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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
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 
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.

(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
veicināšanu un diskriminācijas novēršanu,
saskaņā ar attiecīgās valsts reformu 
programmu. Šādas partnerības mērķis ir 
ievērot vairāku līmeņu pārvaldības 
principu, nodrošināt ieinteresēto personu 
plānoto pasākumu īpašumtiesības un ņemt 
vērā attiecīgo dalībnieku pieredzi un 
zinātību. Dalībvalstīm  būtu jānodrošina, 
ka partneri tiek konsekventi iesaistīti 
partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Pamatojums

Ja nav konkrēta priekšlikuma rīcības kodeksam, tad nav skaidrs, kāpēc šāds instruments tiek 
ieviests un kāds ir tā mērķis un būtība.
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Grozījums Nr. 2
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, apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ, kā arī nodrošināt 
pieejamību personām ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Būtu jāpieņem vienots stratēģiskais 
satvars, kas pārvērš Savienības mērķus
ieteikumos par VSS fondu 
pamatdarbībām, lai sniegtu skaidrāku 
stratēģisko virzību plānošanas procesā 
dalībvalstu un reģionu līmenī. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālā sadarbība saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus, kurus ierosināts iekļaut VSS, būtu jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Pamatojoties uz vienoto stratēģisko 
satvaru, katrai dalībvalstij sadarbībā ar 
saviem partneriem un apspriežoties ar 
Komisiju atbilstīgi tās reformu 
programmai 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.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķu sasniegšanā saskaņā 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 ir jābūt saistītiem ar fondu
piešķirtā finansējuma efektivitāti 
attiecīgajos ieguldījumu gadījumos. 
Minēto ex ante nosacījumu izpilde būtu 
jānovērtē Komisijai, kad tā novērtē 
partnerības līgumu un programmas, 
pienācīgi ņemot vērā iepriekšējo pieredzi 
un attiecīgās dalībvalsts situāciju. Ja 
ex ante nosacījumi nav izpildīti, Komisijai 
jābūt tiesīgai pārtraukt programmas 
maksājumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 6
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 
maksājumi programmai vai plānošanas 
perioda beigās jāpiemēro finanšu 
korekcijas, lai nepieļautu Savienības 
budžeta izšķērdīgu un neracionālu 
izmantošanu.

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Izpildes 
sistēmā 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 jāizvērtē izpilde, attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai savstarpēji 
vienojoties par gadiem, kuros šī 
izvērtēšana notiks. Gadā, par kuru 
dalībvalsts un Komisija savstarpēji 
vienojušās, būtu jāparedz izpildes rezerve, 
ja ir sasniegti izpildes sistēmā noteiktie 
starpposma mērķi. Ņemot vērā Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmu 
dažādību un starptautisko būtību, izpildes 
rezerve tām nebūtu jāpiešķir. Ja 
starpposma mērķu vai galīgo mērķu 
sasniegšanā vērojami būtiski trūkumi, 
Komisijai jāspēj apturēt maksājumi 
programmai vai plānošanas perioda beigās 
jāpiemēro finanšu korekcijas, lai nepieļautu 
Savienības budžeta izšķērdīgu un 
neracionālu izmantošanu. Komisijai būtu 
jāņem vērā visas ekonomikas un sociālo
apstākļu izmaiņas, kuras varētu ietekmēt 
starpposma vai galīgo mērķu sasniegšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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.

Or. en

Grozījums Nr. 8
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.

(58) Lai vēl vairāk koncentrētos uz 
rezultātiem un stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, 0,1 procents no 
resursiem, kas paredzēti mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, ir jāatliek kā izpildes 
rezerve katram fondam un reģionu 
kategorijai katrā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(59) Attiecībā uz fondiem un lai 
nodrošinātu atbilstošu piešķīrumu katrai 
reģionu kategorijai, resursus nedrīkst 
pārnest starp mazāk attīstītajiem, pārejas 
un vairāk attīstītajiem reģioniem, izņemot 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
sasniegšanu, un par ne vairāk kā 6 % no 
kopējās apropriācijas konkrētajai reģionu 
kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 10
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 

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz papildu noteikumiem par 
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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 I un IV pielikumu, lai 
ņemtu vērā turpmākās pielāgošanas 
vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

izaugsmes un konkurētspējas rezerves 
piešķiršanu, tās teritorijas un iedzīvotāju 
orientējošu 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 I un IV pielikumu, lai 
ņemtu vērā turpmākās pielāgošanas 
vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas tiesību aktiem attiecībā uz VSS 

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas tiesību aktiem attiecībā uz VSS 
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fondiem pieņemt lēmumus, ar ko piešķir 
izpildes rezervi, un lēmumus, ar ko aptur 
maksājumus saistībā ar dalībvalstu 
ekonomikas politiku, un attiecībā uz 
fondiem – lēmumus, ar ko pieņem darbības 
programmas, lēmumus, ar ko apstiprina 
lielus projektus, lēmumus, ar ko aptur 
maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijām.

fondiem pieņemt lēmumus, ar ko 
apstiprina savstarpēji saskaņotos 
partnerības līgumus, lēmumus, ar ko
piešķir izpildes rezervi, lēmumus, ar ko 
aptur maksājumus saistībā ar dalībvalstu 
ekonomikas politiku, un saistību 
atcelšanas gadījumā lēmumus, ar ko groza 
lēmumus par programmu pieņemšanu; un 
attiecībā uz fondiem – lēmumus, ar ko 
nosaka reģionus un dalībvalstis, kas ir 
izpildījušas kritērijus, kuri noteikti 
attiecībā uz mērķi “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, lēmumus, ar ko 
nosaka dalībvalstu saistību apropriāciju 
sadalījumu pa gadiem, lēmumus, ar ko 
nosaka summu,
kas no katras dalībvalsts Kohēzijas fonda 
piešķīruma jānovirza Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentam, lēmumus, ar ko nosaka 
summu, kas no katras dalībvalsts 
struktūrfondu piešķīruma jānovirza
pārtikas nodrošināšanai mazāk 
nodrošinātām personām, lēmumus, ar ko
pieņem un groza darbības programmas, 
lēmumus, ar ko apstiprina lielus projektus,
lēmumus par kopīgiem rīcības plāniem, 
lēmumus, ar ko aptur maksājumus, un 
lēmumus par finanšu korekcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1. daļa – 2. pants – 2. daļa – 2. apakšpunkts

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 

(2) “vienotais stratēģiskais satvars” ir 
dokuments, kas Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas mērķus pārvērš VSS fondu
pamatdarbībās un nosaka katram 
tematiskajam mērķim ieteikumus par 
pamatdarbībām, kuri katram VSS fondam
jāņem vērā atbilstīgi ieguldījumu 
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nodrošinātu VSS fondu plānošanas 
saskaņotību un saderību ar dalībvalstu un 
Savienības ekonomisko un nodarbinātības 
politiku;

prioritātēm, un mehānismus, lai 
nodrošinātu VSS fondu plānošanas 
saskaņotību un saderību ar dalībvalstu un 
Savienības ekonomisko un nodarbinātības 
politiku, ar ko īsteno Līguma 174. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
1. daļa – 2. pants – 2. daļa – 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, un kurā, ņemot vērā šīs 
dalībvalsts reformu programmu, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. daļa – 2. pants – 2. daļa – 24.a apakšpunkts (jauns)

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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, pamatojoties uz valsts 
reformu programmām, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 
un struktūrām, kas dažādos pārvaldes 
līmeņos veic vadošās iestādes funkciju.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. daļa – 5. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 140. pantu, lai 
paredzētu Eiropas rīcības kodeksu, kas 
nosaka mērķus un kritērijus, lai atbalstītu 
partnerības īstenošanu un veicinātu 
informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja nav konkrēta priekšlikuma rīcības kodeksam, tad nav skaidrs, kāpēc šāds instruments tiek 
ieviests un kāds ir tā mērķis un būtība.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. daļa – 7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Pieejamība personām ar invaliditāti

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

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
2. daļa – 10. pants – 1. daļa

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 pārvērš Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei mērķus ieteikumos 
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galvenajās darbībās. par VSS fondu pamatdarbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz katru tematisko mērķi —
galvenās darbības, kas jāatbalsta katram 
VSS fondam;

(a) attiecībā uz katru tematisko mērķi —
ieteikumus par pamatdarbībām, kas 
jāatbalsta katram VSS fondam;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) prioritārās jomas katra VSS fonda 
sadarbības pasākumiem, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā makroreģionālās un jūras 
baseinu stratēģijas;

(d) prioritārās jomas katra VSS fonda 
sadarbības pasākumiem, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā makroreģionālās un jūras 
baseinu stratēģijas atbilstīgi dalībvalstu 
prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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.
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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.
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.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus, kurus ierosināts iekļaut VSS, būtu jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – 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 attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem un
ieteikumiem par pamatdarbībām, kas 
noteikti 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, ņemot 
vērā attiecīgās dalībvalsts reformu 
programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a apakšpunkts – v punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) galvenās sadarbības prioritārās jomas, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā 
makroreģionālās un jūras baseinu 
stratēģijas;

v) galvenās sadarbības prioritārās jomas, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā 
makroreģionālās un jūras baseinu 
stratēģijas atbilstīgi dalībvalstu 
prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – 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 7. 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 orientējošu to pilsētu 
sarakstu, kuras piedalīsies ERAF Regulas 
7. pantā minētajā pilsētu attīstības 
platformā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – 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 

(c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā 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 
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indikatīvu finanšu sadalījumu par
attiecīgajiem VSS fondiem;

ar invaliditāti un atstumtām kopienām, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot orientējošu
finanšu sadalījumu pa attiecīgajiem VSS 
fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – 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;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 
1. punkta a) apakšpunkta iii) - iv) punkts
un vi) – 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos, 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 un reģionālās vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
ex ante nosacījumi, kas attiecas uz fondu 
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piešķirtā finansējuma efektivitāti 
attiecīgajos ieguldījumu gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

No katrai dalībvalstij piešķirtajiem 
resursiem, izņemot resursus, kas piešķirti 
mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” un 
EJZF regulas V sadaļai, 0,1 % ir izpildes 
rezerve, kas piešķirama saskaņā ar 
20. panta noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums rada nopietnas bažas par tā ietekmi uz VSS vispārējo struktūru, 
Komisijas pilnvarām un arī dalībvalstu administratīvā sloga līmeni.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 
izvērtē darbības programmu izpildi katrā 
dalībvalstī attiecībā pret attiecīgajā 
partnerības līgumā un programmās 
noteikto izpildes sistēmu. Programmas
izpildi izvērtē divas reizes programmas 
īstenošanas periodā, attiecīgajai 
dalībvalstij un Komisijai savstarpēji 
vienojoties par gadiem, kuros šī 
izvērtēšana notiks. Metode izpildes 
sistēmas noteikšanai ir sniegta I pielikumā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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. Izvērtēšanā izvērtē programmu 
starpposma mērķu sasniegšanu prioritāšu 
līmenī, pamatojoties uz informāciju un 
novērtējumiem, kas ietverti progresa 
ziņojumos, kurus dalībvalstis iesniegušas 
izpildes izvērtēšanas gados.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
2. daļa – 19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 pirmās izpildes izvērtēšanas gadā
veiktajā izvērtēšanā tiek secināts, ka nav
sasniegti starpposma mērķi, kas darbības 
programmā noteikti attiecīgajai prioritātei
un kas bija jāsasniedz gadā, kas ir gads
pirms pirmās izpildes izvērtēšanas gada, 
Komisija iesniedz ieteikumus attiecīgajai 
dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 
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.

2. Pamatojoties uz otrās izpildes 
izvērtēšanas gadā veikto galīgo 
izvērtēšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus, cita starpā 
ņemot vērā ārējos apstākļus un ES un 
attiecīgās dalībvalsts IKP izmaiņas. 
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 
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atbilstoši 46. panta 2. un 3. punktam, 
izpildes rezervi par programmām vai 
prioritātēm nepiešķir.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 izvērtēšanā, ko veic saskaņā 
ar 2. punktu, konstatē pazīmes, kas liecina, 
ka būtiskā apmērā nav sasniegti 
starpposma mērķi, kas attiecīgajai 
prioritātei noteikti izpildes sistēmā, 
Komisija var apturēt visus programmas 
prioritātes starpposma maksājumus vai 
daļu no tiem saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta īpašajos fondu noteikumos, un 
saskaņā ar iepriekš sniegtajām Komisijas 
piezīmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
2. daļa – 4. nodaļa – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Makroekonomiskie nosacījumi Palīdzība dalībvalstīm, ko skārušas 
budžeta grūtības

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
2. daļa – 21. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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. Programmas dalībvalstis iesniedz trīs 
mēnešu laikā pēc partnerības līguma
iesniegšanas, izņemot Eiropas teritoriālās
sadarbības programmas, kuras iesniedz 
deviņu mēnešu laikā pēc kopīgā stratēģiskā 
satvara pieņemšanas. Visām programmām 
pievieno ex ante izvērtējumu, kā noteikts 
48. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 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.

4. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 1. punkts
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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 administratīvā 
sloga.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2017. gadā, 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. un 
8. pantā noteiktos principus, un ziņo par 
atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu 
mērķiem.

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
pirmās izpildes izvērtēšanas gadā, 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 mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 

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

iekļauj informāciju un novērtējumu par 
progresu programmas mērķu sasniegšanā 
un tās ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 izvērtēšanas sanāksmē var izvērtēt
vairāk nekā vienu programmu. Gada 
izvērtēšanas sanāksmēs, kas notiek izpildes 
izvērtēšanas gados, izvērtē visas dalībvalstī 
izpildītās programmas un arī ņem vērā 
progresa ziņojumus, ko dalībvalsts 
iesniegusi minētajos gados saskaņā ar 
46. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 izvērtēšanas
sanāksmi gados, kas nav izpildes 
izvērtēšanas gadi.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – la apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) to pasākumu atbilstību, ar kuriem 
paredzēts nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
2. daļa – 51. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) atbalstu sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju 
veidošanai mazāk aizsargātu iedzīvotāju 
grupu pārstāvju iesaistīšanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
2. daļa – 56. pants – 2. daļa

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 (kods) un 
atkārtoti izmanto tādam pašam mērķim vai 
saskaņā ar programmas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – 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;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – 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;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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 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.
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Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu papildu budžeta slogu un attiecīgi risku, ka dalībvalstīs būtiski samazinās 
fondu izmantošana, ir svarīgi saglabāt pašreizējos noteikumus par PVN iekļaušanu 
attiecināmajos izdevumos. Neatgūstamā PVN iekļaušana attiecināmajos izdevumos ir ļoti 
svarīga galvenokārt pašvaldībām un reģioniem, jo īpaši mazāk attīstītajām pašvaldībām un 
reģioniem, kuri pretējā gadījumā nonāktu vēl lielākas grūtības nekā patlaban.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nepārsniedz 10 % 
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 3 % no atbalsta programmas 
līmenī;

(b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nepārsniedz 15 % 
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 5 % no atbalsta programmas 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
2. daļa – 61. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

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

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
2. daļa – 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:

Or. en

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 % 
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 45 % 
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
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saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

Or. en

Pamatojums

Ja nav konkrētu datu, kas pamato ierosinātos būtiski atšķirīgos skaitļus, ņemot vērā
dalībvalstu atšķirības, labāk būtu saglabāt pašreizējo elastīgumu. Par piešķīrumiem 
atsevišķiem fondiem būtu jāvienojas partnerības līgumā, ņemot vērā valsts reformu 
programmas un citas attiecīgās dalībvalsts programmas un stratēģijas.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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 19. pantu.

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
0,1 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 19. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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.

Or. en
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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. 62
Regulas priekšlikums
3. daļa – 86. pants – 5. punkts – 1. daļa

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.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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) 
Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) orientējošu to pilsētu sarakstu, kurās 
tiks īstenotas integrētas darbības 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, šīm darbībām 
piešķirtā ERAF atbalsta gada orientējošu
sadalījumu, ieskaitot resursus, kas nodoti 
pilsētām pārvaldībai saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada orientējošu sadalījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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 
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 orientējošu finanšu sadalījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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;
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Or. en

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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) orientējošu to lielo projektu saraktu, 
kuriem paredzamais galveno darbu izpildes 
sākuma datums ir pirms 2018. gada 
1. janvāra;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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 jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
3. daļa – 89. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jānodrošina, ka darbības programmas, 
kas vērstas uz 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
3. daļa – 95. pants – 1. daļa – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
3. daļa – 100. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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 izvērtēšanas 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:

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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) īpašās darbības, kas veiktas, lai 
veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
novērstu diskrimināciju, un kārtība, kas 
īstenota, lai nodrošinātu dzimumu 
līdztiesības principa integrēšanu darbības 
programmā un darbībās;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
3. daļa – 101. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) īpašie pasākumi, kas ir veikti, lai 
nodrošinātu pieejamību personām ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
3. daļa – 101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

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 

(i) progress pasākumu īstenošanā, lai 
ņemtu vērā 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
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gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

ar invaliditāti un atstumtām kopienām, 
attiecīgā gadījumā norādot izmantotos 
finanšu resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
3. daļa – 106. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saziņas stratēģija ir pieejama personām 
ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
3. daļa – 108. pants – 1. daļa

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.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
3. daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 85 %.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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;

Or. en

Pamatojums

Šī 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. 82
Regulas priekšlikums
3. daļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

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;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
3. daļa – 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
3. daļa – 127. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
nosūtīts maksājuma pieteikums, vai par 
kuru nav nosūtīts maksājuma pieteikums 
saskaņā ar 126. panta 1. punktu.

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.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 124. panta grozījumu pamatojumu dalībvalstīm būtu jānodrošina lielāka elastība 
arī attiecībā uz saistību atcelšanu. Turklāt par jaunā tiesiskā regulējuma pamatprincipu būtu 
jānosaka vajadzība nodrošināt labāku paredzamību.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
3. daļa – 134. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(f) izpildes izvērtēšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka būtiskā apmērā nav
sasniegti starpposma mērķi, kas 
attiecīgajai prioritātei noteikti izpildes 
sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – ievaddaļa
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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 attiecībā uz katru prioritāti
jāsasniedz tajos divos programmas 
īstenošanas perioda gados, kas ir gadi 
pirms izpildes izvērtēšanas gadiem un par 
kuriem attiecīgā dalībvalsts un Komisija ir 
vienojušās, un galīgie mērķi, kas noteikti 
2022. gadam. Starpposma mērķus un 
galīgos mērķus izklāsta atbilstoši 1. tabulā 
ietvertajam formātam.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts

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 
izvērtēšanas gada, ietver finanšu rādītājus 
un iznākuma rādītājus. Starpposma
mērķos, kuri noteikti gadam, kas ir gads
pirms otrās izpildes izvērtēšanas gada,
ietver finanšu rādītājus un iznākuma 
rādītājus. Starpposma mērķus var izvirzīt 
arī galvenajiem īstenošanas posmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts – 1.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 89
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.

Or. en


