībai 
par plašu un spēcīgu sinerģiju starp 
informācijas darbībām, kas veiktas pēc 

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību. 
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti 
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem, bet jo īpaši Komisijai. 
Ar modernu tehnoloģiju ir iespējams 
vienā centralizētā tīmekļa vietnē 
uzskatāmā veidā publiskot katrai valstij 
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Komisijas iniciatīvas, resursi, kas piešķirti 
informācijas darbībām saskaņā ar šo 
regulu, jāvelta arī Eiropas Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvajai 
komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārējiem mērķiem.

piešķirtā finansējuma plūsmas un 
rezultātus, kas sasniegti, izmantojot 
fondus. Lai nodrošinātu efektīvu 
informācijas sniegšanu sabiedrībai par 
plašu un spēcīgu sinerģiju starp 
informācijas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, resursi, kas piešķirti 
informācijas darbībām saskaņā ar šo 
regulu, jāvelta arī Eiropas Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvajai 
komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārējiem mērķiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Lai nodrošinātu plašu informācijas 
izplatīšanu par fondu sasniegumiem un 
Savienības nozīmi tajos un informētu 
potenciālos atbalsta saņēmējus par 
finansējuma iespējām, šajā regulā jāparedz 
sīki izstrādāti noteikumi par informēšanas 
un saziņas pasākumiem, kā arī atsevišķām 
šādu pasākumu tehniskajām iezīmēm.

(71) Lai nodrošinātu plašu informācijas 
izplatīšanu par fondu sasniegumiem un 
Savienības nozīmi tajos un informētu 
potenciālos atbalsta saņēmējus par 
finansējuma iespējām, šajā regulā būtu 
jāparedz sīki izstrādāti noteikumi par 
informēšanas un saziņas pasākumiem, kā 
arī atsevišķām šādu pasākumu tehniskajām 
iezīmēm, un to īstenošanā jo īpaši būtu 
jāiesaista organizācijas, kas pārstāv 
dažādas ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
85. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Lai aizsargātu Savienības finansiālās 
intereses un nodrošinātu līdzekļus 
programmu efektīvai īstenošanai, būtu 
jābūt pasākumiem, kas ļauj Komisijai 
apturēt maksājumus prioritārā virziena vai 
darbības programmas līmenī.

(85) Lai aizsargātu Savienības finansiālās 
intereses un nodrošinātu līdzekļus 
programmu efektīvai īstenošanai, būtu 
jābūt pasākumiem, kas ļauj Komisijai 
apturēt maksājumus prioritārā virziena vai 
darbības programmas līmenī. Pieņemot 
lēmumu par to, vai ir jāaptur maksājumi, 
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Komisijai būtu jāņem vērā apturēšanas 
ekonomiskā un sociālā ietekme attiecīgajā 
reģionā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
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 
izaugsmes un konkurētspējas rezerves 
piešķiršanu, tās teritorijas un iedzīvotāju 
definīciju, uz kuriem attiecas vietējās 
attīstības stratēģijas, sīki izstrādātus 
noteikumus par finanšu instrumentiem 
(ex ante novērtējums, izdevumu atbilstība, 
neatbalstīto darbību veidi, atbalsta 
apvienošana, aktīvu nodošana un 
pārvaldība, maksājumu pieprasījumi un 
gada iemaksu kapitalizācija), vienotās 
likmes definīciju darbībām, no kurām gūst 
ienākumus, dalībvalstu pienākumus 
attiecībā uz procedūru ziņošanai par 
pārkāpumiem un nepamatoti samaksāto 
summu atgūšanai, paraugu, pēc kura 
jāsagatavo pārvaldības ticamības 
deklarācija par pārvaldības un kontroles 
sistēmas darbību, valsts revīzijas 
nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju, piemērojamās finanšu 
korekcijas līmeni, pielikumu grozīšanu un 
īpašajiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
veicinātu pāreju no Regulas (EK) 
Nr. 1083/2006. Komisijai arī būtu jābūt 
pilnvarotai grozīt V pielikumu, lai ņemtu 
vērā turpmākās pielāgošanas vajadzības. Ir 

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara 
papildinājumu, tās teritorijas un 
iedzīvotāju indikatīvo definīciju, uz kuriem 
attiecas vietējās attīstības stratēģijas, sīki 
izstrādātus noteikumus par finanšu 
instrumentiem (ex ante novērtējums, 
izdevumu atbilstība, neatbalstīto darbību 
veidi, atbalsta apvienošana, aktīvu 
nodošana un pārvaldība, maksājumu 
pieprasījumi un gada iemaksu 
kapitalizācija), vienotās likmes definīciju 
darbībām, no kurām gūst ienākumus, 
dalībvalstu pienākumus attiecībā uz 
procedūru ziņošanai par pārkāpumiem un 
nepamatoti samaksāto summu atgūšanai, 
paraugu, pēc kura jāsagatavo pārvaldības 
ticamības deklarācija par pārvaldības un 
kontroles sistēmas darbību, valsts revīzijas 
nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju, piemērojamās finanšu 
korekcijas līmeni, pielikumu grozīšanu un 
īpašajiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
veicinātu pāreju no Regulas (EK) 
Nr. 1083/2006. 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.
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īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija veiktu pienācīgu apspriešanos, 
tostarp ekspertu līmenī.

Grozījums Nr. 20

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 
saskaņotos 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. 21

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

(2) “vienotais stratēģiskais satvars” ir 
dokuments, kas Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas mērķus pārvērš galvenajās 
darbībās, kas saistītas ar VSS fondiem, 
nosaka katram tematiskajam mērķim 
galvenās darbības, kas jāatbalsta katram 
VSS fondam, un mehānismus, lai 
nodrošinātu VSS fondu plānošanas 
saskaņotību un saderību ar dalībvalstu un 
Savienības ekonomisko un nodarbinātības 
politiku;

(2) “vienotais stratēģiskais satvars” ir 
dokuments, kas nodrošina plānošanas 
procesa stratēģisko virzību dalībvalstu un 
reģionu līmenī, veicinot Savienības 
intervences sektorālo un teritoriālo 
koordinēšanu atbilstīgi VSS fondiem un 
citiem attiecīgajiem Savienības politikas 
mehānismiem un instrumentiem, un kas 
ievieš mehānismus, lai nodrošinātu VSS 
fondu plānošanas saskaņotību un saderību 
ar dalībvalstu un Savienības ekonomisko 
un nodarbinātības politiku nolūkā panākt 
sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgu attīstību. 
Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kas 
attiecas uz VSS papildinājumu, ar ko 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas mērķus 
transformē VSS fondu pamatdarbībās un 
nosaka katram tematiskajam mērķim 
ieteikumus par pamatdarbībām, kuri 
katram VSS fondam jāņem vērā atbilstīgi 
ieguldījumu prioritātēm, ievērojot reģionu 
dažādās vajadzības, uzdevumus un 
iespējas, kā arī elastīgumu, kāds 
nepieciešams reģiona ilgtspējīgai 
attīstībai, un ierosinot prioritātes 
sadarbībai VSS fondu ietvaros.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “plānošana” ir organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos, kas 
paredzēts, lai vairāku gadu gaitā īstenotu 
Savienības un dalībvalstu kopīgo rīcību 
nolūkā sasniegt Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 

(4) „plānošana” ir organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos, 
kurā piedalās partneri un kurš atbilst 
5. pantā noteiktajai daudzlīmeņu 
pārvaldības pieejai, un kas paredzēts, lai 
vairāku gadu gaitā īstenotu Savienības un 
dalībvalstu kopīgo rīcību nolūkā sasniegt 
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izaugsmei; Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) “valsts atbalsts” ir atbalsts, uz ko 
attiecas Līguma 107. panta 1. punkts, un 
šīs regulas nolūkos uzskata, kas tas ietver 
arī de minimis atbalstu tādā nozīmē, kā to 
paredz Komisijas 2006. gada 15. decembra 
Regula (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 
87. un 88. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam, Komisijas 2007. gada 
20. decembra Regula (EK) Nr. 1535/2007 
par EK līguma 87. un 88. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības produktu ražošanas 
nozarē un Komisijas 2007. gada 24. jūlija 
Regula (EK) Nr. 875/2007 par EK līguma 
87. un 88. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zivsaimniecības nozarē un par 
Regulas (EK) Nr. 1860/2004 grozīšanu;

(10) “valsts atbalsts” ir atbalsts, uz ko 
attiecas LESD 107. panta 1. punkts, un šīs 
regulas nolūkos uzskata, kas tas ietver arī 
de minimis atbalstu tādā nozīmē, kā to 
paredz Komisijas 2006. gada 15. decembra 
Regula (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 
87. un 88. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam, Komisijas 2007. gada 
20. decembra Regula (EK) Nr. 1535/2007 
par EK līguma 87. un 88. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības produktu ražošanas 
nozarē, Komisijas 2007. gada 24. jūlija 
Regula (EK) Nr. 875/2007 par EK līguma 
87. un 88. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam zivsaimniecības nozarē un par 
Regulas (EK) Nr. 1860/2004 grozīšanu un 
Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regula 
(EK) Nr. 360/2012 par Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 107. un 
108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri 
sniedz pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi1, un valsts 
atbalsts ietver arī atbalstu attiecībā uz 
kompensāciju par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, 
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kā to 
paredz Komisijas 2011. gada 
20. decembra Lēmums par Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 106. panta 
2. punkta piemērošanu valsts atbalstam 
attiecībā uz kompensāciju par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem 
uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt 
pakalpojumus ar vispārēju 
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tautsaimniecisku nozīmi2;

_______________
1 OV L 114, 26.4.2012., 8. lpp.
2 OV L 7, 11.1.2012., 3. lpp.

Pamatojums

Tā kā pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšana ir viena no valsts atbalsta 
formām, tā būtu jāiekļauj valsts atbalsta definīcijā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 18. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) “partnerības līgums” ir dokuments, 
kuru sagatavojusi dalībvalsts, iesaistot 
partnerus atbilstoši daudzlīmeņu 
pārvaldības pieejai, un kurā izklāstīta 
dalībvalsts stratēģija, prioritātes un kārtība 
attiecībā uz VSS fondu efektīvu un 
lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, un kuru 
pēc novērtēšanas un apspriešanās ar 
dalībvalstīm apstiprina Komisija;

(18) „partnerības līgums” ir dokuments, 
kuru sagatavojusi dalībvalsts, iesaistot 
partnerus atbilstoši daudzlīmeņu 
pārvaldības pieejai, kā noteikts šīs regulas 
5. pantā, un kurā izklāstīta dalībvalsts 
stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz 
VSS fondu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu, lai īstenotu Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģiju, ņemot vērā attiecīgās 
valsts reformu programmu un vienlaikus 
atzīstot reģionu atšķirīgās vajadzības, kā 
arī garantējot elastīgumu, kāds 
nepieciešams, lai panāktu reģionu 
ilgtspējīgu attīstību, un kuru pēc 
novērtēšanas un apspriešanās ar 
dalībvalstīm apstiprina Komisija;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 24.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) „ex ante nosacījumi” ir iepriekš 
noteikts konkrēts un precīzs kritiskais 
faktors, kas ir obligāts priekšnosacījums, 
lai efektīvi un iedarbīgi īstenotu konkrētos 
ieguldījumus, kurus paredzēts finansēt no 
kāda VSS fonda, un kas ir būtiski saistīts 
ar šādu īstenošanu un kas to tieši ietekmē.

Grozījums Nr. 26

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

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 saskaņā ar valstu reformu 
programmām, ņemot vērā LESD 9. pantu, 
attiecīgās Integrētās pamatnostādnes, 
konkrētajai valstij adresētos attiecīgos 
ieteikumus saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un attiecīgos Padomes 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD
148. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
atbalsts no VSS fondiem būtu saderīgs ar 
Savienības politikas virzieniem un 
prioritātēm un papildinātu citus Savienības 
instrumentus.

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
atbalsts no VSS fondiem būtu saderīgs ar 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem un prioritātēm, tostarp 
horizontālajiem mērķiem, un papildinātu 
citus Savienības instrumentus.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot kārtību attiecībā uz VSS fondu 
īstenošanu un izmantošanu un jo īpaši 
finanšu un administratīvajiem resursiem, 
kas vajadzīgi VSS fondu īstenošanai, 
saistībā ar ziņošanu, izvērtēšanu, vadību un 
kontroli, ņem vērā proporcionalitātes 
principu un piešķirtā atbalsta līmeni.

5. Nosakot kārtību attiecībā uz VSS fondu 
īstenošanu un izmantošanu un jo īpaši 
finanšu un administratīvajiem resursiem, 
kas vajadzīgi VSS fondu īstenošanai, 
saistībā ar ziņošanu, izvērtēšanu, vadību un 
kontroli, ņem vērā proporcionalitātes 
principu un piešķirtā atbalsta līmeni, kā arī 
atbalsta saņēmēju lielumu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina VSS 
fondu efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu.

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina VSS 
fondu efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu, 
informējot potenciālos atbalsta saņēmējus 
par finansējuma iespējām un sabiedrībai 
darot zināmu kohēzijas politikas nozīmi 
un sasniegumus.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija un dalībvalstis veic savus 
attiecīgos uzdevumus saistībā ar VSS 
fondiem ar mērķi mazināt administratīvo 
slogu atbalsta saņēmējiem.

10. Komisija un dalībvalstis veic savus 
attiecīgos uzdevumus saistībā ar VSS 
fondiem ar mērķi mazināt administratīvo 
slogu atbalsta saņēmējiem, valsts, 
reģionālajām un vietējām valsts iestādēm 
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un struktūrām, kas dažādos pārvaldes 
līmeņos veic vadošās iestādes funkciju.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

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 
iestādes organizē partnerību ar šādiem 
partneriem:

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kompetentām reģionālām, vietējām, 
pilsētu un citām valsts iestādēm;

(a) citām attiecīgajām valsts iestādēm;

Grozījums Nr. 33

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 dzimumu līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu, kā arī 
nevalstiskām organizācijām, kas veicina 
sociālo integrāciju, un organizācijām, kas 
darbojas kultūras, izglītības un jaunatnes 
politikas jomā.

Grozījums Nr. 34
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalsts partnerībā iekļauj iestādes, 
organizācijas un grupas, kuras var 
iespaidot programmu īstenošanu vai uz 
kurām programmu īstenošana var atstāt 
ietekmi. Īpašu uzmanību pievērš grupām, 
uz kurām programmas var atstāt ietekmi 
un kuras var saskarties ar grūtībām, 
cenšoties ietekmēt programmas, it īpaši 
mazāk aizsargātām grupām un atstumtām 
grupām.

Grozījums Nr. 35

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 un 1. punktā minētajam 
partnerības līgumam dalībvalstis iesaista 
partnerus, kuri pārstāv dažādus 
teritoriālos līmeņus atbilstīgi katras 
dalībvalsts institucionālajai struktūrai,
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. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu, lai paredzētu 
Eiropas rīcības kodeksu, kas nosaka 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu, lai pēc 
konsultācijām ar Eiropas ekonomiskajiem 
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mērķus un kritērijus, lai atbalstītu 
partnerības īstenošanu un veicinātu 
informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

un sociālajiem partneriem un Eiropas 
partnerorganizācijām paredzētu Eiropas 
rīcības kodeksu, kas nosaka mērķus un 
kritērijus, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu un veicinātu informācijas, 
pieredzes, rezultātu un labas prakses 
apmaiņu starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a VSS fondu īstenošanas procesā 
atbildīgās iestādes veicina 5. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minēto partneru 
atbilstīgu līdzdalību un piekļuvi 
finansēšanas pasākumiem, jo īpaši tādās 
jomās kā nabadzības izskaušana, sociālā 
integrācija, dzimumu līdztiesība un 
iespēju vienlīdzība.  

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vīriešu un sieviešu līdztiesības samērs un 
nediskriminācija

Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas
veicināšana

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu līdztiesības 

Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
sieviešu un vīriešu līdztiesību un dzimumu 
līdztiesības principa saskaņotu
integrēšanu VSS fondu sagatavošanas, 
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principa integrēšana. plānošanas un īstenošanas, kā arī 
uzraudzības un novērtēšanas visos 
posmos, izmantojot metodes, kas paredz 
dzimumu līdztiesības principa ievērošanu 
budžeta plānošanā.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā sekmētu iespēju vienlīdzību, 
novērstu jebkādu diskrimināciju dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ un nepieļautu 
segregāciju, vienlaikus īpašu uzmanību 
pievēršot tām personām, kuras saskaras 
ar diskrimināciju vairāku iemeslu dēļ.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Pieejamība personām ar invaliditāti

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
visos programmu sagatavošanas un 
īstenošanas posmos tiek nodrošināta 
pieejamība personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā 
arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz 
ELFLA) un zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) 
konkurētspēju;

(3) uzlabot mazo uzņēmumu, vidējo 
uzņēmumu un mikrouzņēmumu, kā arī
pašnodarbināto vadītu uzņēmumu un 
lauksaimniecības nozares (attiecībā uz 
ELFLA) un zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) 
konkurētspēju;

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti;

(6) aizsargāt vidi un bioloģisko 
daudzveidību un veicināt 
energoefektivitāti un resursu izmantošanas 
efektivitāti;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

(8) veicināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu
nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka 
brīvprātīgu mobilitāti;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

(9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību un diskrimināciju;
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

(10) ieguldīt izglītībā, apmācībā, tostarp 
arodizglītībā, prasmēs un mūžizglītībā;

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) ieguldīt pieejamības nodrošināšanā 
personām ar ierobežotu mobilitāti, tostarp 
gados vecākām personām un personām ar 
invaliditāti;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

(11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi un sekmēt 
ieinteresēto personu veiktspēju.

Grozījums Nr. 49

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 

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars, kā noteikts 
I pielikumā, nodrošina plānošanas 
procesa stratēģisko virzību dalībvalstu un 
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galvenajās darbībās. reģionu līmenī un VSS fondu ieguldījumu
Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā reģionu dažādās 
vajadzības, uzdevumus, iespējas un 
elastīgumu, kāds nepieciešams reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saturs Saturs

Vienotais stratēģiskais satvars nosaka: Sadarbībā ar Eiropas ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem vienotais 
stratēģiskais satvars nosaka:

(a) attiecībā uz katru tematisko mērķi —
galvenās darbības, kas jāatbalsta katram 
VSS fondam;
(b) galvenās teritoriālās problēmas 
pilsētu, lauku, piekrastes un zvejas 
reģioniem, kā arī Līguma 174. un 
349. pantā minētajiem reģioniem ar 
īpašām teritoriālām iezīmēm, kuras 
jārisina VSS fondiem;
(c) horizontālos principus un politikas 
mērķus VSS fondu īstenošanai;

(c) horizontālos principus un politikas 
mērķus VSS fondu īstenošanai;

(d) prioritārās jomas katra VSS fonda
sadarbības pasākumiem, attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā makroreģionālās un 
jūras baseinu stratēģijas;
(e) mehānismus VSS fondu savstarpējai 
koordinācijai un to koordinācijai ar citiem 
atbilstošiem Savienības politikas 
virzieniem un instrumentiem, tostarp 
ārējiem sadarbības instrumentiem;

(e) mehānismus VSS fondu savstarpējai 
koordinācijai un to koordinācijai ar citiem 
atbilstošiem Savienības politikas 
virzieniem un instrumentiem, tostarp 
ārējiem sadarbības instrumentiem;

(f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
katrai valstij īpašiem ieteikumiem saskaņā 
ar Līguma 121. panta 2. punktu un 
attiecīgajiem Padomes ieteikumiem, kas 

(f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar citu 
Savienības politikas nostādņu 
instrumentiem, saskaņā ar valstu reformu 
programmām, attiecīgiem katrai valstij 
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pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu.

īpašiem ieteikumiem un saskaņā ar LESD
121. panta 2. punktu un attiecīgajiem 
Padomes ieteikumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar LESD 148. panta 4. punktu.

Lai papildinātu vienoto stratēģisko 
satvaru, Komisija triju mēnešu laikā no 
šīs regulas pieņemšanas dienas saskaņā 
ar 142. pantu ir pilnvarota pieņemt 
deleģētu aktu.
(a) attiecībā uz katru tematisko mērķi —
ieteikumus par pamatdarbībām, kas 
jāatbalsta katram VSS fondam;
(b) galvenos teritoriālos uzdevumus 
pilsētu, lauku, piekrastes un zvejas 
reģioniem, kā arī LESD 174. un 
349. pantā minētajiem reģioniem ar 
īpašām teritoriālām iezīmēm, kuras 
jārisina VSS fondiem;
(c) prioritārās jomas katra VSS fonda 
sadarbības pasākumiem, attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā makroreģionālās un 
jūras baseinu stratēģijas atbilstīgi 
dalībvalstu prioritātēm.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemšana un pārskatīšana svītrots
Komisija saskaņā ar vienoto stratēģisko 
satvaru ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu trīs mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas.
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.
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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.

Grozījums Nr. 52

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 kopā ar reģionālajām 
iestādēm sagatavo partnerības līgumu par 
laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā 
sadarbībā ar 5. pantā minētajiem 
partneriem. Partnerības līgumu sagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju.

2. Partnerības līgumu dalībvalstis un 
reģionālās iestādes izstrādā sadarbībā ar 
5. pantā minētajiem partneriem. 
Partnerības līgumu sagatavo, apspriežoties 
ar Komisiju.

Grozījums Nr. 54

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 sešu mēnešu laikā no 
vienotā stratēģiskā satvara pieņemšanas.
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Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atšķirību un attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem un 
galvenajām darbībām, kas noteiktas 
vienotajā stratēģiskajā satvarā, un 
mērķiem, kas noteikti konkrētajai valstij 
adresētajos ieteikumos saskaņā ar Līguma
121. panta 2. punktu un atbilstošajos 
Padomes ieteikumos, kas pieņemti saskaņā 
ar Līguma 148. panta 4. punktu;

(i) atšķirību un ilgtspējīgas attīstības 
vajadzību analīzi, atsaucoties uz 
tematiskajiem mērķiem, šīs regulas 6., 7. 
un 8. pantā noteiktajiem horizontālajiem 
principiem un ieteiktajām darbībām, kas 
noteiktas vienotajā stratēģiskajā satvarā, 
ņemot vērā mērķus, kas noteikti 
attiecīgajos konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar LESD
148. panta 4. punktu, un ņemot vērā 
dalībvalstu reformu programmas;

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) programmu ex ante izvērtējumu
kopsavilkuma analīzi, pamatojot tematisko 
mērķu un VSS fondu piešķīrumu atlasi;

(ii) programmu kopsavilkuma analīzi, 
pamatojot tematisko mērķu atlasi, VSS 
fondu indikatīvos piešķīrumus un to 
galveno rezultātu kopsavilkumu, kurus 
paredzēts sasniegt attiecībā uz katru VSS 
fondu;

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) par katru tematisko mērķi — to 
galveno rezultātu kopsavilkumu, kurus 
paredzēts sasniegt attiecībā uz katru VSS 
fondu;

svītrots
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

(ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar indikatīvu to pilsētu sarakstu, 
kuras piedalīsies ERAF Regulas 7. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

Grozījums Nr. 59

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 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
augsts diskriminācijas vai nabadzības un 
sociālās atstumtības risks, īpaši ņemot vērā 
personas ar invaliditāti un atstumtās 
kopienas, iekļaujot indikatīvu finanšu 
sadalījumu par attiecīgajiem VSS fondiem 
ar mērķi veicināt nabadzības apkarošanai 
paredzēto valsts stratēģiju īstenošanu;

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) veidu, kādā VSS fondi veicinās valsts 
reformu programmās izklāstītās valstu 
integrēto nabadzības apkarošanas 
stratēģiju īstenošanu, kas veicina visu 
grupu, kuras pakļautas vai var tikt 
pakļautas nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam, integrāciju un kas 
balstītas uz valsts sociālajiem ziņojumiem;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē bezdarbs, īpaši 
ņemot vērā jauniešu bezdarbu, norādot 
pasākumus, kas paredzēti tā mazināšanai, 
katrā fondu stratēģijā, kā arī šim mērķim 
paredzēto finanšu piešķīrumu;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) kopsavilkumu par ex ante nosacījumu 
izpildes novērtējumu un darbībām, kas 
jāveic valsts un reģionālā līmenī, kā arī to 
īstenošanas grafiku, ja ex ante nosacījumi 
nav izpildīti;

(ii) kopsavilkumu par attiecīgo ex ante 
nosacījumu izpildes novērtējumu un 
darbībām, kas jāveic valsts un reģionālā 
līmenī, kā arī to īstenošanas grafiku, ja ex 
ante nosacījumi nav izpildīti;

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
partnerus, un to nozīmi partnerības līguma 
un progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā;

(iv) darbības, kas veiktas, lai īstenotu 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju un 
iesaistītu 5. pantā minētos partnerus, un šo 
darbību efektivitāti, partneru indikatīvo 
sarakstu un to nozīmi partnerības līguma 
un progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā;

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv a) tiesiskos un administratīvos šķēršļus 
partnerības īstenošanai valstu līmenī un 
paredzētos pasākumus minēto šķēršļu 
pārvarēšanai;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ivb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv b) attiecīgās pašreizējās valsts, 
reģionālās un vietējās partnerības un 
daudzlīmeņa pārvaldības struktūras un 
veidus, kādos tās tiks ņemtas vērā;

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) novērtējumu par to, vai ir jānostiprina 
iestāžu un — attiecīgā gadījumā —atbalsta 
saņēmēju administratīvā spēja, un šajā 

(i) novērtējumu par to, vai ir jānostiprina 
iestāžu, atbalsta saņēmēju un 5. panta 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto 
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nolūkā veicamos pasākumus; partneru administratīvā spēja, un šajā 
nolūkā veicamos pasākumus;

Grozījums Nr. 67

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 līguma 
noteikumus, uz kuriem attiecas 14. panta 
a) apakšpunkta iii), iv) vi), vii) un 
vii) punkts un d) apakšpunkta i)–
iii) punkts, pieņem ne vēlāk kā četrus
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.

Grozījums Nr. 68

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 galveno mērķu 
sasniegšanu Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, 
risinot problēmas, kas apzinātas 
konkrētajai valstij adresētajos ieteikumos, 
kuri sniegti saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un kuros šīs problēmas skatītas 
attiecīgās valsts reformu programmas un 
citu stratēģiju kontekstā, un atbilstošajos 
Padomes ieteikumos, kas pieņemti saskaņā 
ar Līguma 148. panta 4. punktu, kā arī 
ņemot vērā valsts, reģionālās un vietējās 
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vajadzības.

Grozījums Nr. 69

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 un atbilstošajiem 
izpildes kritērijiem īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.

2. Dalībvalstis novērtē, vai saskaņā ar 
pārvaldības dažādu līmeņu pilnvaru 
sadalījumu ir izpildīti ex ante nosacījumi, 
kas attiecas uz VSS fondu piešķirtā 
finansējuma efektivitāti attiecīgajos 
ieguldījumu gadījumos. Novērtējuma 
pamatā ir vienota metode, un novērtēšanā 
iesaista 5. pantā minētos partnerus.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no 
tiem, līdz tiks apmierinoši pabeigtas 
darbības ex ante nosacījumu izpildei.

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Darbību neveikšana, lai 
izpildītu ex ante nosacījumus līdz 
programmā noteiktajam termiņam, var būt
pamatots iemesls, lai Komisija apturētu 
maksājumus. Pieņemot lēmumu par to, vai 
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Darbību neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai 
Komisija apturētu maksājumus.

ir jāaptur maksājumi, Komisija ņem vērā 
apturēšanas ekonomisko un sociālo 
ietekmi. Jau izpildīto ex ante noteikumu 
turpmāka neievērošana programmas 
īstenošanas laikā arī var būt iemesls tam, 
lai Komisija apturētu maksājumus.
Maksājumu apturēšanu atceļ un līdzekļus 
atkal dara pieejamus, tiklīdz dalībvalsts 
veic nepieciešamās darbības.

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Rīkojoties saskaņā ar 5. punktu, 
Komisija pienācīgi ņem vērā attiecīgās 
dalībvalsts situāciju un tās iepriekšējo 
pieredzi attiecīgo ex ante nosacījumu 
izpildē.

Grozījums Nr. 73

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.

Grozījums Nr. 74

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

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 2017. 
un 2019. gadā pārskata darbības 
programmu izpildi katrā dalībvalstī 
attiecībā pret attiecīgajā partnerības līgumā 
un programmās noteikto izpildes sistēmu. 
Metode izpildes sistēmas noteikšanai ir 
sniegta I pielikumā.

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
pārskata darbības programmu izpildi katrā 
dalībvalstī attiecībā pret attiecīgajā 
partnerības līgumā un programmās 
noteikto izpildes sistēmu. Programmas 
īstenošanas periodā programmas izpildi 
pārskata divas reizes. Dalībvalstis un 
Komisija vienojas par gadiem, kuros šī 
pārskatīšana notiks. Metode izpildes 
sistēmas noteikšanai ir sniegta I pielikumā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu elastīgumu un iespēju ņemt vērā dažādu dalībvalstu situāciju, izpildes 
pārskatīšanas kārtība būtu jānosaka, attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai savstarpēji 
vienojoties.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārskatīšanā izvērtē programmu 
starpposma mērķu sasniegšanu prioritāšu 
līmenī, pamatojoties uz informāciju un 
novērtējumiem, kas ietverti progresa 
ziņojumos, kurus dalībvalstis iesniegušas 
2017. un 2019. gadā.

2. Pārskatīšanā izvērtē programmu 
starpposma mērķu sasniegšanu prioritāšu 
līmenī, pamatojoties uz informāciju un 
novērtējumiem, kas ietverti progresa 
ziņojumos, kurus dalībvalstis iesniegušas 
izpildes pārskatīšanas gados.

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārskatīšanā ņem vērā visas 
ekonomisko un sociālo apstākļu izmaiņas, 
kuras var ietekmēt programmas 
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starpposma mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Lai novērstu maksājumu apturēšanu, 
papildus iepriekš minētajai pārskatīšanai 
Komisijai ir jānodrošina pastāvīga 
uzraudzība, kas pildītu agrīnās 
brīdināšanas sistēmas funkciju, lai 
konstatētu, kuras programmas neveicina 
VSS fondu mērķu un uzdevumu izpildi.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. Ja pirmajā izpildes pārskatīšanas gadā
tiek secināts, ka prioritāte darbības 
programmā nav sasniegusi izvirzītos 
starpposma mērķus, kuri bija jāsasniedz 
gadā, kas ir gads pirms pirmās izpildes 
pārskatīšanas gada, Komisija iesniedz 
ieteikumus attiecīgajai dalībvalstij.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

2. Pamatojoties uz otrās izpildes 
pārskatīšanas gadā veikto galīgo 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
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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.

programmas un prioritātes, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus, cita starpā 
ņemot vērā ārējos apstākļus un 
Savienības un attiecīgās dalībvalsts IKP 
izmaiņas. Saskaņā ar 26. pantu Komisija 
apstiprina grozījumus attiecīgajās 
programmās.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

3. Ja izpildes pārskatīšanā, ko veic saskaņā 
ar 2. punktu, konstatē pazīmes, kas liecina, 
ka prioritāte būtiskā apmērā 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, un saskaņā ar Komisijas 
iepriekš sniegtajām piezīmēm. Pieņemot 
lēmumu par to, vai ir jāaptur maksājumi, 
Komisija ņem vērā apturēšanas 
ekonomisko un sociālo ietekmi. 
Maksājumu apturēšanu atceļ un līdzekļus 
atkal dara pieejamus, tiklīdz dalībvalsts 
veic nepieciešamās darbības.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
4. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Makroekonomiskie nosacījumi Palīdzība dalībvalstīm, kurām ir lieli 
budžeta sarežģījumi
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Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem.

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
5. pantā minētajiem partneriem. Katra 
dalībvalsts izstrādā konsultāciju plānu un 
publisko konsultāciju rezultātus pirms 
programmu pabeigšanas.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līguma. 
Programmu, izņemot mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

3. Dalībvalstis iesniedz programmas triju 
mēnešu laikā pēc partnerības līguma 
iesniegšanas, izņemot mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz deviņu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vairāku fondu programmu (ERAF, 
ESF, KF, ELFLA, EJZF) izmantošana ir 
ļoti vēlama. Komisija šajā saistībā veic 
pasākumus ar mērķi veicināt šādu 
programmu sagatavošanu un īstenošanu 
atbilstoši fondu proporcionalitātes 
principam.

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrā prioritātē nosaka rādītājus, pēc 
kuriem novērtē programmas īstenošanas 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu kā 
pamatu izpildes uzraudzībai, izvērtēšanai 
un pārskatīšanai. Tie ir šādi:

Katrā prioritātē, pamatojoties uz 
dalībvalstu iepriekšējiem sasniegumiem,
nosaka kvalitatīvos un kvantitatīvos 
rādītājus un uzdevumus saskaņā ar 7., 7.a 
un 8. pantā noteiktajiem horizontālajiem 
principiem, pēc kuriem novērtē 
programmas īstenošanas progresu virzībā 
uz mērķu sasniegšanu kā pamatu izpildes 
uzraudzībai, izvērtēšanai un pārskatīšanai.
Tie ir šādi:

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz katru VSS fondu īpašajos 
fondu noteikumos izklāsta kopējus
rādītājus un var paredzēt īpašus 
programmu rādītājus.

Attiecībā uz katru VSS fondu īpašajos 
fondu noteikumos izklāsta kopējos
kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus un 
var paredzēt īpašus programmu rādītājus.
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Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
to darbību aprakstu, kuras jāveic, lai ņemtu 
vērā 7. un 8. pantā noteiktos principus.

Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
to darbību aprakstu, kuras jāveic, lai ņemtu 
vērā 7., 7.a un 8. pantā noteiktos principus,
un atbilstīgos kvalitatīvos un kvantitatīvos 
rādītājus, pamatojoties uz dalībvalstu 
iepriekšējiem sasniegumiem un 
uzdevumiem.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē programmu atbilstību 
šai regulai, īpašajiem fondu noteikumiem, 
to reālajam ieguldījumam tematisko mērķu 
un ar katru VSS fondu saistīto konkrēto 
Savienības prioritāšu sasniegšanā, un 
atbilstību vienotajam stratēģiskajam 
satvaram, partnerības līgumam, attiecīgajai 
valstij adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, ņemot vērā 
ex ante izvērtējumu. Novērtējumā jo īpaši 
pārbauda programmas stratēģijas atbilstību, 
atbilstošos mērķus, rādītājus, gala mērķus 
un budžeta līdzekļu piešķiršanu.

1. Komisija novērtē programmu atbilstību 
šai regulai, īpašajiem fondu noteikumiem, 
to reālajam ieguldījumam tematisko mērķu 
un ar katru VSS fondu saistīto konkrēto 
Savienības prioritāšu sasniegšanā, un 
atbilstību vienotajam stratēģiskajam 
satvaram, partnerības līgumam, konkrētai 
valstij adresētajiem attiecīgajiem
ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un attiecīgajiem Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, ņemot vērā 
ex ante izvērtējumu. Novērtējumā jo īpaši 
pārbauda programmas stratēģijas atbilstību, 
atbilstošos mērķus, rādītājus, gala mērķus 
un budžeta līdzekļu piešķiršanu.

Grozījums Nr. 90

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

Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un programmā 
noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot 
vērā vienoto stratēģisko satvaru un 
partnerības līgumu. Prasībām pievieno 
pārskatīto programmu un — attiecīgā 
gadījumā — pārskatītu partnerības līgumu.

Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, ilgtspējīgas 
attīstības un programmā noteikto konkrēto 
mērķu izpildi, ņemot vērā vienoto 
stratēģisko satvaru un partnerības līgumu. 
Prasībām pievieno pārskatīto programmu 
un — attiecīgā gadījumā — pārskatītu 
partnerības līgumu.

Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas groza atbilstoši 24. pantā 
noteiktajām prasībām, jo īpaši tām, kas 
saistītas ar horizontālajiem principiem, 
tostarp partnerības principu un 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju. 
Prasībām grozīt programmas jābūt 
balstītām arī uz pārskatīto programmu 
un — attiecīgā gadījumā — pārskatīto 
partnerības līgumu.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIB var pēc dalībvalstu lūguma 
piedalīties partnerības līguma 
sagatavošanā, kā arī darbībās, kas saistītas 
ar darbību sagatavošanu, jo īpaši lieliem
projektiem, finanšu instrumentiem un 

1. EIB var pēc dalībvalstu lūguma 
piedalīties partnerības līguma 
sagatavošanā, kā arī pasākumos, kas saistīti 
ar darbību sagatavošanu, liela un maza 
mēroga projektiem, kuriem ir ievērojams 
inovācijas potenciāls, finanšu 
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publiskā un privātā sektora partnerībām. instrumentiem un publiskā un privātā 
sektora partnerībām.

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus virzienus vietējā kontekstā, 
tīklu veidošanu un — attiecīgā 
gadījumā — sadarbību.

(d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus un sociokulturālus virzienus 
vietējā kontekstā, tīklu veidošanu un —
attiecīgā gadījumā — sadarbību.

Grozījums Nr. 94

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 ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
atlasa komiteja, ko šim nolūkam 
izveidojušas attiecīgās programmu vadošās 
iestādes. Šajā komitejā ir pārstāvēti 
5. pantā minētie partneri. Jo īpaši lielā 
skaitā ir pārstāvēti ekonomiskie un 
sociālie partneri. 

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) konsultāciju izmaksas.

Grozījums Nr. 96

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

Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām. Tādā 
gadījumā jāveic atsevišķa uzskaite par 
katru finansējuma veidu.

Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām, 
mikrokredītiem un garantijas maksas 
subsīdijām. Tādā gadījumā jāveic atsevišķa 
uzskaite par katru finansējuma veidu.

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentu ex ante novērtējumu, 
tā atbalsta apvienošanu, ko piešķir 
galīgajiem saņēmējiem ar dotāciju, 
procentu likmju subsīdiju, garantijas 
maksas subsīdiju un finanšu instrumentu 
starpniecību, īpašus papildu noteikumus 
par izdevumu atbilstību un noteikumus, 
kuros precizē darbību veidus, ko neatbalsta 
ar finanšu instrumentu starpniecību.

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentu ex ante novērtējumu, 
tā atbalsta apvienošanu, ko piešķir 
galīgajiem saņēmējiem ar dotāciju, 
procentu likmju subsīdiju, garantijas 
maksas subsīdiju, mikrokredītu un finanšu 
instrumentu starpniecību, īpašus papildu 
noteikumus par izdevumu atbilstību un 
noteikumus, kuros precizē darbību veidus, 
ko neatbalsta ar finanšu instrumentu 
starpniecību.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistībā ar finanšu instrumentiem 
iemaksas natūrā nav attiecināmie izdevumi, 
izņemot iemaksas, kas saistītas ar zemi vai 
nekustamo īpašumu ieguldījumos, kuru 
mērķis ir atbalstīt pilsētu attīstību un 
pilsētu atjaunošanu un kuros daļu no 
ieguldījuma veido zeme vai nekustamie 
īpašumi. Šādas zemes vai nekustamā 
īpašuma iemaksas ir attiecināmie izdevumi 

3. Saistībā ar finanšu instrumentiem 
iemaksas natūrā nav attiecināmie izdevumi, 
izņemot iemaksas, kas saistītas ar zemi vai 
nekustamo īpašumu ieguldījumos, kuru 
mērķis ir atbalstīt pilsētu un/vai lauku
attīstību, kā arī pilsētu un/vai lauku
atjaunošanu un kuros daļu no ieguldījuma 
veido zeme vai nekustamie īpašumi. Šādas 
zemes vai nekustamā īpašuma iemaksas ir 
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ar nosacījumu, ka ir izpildīti 59. panta 
nosacījumi.

attiecināmie izdevumi ar nosacījumu, ka ir 
izpildīti 59. panta nosacījumi.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
7 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas. Summu, kas šā perioda beigās 
nav izmantota, ieskaita Eiropas 
Savienības budžetā.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde nosūta Komisijai īpašu 
ziņojumu par darbībām, kas ietver finanšu 
instrumentus, to pievienojot kā pielikumu 
gada īstenošanas ziņojumam.

1. Vadošā iestāde nosūta Komisijai īpašu 
ziņojumu par darbībām, kas ietver finanšu 
instrumentus, to pievienojot kā pielikumu 
gada īstenošanas ziņojumam, kurā tiek 
pievērsta uzmanība centieniem izvairīties 
no dublēšanās un papildu 
administratīviem slogiem.

Grozījums Nr. 101

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības komitejas sastāvā ir 
vadošās iestādes starpniekinstitūciju, un 

1. Uzraudzības komitejas sastāvā ir 
vadošās iestādes, starpniekinstitūciju un 
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partneru pārstāvji. Katram uzraudzības 
komitejas loceklim ir balsstiesības.

5. pantā minēto partneru pārstāvji, īpašu 
uzmanību pievēršot attiecīgo programmu 
sagatavošanā iesaistītajiem partneriem. 
Katram uzraudzības komitejas loceklim ir 
balsstiesības. Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzraudzības komitejā pastāv dzimumu 
līdzsvars.

Grozījums Nr. 102

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Partneri izraugās un ieceļ locekļus, kuri 
tos pārstāv uzraudzības komitejā.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības komitejas locekļu sarakstu 
publicē.

Grozījums Nr. 104

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iestāde, kas iecēlusi priekšsēdētāju, 
uzņemas centrālā biroja pienākumus, lai 
partneriem palīdzētu pildīt uzdevumus un 
priekšsēdētājam — sagatavot un vadīt 
sanāksmes un nodrošināt sanāksmju 
rezultātus. 
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Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi
gadā un pārskata programmas īstenošanu 
un progresu tās mērķu sasniegšanā. To 
darot, komiteja ņem vērā finanšu datus, 
kopējos un programmas īpašos rādītājus, 
tostarp rezultātu rādītāju izmaiņas, 
progresu skaitliski izteikto mērķa vērtību 
sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktos starpposma mērķus.

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz 
divreiz gadā un pārskata programmas 
īstenošanu un progresu tās mērķu 
sasniegšanā, kā arī 6., 7., 7.a un 8. pantā 
izklāstīto horizontālo principu ievērošanā. 
To darot, komiteja ņem vērā finanšu datus, 
kopējos un programmas īpašos rādītājus, 
tostarp rezultātu rādītāju izmaiņas, 
progresu skaitliski izteikto mērķa vērtību 
sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktos starpposma mērķus.

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības komiteja sīki izvērtē visus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi.

2. Uzraudzības komiteja sīki izvērtē visus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi, tostarp izpildes pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības komiteja var sniegt 
vadošajai iestādei ieteikumus par 
programmas īstenošanu un tās izvērtējumu. 
Tā uzrauga darbības, kas veiktas, 
pamatojoties uz tās ieteikumiem.

4. Uzraudzības komiteja var sniegt 
vadošajai iestādei ieteikumus par 
programmas īstenošanu un tās izvērtējumu, 
lai samazinātu saņēmējiem radīto 
administratīvo slogu. Tā uzrauga darbības, 
kas veiktas, pamatojoties uz tās 
ieteikumiem.
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Grozījums Nr. 108

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzraudzības komiteja apstiprina 
44. pantā minētos gada ziņojumus par 
programmu īstenošanu un 46. pantā 
minētos progresa ziņojumus.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem.
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem.
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus,
administratīvās vienkāršošanas 
pasākumus un risinātu jebkurus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi, un veiktos korektīvos pasākumus.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz
2017. gadā, izklāsta 2. punktā noteikto 

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz
pirmās izpildes pārskatīšanas gadā, 
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informāciju un novērtē progresu 
programmas mērķu sasniegšanā, tostarp 
VSS fondu ieguldījumu rezultātu rādītāju 
izmaiņās, ja ir pieejami pierādījumi no 
izvērtējumiem. Tajā arī novērtē darbības, 
kas īstenotas, lai ņemtu vērā 6., 7. un 
8. pantā noteiktos principus, un ziņo par 
atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu 
mērķiem.

izklāsta 2. punktā noteikto informāciju un 
novērtē progresu programmas mērķu 
sasniegšanā, tostarp VSS fondu 
ieguldījumu rezultātu rādītāju izmaiņās, ja 
ir pieejami pierādījumi no izvērtējumiem.
Tajā arī novērtē darbības, kas īstenotas, lai 
ņemtu vērā 6., 7., 7.a un 8. pantā noteiktos 
principus, un ziņo par atbalstu, kas 
izmantots klimata pārmaiņu, nabadzības 
mazināšanas un vispārējā un jauniešu 
bezdarba mazināšanas mērķiem.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2019. gadā, un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumā attiecībā uz VSS fondiem 
papildus 2. un 3. punktā noteiktajai 
informācijai un novērtējumam iekļauj 
informāciju un novērtējumu par progresu 
programmas mērķu sasniegšanā un tās 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas mērķu 
sasniegšanā.

4. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
otrās izpildes pārskatīšanas gadā, un 
nobeiguma īstenošanas ziņojumā attiecībā 
uz VSS fondiem papildus 2. un 3. punktā 
noteiktajai informācijai un novērtējumam 
iekļauj informāciju un novērtējumu par 
progresu programmas mērķu sasniegšanā 
un tās ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes
stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada pārskatīšanas sanāksmē var 
pārskatīt vairāk nekā vienu programmu. 
Gada pārskatīšanas sanāksmēs, kas notiek 
2017. un 2019. gadā, pārskata visas 
dalībvalstī izpildītās programmas un arī 
ņem vērā progresa ziņojumus, ko 
dalībvalsts iesniegusi minētajos gados 
saskaņā ar 46. pantu.

2. Gada pārskatīšanas sanāksmē var 
pārskatīt vairāk nekā vienu programmu. 
Gada izvērtēšanas sanāksmēs, kas notiek 
izpildes pārskatīšanas gados, pārskata 
visas dalībvalstī izpildītās programmas un 
arī ņem vērā progresa ziņojumus, ko 
dalībvalsts iesniegusi minētajos gados 
saskaņā ar 46. pantu.
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Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts un Komisija var vienoties 
neorganizēt gada pārskatīšanas sanāksmi 
par programmu citos gados, izņemot 2017. 
un 2019. gadu.

3. Dalībvalsts un Komisija var vienoties 
neorganizēt programmai gada 
pārskatīšanas sanāksmi gados, kas nav 
izpildes pārskatīšanas gadi.

Grozījums Nr. 114

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

(b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
pamatotiem, izmērāmiem, kvalitatīviem 
un kvantitatīviem starpposma mērķiem 
atbilstīgi dalībvalstu iepriekšējiem 
sasniegumiem un uzdevumiem, kas 
noteikti katrai programmai izpildes 
sistēmā, un atbalstu, kas izmantots klimata 
pārmaiņu, nabadzības mazināšanas un 
vispārējā un jauniešu bezdarba 
mazināšanas mērķiem;

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) 5. pantā minēto partneru uzdevumiem 
partnerības līguma īstenošanā.

(h) 5. pantā minēto partneru uzdevumiem 
partnerības līguma īstenošanā, tostarp 
iesaistīto partneru sarakstu, to 
pienākumiem un viedokļiem par 
programmas īstenošanu un partnerības 
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principu, kā arī to, kādā veidā šie viedokļi 
ņemti vērā.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savukārt 2018. un 2020. gadā Komisija 
iekļauj savā gada progresa ziņojumā 
pavasara Eiropadomes sanāksmei iedaļu, 
kurā sniegts stratēģiskā ziņojuma 
kopsavilkums, jo īpaši attiecībā uz 
progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā.

5. Savukārt 2018. un 2020. gadā Komisija 
iekļauj savā gada progresa ziņojumā 
pavasara Eiropadomes sanāksmei iedaļu, 
kurā sniegts stratēģiskā ziņojuma 
kopsavilkums, jo īpaši attiecībā uz 
progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas un tajā 
iekļauto pamatiniciatīvu mērķu
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem33 un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) un bezdarbu.

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem33 un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz klimata pārmaiņu 
mērķiem, horizontālajiem rādītājiem,
iekšzemes kopproduktu (IKP), bezdarbu 
un kvalitatīvu nodarbinātību. Papildus 
IKP rādītājam uz vienu iedzīvotāju 
dalībvalstis var izmantot arī citus sociālos 
un vides rādītājus, lai gūtu plašāku 
sociālo redzējumu par vispārējo 
labklājības līmeni izvērtētajā reģionā vai 
dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sagādā vajadzīgos resursus 
izvērtējumu veikšanai un nodrošina 
procedūras, lai sagatavotu un savāktu 
izvērtējumiem vajadzīgos datus, tostarp 
datus, kas saistīti ar kopējiem un —
attiecīgā gadījumā — īpašajiem 
programmas rādītājiem.

2. Dalībvalstis sagādā vajadzīgos resursus 
kvalitatīvu un kvantitatīvu izvērtējumu 
veikšanai un nodrošina procedūras, lai 
sagatavotu un savāktu izvērtējumiem 
vajadzīgos datus, tostarp datus, kas saistīti 
ar kopējiem kvalitatīvajiem un 
kvantitatīvajiem un — attiecīgā gadījumā 
— īpašajiem programmas rādītājiem.

Grozījums Nr. 119

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, ņemot vērā atlasītos tematiskos 
mērķus un prioritātes un valsts un 
reģionālās vajadzības;

(a) ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, ņemot vērā atlasītos tematiskos 
mērķus, šīs regulas 6., 7., 7.a un 8. pantā 
izklāstītos horizontālos principus,
prioritātes un valsts un reģionālās 
vajadzības;

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu atbilstību 
vienotajam stratēģiskajam satvaram, 
partnerības līgumam un attiecīgajai valstij 
adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes 

(d) atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu, kā arī šīs 
regulas 6., 7., 7.a un 8. pantā izklāstīto 
horizontālo principu atbilstību vienotajam 
stratēģiskajam satvaram, partnerības 
līgumam un attiecīgajai valstij adresētajiem 
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ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu;

ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu;

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ierosināto programmu rādītāju 
atbilstību un skaidrību;

(e) ierosināto programmu un horizontālo 
rādītāju atbilstību un skaidrību;

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
iespēju vienlīdzību un novērst 
diskrimināciju;

(l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
iespēju vienlīdzību un novērst 
diskrimināciju saskaņā ar 7. pantā 
noteiktajiem kritērijiem;

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) to pasākumu atbilstību, ar kuriem 
paredzēts nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;
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Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību.

(m) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
sociālo integrāciju, kā arī sasniegtos 
mērķus nabadzības mazināšanā.

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ex post izvērtēšanu veic Komisija vai
dalībvalstis, cieši sadarbojoties. Ex post 
izvērtēšanā pārbauda VSS fondu 
efektivitāti un lietderību un to ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā saskaņā ar 
īpašajos fondu noteikumos paredzētajām 
prasībām. Ex post izvērtēšanu pabeidz līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Ex post izvērtēšanu veic Komisija, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm. Ex post 
izvērtēšanā pārbauda VSS fondu 
efektivitāti un lietderību un to ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā un tajā 
iekļauto pamatiniciatīvu mērķu 
sasniegšanā saskaņā ar īpašajos fondu 
noteikumos paredzētajām prasībām. 
Ex post izvērtēšanu pabeidz līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tādu palīdzību saistībā ar piekļuvi 
fondiem, kas jo īpaši paredzēta MVU un 
mikrouzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar trešām valstīm. Lai saziņā ar 
plašu sabiedrību nodrošinātu lielāku 
efektivitāti un spēcīgākas sinerģijas starp 
saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo Regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl tās attiecas uz šīs 
regulas vispārējiem mērķiem;

(f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
jo īpaši pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju vidū, tostarp ar trešām 
valstīm. Lai saziņā ar plašu sabiedrību 
nodrošinātu lielāku efektivitāti un 
spēcīgākas sinerģijas starp saziņas 
darbībām, kas veiktas pēc Komisijas 
iniciatīvas, saziņas darbībām saskaņā ar šo 
Regulu piešķirtos līdzekļus izmanto arī 
korporatīvajai komunikācijai par Eiropas 
Savienības politiskajām prioritātēm ar 
nosacījumu, ka šīs prioritātes attiecas uz 
šīs regulas vispārējiem mērķiem;

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) atbalstu 5. pantā minēto sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju veiktspējas palielināšanai, jo  
īpaši attiecībā uz mazāk aizsargātu grupu 
pārstāvju iesaistīšanu, un atbalstu 
nevalstisko organizāciju, sociālo partneru, 
tīklu un apvienību jumta organizācijām, 
kas pārstāv vietējās, pilsētu un reģionālās 
iestādes, kuras Savienības līmenī strādā 
pie valstu un reģionālo partneru darbību 
sasaistes kohēzijas politikas jomā.

Grozījums Nr. 129
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Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – 2. daļa – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(jb) palīdzību, lai atbalstītu viedokļu 
apmaiņu un sadarbību pašreizējos un 
jaunajos tematiskajos tīklos, kuros 
apvienotas 30. pantā minētās vietējās 
rīcības grupas, nolūkā izstrādāt un īstenot 
vietējās attīstības stratēģijas.

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS 
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem.

Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī papildu 
pasākumus, lai stiprinātu dalībvalsts 
iestāžu, 5. pantā minēto partneru, kuru 
vidū jo īpaši lielā skaitā pārstāvēti sociālie 
un ekonomiskie partneri, nolūkā valsts 
līmenī veicināt viedokļu un 
paraugprakses apmaiņu starp 30. pantā 
minētajām vietējām rīcības grupām, un 
atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un 
izmantot VSS fondus. Šīs darbības var 
attiekties uz iepriekšējiem un turpmākiem 
plānošanas periodiem.

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
52. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka 
5. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem partneriem 
darbības programmās tiek nodrošināts 
atbilstošs tehniskās palīdzības līmenis, lai 
veicinātu šo partneru iesaistīšanos un 
līdzdalību partnerības līgumu 
sagatavošanā un īstenošanā un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un izvērtēšanā.

Grozījums Nr. 132

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka visās 
darbības programmās ir paredzēta 
pietiekama tehniskā palīdzība, lai 
veicinātu nevalstisko organizāciju 
iesaistīšanos un līdzdalību fondu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā.

Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izdevumu atbilstību nosaka, 
pamatojoties uz valsts noteikumiem, 
izņemot, ja ir paredzēti īpaši noteikumi šajā 
regulā vai īpašajās fondu regulās vai 
pamatojoties uz šo regulu vai īpašajiem 
fondu noteikumiem.

1. Izdevumu atbilstību nosaka, 
pamatojoties uz valsts noteikumiem, 
izņemot, ja izdevumi radušies saistībā ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem 
un ja ir paredzēti īpaši noteikumi šajā 
regulā vai īpašajās fondu regulās vai 
pamatojoties uz šo regulu vai īpašajiem 
fondu noteikumiem
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Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
55. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Komisija izveido īpašu atbalsta shēmu 
attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības 
programmām, lai ar to uzlabotu līdzekļu 
operatīvo izlietojumu.

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atmaksājamas palīdzības gadījumā 
atmaksāto atbalstu iestādei, kas to 
piešķīrusi, vai citai dalībvalsts kompetentai 
iestādei tur atsevišķā kontā un atkārtoti 
izmanto tādam pašam mērķim vai saskaņā 
ar programmas mērķiem.

Atmaksājamas palīdzības gadījumā 
atmaksāto atbalstu iestādei, kas to 
piešķīrusi, vai citai dalībvalsts kompetentai 
iestādei tur atsevišķā kontā ar kodu un 
atkārtoti izmanto tādam pašam mērķim vai 
saskaņā ar programmas mērķiem.

Grozījums Nr. 136

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vienreizējie maksājumi, kas 
nepārsniedz EUR 100 000 no valsts 
ieguldījuma;

(c) vienreizējie maksājumi, kas 
nepārsniedz EUR 200 000 no valsts 
ieguldījuma;

Grozījums Nr. 137

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

(a) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

(a) vienota likme līdz 30 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

Grozījums Nr. 138

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vienota likme līdz 15 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
izmaksām;

(b) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
izmaksām;

Grozījums Nr. 139

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

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbība, kas ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus,
atmaksā no VSS fondiem saņemto atbalstu, 
ja piecu gadu laikā no galīgā maksājuma 
piešķiršanas atbalsta saņēmējam vai —
attiecīgā gadījumā — laikposmā, kas 
paredzēts valsts atbalsta noteikumos, 
notiek:

1. Darbība, kas ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus, 
proporcionāli atmaksā no VSS fondiem 
saņemto atbalstu, ja piecu gadu laikā un 
MVU gadījumā triju gadu laikā no galīgā 
maksājuma piešķiršanas atbalsta 
saņēmējam vai — attiecīgā gadījumā —
laikposmā, kas paredzēts valsts atbalsta 
noteikumos, notiek:

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības, ko atbalsta ESF, un darbības, 
ko atbalsta pārējie VSS fondi un kas nav 
ieguldījumi infrastruktūrā vai ienesīgi 
ieguldījumi, atmaksā ieguldījumu no fonda 
tikai tad, ja tām ir saistošs pienākums 
saglabāt ieguldījumus saskaņā ar 
piemērojamiem valsts atbalsta 
noteikumiem un ja minētajos noteikumos 
paredzētajā laikposmā tiek izbeigta to 
produktīvā darbība vai tā tiek pārcelta uz 
citu vietu.

2. Darbības, ko atbalsta ESF, un darbības, 
ko atbalsta pārējie VSS fondi un kas nav 
ieguldījumi infrastruktūrā vai ienesīgi 
ieguldījumi, atmaksā ieguldījumu no fonda 
tikai tad, ja tām ir saistošs pienākums 
saglabāt ieguldījumus saskaņā ar 
piemērojamiem valsts atbalsta 
noteikumiem un ja desmit gadu laikā tiek 
izbeigta to produktīvā darbība vai tā tiek 
pārcelta uz citu vietu.

Grozījums Nr. 142

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
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Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par 
deviņiem mēnešiem, ja:

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, ja:

Grozījums Nr. 144

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “Ieguldījums izaugsmei un
nodarbinātībai” dalībvalstīs un reģionos, 
kas jāatbalsta visiem fondiem, un

(a) “Ieguldījums izaugsmei, nodarbinātībai 
un sociālai iekļaušanai” dalībvalstīs un 
reģionos, kas jāatbalsta visiem fondiem, un

Grozījums Nr. 145

Regulas priekšlikums
82. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Struktūrfondi atbalsta mērķi 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
visos reģionos, kas atbilst ar Regulu (EK) 
Nr. 1059/2003 izveidotās kopējās statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas 2. līmenim 
(turpmāk “NUTS 2. līmenis”).

1. Struktūrfondi atbalsta mērķi 
“Ieguldījums izaugsmei, nodarbinātībai un 
sociālai iekļaušanai” visos reģionos, kas 
atbilst ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003 
izveidotās kopējās statistiski teritoriālo 
vienību klasifikācijas 2. līmenim (turpmāk 
“NUTS 2. līmenis”).

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
82. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Resursus mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” piešķir par šādām trim 
NUTS 2. līmeņa reģionu kategorijām:

Resursus mērķim “Ieguldījums izaugsmei,
nodarbinātībai un sociālai iekļaušanai” 
piešķir par šādām trim NUTS 2. līmeņa 
reģionu kategorijām:

Grozījums Nr. 147

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 16,39 % (t. i., kopā 
EUR 53 142 922 017) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

(c) 16,39 % (t. i., kopā 
EUR 53 142 922 017) — vairāk attīstītiem 
reģioniem, īpaši ņemot vērā iespējamos 
izņēmumus attiecībā uz valsts kapitālu 
reģionos ar lielu iedzīvotāju blīvumu un 
pārmērīgu valsts iedzīvotāju 
koncentrāciju tajos, pamatojoties uz 
partnerības līgumu;

Grozījums Nr. 148

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība un bezdarba 
līmenis attiecībā uz mazāk attīstītiem 
reģioniem un pārejas reģioniem;

(a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, 
apgādājamo gados vecāku cilvēku 
īpatsvars, iedzīvotāju blīvums, reģiona 
labklājība, valsts labklājība, koriģētie 
izmantojamie neto ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un bezdarba līmenis attiecībā 
uz mazāk attīstītiem reģioniem un pārejas 
reģioniem;

Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
84. pants – 3. punkts
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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. 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. Ja saskaņā ar 
partnerības līgumu attiecīgajai reģiona 
kategorijai atvēlētā līdzekļu minimālā 
daļa ir mazāka nekā minimālais līmenis, 
šādu samazinājumu kompensē, veicot 
palielinājumu citās reģionu kategorijās. 
Gala summa valsts līmenī visām reģionu 
kategorijām attiecīgi nav mazāka par 
summu, kas valsts līmenī rodas pēc 
minimālo līmeņu piemērošanas. Šā
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko 
tā saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

Grozījums Nr. 150

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. 151

Regulas priekšlikums
84. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem ERAF 
resursiem 0,2 % pēc Komisijas iniciatīvas 
atvēl novatoriskām darbībām pilsētu 
ilgtspējīgas attīstības jomā.

7. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem ERAF 
resursiem 1 % pēc Komisijas iniciatīvas 
atvēl novatoriskām darbībām pilsētu un 
lauku ilgtspējīgas attīstības jomā.
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Grozījums Nr. 152

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 6 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

Pamatojums

Ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktu noteikumus, nav pamata noteikt papildu slogu 
dalībvalstīm. Turklāt būtu jāņem vērā kohēzijas politikas augstā sarežģītība un jāievēro 
Līgumā iestrādātais subsidiaritātes princips.

Grozījums Nr. 153

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis ņem vērā 
vispārējos makroekonomiskos apstākļus un 
īpašus vai ārkārtas apstākļus, piemēram, 
privatizāciju vai ārkārtēju valsts vai 
līdzvērtīgu strukturālo izdevumu līmeni
dalībvalstī laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam. Tās ņem vērā arī izmaiņas 
valsts piešķīrumos no struktūrfondiem 
salīdzinājumā ar 2007.–2013. gadu.

Komisija un dalībvalstis ņem vērā 
vispārējos makroekonomiskos apstākļus un 
īpašus vai ārkārtas apstākļus, kas var radīt 
ārkārtējas valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu izmaiņas dalībvalstī laikposmā 
no 2007. līdz 2013. gadam. Tās ņem vērā 
arī izmaiņas valsts piešķīrumos no 
struktūrfondiem salīdzinājumā ar 2007.–
2013. gadu.

Grozījums Nr. 154

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To, vai valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu līmenis atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir saglabāts vajadzīgajā līmenī, pārbauda 
partnerības līguma iesniegšanas brīdī 
(ex ante pārbaude), 2018. gadā (termiņa 
vidusposma pārbaude) un 2022. gadā 
(ex post pārbaude).

To, vai valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu līmenis atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir saglabāts vajadzīgajā līmenī, pārbauda 
partnerības līguma iesniegšanas brīdī 
(ex ante pārbaude) un veicot termiņa
vidusposma pārbaudi, un, visbeidzot,
veicot ex post pārbaudi.

Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums
86. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija ex post pārbaudē konstatē, 
ka dalībvalsts nav saglabājusi partnerības 
līgumā noteikto valsts vai līdzvērtīgu 
strukturālo izdevumu atsauces līmeni 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, kā noteikts 
III pielikumā, Komisija var veikt finanšu 
korekciju. Izlemjot, vai veikt finanšu 
korekciju, Komisija ņem vērā, vai 
ekonomiskā situācija attiecīgajā dalībvalstī 
ir būtiski mainījusies kopš termiņa 
vidusposma pārbaudes un vai izmaiņas bija 
ņemtas vērā attiecīgajā laikā. Sīki izstrādāti 
noteikumi par finanšu korekcijas likmēm ir 
izklāstīti III pielikuma 3. punktā.

6. Ja Komisija ex post pārbaudē konstatē, 
ka dalībvalsts nav saglabājusi partnerības 
līgumā noteikto valsts vai līdzvērtīgu 
strukturālo izdevumu atsauces līmeni 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, kā noteikts 
III pielikumā, Komisija var veikt finanšu 
korekciju. Lēmumu par to, vai veikt 
finanšu korekciju, Komisija pieņem tikai 
tad, ja tā uzskata, ka dalībvalsts nav 
veikusi nepieciešamos pasākumus, lai 
ievērotu ieteikumus, ko Komisiju tai 
attiecīgi sniegusi, un tā apsver, vai 
ekonomiskā situācija attiecīgajā dalībvalstī 
ir būtiski mainījusies kopš termiņa 
vidusposma pārbaudes un vai izmaiņas bija 
ņemtas vērā attiecīgajā laikā.  Sīki 
izstrādāti noteikumi par finanšu korekcijas 
likmēm ir izklāstīti III pielikuma 3. punktā.

Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
87. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmu saturs un pieņemšana 
atbilstoši mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”

Darbības programmu saturs, pieņemšana 
un grozīšana atbilstoši mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un atbilst tematiskajam mērķim, 
un ietver vienu vai vairākas konkrētā 
tematiskā mērķa ieguldījumu prioritātes 
atbilstoši īpašajiem fondu noteikumiem. 
Pienācīgi pamatotos gadījumos 
prioritārais virziens var attiekties uz 
vairāk nekā vienu reģionu kategoriju un 
vairāk nekā vienu ESF fondu, un 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot vienu vai vairākas 
papildu ieguldījumu prioritātes no 
dažādiem tematiskajiem mērķiem, kas 
izklāstīti 9. panta 8., 9., 10. un 11. punktā, 
lai veicinātu to ieguldījumu citos 
prioritārajos virzienos.

Grozījums Nr. 158

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 

(iii) to atjaunojamo pilsētu funkcionālo
zonu un piepilsētas zonu indikatīvo 
sarakstu, kurās tiks īstenotas integrētas 
darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, šīm 
darbībām piešķirtā ERAF atbalsta gada 
indikatīvu sadalījumu, ieskaitot resursus, 
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Nr. [..] [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

kas nodoti pilsētām pārvaldībai saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [..] [ERAF] 7. panta 
2. punktu, un integrētajām darbībām 
piešķirtā ESF atbalsta gada indikatīvu 
sadalījumu;

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii a) to lauku mikroreģionu sarakstu, 
kuros ir vislielākā nabadzības 
koncentrācija, un integrētajām darbībām 
piešķirtā ESF, ERAF un ELFLA atbalsta 
gada indikatīvu sadalījumu;

Grozījums Nr. 160

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) reģionus, kuros tiks īstenota uz 
sabiedrību orientēta vietējā attīstība;

(iv) to reģionu indikatīvo uzskaitījumu, 
kuros tiks īstenota uz sabiedrību orientēta 
vietējā attīstība;

Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vi) attiecīgā gadījumā — plānotās 
intervences ieguldījumu makroreģionālo 
stratēģiju īstenošanā un jūras baseinu 
stratēģijas;

(vi) plānotās intervences ieguldījumu 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanā un 
jūras baseinu un kalnu masīvu stratēģijas;
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Grozījums Nr. 162

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu 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, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

(d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai risinātu 
reģiona demogrāfiskās problēmas un 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība un bezdarbs, vai to mērķa grupu 
īpašās vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai sociālās atstumtības 
risks, īpašu uzmanību pievēršot personām 
ar invaliditāti un atstumtām kopienām, kā 
arī indikatīvu finanšu sadalījumu;

Grozījums Nr. 163

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) par katru ex ante nosacījumu, kas 
paredzēts saskaņā ar IV pielikumu, kas nav 
izpildīts partnerības līguma un darbības 
programmas iesniegšanas dienā, — to 
darbību aprakstu, kas jāveic, lai izpildītu 
ex ante nosacījumu, un šādu darbību 
grafiku;

(ii) par katru attiecīgo ex ante nosacījumu, 
kas paredzēts saskaņā ar IV pielikumu, kas 
nav izpildīts partnerības līguma un 
darbības programmas iesniegšanas dienā, 
— to darbību aprakstu, kas jāveic, lai 
izpildītu ex ante nosacījumu, un šādu 
darbību grafiku;

Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) novērtējumu par administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem un darbības, ko 
plānots veikt, lai to samazinātu, izklāstot 
arī mērķus;

(ii) darbības, ko plānots veikt, lai 
samazinātu administratīvo slogu atbalsta 
saņēmējiem, izklāstot arī mērķus;
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Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) to lielo projektu saraktu, kuriem 
paredzamais galveno darbu izpildes
sākuma datums ir pirms 2018. gada 
1. janvāra;

(iii) indikatīvu to lielo projektu saraktu, 
kuriem paredzamais galveno darbu izpildes 
sākuma datums ir pirms 2018. gada 
1. janvāra;

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – h apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) norādot akreditācijas struktūru, vadošo 
iestādi, attiecīgā gadījumā — sertifikācijas 
iestādi un revīzijas iestādi;

(i) norādot vadošo iestādi, attiecīgā 
gadījumā — sertifikācijas iestādi un 
revīzijas iestādi;

Grozījums Nr. 167

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

(ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un nepieļautu segregāciju 
un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
finansējumam, ņemot vērā to dažādo 
mērķa grupu vajadzības, kurās ir šādas 
diskriminācijas risks;
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Grozījums Nr. 168

Regulas priekšlikums
87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii a) to īpašo darbību aprakstu, kuras 
jāveic, lai personām ar invaliditāti 
nodrošinātu pieejamību darbības 
programmas sagatavošanā, izstrādē un 
īstenošanā;

Grozījums Nr. 169

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
attiecīgā gadījumā — pasākumus 
dzimumu līdztiesības principa integrēšanai 
darbības programmas un darbības līmenī.

(iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā un 
pasākumus dzimumu līdztiesības principa 
integrēšanai darbības programmas un 
darbības līmenī, kā arī to īpašo darbību 
aprakstu, kuras jāveic, lai veicinātu 
vīriešu un sieviešu līdztiesību.

Grozījums Nr. 170

Regulas priekšlikums
87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii a) to īpašo darbību aprakstu, kuras 
jāveic, lai sasniegtu Savienības mērķi 
mazināt nabadzību, veicinot mazāk 
aizsargātu iedzīvotāju grupu sociālo 
integrāciju;

Grozījums Nr. 171

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

Dalībvalstis kopā ar darbības programmas 
priekšlikumu atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izglītībai un nodarbinātībai” 
iesniedz valsts līdztiesības struktūru 
atzinumu par pasākumiem, kas izklāstīti ii) 
un iii) apakšpunktā.

Dalībvalstis kopā ar darbības programmas 
priekšlikumu atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izglītībai un nodarbinātībai” 
iesniedz valsts līdztiesības struktūru un 
5. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minēto partneru atzinumu 
par pasākumiem, kas izklāstīti šā punkta i),
ii) un iii) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 172

Regulas priekšlikums
87. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, ar ko apstiprina darbības 
programmu.

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, ar ko apstiprina tos 
darbības programmas elementus, uz 
kuriem attiecas 2. punkta a) apakšpunkta 
ii) punkts, b) apakšpunkta i) – ii) punkts, 
d) apakšpunkts, e) apakšpunkta i) –
ii) punkts, g) apakšpunkta i) – ii) punkts 
un h) apakšpunkta i) – ii) punkts.

Grozījums Nr. 173

Regulas priekšlikums
88. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fondi var kopīgi sniegt atbalstu darbības 
programmām atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izglītībai un nodarbinātībai”.

1. Fondi var kopīgi sniegt atbalstu darbības 
programmām atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izglītībai, nodarbinātībai un 
sociālai iekļaušanai”.

Grozījums Nr. 174

Regulas priekšlikums
88. pants – 2. punkts
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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 savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % 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. 175

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošina, ka darbības programmas, kas 
paredzētas mazāk aizsargātām iedzīvotāju 
grupām, piemēram, jauniešiem, sievietēm, 
migrantiem, ilgstošiem bezdarbniekiem, 
mazāk nodrošinātām vecāka gadagājuma 
personām, personām ar invaliditāti un 
mazākumtautībām, var īstenot visā 
teritorijā neatkarīgi no references 
ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 176

Regulas priekšlikums
91. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ietekmes uz vidi analīze, ņemot vērā 
nepieciešamību pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu 
sekas un izturību pret katastrofām;

(f) ietekmes uz vidi analīze, ņemot vērā 
nepieciešamību pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu 
sekas un izturību pret katastrofām, kā arī 
sociālās ietekmes analīze, ņemot vērā 
ieguvumus kohēzijas un attīstības ziņā;
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Grozījums Nr. 177

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) analīzi par kopīgā rīcības plāna ietekmi 
uz vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas novēršanu;

(6) analīzi par kopīgā rīcības plāna ietekmi 
uz vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas novēršanu, 
kā noteikts 7. pantā;

Grozījums Nr. 178

Regulas priekšlikums
95. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) analīzi par kopīgā rīcības plāna 
ietekmi uz pieejamības nodrošināšanu 
personām ar invaliditāti;

Grozījums Nr. 179

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izvērtē progresu kopīgā rīcības plāna 
starpposma mērķu, gala mērķu un rezultātu 
sasniegšanā;

(a) izvērtē progresu kopīgā rīcības plāna 
starpposma mērķu, gala mērķu un rezultātu 
sasniegšanā un rezultātus nosūta 
uzraudzības komitejai;

Grozījums Nr. 180

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izskata un apstiprina priekšlikumus (b) izskata un apstiprina priekšlikumus 
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grozīt kopīgo rīcības plānu, lai ņemtu vērā 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē tā izpildi.

grozīt kopīgo rīcības plānu, lai ņemtu vērā 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē tā izpildi, 
un rezultātus nosūta uzraudzības
komitejai.

Grozījums Nr. 181

Regulas priekšlikums
99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 
vai vairāku darbības programmu vairāk 
nekā vienu prioritāro virzienu, darbību veic 
kā integrētu teritoriālo ieguldījumu (ITI).

1. Ja pilsētas vai lauku attīstības stratēģija 
vai pakts, kas definēti Regulas [..] [ESF] 
12. panta 1. punktā, paredz integrētu 
pieeju, piesaistot ieguldījumus saskaņā ar 
vienas vai vairāku darbības programmu 
vairāk nekā vienu prioritāro virzienu, 
darbību veic kā integrētu teritoriālo 
ieguldījumu (ITI).

Grozījums Nr. 182

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f a) pasākumus, kas veikti, lai 
nodrošinātu pieejamību personām ar 
invaliditāti;

Grozījums Nr. 183

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) pasākumus, kas veikti, lai cīnītos pret 
nabadzību un veicinātu mazāk aizsargātu 
iedzīvotāju grupu sociālo integrāciju;
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Grozījums Nr. 184

Regulas priekšlikums
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2016. gada 30. aprīlim un līdz katra 
nākamā gada 30. aprīlim līdz pat 
2022. gadam ieskaitot dalībvalsts iesniedz 
Komisijai gada ziņojumu saskaņā ar 
44. panta 1. punktu. Ziņojums, ko iesniedz 
2016. gadā, attiecas uz 2014. un 
2015. finanšu gadu, kā arī uz laikposmu no 
izdevumu atbilstības sākuma datuma līdz 
2013. gada 31. decembrim.

1. Līdz 2016. gada 30. jūnijam un līdz 
katra nākamā gada 30. jūnijam līdz pat 
2022. gadam ieskaitot dalībvalsts iesniedz 
Komisijai gada ziņojumu saskaņā ar 
44. panta 1. punktu. Ziņojums, ko iesniedz 
2016. gadā, attiecas uz 2014. un 
2015. finanšu gadu, kā arī uz laikposmu no 
izdevumu atbilstības sākuma datuma līdz 
2013. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 185

Regulas priekšlikums
101. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada īstenošanas ziņojumos, ko iesniedz 
2017. un 2019. gadā, ietver un novērtē 
informāciju, kas paredzēta attiecīgi 
44. panta 3. un 4. punktā; 2. punktā 
noteikto informāciju sniedz kopā ar:

3. Gada īstenošanas ziņojumos, ko iesniedz 
izpildes pārskatīšanas gados, ietver un 
novērtē informāciju, kas paredzēta attiecīgi 
44. panta 3. un 4. punktā, un 2. punktā 
noteikto informāciju, un atkarībā no 
darbības programmu satura un mērķiem 
var iekļaut informāciju par šādiem 
aspektiem:

Grozījums Nr. 186

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp 
pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrību 
orientētu vietējo attīstību saskaņā ar 
darbības programmu;

(a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību un uz 
sabiedrību orientētu vietējo attīstību 
saskaņā ar darbības programmu;
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Grozījums Nr. 187

Regulas priekšlikums
101. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) īpašās darbības, kas veiktas, lai 
veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
novērstu diskrimināciju, tostarp 
pieejamības nodrošināšanu personām ar 
invaliditāti, un kārtību, kas īstenota, lai 
nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa 
integrēšanu darbības programmā un 
darbībās;

(e) īpašām darbībām, kas veiktas, lai 
veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
novērstu diskrimināciju, un kārtību, kas 
īstenota, lai nodrošinātu dzimumu 
līdztiesības principa integrēšanu darbības 
programmā un darbībās, kā arī īpašām 
darbībām, kas veiktas, lai cīnītos pret 
nabadzību un veicinātu neaizsargāto 
iedzīvotāju grupu sociālo integrāciju;

Grozījums Nr. 188

Regulas priekšlikums
101. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) īpašie pasākumi, kas veikti, lai 
nodrošinātu pieejamību personām ar 
invaliditāti;

Grozījums Nr. 189

Regulas priekšlikums
101. pants – 3. punkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) progresu pasākumu īstenošanā, 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 norādot izmantotos finanšu 
resursus;

(i) progress pasākumu īstenošanā, lai 
ņemtu vērā reģiona demogrāfiskās 
problēmas un to ģeogrāfisko reģionu 
īpašās vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība un bezdarbs, vai to mērķa grupu 
īpašās vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai sociālās atstumtības 
risks, īpašu uzmanību pievēršot personām 
ar invaliditāti un atstumtām kopienām, 
attiecīgā gadījumā norādot izmantotos 
finanšu resursus;
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Grozījums Nr. 190

Regulas priekšlikums
102. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim, 
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde 
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

1. Līdz 31. janvārim un 31. jūlijam vadošā 
iestāde uzraudzības nolūkos elektroniski 
nosūta Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

Grozījums Nr. 191

Regulas priekšlikums
105. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sabiedrības informēšanu par 
plānošanas termiņiem un visu saistīto 
sabiedriskās apspriešanas procesu 
paredzamajiem termiņiem visos 
partnerības līguma un programmu 
sagatavošanas posmos;

Grozījums Nr. 192

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ES iestādes un padomdevējas 
struktūras organizē izpratnes veidošanas 
pasākumus, lai izskaidrotu to, kā darbojas 
kohēzijas politika.

Grozījums Nr. 193

Regulas priekšlikums
106. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komunikācijas stratēģija ir pieejama 
personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 194

Regulas priekšlikums
108. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fondi var atbalstīt tehnisko palīdzību, 
nepārsniedzot maksimālo apjomu, kas ir 
0,35 % no to attiecīgā gada piešķīruma.

Fondi var atbalstīt tehnisko palīdzību, 
nepārsniedzot maksimālo apjomu, kas ir 
0,25 % no to attiecīgā gada piešķīruma.

Grozījums Nr. 195

Regulas priekšlikums
109. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehnisko palīdzību sniedz darbības 
programmas viena fonda prioritārā 
virziena veidā vai īpašas darbības 
programmas veidā.

2. Tehnisko palīdzību sniedz darbības 
programmas visu prioritāro virzienu vai 
viena prioritārā virziena veidā vai īpašas 
darbības programmas veidā.

Grozījums Nr. 196

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) 85 % 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;
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Pamatojums

Lai nodrošinātu ESF līdzekļu efektīvu izmantošanu un labāku apguvi, reģioniem, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % no vidējā IKP ES–25 valstīs un 
kuriem tagad ir tiesības uz atbalstu kā pārejas vai vairāk attīstītiem reģioniem, jāpiemēro 
augstāka līdzfinansējuma likme.

Grozījums Nr. 197

Regulas priekšlikums
111. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) prioritārā virziena nozīmību Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā, ņemot 
vērā konkrētos trūkumus, kas jānovērš;

(1) prioritārā virziena nozīmību Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā, ņemot 
vērā konkrētos trūkumus un Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas pamatiniciatīvu 
mērķus;

Grozījums Nr. 198

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) nabadzības mazināšana un 
neaizsargāto iedzīvotāju grupu sociālās 
integrācijas veicināšanu, jo īpaši ar 
integrētu aktīvas iekļaušanas pieeju 
starpniecību;

Grozījums Nr. 199

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) prioritārā virziena nozīmību 
vispārējā un jauniešu bezdarba līmeņa 
mazināšanā, jo īpaši tajās dalībvalstīs, 
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kurās šis līmenis būtiski pārsniedz 
Eiropas vidējo līmeni;

Grozījums Nr. 200

Regulas priekšlikums
113. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var uzticēt 
darbības programmas daļas pārvaldību 
starpniekinstitūcijai, noslēdzot rakstisku 
vienošanos starp starpniekinstitūciju un 
dalībvalsti vai vadošo iestādi (turpmāk 
“vispārējā dotācija”). Starpniekinstitūcija 
iesniedz garantijas par savu maksātspēju un 
kompetenci attiecīgajā jomā, kā arī tās 
administratīvajā un finanšu pārvaldībā.

7. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var uzticēt 
darbības programmas daļas pārvaldību 
starpniekinstitūcijai, noslēdzot rakstisku 
vienošanos starp starpniekinstitūciju un 
dalībvalsti vai vadošo iestādi (turpmāk 
“vispārējā dotācija”). Lai atvieglotu 
struktūrfondu pieejamību mazām NVO, 
dalībvalstis veicina mazapmēra un 
individuāli pielāgotu vispārējo dotāciju 
izmantošanu. Starpniekinstitūcija iesniedz 
garantijas par savu maksātspēju un 
kompetenci attiecīgajā jomā, kā arī tās 
administratīvajā un finanšu pārvaldībā.

Grozījums Nr. 201

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 2014. gadā —  2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

(a) 2014. gadā — 3 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Pamatojums

Šā noteikuma a), b) un c) apakšpunktos būtu saglabājamas spēkā esošā regulējuma (Regulas 
Nr. 1083/2006 82. pants) nostādnes, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti un labāku ilgtspējību, 
kā arī palīdzētu novērst ekonomikas krīzes sekas Eiropā.

Grozījums Nr. 202

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 2015. gadā —  1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

(b) 2015. gadā —  2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Grozījums Nr. 203

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 2016. gadā —  1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu.

(c) 2016. gadā — 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Grozījums Nr. 204

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā 
ar šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
sagatavots maksājuma pieteikums saskaņā 
ar 121. pantu, vai par kuru nav iesniegts 
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
126. pantu.

1. Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā 
ar šā punkta otro daļu aprēķinātai 
dalībvalsts summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim trešajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
nosūtīts maksājuma pieteikums, vai par 
kuru nav nosūtīts maksājuma pieteikums 
saskaņā ar 126. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 205

Regulas priekšlikums
134. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritāte nav sasniegusi 

(f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritāte būtiskā apmērā
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izpildes sistēmā noteiktos kontrolvērtības; nav sasniegusi izpildes sistēmā noteiktās
kontrolvērtības;

Grozījums Nr. 206

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) dalībvalsts neatsaucas uz Komisijas 
prasību vai tās rīcību uzskata par 
neapmierinošu saskaņā ar 20. panta 
3. punktu.

svītrots

Grozījums Nr. 207

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai ievērotu juridisko noteiktību, 
Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kas 
attiecas uz tādu koncepciju izstrādi un 
situāciju noteikšanu, kuras var uzskatīt 
par būtiskām šā panta 1. punkta nozīmē.

Grozījums Nr. 208

Regulas priekšlikums
136. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
nosaka kritērijus, kas izmantojami, lai 
noskaidrotu piemērojamās finanšu 
korekcijas līmeni.

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu gadījumus, kas šā panta nozīmē 
uzskatāmi par būtiskiem trūkumiem, kā 
arī kritērijus, kas izmantojami, lai 
noskaidrotu piemērojamās finanšu 
korekcijas līmeni. 
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Grozījums Nr. 209

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Vienošanās gadījumā dalībvalsts var 
atkārtoti izmantot attiecīgos Savienības 
fondus saskaņā ar 135. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 210

Regulas priekšlikums
137. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai veiktu finanšu korekcijas, Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktus, pieņem 
lēmumu sešu mēnešu laikā no 
noklausīšanās dienas vai no dienas, kad 
tiek saņemta papildinformācija, gadījumā, 
ja dalībvalsts pēc noklausīšanās piekrīt 
iesniegt šādu papildinformāciju. Komisija 
ņem vērā visu procedūras gaitā iesniegto 
informāciju un apsvērumus. Ja 
noklausīšanās nenotiek, sešu mēnešu 
termiņš sākas divus mēnešus no dienas, 
kad saņemta Komisijas sūtītā 
noklausīšanās ielūguma vēstule.

5. Ja nav panākta vienošanās un lai 
veiktu finanšu korekcijas, Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktus, pieņem 
lēmumu sešu mēnešu laikā no 
noklausīšanās dienas vai no dienas, kad 
tiek saņemta papildinformācija, gadījumā, 
ja dalībvalsts pēc noklausīšanās piekrīt 
iesniegt šādu papildinformāciju. Komisija 
ņem vērā visu procedūras gaitā iesniegto 
informāciju un apsvērumus. Ja 
noklausīšanās nenotiek, sešu mēnešu 
termiņš sākas divus mēnešus no dienas, 
kad saņemta Komisijas sūtītā 
noklausīšanās ielūguma vēstule.

Grozījums Nr. 211

Regulas priekšlikums
140. pants – 1. punkts

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 

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 



AD\908400LV.doc 85/119 PE486.190v02-00

LV

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.

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. 212

Regulas priekšlikums
–I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–I pielikums
Vienotais stratēģiskais satvars

Šā satvara mērķis ir saskaņā ar 10. pantu 
nodrošināt stratēģisko virzību plānošanas 
procesā dalībvalstu un reģionu līmenī un 
VSS fondu ieguldījumā to Savienības 
mērķu sasniegšanā, kas izklāstīti 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei. Lai šo mērķi 
sasniegtu, ar šo satvaru nosaka galvenos 
horizontālos principus un apzina 
attiecīgos transversālos uzdevumus, 
izveido sinerģiju un koordinēšanas 
mehānismus starp VSS fondiem un citu 
Savienības politikas nostādņu 
instrumentiem, kā arī VSS fondu starpā, 
un nosaka teritoriālās sadarbības 
prioritātes.
Papildus regulējumam, kas sniegts šajā 
pielikumā, Komisijai ir jāatbalsta 
dalībvalstis un reģioni, jo īpaši saskaņā ar 
142. pantu pieņemot deleģētus aktus, 
kuros izklāsta arvien papildināmu to 
darbību sarakstu, kuras ieteikts īstenot 
VSS fondu ietvaros. Šim arvien 
papildināmajam darbību sarakstam kā 
daļai no VSS ir jāsniedz dalībvalstīm un 
reģioniem ieteikumi, kā šīs regulas 
9. pantā izklāstītos tematiskos mērķus 
ieviest plānošanā, ņemot vērā reģionu 
atšķirīgās vajadzības, uzdevumus un 
iespējas, kā arī reģionu ilgtspējīgai 
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attīstībai nepieciešamo elastīgumu.
1. Horizontālie principi un transversālie 
uzdevumi
1.1. Partnerība un daudzlīmeņu 
pārvaldība 
1.1.1. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
paredz koordinētu rīcību, kas veikta 
saskaņā ar subsidiaritātes un samērīguma 
principiem un partnerību. Tam arī 
jāīstenojas operatīvas un institucionālas 
sadarbības veidā, jo īpaši izstrādājot un 
īstenojot Savienības politikas aspektus. 
Skaidra atsauce uz daudzlīmeņu
pārvaldību šajā regulā nozīmē šā principa 
nostiprināšanu un nodrošina pašai 
kohēzijas politikai papildu vērtību.
1.1.2. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
jāievēro, lai veicinātu sociālas, 
ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas 
sasniegšanu un Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un integrētas izaugsmes 
prioritāšu izpildi.
1.1.3. Lai nodrošinātu efektīvu 
daudzlīmeņu pārvaldību, dalībvalstis un 
reģioni veic šādas darbības:
a) īsteno partnerību saskaņā ar 5. pantu;
b) izveido saskaņošanas mehānismus 
starp dažādajiem pārvaldības līmeņiem 
atbilstīgi attiecīgajām konstitucionālo 
pilnvaru sistēmām;
c) regulāri ziņo par partnerības 
īstenošanu.
1.1.4. Visos VSS fondu īstenošanas 
posmos īstenošanu organizē tā, lai 
reģionālās un vietējās iestādes tiktu tieši 
iesaistītas partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā, kā arī šo 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzībā un novērtēšanā. Lai 
nodrošinātu partnerību visos politikas 
īstenošanas posmos, jāiesaista arī sociālie 
un ekonomiskie partneri, citas valsts 
iestādes, kā arī struktūras, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
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partneri, nevalstiskās organizācijas un 
struktūras, kas ir atbildīgas par 
līdztiesības veicināšanu un 
diskriminācijas nepieļaušanu.
1.1.5. Partneru sadarbībā jāņem vērā 
paraugprakse. Dalībvalstīm un vadošajām 
iestādēm jāizmanto daļa no saviem 
pašreizējā un nākamā plānošanas perioda 
tehniskās palīdzības līdzekļiem, lai 
nodrošinātu, ka partneriem, jo īpaši 
mazām vietējām iestādēm, 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem un NVO, ir pietiekami līdzekļi, 
lai piedalītos partnerības līguma un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.
1.2. Ilgtspējīga attīstība
1.2.1. Ilgtspējīgas attīstības princips, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā, ir saistīts ar progresa 
jēdzienu, kurā jāintegrē sociālie, 
ekonomiskie un vides apsvērumi, domājot 
par labklājību un labāku dzīves kvalitāti 
tagadējai paaudzei un nākamajām 
paaudzēm.
1.2.2. Ilgtspējīgas attīstības apsvērumiem, 
kā arī principam „maksā piesārņotājs” 
tāpēc jābūt katra plāna neatņemamai 
sastāvdaļai, sākot ar projektu, beidzot ar 
izpildi, no pārraudzības līdz 
novērtējumam. Principa „maksā 
piesārņotājs” nepiemērošana ir 
pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un 
ar nosacījumu, ka tiek īstenoti skaidri 
pasākumi, kas mazina ietekmi.
1.2.3. Lai risinātu sarežģītās problēmas, 
ar kurām dalībvalstis saskaras, tām kopā 
ar reģioniem jāizmanto visi pieejamie 
Savienības politikas instrumenti. Jo īpaši, 
nolūkā risināt klimata pārmaiņu 
problēmas, resursi jākoncentrē 
profilaktiskiem un nelabvēlīgo ietekmi 
mazinošiem pasākumiem. Visiem jauniem 
ieguldījumiem, kas veikti ar VSS fondu 
atbalstu, jārada pret klimata pārmaiņu un 
dabas katastrofu izraisīto ietekmi izturīgi 
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apstākļi.
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 tehnoloģiskie risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk
jāturpina nodrošināt atbalstu pētījumiem 
šajā jomā. Ar šādu atbalstu jācenšas 
papildināt pasākumus, kas ietverti 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”.
Bioloģiskās daudzveidības pasākumu 
finansējums var būt pieejams, izmantojot 
ELFLA un EJZF. Ja vides aizsardzības 
obligātas prasības teritorijai rada īpašus 
nelabvēlīgus apstākļus, var izmantot 
ELFLA, lai sniegtu atbalstu zemes 
apsaimniekotājiem.
1.2.5. Ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana nedrīkst būt tehnisks 
uzdevums. Lai nodrošinātu, ka šis mērķis 
tiek integrēts VSS fondu darbībā uz vietas, 
vadības iestādēm jāvelta pienācīga un 
konsekventa uzmanība šim mērķim visā 
programmas darbības ciklā un jāizvēlas 
aktīvāka pieeja, lai mazinātu videi kaitīgu 
ietekmi, cita starpā veicot šādas darbības:
a) novirzot investīcijas resursu ziņā 
visefektīvākajām iespējām,
b) rūpīgi izsverot investīciju vajadzību, ja 
šīm investīcijām ir ievērojama negatīva 
ietekme uz vidi,
c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas investīciju alternatīvo metožu 
„pilna cikla" izmaksas;. 
d) izvēloties videi nekaitīgu publisko 
iepirkumu;
e) nodrošinot piekļuvi ieguldījumiem 
visiem tiem atbalsta izmantotājiem, kas 
sniedz ieguldījumu bezšķēršļu vides 
izveidē personām ar invaliditāti.
1.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
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nediskriminācijas veicināšana 
1.3.1. Dalībvalstīm un reģioniem vairāk 
jācenšas izskaust nevienlīdzību un sekmēt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī 
novērst diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ visos VSS fondu 
īstenošanas posmos.
1.3.2. Dalībvalstīm un reģioniem jāstrādā 
pie vīriešu un sieviešu līdztiesības mērķa 
sasniegšanas un jāveic pienācīgi 
pasākumi, lai novērstu jebkādu 
diskrimināciju darbību sagatavošanā, 
īstenošanā, pārraudzīšanā un novērtēšanā 
programmās, kas saņem VSS fondu 
līdzfinansējumu, un skaidri jānorāda 
darbības, kuras jāņem vērā, lai šis 
princips tiktu ievērots programmās.
1.3.3. Sieviešu lielāka līdzdalība darba 
tirgū gan kā darba devējām, gan darba 
ņēmējām stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķu sasniegšanai. Šķēršļi sieviešu 
līdzdalībai darba tirgū tādēļ ir pilnībā 
jānovērš, cita starpā mudinot sievietes 
vairāk piedalīties pētniecībā un izstrādē, 
kā arī iesaistot darba ņēmējas apmācībā 
un arodmācībās darbam „zaļajās 
darbavietās”. Dalībvalstīm un reģioniem 
jānodrošina, ka papildus ESF, ERAF, 
KF, EJZF un ELFLA arī tās finanšu 
darbības, kuras sekmē sieviešu 
ekonomisko neatkarību, dod ieguldījumu 
darba un ģimenes dzīves pienācīgā 
līdzsvarošanā un palielina iespējas 
sievietēm kā uzņēmējdarbības veicējām.
1.3.4. Pārraudzības un novērtēšanas 
programmas palīdzēs izmērīt gaidīto VSS 
fondu ietekmes ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā.
1.3.5. Līdztiesības veicināšanas 
struktūrām ir jāsniedz atzinums par ESF, 
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ERAF un KF programmām, lai 
nodrošinātu, ka tiek ieviesti visi vajadzīgie 
noteikumi. Turklāt līdztiesības 
veicināšanas struktūru vai citu 
diskriminācijas apkarošanā aktīvo 
organizāciju iesaistīšana tiek stingri 
ieteikta, lai nodrošinātu vajadzīgās 
zināšanas un kompetenci fondu atbalsta 
sagatavošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.
1.4. Pieejamība
1.4.1. Visiem produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti 
sabiedrībai un tiek līdzfinansēti no VSS 
fondiem, jābūt pieejamiem. Jo īpaši 
svarīgi ir, lai dalībvalstis, veicot attiecīgus 
pasākumus, nodrošina un veicina 
pieejamību apbūvētai videi, transportam, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, un tādējādi atbalsta 
nelabvēlīgā situācijā nonākušu grupu, 
tostarp personu ar invaliditāti, 
iekļaušanu, saskaņā ar ANO Konvenciju 
par personu ar invaliditāti tiesībām, kas ir 
spēkā kopš 2008. gada 3. maija, un 
politiku šīs ANO konvencijas īstenošanai. 
1.4.2. Ir būtiski panākt pienācīgu 
risinājumu nelabvēlīgā situācijā 
nonākušu grupu vajadzībām, lai ļautu 
tām labāk integrēties darba tirgū un pilnā 
mērā iesaistīties sabiedriskajās norisēs.
1.4.3. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāturpina veicināt sociālo kohēziju ar 
tādiem pašiem noteikumiem kā 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju visos 
ES reģionos, ja vēlas sasniegt stratēģijas 
„ES 2020” mērķus. Šajā nolūkā saskaņā 
ar 84. panta 3. punktu ir noteiktas ESF 
atbalsta obligātās daļas katrai reģionu 
kategorijai.
1.5. Demogrāfija
1.5.1. Pielāgošanās demogrāfiskām 
pārmaiņām ir viena no pamatproblēmām, 
kas sagaida dalībvalstis un reģionus 
nākamajās desmitgadēs. Samazināts 
strādājošo iedzīvotāju skaits savienojumā 
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ar pensionējušos cilvēku palielinātu 
īpatsvaru radīs papildu spriedzi 
dalībvalstu labklājības sistēmām un līdz 
ar to Savienības ekonomikas 
konkurētspējai.
1.5.2. Demogrāfiskās pārmaiņas rada 
jaunas problēmas. Šādi demogrāfiski 
procesi jāpētī un jārisina reģionālā un 
vietējā līmenī, jo īpaši, tiklīdz parādās 
dažādas attīstības tendences. Dalībvalstīm 
un reģioniem jāizmanto VSS fondi, lai 
izstrādātu individuālu stratēģiju 
demogrāfisko problēmu risināšanai un 
radītu iespējas „sirmo galvu ekonomikas” 
attīstīšanai.
1.5.3. Iespēju paplašināšana vecāka 
gadagājuma cilvēkiem dos daudz dažādu 
ieguvumu cilvēkiem, sabiedrībai un valstu 
budžetiem. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāizmanto VSS fondi, lai veiktu 
pasākumus visu vecumu grupu 
integrācijas veicināšanai. Visu pašreizējo 
cilvēkresursu labāka izmantošana, 
cenšoties atrisināt jauniešu bezdarbu, 
atspoguļo vienu no tūlītējiem 
uzdevumiem, kas risināms ar VSS 
fondiem, dodot ieguldījumu visu 
Savienības iedzīvotāju potenciāla 
maksimālā izmantošanā. Tas tiks 
sasniegts, pateicoties uzlabotai piekļuvei 
izglītības obligātiem līmeņiem un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūru 
stiprināšanai. Ieguldījumi veselības 
infrastruktūrās arī kalpos ilgas un 
veselīgas darba dzīves mērķim visiem 
Savienības iedzīvotājiem. 
1.5.4. Dalībvalstīm un reģioniem, 
izstrādājot savas programmas, jāņem vērā 
demogrāfisko pārmaiņu ilgtermiņa 
problēmas. Demogrāfisko pārmaiņu 
visvairāk skartajos reģionos jānosaka 
pasākumi, kas
a) atbalsta demogrāfisku atjaunošanos, 
radot labākus nosacījumus ģimenēm un 
labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru; 
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b) palielina nodarbinātību; ceļ 
produktivitāti un ekonomikas 
rezultativitāti, ieguldot izglītībā un 
pētniecībā;
c) pievēršas izglītības atbilstībai un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūrām, 
un
d) nodrošina veselības aprūpes, sociālo 
pakalpojumu un ilgtermiņa aprūpes 
sniegšanu, tostarp ieguldījumus 
infrastruktūrā.
1.6. Nodarbinātība
1.6.1. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšana, kā noteikts LESD 9. pantā. 
Dalībvalstīm un reģioniem ir jānodrošina 
nodarbinātības iekļaušana visu VSS 
fondu pasākumu sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, 
kā arī tās kā saistoša principa integrācija 
ERAF, ESF un KF programmās.
1.6.2. Dalībvalstu, reģionālajām, vietējām 
un citām attiecīgajām iestādēm ir jāapzina 
tie projekti, kam būs vislielākā ietekme uz 
darbavietu radīšanu, lai garantētu sociālo 
kohēziju. Fondiem īpaša uzmanība 
jāpievērš reģioniem un uzņēmumiem, 
kurus ietekmējuši pārstrukturēšanas un 
pārvietošanas procesi.
1.6.3. Par prioritāti ir jānosaka kvalitatīvu 
darbavietu radīšana jauniešiem tajos 
reģionos, kuros reģistrēts augsts jauniešu 
bezdarba līmenis, salīdzinot ar ES vidējo 
līmeni.
1.7. Nabadzības mazināšana un sociālā 
iekļaušana
1.7.1. Prioritāte ir jāpiešķir projektiem, 
kas apvieno nodarbinātības mērķus un 
stratēģijas ar integrētas aktīvas 
iekļaušanas pieeju, piemēram, projektos, 
kas paredzēti, lai stiprinātu paaudžu 
solidaritāti reģionālā un vietējā līmenī, 
vai tādos projektos, kas sniedz īpašu 
ieguldījumu dzimumu līdztiesībā un 
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aktīvā neaizsargātu grupu iekļaušanā, 
tostarp nabadzīgu strādājošo iekļaušanā.
1.8. Integrēta pieeja 
1.8.1. Integrēta teritoriāla pieeja ir 
būtiska, lai efektīvi risinātu dalībvalstu un 
reģionu grūtības. Šīs grūtības ir saistītas 
ar: globalizācijas, vides un enerģētikas 
problēmām, ar novecošanos saistītu 
problēmu un demogrāfisko pārmaiņu, 
tehnoloģisko izmaiņu un inovāciju 
pieprasījuma, kā arī nevienlīdzīgu 
ienākumu un sociālās segregācijas 
ietekmi. Tas, ka šie jautājumi ir sarežģīti 
un savstarpēji saistīti, nozīmē, ka 
risinājumiem ir jābūt integrētiem, 
attiecināmiem uz vairākām nozarēm un 
dimensijām, lai tie būtu veiksmīgi. 
1.8.2. Šajā kontekstā VSS fondi dod 
iespēju apvienot dažādu ES fondu 
atbalstu integrētās finansējuma paketēs, 
kuras ir speciāli izstrādātas atbilstoši 
vietējām un reģionālajām vajadzībām.
1.8.3. Visnelabvēlīgākajos apvidos sociālo 
atstumtību var sekmīgi apkarot tikai, 
izveidojot visaptverošas, vairāku fondu 
finansētas programmas, kuru mērķis ir 
cilvēkresursu attīstība un vienlaikus 
sociālās infrastruktūras attīstība. Tāpēc 
sinerģijas nodrošināšana starp ESF un 
ERAF ir svarīga.
1.8.4. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpašībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
bezšķēršļu videi, nodarbinātības sistēmām 
un darbaspēka mobilitātei, saiknēm starp 
pilsētām un laukiem, dažādu nozaru 
savstarpējai atkarībai vietējā līmenī, 
kultūras mantojumam, novecošanai un 
demogrāfiskajām pārmaiņām u. c.
1.8.5. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāanalizē, kādas ir to galvenie ar 



PE486.190v02-00 94/119 AD\908400LV.doc

LV

sabiedrību saistītie uzdevumi. Risinot šos 
uzdevumus, tiem ir arī jāapsver tas, kurus 
konkrētos iedzīvotāju labklājības aspektus 
tie vēlas ietekmēt un veicināt, izmantojot 
politiku, un kā būtu jāizstrādā un jāīsteno 
politika attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
kontekstā.
1.8.6. Lai sekmētu pareizu politiku, kas 
pielāgota īpašām reģionālām vajadzībām, 
dalībvalstīm un reģioniem ir jāizstrādā 
integrēta teritoriāla pieeja politikas 
plānošanai un īstenošanai. Integrētu 
teritoriālu ieguldījumu metodei ir jābūt 
galvenajam līdzsvarotas un ilgtspējīgas 
attīstības sasniegšanas līdzeklim, kam 
piemīt potenciāls veicināt nodarbinātību, 
sociālo iekļaušanu un labklājību, ņemot 
vērā attiecīgos vietējos apstākļus, bet 
galveno uzmanību veltot šādiem svarīgiem 
aspektiem:
a) reģiona potenciāla un spējas īstenot 
„Eiropa 2020” stratēģiju izvērtējums;
b) stratēģijas „Eiropa 2020” attīstības 
uzdevumu un īstenošanas problēmu 
novērtējums, kā arī spējas šīs problēmas 
risināt;
c) politikas izstrādei un īstenošanai 
atbilstoša teritoriālā mēroga un konteksta 
apzināšana saskaņā ar subsidiaritātes 
principu;
d) vienas vai vairāku savstarpēji 
papildinošu ieguldījumu prioritāšu 
apvienošanai, pamatojoties uz dažādiem 
tematiskiem mērķiem vienā prioritārajā 
virzienā vai vienā programmā;
e) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu vairāku līmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrāde;
f) politikas uzraudzībai un izvērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēle.
2. VSS fondu sinerģija un koordinēšana 
ar citiem Savienības politikas 
instrumentiem
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2.1. Ieviešana
2.1.1. Lai sasniegtu optimālus ilgtspējīgas 
izaugsmes un attīstības rezultātus, ir 
svarīgi koordinēt Savienības politiku un 
attiecīgos instrumentus, kuri ir svarīgi 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas īstenošanai un līdzsvarotākai 
Savienības teritoriālajai attīstībai. Tas ir 
jāataino arī labākā Savienības budžeta un 
dalībvalstu valsts un reģionālo budžetu 
koordinācijā, finansējot kopīgas politikas 
prioritātes, kā arī uzlabotā vertikālā 
sadarbībā starp Savienības un valsts un 
reģionālām struktūrām.
2.1.2. Sinerģija un koordinācija nenozīmē 
viena veida risinājumus, kuri ir piemēroti 
visiem. Šajā kontekstā ir jāveic dziļāka 
Savienības politikas ietekmes analīze 
attiecībā uz reģioniem un kohēziju, lai 
veicinātu efektīvu sinerģiju un apzinātu 
un veicinātu piemērotākos Eiropas līmeņa 
līdzekļus vietējo un reģionālo ieguldījumu 
atbalstam.
2.1.3. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina konsekvence plānošanas un 
īstenošanas posmos starp VSS fondu 
atbalstītajām intervencēm un citu 
Savienības politikas aspektu mērķiem. Šai 
ziņā tām ir:
a) jāapzina un jāizpēta savstarpējās 
saiknes starp dažādiem Savienības 
instrumentiem valsts un reģionu līmenī 
gan plānošanas, gan ieviešanas posmā; 
b) jāoptimizē pašreizējās struktūras un 
nepieciešamības gadījumā jāizveido 
jaunas, kas veicinātu stratēģisku dažādu 
instrumentu un struktūru prioritāšu 
apzināšanu koordinācijai valsts līmenī, 
jāizvairās no centienu dublēšanas un 
jāapzina jomas, kurās ir nepieciešams 
papildu finansiālais atbalsts;
c) pilnībā jāizmanto potenciāls kombinēt 
dažādu instrumentu atbalstu, lai atbalstītu 
atsevišķas darbības un cieši sadarbotos ar 
tiem, kuri ir atbildīgi par citu valsts 
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instrumentu ieviešanu, lai sniegtu 
finansējuma saņēmējiem saskaņotas un 
vienkāršotas iespējas saņemt 
finansējumu.
2.2. “Apvārsnis 2020”
2.2.1. Ir būtiski stiprināt sinerģiju un 
savstarpējo saikni starp kohēzijas politiku 
un pamatprogrammu “Apvārsni 2020”, 
vienlaikus skaidri nodalot to intervences 
jomas.
2.2.2. Jo īpaši dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju (P&I) stratēģijas 
“gudrai specializācijai” saskaņā ar Valsts 
reformu programmu. Šīs stratēģijas ir 
jāizstrādā ciešā sadarbībā starp valsts vai 
reģionālajām vadošajām iestādēm un ar 
“Apvārsni 2020” tieši saistītām iestādēm, 
iesaistot arī ieinteresētās puses, 
piemēram, universitātes un augstākās 
izglītības iestādes, vietējās rūpniecības 
nozares un sociālos partnerus. Attiecībā 
uz piekļuvi un pieejamu vidi un 
pakalpojumiem, ieinteresētās puses, kas 
pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, ir 
jāiesaista inovatīvu stratēģiju īstenošanā, 
kuras apmierinātu vecāka gadagājuma 
cilvēku vajadzības un popularizētu 
priekšstatu par „universālo dizainu”, kas 
paredzēts visiem cilvēkiem. Šīs inovāciju 
stratēģijas ir jāņem vērā “Apvāršņa 2020” 
iepriekšējās un pakārtotajās darbībās.
2.2.3. Iepriekšēji pasākumi, lai sagatavotu 
reģionālos pētniecības un inovācijas 
dalībniekus līdzdalībai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”projektos („pakāpieni uz 
izcilību”), tiks sagatavoti ar spēju 
veidošanas palīdzību. Saziņa un sadarbība 
starp „Apvārsnis 2020”dalībvalstu 
kontaktpunktiem un VSS fondu vadošo 
iestādi, ir jāuzlabo, jo īpaši attiecībā uz 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
atlasītajiem projektiem, kas nav finansēti 
resursu trūkuma dēļ.
2.2.4. Pakārtotajiem pasākumiem ir 
jānodrošina līdzekļi to pētniecības un 
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inovācijas rezultātu izmantošanai un 
izplatīšanai tirgū, kas saistīti ar 
programmu „Apvārsnis 2020” un ietver: 
izmēģinājumu rūpnīcas un 
demonstrējuma vietas, koncepcijas 
pierādījumus un sākumposma 
finansējumu, inkubatoru iekārtas un 
lietišķo pētniecību, īpašas rūpnieciskas un 
tehnoloģiju nodošanas spējas un kopu 
atbalstu.
2.2.5. Ir jānodrošina kopīgs atbalsts 
dalībvalstu un reģionālajām iestādēm 
šādu inovācijas stratēģiju izstrādei un 
īstenošanai, kas var ietvert: atbalsta 
rašanu Eiropas nozīmes P&I 
infrastruktūru kopīgai finansēšanai, 
starptautiskas sadarbības veicināšanu, 
metodoloģisku atbalstu, izmantojot 
salīdzinošu izvērtēšanu, labas prakses 
apmaiņu un apmācību visos reģionos.
2.2.6. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāapsver papildu pasākumi, kuru mērķis 
ir izcilības un inovācijas potenciāla 
atraisīšana, papildinot „Apvārsni 2020” 
un radot sinerģiju ar to:
a) savienojot jaunizveidotos izcilības 
centrus un inovatīvos reģionus mazāk 
attīstītās dalībvalstīs ar vadošajiem 
reģioniem citur Eiropā;
b) veidojot saikni ar inovatīvām kopām un 
atzinīgi vērtējot izcilību mazāk attīstītos 
reģionos;
c) izveidojot Eiropas Pētniecības telpas 
katedras, lai piesaistītu izcilus 
zinātniekus, un
d) atbalstot pētnieku un inovatoru 
piekļuvi starptautiskiem tīkliem.
2.3. Finanšu instruments videi „LIFE”
2.3.1. Sinerģija ar Savienības politikas 
instrumentiem (gan finanšu, gan citiem 
instrumentiem), kas kalpo klimata 
pārmaiņu mazināšanai, vides aizsardzībai 
un efektīvai resursu izmantošanai, ir 
jāizmanto, kur vien iespējams.
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2.3.2. Tā kā programmas sniegs 
ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes mērķu 
īstenošanā, vairāk uzmanības pievēršot 
tematikai un pastiprinot ilgtspējīgas 
attīstības principu, sinerģija, kas minēta 
2.3.1. punktā, ir VSS fondu tiesiskā 
regulējuma pamatā.
2.3.3. Ir jāveicina sinerģija ar LIFE, jo 
īpaši ar integrētiem dabas projektiem 
(piemēram, ekosistēmu pakalpojumu un 
bioloģiskās daudzveidības jomā), kas 
saistīti ar ūdeni, atkritumiem, gaisu, 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām. Ir 
jānodrošina sadarbība ar LIFE, atbalstot 
savstarpēji papildinošus projektus, kā arī 
veicinot tādus risinājumus, metodes un 
pieejas, kas ir saderīgas ar LIFE 
programmu.
2.3.4. Ir jāveicina vides ietekmes 
novērtējuma (EIA), ilgtspējības ietekmes 
novērtējuma (SIA), stratēģiskā vides 
novērtējuma (SEA) un citu būtisku 
instrumentu izmantošana, lai teritoriālajā 
plānošanā (tostarp makroreģionālo 
stratēģiju plānošanā) un reģionālo un 
vietējo lēmumu pieņemšanā ņemtu vērā 
bioloģiskās daudzveidības zuduma un 
klimata pārmaiņu ietekmi.
2.3.5. Dalībvalstīm un reģioniem jāveicina 
„zaļā” infrastruktūra, ekoinovācijas un 
inovatīvu tehnoloģiju pieņemšana, lai 
attīstītu „zaļāku” ekonomiku.
2.3.6. Veiktspējas palielināšana ir šo 
pasākumu priekšnoteikums, un tai ir 
jāuzlabo vietējo un reģionālo iestāžu un 
partneru potenciāls un jāattīsta šo iestāžu 
prasmes.
2.3.7. Ņemot vērā to, ka vides problēmām 
nav administratīvo robežu, pārrobežu, 
starpreģionu un starpvalstu sadarbība 
starp Eiropas, dalībvalstu, reģionālajām 
un vietējām iestādēm bioloģiskās 
daudzveidības un visu reģionu dabas 
aizsardzībā ir ārkārtīgi svarīga. Labāka 
teritoriālās sadarbības un informācijas, 
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pieredzes, un labas prakses apmaiņa dos 
ievērojamu ieguldījumu to mērķu 
sasniegšanā, kas saistīti ar vidi un 
klimatu.
2.3.8. Turklāt VSS fondu finansējums ir 
jāsaskaņo ar „NER 300” programmas 
atbalstu, kuram tiek izmantoti ieņēmumi 
no Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsolēm.
2.4. Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programma (PSCI)
2.4.1. Sinerģija starp VSS fondiem un 
Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu (PSCI )ir 
jāpalielina nolūkā veicināt stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanu — tās 
pamatmērķu, pamatiniciatīvu, integrēto 
pamatnostādņu un jaunatnes iespēju 
iniciatīvas īstenošanu, sniedzot finansiālu 
atbalstu Eiropas Savienības mērķiem, lai 
sekmētu plašu augstas kvalitātes 
nodarbinātību, garantētu pienācīgu un 
labu sociālo aizsardzību, izskaustu sociālo 
atstumtību un nabadzību, uzlabotu darba 
apstākļus, kā arī jauniešu nodarbinātības 
un izglītības apstākļus.
2.4.2. Dalībvalstīm jo īpaši ir jāizmanto 
izdevība veikt savstarpēji papildinošas 
fondu — jo īpaši Eiropas Sociālā fonda 
— finansētas darbības un PSCI 
pasākumus, kā arī darbības tādās jomās 
kā sociālais dialogs, tiesiskums un 
pamattiesības, vienlīdzīgas iespējas, 
izglītība, profesionālā izglītība, bērnu 
tiesības un labklājība, jaunatnes politika, 
migrācijas politika, pētniecība un 
inovācijas, uzņēmējdarbība, veselība, 
darba apstākļi, paplašināšanās un ārējās 
attiecības, un vispārējā ekonomikas 
politika.
2.4.3. Robežreģionos EURES pārrobežu 
partnerattiecībām ir liela nozīme īsta 
Eiropas darba tirgus attīstībā. EURES 
pārrobežu partnerattiecības tādēļ arī 
turpmāk ir jāatbalsta, izmantojot 
horizontālos Savienības pasākumus, 
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kurus varētu papildināt dalībvalstu 
resursi vai ESF.
2.4.4. Dalībvalstīm attiecīgās VSS fondu 
darbības, jo īpaši ESF un ERAF 
darbības, ir jāsaskaņo ar PSCI pīlārā 
paredzētajām mikrofinansēšanas 
darbībām, kuru mērķis ir atvieglot 
piekļuvi mikrofinansējumam un 
nodrošināt tā pieejamību mazāk 
aizsargātām personām, kuras vēlas 
nodibināt vai pilnveidot savus 
mikrouzņēmumus vai sākt 
pašnodarbinātas personas 
uzņēmējdarbību, taču šīs personas atrodas 
nelabvēlīgā situācijā attiecībā uz piekļuvi 
tradicionālajam kredītu tirgum, kā arī 
mērķis ir atbalstīt mikrouzņēmumus, kas 
nodarbina no darba tirgus attālinātas 
personas, un jāsaskaņo arī darbības, kuru 
mērķis ir atbalstīt sociālo uzņēmumu 
attīstību.
2.4.5. Pēc Eiropas Parlamenta ierosmes 
PSCI programmā ar jauniešu iniciatīvas 
sadaļu atbalsta darbības, kas paredzētas 
cilvēkiem, kuri ir jaunāki par 25 gadiem, 
ietverot darbības nolūkā novērst 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, jo 
īpaši jauniešus reintegrējot apmācībā; 
darbības, kuru mērķis ir attīstīt prasmes, 
kas vajadzīgas darba tirgū, lai tuvinātu 
darba, izglītības un apmācības jomas; 
darbības, kuru mērķis ir atbalstīt piekļuvi 
darba tirgum, iegūstot pirmo darba vietu 
un apmācību darba vietā, un darbības, 
kuru mērķis ir uzlabot prakses un 
stažēšanās kvalitāti. Lai nostiprinātu 
PSCI programmā iekļautos centienus, 
dalībvalstīm un reģioniem attiecīgās 
darbības ir jāparedz VSS fondu 
programmās.
2.5. „ERASMUS visiem”
2.5.1. Sinerģija starp VSS fondiem un 
programmu „Erasmus visiem” ir jāsekmē, 
lai maksimāli palielinātu izstrādāto 
instrumentu efektivitāti un sociālo un 
ekonomisko ietekmi, ko rada ieguldījums 
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cilvēkos. Šādi saskaņoti ieguldījumi dos 
izšķirīgu labumu gan individuāliem 
cilvēkiem, gan sabiedrībai kopumā, 
veicinot izaugsmi un labklājību, sekmējot 
labāku starpkultūru izpratni, nodrošinot 
piekļuvi gan formālas, gan informālas 
izglītības un apmācības plaša spektra 
pasākumiem, un stimulējot jaunatnes 
iniciatīvas un pilsoniskās sabiedrības 
darbības, kas paredzētas visām paaudzēm.
„Erasmus visiem” galvenokārt atbalsta 
transnacionālus projektus, savukārt 
kohēzijas politikai ir reģionāls un 
nacionāls mērogs. Dalībvalstis un reģioni 
tiek mudināti izmēģināt instrumentus un 
metodes, kas radušies starpvalstu 
sadarbības rezultātā, izmantojot 
programmu „Erasmus visiem” un pēc tam 
ar VSS fondu atbalstu šos instrumentus 
un metodes ieviešot savā teritorijā.
2.5.2. Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina efektīva sadarbība starp 
kohēzijas politiku un programmu 
„Erasmus visiem”, skaidri nodalot 
ieguldījumu veidus un atbalstītās 
mērķgrupas. „Erasmus visiem” 
nodrošinās atbalstu pārrobežu projektiem, 
tostarp studentu, jauniešu un darbinieku 
bezšķēršļu mobilitātei, neraugoties uz 
viņu invaliditāti, stratēģiskām 
partnerattiecībām starp organizācijām, 
ieinteresētajām personām un iestādēm 
visā Eiropā un pasākumiem, kas atbalsta 
politikas izstrādi un īstenošanu. Kohēzijas 
politikas sākotnējo ieguldījumu prioritārie 
mērķi būs: izglītība, apmācība iekļūšanai 
darba tirgū un pieaugušo mobilitāte 
izglītošanās nolūkos.
2.5.3. Turklāt labāki rezultāti tiks 
sasniegti, veicinot finansējuma 
savstarpējo papildināmību mobilitātes 
gadījumos, kā arī finansējot tos 
pasākumus, kuros izmantota 
paraugprakse un inovatīvi projekti, kas 
Savienības līmenī saistīti ar programmu 
„Erasmus visiem”. Dalībvalstu aģentūras, 
kas izveidotas saskaņā ar šo programmu, 
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var veicināt saskaņošanu.
2.6. CEF + TEN, enerģētikas un 
telekomunikāciju tīkli
2.6.1. Lai palielinātu Eiropas pievienoto 
vērtību, ERAF, KF, Eiropas 
komunikāciju tīkls un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
(CEF) jāplāno ciešā sadarbībā, lai 
nodrošinātu optimālu saikni starp 
dažādiem infrastruktūras veidiem 
(transportu, enerģētiku un 
telekomunikāciju), vietējā, reģionālā un 
valstu līmenī, kā arī visā Savienībā. Ir 
jānodrošina maksimāls finansējums 
projektiem ar lielu nozīmi visas Eiropas 
un vienotā tirgus mērogā, jo īpaši 
projektiem prioritārajās jomās —
transportā, enerģētikā un digitālajos 
tīklos.
2.6.2. Gluži tāpat kā valsts infrastruktūra 
ir jāplāno visaptveroši, ņemot vērā 
Savienības pārrobežu sakaru attīstību un 
izveidojot sakarus starp dalībvalsts 
reģioniem, tā arī plāniem jāpamatojas uz 
faktiskām un prognozētām transporta 
vajadzībām, nosakot trūkstošos 
savienojumus un sastrēgumu vietas.
Ieguldījumiem reģionālajos savienojumos 
ar visaptverošu tīklu un Eiropas 
transporta tīkla infrastruktūru (TEN-T) ir 
jānodrošina, ka pilsētu un lauku 
teritorijas gūst labumu, ko sniedz lielākie 
tīkli.
2.6.3. Prioritāšu noteikšana 
ieguldījumiem, kuru ietekme sniedzas pāri 
atsevišķas dalībvalsts robežām, jāsaskaņo 
ar TEN-T plānošanu, lai ERAF un KF 
ieguldījumi transporta infrastruktūrā 
pilnībā atbilstu TEN-T pamatnostādnēm, 
kurās noteiktas Savienības prioritātes 
transporta jomā, tostarp: vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, personām ar 
kustību traucējumiem un pasažieriem ar 
invaliditāti paredzēta pieejamība, klimata 
pārmaiņu problēmu risinājumi, integrēta 
TENT–T tīkla attīstība nākotnē un 
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vairākveidu pārvadājumu koridora 
koncepcija.
2.6.4. Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Attiecībā uz VSS fondiem 
tas nozīmē galveno uzmanību veltīt 
ilgtspējīgiem transporta veidiem un 
ieguldīt finanšu līdzekļus jomās, kas dod 
vislielāko Eiropas pievienoto vērtību, 
piemēram, Eiropas transporta tīklos.
Paredzētajiem ieguldījumiem ir jānosaka 
prioritātes atbilstīgi tam, cik lielā mērā tie 
veicina mobilitāti, ilgtspēju, samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmē 
Eiropas vienotās transporta telpas izveidi.
2.6.5. Dalībvalstīm un reģioniem 
galvenokārt ir jāiegulda līdzekļi jaunas 
infrastruktūras veidošanā un pašreizējās 
infrastruktūras veiktspējas palielināšanā, 
to ievērojami modernizējot.
2.6.6. Jūras transporta ostas ir jāattīsta 
par efektīviem iebraukšanas un 
izbraukšanas punktiem, integrējot tās 
pilnā mērā ar sauszemes infrastruktūru.
Prioritāte ir jāpiešķir projektiem, kuros 
galvenā uzmanība pievērsta piekļuvei 
ostām un savienojumiem ar iekšzemi.
Iekšzemes ūdensceļu attīstībai ir 
jāpalielina ieguldījums ilgtspējīgos 
Eiropas kravu pārvadājumu tīklos.
2.6.7. Jo īpaši ir jātiecas pēc finansējuma 
savstarpējas papildināmības starp ERAF 
un KF ieguldījumiem infrastruktūrā, 
kopīgi tos pārvaldot, kā arī starp Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(CEF), kas ir tieši pārvaldīts instruments, 
kura projektu atlase notiek konkurences 
kārtībā. CEF finansē galvenā tīkla 
projektus (stratēģiski vissvarīgākos 
visaptverošā tīkla posmus), kuriem ir 
visaugstākā Eiropas pievienotā vērtība un 
kuri, šķiet, no to īstenošanas viedokļa ir 
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vissarežģītākā TEN-T daļa — trūkst 
pārrobežu savienojumu, ir lieli sastrēgumi 
un multimodāls režīms. Kohēzijas fonds 
dos priekšroku projektiem, kuriem ir 
augsta Eiropas pievienotā vērtība, lai 
atbrīvotos no sastrēgumiem transporta 
tīklos, atbalstot TEN-T infrastruktūru gan 
pamata, gan visaptverošajā tīklā. 
2.6.8. VSS fondi nodrošinās vietējās un 
reģionālās infrastruktūras darbību un tās 
savienojumus ar prioritārajiem 
Savienības tīkliem arī enerģētikas un 
telekomunikāciju nozarēs.
2.6.9. CEF papildina Kohēzijas fondu un 
struktūrfondus, jo tas dod ieguldījumu 
reģionālajos un vietējos infrastruktūras 
attīstības mērķos, lai nodrošinātu 
vislielāko pievienoto vērtību 
funkcionējošam un integrētam vienotajam 
tirgum un sociālajai, ekonomiskajai un 
teritoriālajai kohēzijai.
2.7. PPI, EKPI, EAF
2.7.1. Ir jātiecas pēc sinerģijas 
palielināšanas starp ārējiem 
instrumentiem un kohēzijas politiku, lai 
efektīvāk censtos sasniegt daudzos 
Savienības politiskos mērķus. Jo īpaši 
sinerģija un finansējuma savstarpējā 
papildināmība ir jāpanāk attiecībā uz 
Eiropas Attīstības fondu, 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu.
2.7.2. Atbilstīgi kohēzijas politikai 
tiecoties pēc ciešākas teritoriālās 
integrācijas, ir jāgūst labums no 
sinerģijas starp teritoriālās sadarbības 
pasākumiem un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu. 
Papildināmības veidošanas potenciāls ir 
vislielākais attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem. Dalībvalstīm un 
reģioniem tāpēc ir jānodrošina pašreizējo 
pasākumu apvienošana ar jaunizveidoto 
Eiropas teritoriālo sadarbības grupu 
darbību, galvenokārt uzmanību pievēršot 
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nevalstiskajām organizācijām, jo īpaši 
jumta organizācijām, lai piekļūtu 
fondiem, koordinētu paraugpraksi un 
apmainītos ar to.
3. VSS fondu koordinācijas mehānisms
3.1. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina, lai intervences pasākumi, 
kurus finansē VSS fondi, radītu sinerģiju 
un lai to saskaņošana novestu pie 
administratīvo izdevumu un 
administratīvā sloga samazināšanās.
3.2. Publiskajām un pārvaldes iestādēm, 
kas atbildīgas par VSS fondu īstenošanu, 
ir cieši jāsadarbojas partnerības līguma 
un programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā. Tām jo īpaši:
a) jānosaka intervences jomas, kurās VSS 
fondus var kombinēt tā, lai tie papildinātu 
cits citu un sasniegtu tematiskos mērķus, 
kas minēti šajā regulā;
b) par vienu no VSS fondiem atbildīgajām 
pārvaldes iestādēm ir jāveicina citu 
pārvaldes iestāžu un attiecīgo valsts 
iestāžu iesaistīšanās atbalsta shēmu 
izstrādē, lai nodrošinātu sinerģiju, 
izvairītos no pārklāšanās un sekmētu 
vairākfondu pieeju;
c) jāizveido kopīgas uzraudzības komitejas 
programmām, ar kurām īsteno VSS 
fondus, kā arī jāparedz citi kopīgas 
pārvaldības un kontroles mehānismi, lai 
atvieglotu par VSS fondu īstenošanu 
atbildīgo iestāžu koordināciju;
d) jāizmanto kopīgi e-pārvaldības 
risinājumi, kas paredzēti pieteikumu 
iesniedzējiem un labumguvējiem, kā arī 
vienas pieturas aģentūras, lai konsultētos 
par to, kādas ir katra VSS fonda sniegtā 
atbalsta iespējas;
e) jānodrošina šo fondu pieejamība MVU.
3.3. Ir jāievieš Eiropas mēroga 
uzraudzības sistēma, ar ko uzraudzīt VSS 
fondu īstenošanu un progresu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, 
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nodrošinot partneru iesaistīšanu, kā 
minēts 5. pantā.
4. Teritoriālās sadarbības prioritātes 
(pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu)
4.1. Sadarbībā ir rodams liels reģionālās 
attīstības, darbavietu radīšanas un 
kohēzijas potenciāls, kas pārsniedz 
administratīvās robežas un tiecas 
pārsniegt arī dabas radītās robežas.
Sadarbība, kas pamatojas uz kopīgām 
vajadzībām kopējā teritorijā, bieži vien ir 
visefektīvākā.
4.2. Pārrobežu sadarbība sakņojas 
izpratnē, ka daudzas problēmas pārsniedz 
administratīvās robežas. Efektīvai 
reaģēšanai ir vajadzīgi kopīgi sadarbības 
pasākumi un zināšanu apmaiņa atbilstīgā 
teritoriālā līmenī.
4.3. Turklāt potenciālu, kas piemīt 
pierobežas reģioniem, spēj atraisīt atbalsta 
pasākumi, kas paredzēti vietējiem 
iedzīvotājiem.
4.4. Divas pašreizējās makroreģionālās 
stratēģijas ir bruģējušas ceļu 
ieinteresētajām pusēm uz kopīgiem 
pasākumiem pienācīgā teritoriālā līmenī.
Šīs stratēģijas ir vairojušas izpratni par 
vajadzību sadarboties, risinot problēmas, 
kuras nespēj atrisināt viena dalībvalsts, 
piemēram, Baltijas jūras vai Donavas 
attīrīšanas problēmu. Makroreģionālās 
stratēģijas un citus teritoriālās sadarbības 
veidus var atbalstīt gan ERAF, gan ESF, 
un makroreģionālo stratēģiju īpašie 
atbalsta nosacījumi ir jāizskaidro 
programmās.
4.5. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt VSS 
fondu plānošanas sastāvdaļai, —
pašreizējo makroreģionālo stratēģiju 
mērķiem ir jāatspoguļojas vajadzību 
analīzē un attiecīgo darbības programmu 
mērķu izvēlē, sākot ar plānošanas posmu.
Šīs stratēģijas nespēs izpildīt savu 
uzdevumu, ja makroreģionālo stratēģiju 
mērķi netiks iekļauti kohēzijas politikas 
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programmu stratēģiskajā plānošanā 
reģionos un attiecīgajās dalībvalstīs.
4.6. Vienlaikus dalībvalstīm un reģioniem 
ir jānodrošina, lai teritoriālās sadarbības 
programmas sniedz efektīvu ieguldījumu 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.
Dalībvalstis un reģioni var šādā veidā 
veicināt sadarbību, kā arī pārbaudīt, 
izmēģināt un īstenot jaunus risinājumus, 
nodrošinot, ka šī sadarbība sniedz 
atbalstu plašākiem politiskiem mērķiem.
Vajadzības gadījumā teritoriālā sadarbība 
ir jāizmanto, lai tuvinātu pārrobežu 
politikas veidotājus, kuri kopīgā darbā 
atrisinātu kopīgas problēmas.
4.7. Dalībvalstīm un reģioniem 
teritoriālās sadarbības programmas 
galvenokārt ir jāuztver kā noderīgi 
instrumenti šķēršļu pārvarēšanai 
sadarbības jomā, kura savukārt atbalsta 
valstu un reģionālās politikas mērķus un 
kuras ietekme ir daudz plašāka par 
programmās paredzēto.

Grozījums Nr. 213

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpildes sistēmu veido starpposma 
mērķi, kas noteikti katrai prioritātei par
2016. un 2018. gadu, un gala mērķiem, kas 
noteikti par 2022. gadu. Starpposma 
mērķus un gala mērķus izklāsta atbilstoši 
1. tabulā ietvertajam formātam.

1. Izpildes sistēmu veido starpposma 
mērķi, kas noteikti katrai prioritātei tajos 
divos programmas īstenošanas perioda 
gados, kas ir gadi pirms izpildes 
pārskatīšanas gadiem un par kuriem 
attiecīgā dalībvalsts un Komisija ir 
vienojušās, un galīgie mērķi, kas noteikti 
2022. gadam. Starpposma mērķus un gala 
mērķus izklāsta atbilstoši 1. tabulā 
ietvertajam formātam.

Grozījums Nr. 214

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Starpposma mērķi ir mērķi prioritātes 
konkrētā gala mērķa sasniegšanai, kuri 
izsaka paredzamo virzību uz laikposma 
beigām noteikto mērķu sasniegšanu. 
2016. gada starpposma mērķos ietver 
finanšu rādītājus un iznākuma rādītājus. 
2018. gada starpposma mērķos ietver 
finanšu rādītājus, iznākuma rādītājus un 
attiecīgā gadījumā — rezultātu rādītājus. 
Starpposma mērķus var izvirzīt arī 
galvenajiem īstenošanas posmiem.

2. Starpposma mērķi ir mērķi prioritātes 
konkrētā galīgā mērķa sasniegšanai, kuri 
izsaka paredzamo virzību uz laikposma 
beigām noteikto mērķu sasniegšanu. 
Starpposma mērķos, kuri noteikti gadam, 
kas ir gads pirms pirmās izpildes 
pārskatīšanas gada, ietver finanšu 
rādītājus un iznākuma rādītājus. 
Starpposma mērķos, kuri noteikti gadam, 
kas ir gads pirms otrās izpildes 
pārskatīšanas gada, ietver finanšu
rādītājus un iznākuma rādītājus. 
Starpposma mērķus var izvirzīt arī 
galvenajiem īstenošanas posmiem.

Grozījums Nr. 215

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vērienīgi, bet reāli attiecībā pret 
attiecīgās dalībvalsts īpašajiem 
apstākļiem, intervences pasākumu veidu 
un attiecīgajai prioritātei piešķirtajiem 
līdzekļiem;

Grozījums Nr. 216

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Starpposma mērķus un galīgos 
mērķus pēc dalībvalsts pieprasījuma var 
grozīt saskaņā ar 26. pantā noteikto 
procedūru.

Grozījums Nr. 217
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– personalizētus un aktīvus un preventīvus 
darba tirgus pasākumus agrīnā posmā, kuri 
ir atvērti visiem darba meklētājiem;

– personalizētus pakalpojumus un aktīvus 
un preventīvus darba tirgus pasākumus 
agrīnā posmā, kuri ir atvērti visiem darba 
meklētājiem, tostarp cilvēkiem no 
atstumtām kopienām;

Grozījums Nr. 218

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts – 3. sleja –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Nodarbinātības dienesti ir izveidojuši 
sadarbības tīklus ar darba devējiem un 
izglītības institūtiem.

– Nodarbinātības dienesti ir izveidojuši 
sadarbības tīklus ar darba devējiem un 
izglītības institūtiem, arī starp dažādām 
nozarēm.

Grozījums Nr. 219

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 8. punkts – 8.2. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 3.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informatīvus un izpratni veicinošus 
pasākumus vidējās izglītības līmenī;

Grozījums Nr. 220

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 8. punkts – 8.2. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 3.b apakšievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konsultācijas jaunizveidotiem 
uzņēmumiem un to sagatavošanu;

Grozījums Nr. 221

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 8. punkts – 8.3. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– personalizētus un aktīvus un preventīvus 
darba tirgus pasākumus agrīnā posmā, kuri 
ir atvērti visiem darba meklētājiem;

– personalizētus pakalpojumus un aktīvus 
un preventīvus darba tirgus pasākumus 
agrīnā posmā, kuri ir atvērti visiem darba 
meklētājiem, tostarp cilvēkiem no 
atstumtām kopienām;

Grozījums Nr. 222

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 8. punkts – 8.4. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalsts veic pasākumus aktīvas 
novecošanas veicināšanai, lai mazinātu 
priekšlaicīgu pensionēšanos.

– dalībvalsts veic pasākumus aktīvas 
novecošanas veicināšanai.

Grozījums Nr. 223

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 9. punkts – 9.1. apakšpunkts – 3. sleja –
2. ievilkums – 3.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta to 
iedzīvotāju grupu īpašajām vajadzībām, 
kurās ir lielāks risks priekšlaicīgi 
pārtraukt mācības, arī novēršot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
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nodrošinot piekļuvi dažādām kvalitatīvām 
attīstības programmām agrīnā 
pirmsskolas vecumā, mājās un kopienā 
notiekošām mācību iniciatīvām un 
bezmaksas bērnu aprūpes 
pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 224

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 9. punkts – 9.1. apakšpunkts – 3. sleja –
2. ievilkums – 4. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kura attiecas uz visiem sektoriem un 
iesaista un koordinē visus politikas 
sektorus un ieinteresētās personas, kuras ir 
svarīgas PMP problēmas risināšanā.

– kura attiecas uz visiem sektoriem un 
iesaista un koordinē visus politikas 
sektorus un ieinteresētās personas, tostarp 
kultūras, mākslas un sporta jomā, kuras ir 
svarīgas PMP problēmas risināšanā.

Grozījums Nr. 225

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 1. apakšievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicina augstākās izglītības apguvi to 
iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi ienākumi, 
un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū,

– veicina augstākās izglītības apguvi to 
iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi ienākumi, 
un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū, īpašu uzmanību pievēršot 
vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 226

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts

Tematiskie 
mērķi

Ex ante nosacījums Izpildes kritēriji

Grozījums

Tematiskie 
mērķi

Ex ante nosacījums Izpildes kritēriji

– profesionālās izglītības un apmācības 
atzīšanu par ilgtspējīgas attīstības un 
integrējošas izaugsmes dzinējspēku;
– pasākumus, ar kuriem uzlabot 
sākotnējās un padziļinātās profesionālās 
apmācības kvalitāti un lietderību;

9.3.a Profesionālā 
izglītība un apmācība: ir 
izstrādātas valsts vai 
reģionu stratēģijas 
mūsdienīgai 
profesionālajai izglītībai 
un apmācībai.

– pasākumus, ar kuriem veicināt 
profesionālo izglītību un apmācību.

Grozījums Nr. 227

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts – 3. sleja 
– 1. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbilst valsts nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanas mērķim (kas 
definēts valsts reformu programmā), kurš 
paredz paplašināt nodarbinātības iespēju 
pieejamību nelabvēlīgām grupām;

– ietver konkrētus priekšlikumus un 
pasākumus sabiedriskās politikas jomā, 
kas izstrādāti, lai sasniegtu valsts 
nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanas mērķi (kas definēts valsts 
reformu programmā un valsts sociālajos 
ziņojumos), kurš paredz paplašināt 
kvalitatīvas nodarbinātības iespēju 
pieejamību nelabvēlīgām grupām;

Grozījums Nr. 228
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts – 3. sleja 
– 1. ievilkums – 4. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apliecina, ka aktīvas iekļaušanas izstrādē
ir iesaistīti sociālie partneri un attiecīgās 
ieinteresētās personas;

– apliecina, ka visos valsts nabadzības 
apkarošanas stratēģiju un visu aktīvas 
iekļaušanas stratēģiju posmos (plānošana, 
īstenošana un izvērtēšana) ir iesaistīti 
sociālie partneri un attiecīgās ieinteresētās 
personas;

Grozījums Nr. 229

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts – 3. sleja 
– 1. ievilkums – 6.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– paredz visaptverošu pieeju bērnu 
nabadzības problēmas risināšanai un 
bērnu labklājības veicināšanai.

Grozījums Nr. 230

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts – 3. sleja 
– 2. ievilkums – 1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kurā ir izvirzīti sasniedzami valsts 
mēroga mērķi attiecībā uz romu 
integrāciju, lai mazinātu to atstumtību no 
plašas sabiedrības. Minētajiem mērķiem 
jābūt vērstiem vismaz uz galvenajiem 
četriem ES romu integrācijas virzieniem, 
kas saistīti ar piekļuvi izglītībai, 
nodarbinātībai, veselības aprūpei un 
mājokļiem;

– kurā ir izvirzīti sasniedzami valsts 
mēroga mērķi attiecībā uz romu 
integrāciju, lai mazinātu to atstumtību no 
plašas sabiedrības. Minētajiem mērķiem 
jābūt vērstiem vismaz uz galvenajiem 
četriem ES romu integrācijas virzieniem, 
kas saistīti ar piekļuvi izglītībai, 
nodarbinātībai, veselības aprūpei un 
mājokļiem, un ir atspoguļoti pasākumos 
sabiedriskās politikas jomā;

Grozījums Nr. 231
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts – 3. sleja 
– 2. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kura atbilst valsts reformu programmai; – kura atbilst valsts reformu programmai 
un valsts sociālajiem ziņojumiem;

Grozījums Nr. 232

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 10. punkts – 10.2. apakšpunkts – 3. sleja 
– 1. ievilkums – 3. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– paredz uzraudzības un pārskatīšanas 
sistēmu.

– paredz uzraudzības un pārskatīšanas 
sistēmu ar pietiekamiem budžeta 
resursiem;

Grozījums Nr. 233

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 10. punkts – 10.2. apakšpunkts – 3. sleja 
– 1. ievilkums – 3.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nodrošina, ka politikas un programmu 
plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā ir ņemts vērā kopienas un 
pilsoniskās sabiedrības, kā arī reģionālo 
un vietējo iestāžu viedoklis.

Grozījums Nr. 234

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 11. punkts – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi

11. Uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi un sekmēt 
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ieinteresēto personu veiktspēju
(minēts 9. panta 11. punktā) (minēts 9. panta 11. punktā)

Grozījums Nr. 235

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 11. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ir izstrādāta un tiek īstenota dalībvalstu 
administratīvās efektivitātes 
nostiprināšanas stratēģija, kas paredz:

– Ir izstrādāta un tiek īstenota dalībvalstu 
reģionālās un vietējās administratīvās 
efektivitātes nostiprināšanas stratēģija, kas 
paredz:

Grozījums Nr. 236

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 11. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
4.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– cilvēku no atstumtām kopienām 
nodarbinātību valsts sektorā;

Grozījums Nr. 237

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 11. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
6.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– partnerības principa efektivitātes 
stratēģijas, tostarp finanšu koncepciju 
attiecībā uz 5. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minēto  partneru 
veiktspējas palielināšanu pietiekamā 
apmērā.

Grozījums Nr. 238
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex ante nosacījumi – 1. punkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina to, 
ka tiek efektīvi īstenota un piemērota 
2000. gada 27. novembra 
Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju 
sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, un 2000. gada 
29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, ar ko 
ievieš vienādas attieksmes principu pret 
personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības.

Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina to, 
ka tiek efektīvi īstenota un piemērota 
2000. gada 27. novembra 
Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju 
sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, un 2000. gada 
29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, ar ko 
ievieš vienādas attieksmes principu pret 
personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības, kā arī citas starptautiskas 
pretdiskriminācijas saistības, tādas kā 
ANO Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām (5. pants).

Grozījums Nr. 239

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex ante nosacījumi – 1. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izstrādājot stratēģiju fondu īstenošanā 
iesaistītā personāla apmācībai un 
informācijas izplatīšanai minētajam 
personālam;

– izveido līdztiesības uzraudzības nodaļu 
ar atbilststīgām spējām un pilnvarām, lai 
nodrošinātu iespēju vienlīdzību, un
stratēģiju fondu īstenošanā iesaistītā 
personāla apmācībai un informācijas 
izplatīšanai minētajam personālam;

Grozījums Nr. 240

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex ante nosacījumi – 1. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
3.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus atsevišķu datu vākšanai par 
romiem, personām ar invaliditāti, 
sievietēm, jauniešiem un veciem 
cilvēkiem, kā arī to izmantošanai 
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pārraudzībā un izvērtēšanā;

Grozījums Nr. 241

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex ante nosacījumi – 2. punkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir izstrādāta stratēģija dzimumu līdztiesības 
veicināšanai un mehānisms, kas nodrošina 
tās efektīvu īstenošanu. 

Ir izstrādāta stratēģija dzimumu līdztiesības 
veicināšanai un mehānisms, kas nodrošina 
tās efektīvu īstenošanu, izmantojot 
konkrētus dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanas pasākumus.

Grozījums Nr. 242

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex ante nosacījumi – 3. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īstenojot pasākumus saskaņā ar ANO 
konvencijas 9. pantu, lai nepieļautu, 
apzinātu un likvidētu šķēršļus, kas 
personām ar invaliditāti liedz piekļuves 
iespējas;

– īstenojot pasākumus saskaņā ar ANO 
konvencijas 9. pantu, lai nepieļautu, 
apzinātu un likvidētu šķēršļus, kas 
personām ar invaliditāti liedz piekļuves 
iespējas jebkurai jomai, tostarp 
infrastruktūrai, pakalpojumiem un 
precēm;

Grozījums Nr. 243

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex ante nosacījumi – 3. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz 
ANO konvencijas īstenošanu un 
pārraudzību saskaņā ar minētās 
konvencijas 33. pantu;

– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz 
ANO konvencijas īstenošanu un 
pārraudzību saskaņā ar minētās 
konvencijas 33. pantu un šīs kārtības 
izstrādē un īstenošanā iesaistot 
organizācijas, kas pārstāv personas ar 
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invaliditāti;

Grozījums Nr. 244

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex ante nosacījumi – 3. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
3.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šīs kārtības izstrādē un īstenošanā 
iesaistot organizācijas, kas pārstāv 
personas ar invaliditāti;
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