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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas kohēzijas politikas fonds, kopējās lauksaimniecības politikas fonds un kopējās 
zivsaimniecības fonds ir nozīmīgi instrumenti teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Vairāk nekā 
jebkad agrāk reģionu politisko, ekonomisko un sociālo procesu dalībniekiem ir vajadzīgi šie 
fondi, lai īstenotu konkrētus un lietderīgus projektus Eiropas iedzīvotāju labā, kā arī ļoti bieži 
vides labā.

Uz visiem šiem fondiem — Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo 
fondu (ESF), Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) — attiecas vienotais stratēģiskais satvars 
(VSS), ko ievieš ar šo regulu.

Kopējiem noteikumiem, kas attiecas uz VSS fondiem, jāatbilst trijiem galvenajiem mērķiem:

1) Eiropas fondu izmantošanu koncentrēt uz galvenajām Eiropas problēmām, lai iegūtu 
konkrētus un redzamus rezultātus (stratēģija „Eiropa 2020”);

2) vienkāršot finansējuma pieprasīšanas procedūras, lai fondi patiešām būtu pieejami 
potenciālajiem saņēmējiem;

3) nodrošināt stingru atbalsta pārvaldību, lai pēc iespējas labāk izmantotu publiskos līdzekļus, 
ko piešķir no ES budžeta.

Šajā sakarībā atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas tiesību akta 
priekšlikuma kvalitāti un vērienīgumu. Tomēr, lai gan atzinuma sagatavotāja piekrīt 
priekšlikumam kopumā, viņasprāt, tajā ir jāveic arī grozījumi, jo īpaši, lai pastiprinātu 
pozitīvo ietekmi uz teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Tā kā atzinuma sagatavotāja savā reģionā Turēnā, Francijas centrālajā daļā, ir strādājusi pie 
kohēzijas politikas īstenošanas, viņai ir zināmas dažas šīs politikas stiprās un vājās vietas.
Šāda lokālā pieredze, ko papildina parlamentārā pieredze Reģionālās attīstības komitejā 
(2009–2011), viņai ļauj veikt šādu vērtējumu:

1. Jāpalielina ilgtspējīgas attīstības loma

Izskatāmā regulas priekšlikuma 8. pantā ilgtspējīgas attīstības koncepcija ir noteikta kā 
horizontāls mērķis, kas politikas īstenošanā jāveicina Komisijai un dalībvalstīm. Šī koncepcija 
ir jāpapildina, tajā iekļaujot nepieciešamību aizsargāt bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmas. Šie divi pēdējie jēdzieni arī jāiekļauj pie tematiskajiem mērķiem.

Piemērojot 8. pantu, arī valsts struktūrām, kas atbild par vides aizsardzību, jāpauž nostāja par 
katru darbības programmu priekšlikumu, ko iesniedz apstiprināšanai Komisijā.

2. Fondiem jābūt pieejamākiem, redzamākiem un pārredzamākiem
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Lai varētu pareizi īstenot vides projektus, fondi jāpadara pieejamāki, redzamāki un 
pārredzamāki.

Eiropas fondu pieejamība lielā mērā ir atkarīga no to sarežģītības samazināšanas. Proti, šīs 
regulas noteikumiem jābūt skaidriem un viegli piemērojamiem. Tādēļ jāprecizē „projektu, no 
kuriem gūst ienākumus”, īstenošanas nosacījumi. Turklāt fondu izmantošanas kontrolēm jābūt 
samērīgām ar piešķirto atbalstu, kā arī īstenošanā konstatētajiem riskiem. Kontroļu skaita 
palielināšana, kas bieži ir lieka, sarežģī un palēnina procedūras un nodara ļaunumu atbalsta 
saņēmējiem. Visbeidzot, jāprecizē, ka datu elektroniskās apmaiņas sistēmas ieviešana 
(projekts „e-kohēzija”) atbildīs uzreiz divām prasībām — vienkāršošanai un vides 
aizsardzībai (papīra dokumentu skaita samazināšanas dēļ).

Jāveicina redzamība, no vienas puses, partnerības līgumā definējot komunikācijas stratēģiju 
un, no otras puses, izveidojot tīmekļa vietnes ar detalizētu informāciju. Šajās vietnēs katrai no 
darbības programmām jāizklāsta VSS fondu izmantošanas noteikumi.

Ir jāuzlabo pārredzamība, VSS fondu īstenošanā vairāk iesaistot EP deputātus, kas tagad ir 
līdztiesīgi likumdošanas procesa dalībnieki.

Ieteikumi

Grozījumiem kopumā vajadzētu ļaut uzlabot VSS fondu izmantošanas efektivitāti. Tā kā 
Eiropas fondi jau tagad tiek ļoti bieži uzskatīti par attiecībā uz izmantošanu sarežģītiem, 
atzinuma sagatavotāja nevēlas veikt citus grozījumus papildus tiem, kas iekļauti šajā atzinuma 
projektā. Proti, papildu vides prasības, noteikuma vai mērķa iekļaušana varētu šo politiku vēl 
vairāk sarežģīt.

Eiropas Parlamenta deputātu pienākumi nebeidzas ar šo likumdošanas darbu, lai cik būtisks 
tas arī nebūtu. Atzinuma sagatavotāja iesaka Eiropas Parlamenta deputātiem daudz vairāk 
iesaistīties šo noteikumu īstenošanā. Atzinuma sagatavotāja īpaši aicina deputātus visā septiņu 
gadu plānošanas perioda (2014–2020) garumā piedalīties uzraudzības komitejas sanāksmēs, 
kuras notiks Eiropas reģionos.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Reģionālās attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu noteikumu pareizu un (6) Lai nodrošinātu noteikumu pareizu un 
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vienotu noteikumu izpratni un veicinātu 
dalībvalstu un saņēmēju tiesisko 
noteiktību, jādefinē noteikti termini, kas 
tiek lietoti regulā.

vienotu izpratni un veicinātu tiesisko 
noteiktību attiecībā uz dalībvalstīm un 
saņēmējiem, jādefinē noteikti termini, kas 
tiek lietoti regulā, un jāvienkāršo 
noteikumi, ko piemēro fondiem, uz 
kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar Līguma 317. pantu un 
dalītas pārvaldības kontekstā būtu jāparedz 
nosacījumi, kas ļautu Komisijai veikt savus 
pienākumus saistībā ar Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta izpildi, un būtu jāprecizē 
pienākumi attiecībā uz sadarbību ar
dalībvalstīm. Minētajiem nosacījumiem 
būtu jāļauj Komisijai gūt pārliecību par to, 
ka dalībvalstis izmanto VSS fondus 
likumīgi un pastāvīgi un saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības principu tādā 
nozīmē, kā to paredz Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regula (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam. Dalībvalstīm un šim nolūkam 
izraudzītajām struktūrām jābūt atbildīgām 
par programmu īstenošanu atbilstoša
teritoriālajā līmenī saskaņā ar dalībvalsts 
institucionālo, tiesisko un finanšu satvaru.
Turklāt šie noteikumi nodrošina, ka 
uzmanība tiek pievērsta vajadzībai 
nodrošināt Savienības intervences 
papildināmību un saskaņotību, 
administratīvo sistēmu proporcionalitāti
un administratīvā sloga samazināšanai
VSS fondu saņēmējiem.

(8) Saskaņā ar Līguma 317. pantu un 
dalītas pārvaldības kontekstā būtu jāparedz 
nosacījumi, kas ļautu Komisijai veikt savus 
pienākumus saistībā ar Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta izpildi, un būtu jāprecizē 
pienākumi attiecībā uz sadarbību ar 
dalībvalstīm. Minētajiem nosacījumiem 
būtu jāļauj Komisijai gūt pārliecību par to, 
ka dalībvalstis izmanto VSS fondus 
likumīgi un pastāvīgi un saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības principu tādā 
nozīmē, kā to paredz Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regula (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam. Dalībvalstīm un šim nolūkam 
izraudzītajām struktūrām jābūt atbildīgām 
par programmu īstenošanu atbilstošā
teritoriālajā līmenī saskaņā ar dalībvalsts 
institucionālo, tiesisko un finanšu satvaru.
Turklāt šiem noteikumiem būtu 
jānodrošina Savienības intervences
papildināmība un saskaņotība, 
administratīvo sistēmu proporcionalitāte
un administratīvā sloga samazināšana
VSS fondu saņēmējiem.
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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) Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiesību akta 
priekšlikums, lai pieņemtu vienotu
stratēģisko satvaru, 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 
saskaņā ar VSS fondiem un ar citām 
Savienības politikas jomām un 
instrumentiem.

Pamatojums

Tā kā vienotais stratēģiskais satvars ir nozīmīgs elements, jāpiemēro parastā likumdošanas 
procedūra.

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 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.

Pamatojums

Tā kā vienotais stratēģiskais satvars ir nozīmīgs elements, jāpiemēro parastā likumdošanas 
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procedūra.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Katru gadu jāorganizē pārskatīšanas 
sanāksme ar dalībvalsts un Komisijas 
līdzdalību, lai uzraudzītu programmu 
virzību. Tomēr dalībvalstij un Komisijai 
jābūt iespējai vienoties par sanāksmes 
neorganizēšanu, lai izvairītos no 
nevajadzīga administratīvā sloga.

(30) Katru gadu jāorganizē pārskatīšanas 
sanāksme ar attiecīgās dalībvalsts, Eiropas 
Parlamenta un Komisijas līdzdalību, lai 
uzraudzītu programmu virzību. Tomēr 
dalībvalstij un Komisijai jābūt iespējai 
vienoties par sanāksmes neorganizēšanu, 
lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā 
sloga.

Pamatojums

Kopš ir stājies spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Parlaments piemēro koplēmuma procedūru.
Tādēļ ir nepieciešams, ka tas ir iesaistīts šo politiku īstenošanā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai nodrošinātu Savienības resursu 
efektīvu izmantošanu un izvairītos no tādu 
darbību pārfinansēšanas, no kurām gūst 
ienākumus, ir jāparedz noteikumi par tā 
ieguldījuma aprēķināšanu, kas tiek 
piešķirts no VSS fondiem darbībai, no 
kuras gūst ienākumus.

(37) Lai nodrošinātu Savienības resursu 
efektīvu izmantošanu, izvairītos no tādu 
darbību pārfinansēšanas, no kurām gūst 
ienākumus, bet arī lai nekavētu lietderīgu 
projektu īstenošanu, ir jāparedz atbilstoši 
noteikumi par tā ieguldījuma aprēķināšanu, 
kas tiek piešķirts no VSS fondiem darbībai, 
no kuras gūst ienākumus.

Pamatojums

To noteikumu sarežģītība, ko piemēro darbībām, no kurām gūst ienākumus, pārāk bieži kavē 
lietderīgu projektu īstenošanu.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Lai nodrošinātu vajadzīgās un 
aktuālākās informācijas pieejamību par 
programmas īstenošanu, dalībvalstīm 
regulāri jāsniedz Komisijai pamatdati. Lai 
izvairītos no papildu sloga dalībvalstīm, 
jāsniedz tikai pastāvīgi vākti dati un tie 
jānosūta, izmantojot elektronisku datu 
apmaiņu.

(67) Lai nodrošinātu vajadzīgās un 
aktuālākās informācijas pieejamību par 
programmas īstenošanu, dalībvalstīm 
regulāri jāsniedz Komisijai pamatdati. Lai 
izvairītos no papildu sloga dalībvalstīm un 
aizsargātu vidi, jāsniedz tikai pastāvīgi 
vākti dati un tie jānosūta, izmantojot 
elektronisku datu apmaiņu.

Pamatojums

Jāprecizē, ka datu elektroniskās apmaiņas sistēmas ieviešana (projekts „e-kohēzija”) atbildīs 
uzreiz divām prasībām — vienkāršošanai un vides aizsardzībai (papīra dokumentu apjoma 
samazināšanās dēļ).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
79. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(79) Neskarot Komisijas pilnvaras attiecībā 
uz finanšu kontroli, būtu jāpastiprina 
dalībvalstu un Komisijas sadarbība šajā 
jomā un jānosaka kritēriji, kas ļauj 
Komisijai saistībā ar tās valsts sistēmu
kontroles stratēģiju noteikt valsts revīzijas 
iestāžu ticamības līmeni.

(79) Neskarot Komisijas pilnvaras attiecībā 
uz finanšu kontroli, būtu jāpastiprina 
dalībvalstu un Komisijas sadarbība šajā 
jomā un jānosaka kritēriji, kas ļauj 
Komisijai kontroles stratēģijā, kura ir
samērīga attiecībā pret valstu sistēmām,
noteikt valstu revīzijas iestāžu ticamības 
līmeni.

Pamatojums

Fondu izmantošanas kontrolēm jābūt samērīgām ar piešķirto atbalstu, kā arī īstenošanā 
konstatētajiem riskiem. Kontroļu skaita palielināšana, kas bieži ir lieka, sarežģī un palēnina 
procedūras un nodara ļaunumu atbalsta saņēmējiem.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Fondu izmantošanas kontrolēm jābūt samērīgām ar piešķirto atbalstu, kā arī īstenošanā 
konstatētajiem riskiem. Kontroļu skaita palielināšana, kas bieži ir lieka, sarežģī un palēnina 
procedūras un nodara ļaunumu atbalsta saņēmējiem.

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 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, vienotā stratēģiskā satvara 
pieņemšanu, papildu noteikumus par 
izpildes rezerves piešķiršanu, tās teritorijas 

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

definīciju, uz kuriem attiecas vietējās 
attīstības stratēģijas, sīki izstrādātus 
noteikumus par finanšu instrumentiem 
(ex ante novērtējums, atbalsta apvienošana, 
attiecināmība, neatbalstīto darbību veidi), 
valsts, reģionālā, transnacionālā vai 
pārrobežu līmenī paredzētus noteikumus 
par konkrētiem finanšu instrumentu 
veidiem, noteikumus par finansēšanas 
nolīgumiem, aktīvu nodošanu un 
pārvaldību, pārvaldības un kontroles 
kārtību, noteikumus par maksājumu 
pieprasījumiem un gada iemaksu 
kapitalizācijas sistēmas izveidi, vienotās 
likmes definīciju darbībām, no kurām gūst 
ienākumus, tādas vienotās likmes 
definīciju, ko piemēro netiešajām dotāciju 
izmaksām, pamatojoties uz spēkā esošajām 
metodēm un Savienības politikas jomās 
piemērojamajām attiecīgajām likmēm, 
dalībvalstu pienākumus attiecībā uz 
procedūru ziņošanai par pārkāpumiem un 
nepamatoti samaksāto summu atgūšanai, 
noteikumus par informācijas apmaiņu par 
darbībām, kārtību attiecībā uz atbilstošu 
revīzijas izsekojamību, valsts revīzijas 
nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni. 
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai grozīt 
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Tā kā vienotais stratēģiskais satvars ir nozīmīgs elements, jāpiemēro parastā likumdošanas 
procedūra.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) “pārdomāta specializācija” ir 
Eiropas Savienības pētniecības, attīstības 
un inovāciju politikas izstrādes koncepts. 
Pārdomātas specializācijas mērķis ir 
veicināt publisko ieguldījumu efektīvu un 
prasmīgu izmantošanu, izmantojot 
sinerģijas starp valstīm un reģioniem un 
stiprinot to inovācijas spēju. Pārdomātās 
specializācijas stratēģiju veido daudzgadu 
stratēģijas programma, kuras mērķis ir 
izstrādāt funkcionālu valsts vai reģionālu 
pētniecības inovācijas sistēmu;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 13

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 attiecībā uz piešķirtā atbalsta 
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līmeni un konstatētajiem riskiem.

Pamatojums

Fondu izmantošanas kontrolēm jābūt samērīgām ar piešķirto atbalstu, kā arī īstenošanā 
konstatētajiem riskiem. Kontroļu skaita palielināšana, kas bieži ir lieka, sarežģī un palēnina 
procedūras un nodara ļaunumu atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Komisija un dalībvalstis saskaņā ar to 
attiecīgajām atbildības jomām nodrošina 
koordināciju starp VSS fondiem un ar 
citiem Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem, tostarp tiem, kas saistīti ar 
Savienības ārējo darbību. Īpaša uzmanība 
jāpievērš un, ja tas ir atbilstīgi, jāpiešķir 
resursi tām jomām, kurās citi Savienības 
fondi skaidri nodrošina integrētu pieeju, 
piemēram, kopīgu finansējumu 
integrētiem projektiem vides un klimata 
jomā.

Pamatojums

Vides un klimata iekļaušana visos ES finansējuma avotos ir viena no galvenajām Parlamenta 
rezolūcijas par daudzgadu finanšu shēmu prasībām. „Integrētie projekti” saskaņā ar LIFE ir 
konkrēts iekļaušanas instruments. Tie spēj būtiski veicināt līdzekļu efektīvu izmantojumu. To 
mērķis ir kopīgi ar citiem ES fondiem atbalstīt svarīgāko tiesību aktu vides jomā īstenošanu, 
piemēram, atkritumu pārvaldības plānu vai klimata stratēģiju īstenošanu — tiem visiem ir 
liels potenciāls radīt nodarbinātību un izaugsmi.

Grozījums Nr. 15

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

(b) ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem; un

(b) ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem, kas pārstāv nozaru vai jomu, 
darba devēju un darba ņēmēju vispārējās 
intereses; un

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

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.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu, lai paredzētu 
Eiropas rīcības kodeksu, kas nosaka 
mērķus un kritērijus, lai vadītu partnerības 
īstenošanu un veicinātu informācijas, 
pieredzes, rezultātu un labas prakses 
apmaiņu starp dalībvalstīm tādā veidā, kas 
nodrošina iespējami lielāko pārredzamību 
un piekļuvi informācijai un līdzdalībai 
partnerībā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. VSS fondu finansētās darbības atbilst 
piemērojamiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem.

1. VSS fondu finansētās darbības atbilst 
piemērojamiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem, un, atbalstot stratēģiskos 
ilgstošos ieguldījumus, tām nevajadzētu 
mazināt šā tiesību akta stratēģisko 
ilgtermiņa saskaņoto piemērošanu.

Pamatojums

Ir konstatēti gadījumi, kad ES fondi nav pārkāpuši piemērojamos tiesību aktus, taču ir 
atbalstījuši lielus ieguldījumus, kas dalībvalstis ir padarījušas atkarīgas no infrastruktūras, 
vidējā termiņā sarežģījot ES mērķu sasniegšanu. Spilgts piemērs ir atbalsts izgāztuvēm — tas 
ir pretrunā atkritumu hierarhijai. ES atbalstītie ieguldījumi dotu daudz noturīgākus 
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ilgtermiņa ekonomiskos, sociālos un vides ieguvumus, ja šādi stratēģiskie ilgtspējas mērķi 
būtu bijuši iekļauti agrīnā posmā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

VSS fondu mērķus tiecas sasniegt, ņemot 
vērā ilgtspējīgu attīstību un Savienībā 
sekmējot mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, 
kā izklāstīts Līguma 11. pantā, ņemot vērā 
principu “piesārņotājs maksā”. To īstenos, 
integrējot vides acquis un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību, līdz 
minimumam samazinot turpmākās ārējās 
izmaksas vides vai sabiedrības veselības 
jomā un piemērojot piesardzības principu 
saskaņā ar fondiem veikto atbalsta 
pasākumu īstenošanā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība,
klimata pārmaiņu seku mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, izturība 
pret katastrofām un riska novēršana un 
pārvaldība, balstoties uz ekosistēmām. 
Dalībvalstis sniedz informāciju par atbalstu 
klimata pārmaiņu un vides mērķu, tostarp 
bioloģiskās daudzveidības un resursu 
efektivitātes, sasniegšanā, izmantojot 
Komisijas pieņemto metodoloģiju. Ar šo 
metodoloģiju iespējamā apmērā izvērtē arī 
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VSS fonda līdzekļu izlietojuma negatīvo 
ietekmi uz klimata pārmaiņām un 
mērķiem vides jomā. Minēto metodoloģiju 
Komisija pieņem, izmantojot īstenošanas 
aktu. Īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
143. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību;

(5) veicināt uz ekosistēmām pamatotu
pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska 
novēršanu un pārvaldību;

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
efektivitāti;

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

Pamatojums

Ilgtspējīgas attīstības koncepcija ir horizontāls mērķis, kas politikas īstenošanā jāveicina 
Komisijai un dalībvalstīm. Šī koncepcija ir jāpapildina, tajā iekļaujot nepieciešamību 
aizsargāt bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas. Šie divi pēdējie jēdzieni arī jāpievieno kā 
tematiskie mērķi.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) atbalstīt pārvaldības instrumentu 
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izveidi un darbību, lai organizētu un 
īstenotu pārdomātu specializāciju 
reģionos;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei tiesību akta priekšlikumu, lai 
pieņemtu vienotu stratēģisko satvaru.
Tiklīdz tas tiek pieņemts, to pievieno šīs 
regulas pielikumā.

Pamatojums

Tā kā vienotais stratēģiskais satvars ir nozīmīgs elements, jāpiemēro parastā likumdošanas 
procedūra.

Grozījums Nr. 24

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

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atšķirību un attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem un 

(i) atšķirību un attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem un 
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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;

galvenajām darbībām, kas noteiktas 
vienotajā stratēģiskajā satvarā, ņemot vērā 
jebkādas nepilnības ES tiesību aktu vides 
jomā īstenošanā, un atbilstīgajiem
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;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – a punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Savā rezolūcijā par daudzgadu finanšu shēmu EP ierosina, ka ES fondu līdzekļu izlietojuma 
pozitīvā un negatīvā ietekme uz klimatu un vidi būtu jāanalizē kopumā. Tas arī atbalsta 
pienākumu noteikt, kad sektoru programmas kā daļa no stratēģijas „Eiropa 2020” ir 
veicinājušas ES klimata un enerģētikas, kā arī resursu efektīvas izmantošanas mērķu 
īstenošanu. Sava paziņojuma par daudzgadu finanšu shēmu otrajā daļā Komisija piemin 
klimata, vides un bioloģiskās daudzveidības izsekojamības procedūras.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv a) potenciālo atbalsta summu, kas 
paredzēta papildu darbībām ar tiem 
līdzekļiem, kas neietilpst VSS fondos, kuri 
īpaši nodrošina šādu sadarbību, 
piemēram, kopīgais finansējums 
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integrētiem projektiem vides un klimata 
jomā; attiecībā uz partnerības līgumiem, 
kuros vide vai klimats ir noteikts par 
tematisko mērķi, dalībvalsts nodrošina, ka 
prioritāte tiek piešķirta tām finansēšanas 
darbībām, kas papildina integrētos 
projektus šajās jomās;

Pamatojums

„Integrētie projekti” saskaņā ar LIFE ir konkrēts vides un klimata iekļaušanas instruments. 
Tie spēj būtiski veicināt līdzekļu efektīvu izmantošanu, galveno tiesību aktu vides jomā 
saskaņotu īstenošanu un lielāku to līdzekļu apgūšanas spēju, kas paredzēti videi un klimatam 
saskaņā ar kohēzijas un lauksaimniecības politiku. Lai panāktu elastīgumu praksē, 
potenciālās papildu darbības ar VSS fondiem ir jānosaka agrīnā posmā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) valsts un reģionālā līmeņa mehānismus, 
kas nodrošina koordināciju starp VSS 
fondiem un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem un koordināciju 
ar EIB;

(i) valsts un reģionālā līmeņa mehānismus, 
kas nodrošina koordināciju starp VSS 
fondiem un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem, jo īpaši, ja tie 
nodrošina tādu strukturētu sadarbību kā 
LIFE programma, un koordināciju ar EIB;

Pamatojums

„Integrētie projekti” saskaņā ar LIFE ir konkrēts vides un klimata iekļaušanas instruments. 
Tie spēj būtiski veicināt līdzekļu efektīvu izmantošanu, galveno tiesību aktu vides jomā 
saskaņotu īstenošanu un lielāku to līdzekļu apgūšanas spēju, kas paredzēti videi un klimatam 
saskaņā ar kohēzijas un lauksaimniecības politiku. Lai panāktu elastīgumu praksē, 
potenciālās papildu darbības ar VSS fondiem ir jānosaka agrīnā posmā.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu (ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
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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;

pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu ilgtspējīgai 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;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
14. pants – e punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) kopsavilkumu par paredzētajiem 
saziņas pasākumiem, ar kuriem informē 
iespējamos atbalsta saņēmējus;

Pamatojums

Jāveicina fondu redzamība, partnerības līgumā definējot saziņas stratēģiju.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izklāsta sīki saplānotās 
darbības saistībā ar ex ante nosacījumu 
izpildi, tostarp to īstenošanas grafiku, 
atbilstošajās programmās.

4. Dalībvalstis izklāsta sīki saplānotās 
darbības saistībā ar ex ante nosacījumu 
izpildi, tostarp to īstenošanas grafiku, 
atbilstošajās programmās. Attiecībā uz 
plānu vai stratēģiju īstenošanu saskaņā ar 
4., 5. un 6. tematisko mērķi dalībvalstis 
integrētos projektus klimata un vides jomā 
uzskata par potenciālu efektīvas, 
saskaņotas un labi koordinētas 
īstenošanas modeli.

Pamatojums

Ex ante nosacījumi ir izšķirošs instruments, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu 
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izmantojumu. Milzīgais ieguvums, ko devusi, piemēram, tiesību aktu par atkritumu 
apsaimniekošanu īstenošana, ir aplēsts kā papildu 400 000 darbavietas, ietaupot 
EUR 72 miljardus. Šajā sakarā ārkārtīgi vērtīgi var būt LIFE integrētie projekti. Tie ir 
uzskatāmi par modeli, kas izveido konstruktīvu, ilgstošu sadarbību starp dažādiem 
administrāciju sektoriem un novirza izdevumus galvenajiem īstenošanas uzdevumiem.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) rādītāji saistībā ar darbību ietekmi uz 
vidi un klimata pārmaiņām;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
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 
starpposma mērķus un galamērķus, 
programmai specifiskus rādītājus un to 
darbību aprakstu, kuras jāveic, lai ievērotu 
atbilstību 7. un 8. pantā noteiktajiem 
principiem.

Pamatojums

Regulas 8. pantā ir izvirzīta prasība iekļaut VSS fondus vides jomā. Lai programmas būtu 
saskaņotas, tām būtu jāietver mērķi un rādītāji (papildus darbībām), lai norādītu, kā šie 
principi tiks īstenoti. Tas palielinās programmu saskaņotību, kvalitāti un īstenošanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi 
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu mērķiem.

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi 
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu un vides, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības un resursu efektivitātes,
mērķiem.

Pamatojums

Savā paziņojumā par daudzgadu finanšu shēmu Komisija piemin klimata, vides un 
bioloģiskās daudzveidības izsekojamības procedūras. Bioloģiskās daudzveidības 
izsekojamība jau notiek attiecībā uz ES attīstības līdzekļiem. Savā rezolūcijā par ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam EP „mudina […] novērtēt 
ekosistēmu pakalpojumus un integrēt šīs vērtības uzskaites sistēmās kā pamatu ilgtspējīgākai 
politikai”. Izsekojamības izdevumi ir daļa no šā pamata.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis atbalsta pārvaldības 
instrumentu izveidi un darbību, lai 
organizētu un īstenotu pārdomāto 
specializāciju reģionos.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija piedalās uzraudzības komitejas 
darbā kā padomdevēja.

2. Komisija piedalās uzraudzības komitejas 
darbā kā padomdevēja. Arī Eiropas 
Parlaments var piedalīties komitejas 
darbā kā padomdevējs.
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Pamatojums

Kopš ir stājies spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Parlaments piemēro koplēmuma procedūru. 
Tādēļ ir nepieciešams, ka tas ir iesaistīts šo politiku īstenošanā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
44. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumu satura kopsavilkumu, kas 
paredzēts plašai sabiedrībai, dara plaši 
pieejamu.

8. Lai palielinātu pārredzamību, gada un 
nobeiguma īstenošanas ziņojumu satura 
kopsavilkumu, kas paredzēts plašai 
sabiedrībai, dara plaši pieejamu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu no 2016. gada līdz 2022. 
gadam ieskaitot organizē gada 
pārskatīšanas sanāksmi ar Komisijas un 
katras dalībvalsts līdzdalību, lai pārskatītu 
katras programmas izpildi, ņemot vērā 
gada īstenošanas ziņojumu un Komisijas 
apsvērumus un ieteikumus, ja tie ir 
piemērojami.

1. Katru gadu no 2016. gada līdz 2022. 
gadam ieskaitot organizē gada 
pārskatīšanas sanāksmi ar Komisijas un 
katras dalībvalsts līdzdalību, lai pārskatītu 
katras programmas izpildi, ņemot vērā 
gada īstenošanas ziņojumu un Komisijas 
apsvērumus un ieteikumus, ja tie ir 
piemērojami. Eiropas Parlaments piedalās 
šajā sanāksmē.

Pamatojums

Kopš ir stājies spēkā Lisabonas līgums, Eiropas Parlaments piemēro koplēmuma procedūru. 
Tādēļ ir nepieciešams, ka tas ir iesaistīts šo politiku īstenošanā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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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 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu un vides, 
proti, bioloģiskās daudzveidības un 
resursefektivitātes mērķiem, tostarp 
Natura 2000, kā prasīts valstu prioritārās 
rīcības pamatprogrammās;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp akreditācijas procedūru, gada 
pārvaldības deklarāciju, gada kontroles 
ziņojumiem, gada revīzijas atzinumu, gada 
īstenošanas ziņojumu un valsts un 
Savienības struktūru veiktām revīzijām, 
Komisija pārliecinās, vai dalībvalstis ir 
ieviesušas pārvaldības un kontroles 
sistēmas, kas atbilst šai regulai un 
īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
sistēmas darbojas efektīvi visā programmu 
īstenošanas laikā.

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp akreditācijas procedūru, gada 
pārvaldības deklarāciju, gada kontroles 
ziņojumiem, gada revīzijas atzinumu, gada 
īstenošanas ziņojumu un valsts un 
Savienības struktūru veiktām revīzijām, 
Komisija pārliecinās, vai dalībvalstis ir 
ieviesušas pārvaldības un kontroles 
sistēmas, kas atbilst šai regulai un 
īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
sistēmas darbojas efektīvi un atbilstoši 
konstatētajiem riskiem visā programmu 
īstenošanas laikā.

Pamatojums

Fondu izmantošanas kontrolēm jābūt samērīgām ar piešķirto atbalstu, kā arī īstenošanā 
konstatētajiem riskiem. Kontroļu skaita palielināšana, kas bieži ir lieka, sarežģī un palēnina 
procedūras un nodara ļaunumu atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr. 41

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

Fondu atbalstītās darbības veicina
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas
īstenošanu.

Fondu atbalstītās darbības dod ieguldījumu
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā un 
pārdomātās specializācijas reģionos 
uzlabošanas stratēģijā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
81. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) reģionu “pārdomāto specializāciju” 
atbalsta visi fondi;

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Pamatojums

Tā kā Eirostata dati par 2009. gadu ir jau pieejami, ir jāizmanto tie.

Grozījums Nr. 44

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

(i) mehānismus, kas nodrošina 
koordināciju starp fondiem, ELFLA un 
EJZF un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem un koordināciju 
ar EIB;

(i) mehānismus, kas nodrošina 
koordināciju starp VSS fondiem un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem, jo īpaši, ja tie nodrošina 
tādu strukturētu sadarbību kā LIFE 
programma, un koordināciju ar EIB;

Pamatojums

„Integrētie projekti” saskaņā ar LIFE ir konkrēts vides un klimata iekļaušanas instruments. 
Tie spēj būtiski veicināt līdzekļu efektīvu izmantošanu, galveno tiesību aktu vides jomā 
saskaņotu īstenošanu un lielāku to līdzekļu apgūšanas spēju, kas paredzēti videi un klimatam 
saskaņā ar kohēzijas un lauksaimniecības politiku. Lai panāktu elastīgumu praksē, 
potenciālās papildu darbības ar VSS fondiem ir jānosaka agrīnā posmā.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) sadarbības pasākumus starp dažādām 
nozaru administrācijām valsts un 
reģionālā līmenī attiecībā uz vides un 
klimata prioritātēm, kas ļautu noteikt, 
pirmkārt, tās jomas, kurās varētu īstenot 
darbības, kas papildina integrētos 
projektus vides un klimata jomā, un, 
otrkārt, tās finansējuma jomas, kurās var 
būt lietderīgi izmantot saskaņā ar LIFE 
programmu apstiprinātos risinājumus, 
metodes un pieejas;

Pamatojums

„Integrētie projekti” saskaņā ar LIFE ir konkrēts vides un klimata iekļaušanas instruments. 
Tie spēj būtiski veicināt līdzekļu efektīvu izmantošanu, galveno tiesību aktu vides jomā 
saskaņotu īstenošanu un lielāku to līdzekļu apgūšanas spēju, kas paredzēti videi un klimatam 
saskaņā ar kohēzijas un lauksaimniecības politiku. Lai panāktu elastīgumu praksē, 
potenciālās papildu darbības ar VSS fondiem ir jānosaka agrīnā posmā.

Grozījums Nr. 46
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Regulas priekšlikums
87. pants – 3. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību 
pret katastrofām, riska novēršanu un 
pārvaldību;

(i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, uz 
ekosistēmām pamatotu klimata pārmaiņu 
seku mazināšanu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, izturību pret katastrofām, riska 
novēršanu un pārvaldību;

Konsolidētais grozījums Nr. 47

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

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 izaugsmei un nodarbinātībai” 
iesniedz attiecīgo valsts vai reģionālo 
vides aizsardzības struktūru atzinumu par 
pasākumiem, kas izklāstīti i) apakšpunktā 
un valsts līdztiesības struktūru atzinumu 
par pasākumiem, kas izklāstīti ii) un 
iii) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 48

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 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
resursu efektivitāti, nepieciešamību 
pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt 
klimata pārmaiņu sekas un izturību pret 
katastrofām;
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Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) to, lai nodrošinātu:

- vienotu tīmekļa vietni vai vienota tīmekļa 
portālu, kurā sniedz informāciju par visām 
konkrētajā dalībvalstī īstenotajām darbības 
programmām, un piekļuvi tai;
- tīmekļa vietni katrai darbības 
programmai, kas ir pieejama, izmantojot 
vienoto tīmekļa vietni vai portālu;

Pamatojums

Jāveicina fondu redzamība, izveidojot tīmekļa vietnes ar detalizētu informāciju. Šajās vietnēs 
katrai no darbības programmām būs jāizklāsta VSS fondu izmantošanas noteikumi.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
107. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijas un saziņas koordinators 
koordinē un vada valsts fondu ziņotāju 
tīklu, tostarp Eiropas attiecīgās teritoriālās 
sadarbības programmas, V pielikumā 
minētās tīmekļa vietnes vai tīmekļa 
portāla izveidi un uzturēšanu un 
pienākumu sniegt pārskatu par valsts 
līmenī veiktiem saziņas pasākumiem.

2. Informācijas un saziņas koordinators 
koordinē un vada valsts fondu ziņotāju 
tīklu, tostarp Eiropas attiecīgās teritoriālās 
sadarbības programmas, V pielikumā 
minēto tīmekļa vietņu izveidi un 
uzturēšanu un pienākumu sniegt pārskatu 
par valsts līmenī veiktiem saziņas 
pasākumiem.

Pamatojums

Jāveicina fondu redzamība, izveidojot tīmekļa vietnes ar detalizētu informāciju. Šajās vietnēs 
katrai no darbības programmām būs jāizklāsta VSS fondu izmantošanas noteikumi.
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Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādas sistēmas veicina sadarbspēju ar 
valstu un Savienības sistēmām un ļauj 
atbalsta saņēmējiem iesniegt visu pirmajā 
daļā prasīto informāciju tikai vienreiz.

Šādas sistēmas veicina sadarbspēju ar 
valstu un Savienības sistēmām, ļauj 
atbalsta saņēmējiem iesniegt visu pirmajā 
daļā prasīto informāciju tikai vienreiz un 
dod ieguldījumu vides aizsardzībā.

Pamatojums

Jāprecizē, ka datu elektroniskās apmaiņas sistēmas ieviešana (projekts „e-kohēzija”) atbildīs 
uzreiz divām prasībām — vienkāršošanai un vides aizsardzībai (papīra dokumentu apjoma 
samazināšanās dēļ).

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
114. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) kas ir nediskriminējoši un pārredzami; (i) kas ir skaidri, nediskriminējoši un 
pārredzami;

Pamatojums

Eiropas fondu pieejamība lielā mērā ir atkarīga no to sarežģītības samazināšanas. Proti, šīs 
regulas noteikumiem jābūt skaidriem un viegli piemērojamiem.

Grozījums Nr. 53

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, 

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

vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

Pamatojums

Fondu izmantošanas kontrolēm jābūt samērīgām ar piešķirto atbalstu, kā arī īstenošanā 
konstatētajiem riskiem. Kontroļu skaita palielināšana, kas bieži ir lieka, sarežģī un palēnina 
procedūras un nodara ļaunumu atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
4. pielikums – 1. tabula – 6. rinda – 6.2.a apakšiedalījums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.2a. Gaisa kvalitāte: ir 
īstenota Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
2008. gada 21. maija 
Direktīva 2008/50/EK par 
gaisa kvalitāti un tīrāku 
gaisu Eiropai.

– Ir izstrādāta visaptveroša gaisa 
kvalitātes pārvaldības stratēģija, 
ietverot pierādījumus, ka ir pieņemti 
pasākumi, lai sasniegtu robežvērtības 
vai mērķa vērtības saskaņā ar 
Direktīvas 2008/50/EK 23. pantu.

Pamatojums

Ex ante nosacījumi ir būtisks instruments, lai palielinātu efektivitāti un ES strukturālo 
instrumentu stratēģisko darbību kopumā. Ņemot vērā VSS fonda izlietojuma potenciālo 
ietekmi uz gaisa kvalitāti, grozījumā minētajam būtu jābūt daļai no ex ante nosacījumiem.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
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4. pielikums – 1. tabula – 6. rinda – 6.2.b apakšiedalījums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.2b. Daba un bioloģiskā 
daudzveidība: ir īstenota 
Padomes 1992. gada 
21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras 
aizsardzību (Dzīvotņu 
direktīva), jo īpaši attiecībā 
uz prioritārās rīcības 
pamatprogrammām, kas 
paredzētas 8. panta 
4. punktā.

– Dalībvalstis ir noteikušas finansēšanas 
prioritātes Natura 2000 teritoriju 
pārvaldībai un atjaunošanai kā daļu 
no valsts vai reģionālās prioritārās 
rīcības pamatprogrammas saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību 8. pantu, ņemot vērā 
līdzfinansēšanas iespējas, ko sniedz 
dažādi ES finansēšanas instrumenti.

Pamatojums

Ex ante nosacījumi ir būtisks instruments, lai palielinātu efektivitāti un ES strukturālo 
instrumentu stratēģisko darbību kopumā. Ņemot vērā VSS fonda izlietojuma potenciālo 
ietekmi uz dabu, grozījumā minētajam būtu jābūt daļai no ex ante nosacījumiem. Turklāt 
labāka stratēģiskā plānošana ir paredzēta kā viens no galvenajiem nosacījumiem, lai 
nodrošinātu, ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā dalībvalstis Natura 2000 jomā vairāk 
izmanto ES līdzekļus; prioritārās rīcības pamatprogrammas ir izšķirošs instruments, lai to 
panāktu. Grozījums atbilst EP 2012. gada 20. aprīļa rezolūcijai par ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam.
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