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ĪSS PAMATOJUMS

Struktūrfondi ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai ar stratēģiskiem 
finanšu ieguldījumiem īstenotu Savienības politikas mērķus enerģētikas, inovāciju, 
pētniecības, telekomunikāciju un MVU jomā. Tāpēc Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteja ir dziļi ieinteresēta pareizā mērķu un ieguldījumu prioritāšu noteikšanā ES kohēzijas 
politikai laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam un ir arī iesaistīta šajā procesā. Turklāt 
mums jānodrošina, ka ieguldījumi no struktūrfondiem ir pienācīgi saskaņoti ar citām 
Kopienas programmām, jo īpaši „Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un Cosme, un ka efektīvi tiek izmantota sinerģija starp dažādiem fondiem.

Lai precizētu mērķus un ieguldījumu prioritātes un uzlabotu koordināciju un fondu pareizu 
izmantošanu, atzinuma sagatavotāja ierosina vairākus grozījumus gan Komisijas 
priekšlikumā, gan noteikumos par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Kohēzijas 
fondu.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka vienotais stratēģiskais satvars, kurā iekļauti vairāki svarīgi 
un visiem reģionālās politikas fondiem kopīgi pamatnostādņu un noteikumu elementi, būtu 
jāizskata un jāapstiprina Parlamentā un Padomē, turklāt Kopienas iestādēm sadarbojoties pēc 
iespējas ciešāk.

Ņemot to vērā, atzinuma sagatavotāja vēlētos atstāt šā jautājuma izlemšanu atbildīgās 
komitejas ziņā, taču šajā atzinumā ierosināt:
- grozījumus, ar kuriem stingri ierobežo vienotā stratēģiskā satvara jomu, nosakot, ka ar 

to darbības līmenī pārvērš tikai tos mērķus un ieguldījumu prioritātes, kuras noteiktas 
pamatdokumentā;

- grozījumus attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu, kuru mērķis ir labāk noteikt 
ieguldījumu prioritātes, tādējādi aizstājot galvenās darbības, kas noteiktas Komisijas 
dienestu darba dokumentā (SWD(2012) 61, galīgā redakcija).

Ar to atzinuma sagatavotāja vēlētos panākt, ka likumdevējs apspriež un lemj par 
struktūrfondu stratēģiskajiem mērķiem un svarīgākajām ieguldījumu prioritātēm.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisijai, izmantojot deleģētu aktu, 
būtu jāpieņem vienots stratēģiskais satvars, 

(14) Komisijai, izmantojot deleģētu aktu, 
būtu jāpieņem vienots stratēģiskais satvars, 



PE486.188v02-00 4/50 AD\905587LV.doc

LV

kas pārvērš Savienības mērķus VSS fondu 
pamatdarbībās, lai sniegtu skaidrāku 
stratēģisko virzību plānošanas procesā 
dalībvalstu un reģionu līmenī. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālās sadarbības saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem.

kas pārvērš Savienības mērķus VSS fondu 
pamatdarbībās, lai sniegtu skaidrāku 
stratēģisko virzību plānošanas procesā 
dalībvalstu un reģionu līmenī. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālās sadarbības saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem; uzskata, ka 
struktūrfondus vajadzētu izmantot pilnā 
apjomā, lai atbalstītu spēju veidošanu 
reģionos, veicot īpašus pasākumus ar 
mērķi finansēt izcilības centrus, 
modernizēt augstskolas, pirkt zinātniskās 
iekārtas, veikt tehnoloģiju nodošanu 
vietējā līmenī, atbalstīt uzņēmumu 
darbības uzsākšanu un attīstību un 
panākt mijiedarbību starp ražotājiem un 
akadēmiskajām aprindām vietējā līmenī; 
uzskata, ka tas sekmēs izcilības 
pieaugumu, ļaujot šiem reģioniem pilnā 
apjomā piedalīties pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, pamatojoties uz 
kvalitāti un izcilību; pēc 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
struktūrfondus varētu izmantot, lai 
finansētu vai līdzfinansētu 
„Apvārsnis 2020” pētniecības projektu 
turpmākos pasākumus un lai piešķirtu 
vērtību pētniecības rezultātiem, veicinot 
vieglu piekļuvi zināšanām vai sekmējot 
iegūto zināšanu tiešu izmantošanu 
ekonomikas vai sabiedrības interesēs.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai palielinātu sinerģiju starp 
struktūrfondiem un citām Kopienas 
programmām, Komisijai būtu jāizveido un 
regulāri jāatjaunina tiešsaistē pieejams 
saraksts ar projektu priekšlikumiem 
Kopienas programmām, kas ir novērtēti 
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pozitīvi, bet nav saņēmuši Kopienas 
finansējumu vai saņēmuši to 
nepietiekamā apjomā. Dalībvalstīm būtu 
jāapsver, vai uz tām attiecināmus projektu 
priekšlikumus šajā sarakstā varētu iekļaut 
to darbības programmās.

Pamatojums

Šis jaunais apsvērums atspoguļo ierosinājumu ieviest t.s. „izcilības zīmogu”, kas piešķirams 
izciliem projektiem vai demonstrācijas / izmēģinājuma pasākumiem (īstenotiem saskaņā ar 
tādām programmām kā „Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments 
un Cosme), kas netika vai netiek pietiekami finansēti no Eiropas fondiem un kurus dalībvalstis 
varētu finansēt no struktūrfondiem. Tomēr vispirms būtu jānodrošina šīs informācijas 
pieejamība.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Dalībvalstīm atbalsts būtu 
jākoncentrē, lai sniegtu ievērojamu 
ieguldījumu Savienības mērķus 
sasniegšanā saskaņa ar konkrētajām valsts 
un reģionu vajadzībām. Būtu jānosaka ex-
ante nosacījumi, kam ir cieša saturiskā 
saikne ar VSS fondu efektīvu 
izmantošanu un tieša ietekme uz to, lai 
nodrošinātu, ka ir ieviesti vajadzīgie 
pamatnosacījumi Savienības atbalsta 
efektīvai izmantošanai. Minēto ex-ante 
nosacījumu izpilde būtu jānovērtē 
Komisijai, kad tā novērtē partnerības 
līgumu un programmas. Ja ex-ante 
nosacījumi nav izpildīti, Komisijai 
vajadzētu būt tiesīgai apsvērt programmas 
maksājumu pārtraukšanu.

Pamatojums

Dažreiz ex ante nosacījums var nebūt atkarīgs no tās personas vai struktūras tiešajām 
darbībām, kas vada programmu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Katrai programmai būtu jānosaka 
izpildes sistēma, lai plānošanas periodā 
uzraudzītu panākumus, kas gūti, sasniedzot 
katrai programmai noteiktos mērķus. 
Komisijai kopā ar dalībvalstīm būtu 
jāpārskata izpilde 2017. un 2019. gadā. 
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 būtu jāspēj apturēt maksājumi 
programmai vai plānošanas perioda beigās 
jāpiemēro finanšu korekcijas, lai nepieļautu 
Savienības budžeta izšķērdīgu un 
neracionālu izmantošanu. Ja šīs korekcijas 
vai apturēšana attiecas uz dalībvalsti, 
kurai jau ir vai kurai draud nopietnas 
grūtības attiecībā uz tās finansiālo 
stabilitāti, šos līdzekļus dalībvalstij var 
darīt pieejamus atsevišķā izaugsmes 
programmā, ko pārvalda Komisija. Tam 
būtu jānotiek, pamatojoties uz 
attiecīgajām programmām, taču ievērojot 
prioritātes, kas nodrošina vislielāko 
ekonomisko efektivitāti. Šā mehānisma 
mērķis ir nepieļaut, ka jau tā ekonomiski 
saspringtā situācija turpina pasliktināties.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 
efektivitāti pamato pareiza ekonomikas 

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 
efektivitāti pamato pareiza ekonomikas 



AD\905587LV.doc 7/50 PE486.188v02-00

LV

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.

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 
vajadzētu būt tiesībām apturēt visus vai 
daļu no maksājumiem un saistībām. 
Lēmumiem par apturēšanu vajadzētu būt
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. Ja 
dalībvalsts ilgāk nekā trīs mēnešus neveic 
atbilstošus pasākumus, Komisija 
apturētos līdzekļus var piešķirt kontrolēti 
un tās pārvaldītas programmas ietvaros. 
Tam būtu jābalstās uz prioritātēm, ar 
kurām pēc iespējas atbalsta izaugsmi, 
piemēram, atbalstot ekonomikas 
infrastruktūru, lai novērstu lielāku 
kaitējumu reģionālajai ekonomikai un 
sociālajai situācijai.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma Komisijai būtu jāpieņem ad 
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hoc lēmums par noteikumiem un 
nosacījumiem attiecībā uz šo programmu, 
proti, pamatojoties uz tiem līdzekļiem, 
kuri iegūstami no struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda korekcijām un izmaksu 
apturēšanas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Finanšu instrumentiem ir arvien 
lielāka vērtība VSS fondu ietekmes 
vairošanā, jo tie spēj apvienot dažādu veidu 
valsts un privātos resursus, lai atbalstītu 
valsts politikas mērķus, un atjaunojami 
finansēšanas veidi padara šādu atbalstu 
ilgtspējīgāku ilgtermiņā.

(22) Finanšu instrumentiem ir arvien 
lielāka vērtība VSS fondu ietekmes 
vairošanā, jo tie spēj apvienot dažādu veidu 
valsts un privātos resursus, lai atbalstītu 
valsts politikas mērķus, un atjaunojami 
finansēšanas veidi padara šādu atbalstu 
ilgtspējīgāku ilgtermiņā un ļauj sasniegt 
plašāku iespējamo saņēmēju loku.

Pamatojums

Lai labāk paskaidrotu attiecīgo koncepciju.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ir jāparedz īpaši noteikumi par 
summām, ko slēgšanas laikā var atzīt par 
attiecināmajiem izdevumiem, lai 
nodrošinātu, ka šādas summas, tostarp 
pārvaldības izmaksas un maksa, kas tiek 
iemaksāta finanšu instrumentos no VSS 
fondiem, tiek efektīvi izmantotas 
ieguldījumiem un maksājumiem galīgajiem 
saņēmējiem. Ir arī jāparedz īpaši noteikumi 
par to resursu atkārtotu izmantošanu, kuri 
attiecināmi uz atbalstu no VSS fondiem, 
tostarp pēc programmu slēgšanas mantoto 

(27) Ir jāparedz īpaši noteikumi par 
summām, ko slēgšanas laikā var atzīt par 
attiecināmajiem izdevumiem, lai 
nodrošinātu, ka šādas summas, tostarp 
pārvaldības izmaksas un maksa, kas tiek 
iemaksāta finanšu instrumentos no VSS 
fondiem, tiek efektīvi izmantotas 
ieguldījumiem un maksājumiem galīgajiem 
saņēmējiem. Ir arī jāparedz īpaši noteikumi 
par to resursu atkārtotu izmantošanu, kuri 
attiecināmi uz atbalstu no VSS fondiem, 
tostarp pēc programmu slēgšanas mantoto 



AD\905587LV.doc 9/50 PE486.188v02-00

LV

līdzekļu izmantošanu. līdzekļu izmantošanu. Šie no VSS atpakaļ 
saņemtie un pārpalikušie līdzekļi kopā ar 
citiem pieejamiem līdzekļiem, piemēram, 
no finanšu korekcijām, būtu jāpiešķir tām 
dalībvalstīm, kurām ir ievērojamas 
grūtības saistībā ar finansiālo stabilitāti, 
darot to Komisijas pārvaldībā un ņemot 
vērā tās prioritātes, kuras visvairāk 
veicina izaugsmi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Novērtējot lielus projektus, 
Komisijai būtu jāsaņem visa vajadzīgā 
informācija, lai apsvērtu, vai fondu 
finansiālais ieguldījums neradīs 
ievērojamu darba vietu zudumu 
pašreizējās Eiropas Savienības ražošanas 
vietās, lai nodrošinātu, ka ar Kopienas 
finansējumu netiek atbalstīta ražošanas 
pārvietošana Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
41.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41b) Attiecībā uz tiešajām subsīdijām 
uzņēmumiem aicina ņemt vērā, ka 
kohēzijas politikas finansējumu drīzāk 
saņem uzņēmumi, kas jau ir pieņēmuši 
lēmumu par ražotnes atvēršanu kādā 
vietā, nevis ar to tiek veicināta šādu 
lēmumu pieņemšana (jo īpaši tas attiecas 
uz lieliem uzņēmumiem), un tāpēc aicina 
lielo privāto uzņēmumu veicināšanā 
vairāk nekā līdz šim pievērsties 
ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, vai 
arī vairāk to sniegt netieši, proti, 
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nodrošinot finansējumu infrastruktūrai.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
41.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41c) Turklāt aicina struktūrfondu 
vispārējā regulējumā paredzēt skaidrus 
nosacījumus, ar ko nepieļauj ES 
finansējuma izmantošanu ražošanas 
pārvietošanai uz citu vietu Savienībā, un 
līdz 10 miljoniem pazemina pārskatīšanas 
slieksni saistībā ar pārvietošanas 
ieguldījumiem, turklāt izslēdzot lielus 
uzņēmumus no tiešajām subsīdijām un 
ierobežojot darbību ilgumu līdz 
10 gadiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
86.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86a) Tādu dalībvalstu gadījumā, kuras 
jau atrodas grūtā finansiālā situācijā vai 
kurām tā draud, un kurām jau sniedz 
atbalsta pasākumus atbilstoši 22. panta 
1. punktam, Komisija pēc pieprasījuma 
var sniegt dalībvalstij koriģētos un/vai 
atgūtos līdzekļus un/vai procentu peļņu 
vai citus ienākumus, ja budžetu izpilda 
centralizēti saskaņā ar Regulas (EK, 
EURATOM) Nr. 1605/2002 53.a pantu, 
atsevišķā programmā, kurā uzsvērti 
ieguldījumi izaugsmei, jo īpaši 
ekonomikas infrastruktūras projektos.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
86.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86b) Lai vēl vairāk nepasliktinātu to 
dalībvalstu finansiālo situāciju, kuras jau 
atrodas grūtā finansiālā situācijā vai 
kurām tā draud, Komisijai pēc minēto 
dalībvalstu pieprasījuma un Komisijas 
pārvaldībā pēc iespējas ātrāk būtu jādara 
pieejami atgūtie vai apturētie līdzekļi, 
izmantojot atsevišķu programmu, kas 
konkrēti veicina izaugsmi, piemēram, 
attīstot ekonomikas infrastruktūru.

Grozījums Nr. 15

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 

(87) Darbību revīzijas biežumam vajadzētu 
būt samērīgam ar Savienības atbalsta 
apjomu no fondiem. Jo īpaši veikto revīziju 
skaits būtu jāsamazina, ja kopējie 
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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.

attiecināmie izdevumi par darbību 
nepārsniedz EUR 100 000. Komisijai 
obligāti jāveic to projektu pārbaude, kuru 
apjoms pārsniedz EUR 10 miljonus. 
Tomēr vajadzētu būt iespējai veikt revīzijas 
jebkurā laikā, ja ir pazīmes, kas liecina par 
neatbilstību, ražošanas pārvietošanu vai 
krāpšanu, vai kā daļu no revīzijas atlases 
pēc pabeigtas darbības slēgšanas. Lai 
Komisijas veiktās revīzijas līmenis būtu 
samērīgs ar risku, Komisijai vajadzētu būt
iespējai samazināt revīzijas darbu attiecībā 
uz darbības programmām, kurās nav 
ievērojami pārkāpumi vai gadījumos, kad 
iepriekšējā atbalsta posmā pierādījies, ka
revīzijas iestāde ir uzticama.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijām.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
Otrā 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 īstenotu Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei, ņemot vērā attiecīgās Integrētās 
pamatnostādnes, konkrētajai valstij 
adresētos ieteikumus saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu, attiecīgos Padomes 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, pamatojoties 
uz valstu reformu programmām.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
atbalsts no VSS fondiem būtu saderīgs ar 
Savienības politikas virzieniem un 
prioritātēm un papildinātu citus Savienības 
instrumentus, ņemot vērā katras 
dalībvalsts īpašās pazīmes.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Savienības budžeta daļu, kas 
piešķirta VSS fondiem, izpilda pēc dalītas 
pārvaldības principa starp dalībvalstīm un 
Komisiju saskaņā ar Finanšu regulas 
53. panta b) punktu, izņemot KF summu, 
kas pārnesta uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, kurš minēts 
84. panta 4. punktā, un novatoriskas 
darbības pēc Komisijas ierosmes saskaņā 
ar ERAF regulas 9. pantu un tehnisko 
palīdzību pēc Komisijas ierosmes.

7. Eiropas Savienības budžeta daļu, kas 
piešķirta VSS fondiem, izpilda pēc dalītas 
pārvaldības principa starp dalībvalstīm un 
Komisiju saskaņā ar Finanšu regulas 
53. panta b) punktu, izņemot KF summu, 
kas pārnesta uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, kurš minēts 
84. panta 4. punktā, un novatoriskas 
darbības pēc Komisijas ierosmes saskaņā 
ar ERAF regulas 9. pantu un tehnisko 
palīdzību pēc Komisijas ierosmes, kā arī 
22. panta 2.a punktā minēto palīdzības 
programmu finansiālās grūtībās 
nonākušajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina VSS 
fondu lietderību un efektivitāti, nodrošinot 
ierosināto mērķu sasniegšanu un veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu, kā arī 
nodrošinot pārredzamību atlases 
procesos, uzsverot nepieciešamību 
pamatojumus publiskot.

Grozījums Nr. 22
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Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz partnerības līgumu un katru 
programmu dalībvalsts saskaņā ar 
4. panta 4. punkta noteikumiem organizē 
partnerību ar attiecīgajām vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī ar šādiem 
partneriem:

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un iespēja saskaņot ģimenes 
dzīvi ar darbu, palielinot sieviešu 
nodarbinātību, un lai programmu 
sagatavošanā, īstenošanā un novērtēšanā 
tiktu nodrošināta dzimumu līdztiesības 
principa integrēšana.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 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 integrētu, ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
„piesārņotājs maksā” un nepieciešamību 
izvairīties no turpmākām ārējām 
izmaksām Eiropas sabiedrībai.

Grozījums Nr. 25
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Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 9. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 9. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura 
rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs;

(4) visās nozarēs atbalstīt pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisijas līmeni, kurā būtu zema to 
piesārņojošo vielu emisija, kurām ir 
vislielākā ietekme;

Pamatojums

Lai attiecinātu piesārņojuma samazināšanu uz visiem piesārņotājiem, ne tikai uz oglekļa 
dioksīdu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 9. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts a(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) palielināt energoefektivitāti visās 
nozarēs, īpaši būvniecības un mājokļu 
nozarē;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 9. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti;

(6) aizsargāt vidi un kultūras mantojumu
un veicināt resursu izmantošanas 
efektivitāti, kā arī to efektīvu pārvaldību, 
pienācīgi iesaistot privāto sektoru;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 9. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) veicināt ilgtspējīgu transportu un 
novērst trūkumus galvenajās tīkla
infrastruktūrās;

(7) veicināt jauktu ilgtspējīgu transportu 
un mobilitāti, koncentrējoties uz trūkumu 
novēršanu un pilnveidojot trūkstošos 
pārrobežu savienojumus ilgtspējīgās un 
jauktās transporta infrastruktūrās;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

(8) palielināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

(10) ieguldīt veselībā, izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;



PE486.188v02-00 18/50 AD\905587LV.doc

LV

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

(11) uzlabot institucionālās spējas un valsts 
pārvaldes efektivitāti un sniegt 
stratēģiskas pamatnostādnes par 
teritoriālo attīstību saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” visos pārvaldes līmeņos, 
izmantojot ES Teritoriālās attīstības 
programmu.

Pamatojums

Ar tehnisko palīdzību vajadzētu sekmēt arī stratēģisku augšupēju iesaistīšanos. Teritoriālās 
attīstības programma 2020. gadam, ko dalībvalstis apstiprināja 2011. gadā, sniedz ļoti 
noderīgus ieteikumus attiecībā uz ES teritoriālo attīstību.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) palielināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars pārvērš katrā VSS 
regulā noteiktos Savienības stratēģijas 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei uzdevumus, ieguldījumu 
prioritātes un mērķus VSS fondu 
galvenajās darbībās.
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Stratēģija ir jāizstrādā dialogā ar 
dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par 
ES reģionālās politikas īstenošanu, lai 
nodrošinātu vienotu un kopēju pieeju.

Pamatojums

Vienotajam stratēģiskajam satvaram darbības līmenī jāpārvērš tikai tie mērķi un ieguldījumu 
prioritātes, kuras noteiktas pamatdokumentā. 

Ir ieteicams uzturēt pastāvīgu dialogu ar attiecīgajām struktūrām, kuras ir atbildīgas par 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 11. pants – 1. punkts – 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 un 
saskaņā ar katra VSS fonda ieguldījumu 
prioritātēm — galvenās darbības, kas 
jāatbalsta katram VSS fondam; 

Pamatojums

Vienotajam stratēģiskajam satvaram darbības līmenī jāpārvērš tikai tie mērķi un ieguldījumu 
prioritātes, kuras noteiktas pamatdokumentā.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 11. pants – 1. punkts – 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 stratēģijas un 
jūras baseinu un upju stratēģijas vai 
sinerģiju;

Grozījums Nr. 37
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Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
katrai valstij īpašiem ieteikumiem saskaņā 
ar Līguma 121. panta 2. punktu un 
attiecīgajiem Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu.

(f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
katrai attiecīgajai valstij īpašiem 
ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un attiecīgajiem Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, pamatojoties 
uz valstu reformu programmām.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vienotais stratēģiskais satvars sniegts šīs 
regulas pielikumā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija pēc 
likumdevēja pieprasījuma var tam nosūtīt 
ierosināto grozījumu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Katra dalībvalsts ar Komisijas atbalstu un 
līdzdalību līdz 2013. gada 30. septembrim
sagatavo partnerības līgumu par laikposmu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 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 atbilstoši 4. panta 
4. punkta noteikumiem dalībvalstis 
izstrādā sadarbībā ar 5. pantā minētajiem 
partneriem.  Partnerības līgumu sagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ir svarīgi izprast, kāds atbalsts reģionālā līmenī tiek piešķirts tematiskajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – v punkts

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 
makroreģionālas stratēģijas un jūras 
baseinu un upju stratēģijas un esošo 
sinerģiju;
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Grozījums Nr. 46

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

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,
struktūras un iestādes, kas nodrošina 
koordināciju starp VSS fondiem un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB; 
attiecībā uz koordināciju ar citiem 
Savienības finansējuma instrumentiem 
jānorāda struktūras, kas nodrošina 
dažādo instrumentu stratēģisko prioritāšu 
noteikšanu. Šādām struktūrām arī 
jācenšas novērst darbību dublēšanos, 
noteikt jomas, kurās nepieciešams papildu 
finansiālais atbalsts, un sniegt saskaņotas 
un racionalizētas finansēšanas iespējas 
saņēmējiem;

Pamatojums

Šo grozījumu rosināja skaidrojums Komisijas dienestu darba dokumentā (SWD (2012) 
61 galīgā redakcija) par to, kā vajadzētu darboties saskaņošanai ar citiem Savienības finanšu 
palīdzības instrumentiem. Šie elementi jānorāda pamatdokumentā, jo tie ir svarīgi 
struktūrfondu veiksmīgai īstenošanai.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā īpašās 
vajadzības reģionos, kuru ģeogrāfiskos 
apgabalus visvairāk ietekmē nabadzība, 
vai reģionos, kuri saskaras ar 
demogrāfiskajām problēmām, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot indikatīvu 
finanšu sadalījumu par attiecīgajiem VSS 
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fondiem;

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) integrētu stratēģiju reģionu 
infrastruktūras attīstībai, īpaši attiecībā uz 
VSS fondu, Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta un TEN fondu 
integrētu izmantošanu, jo īpaši ievērojot 
pārrobežu savienojumus un reģionālos 
savienojumus ar starpvalstu transporta 
asīm;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) to starpposma mērķu un gala mērķu 
konsolidētu tabulu, kuri noteikti 
programmās attiecībā uz izpildi, kas minēta 
19. panta 1. punktā, kopā ar metodoloģiju 
un mehānismu, lai nodrošinātu saskaņotību 
starp programmām un VSS fondiem;

i) to izmērāmo kvalitatīvo un kvantitatīvo 
starpposma mērķu un gala mērķu 
konsolidētu tabulu, kuri noteikti 
programmās attiecībā uz izpildi, kas minēta 
19. panta 1. punktā, kopā ar metodoloģiju 
un mehānismu, lai nodrošinātu saskaņotību 
starp programmām un VSS fondiem;

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē partnerības līguma 
atbilstību šai regulai, vienotajam 
stratēģiskajam satvaram un attiecīgajai 
valstij adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, ņemot vērā 
programmu ex ante izvērtējumus, un 
sagatavo savus apsvērumus trīs mēnešu 
laikā no partnerības līguma iesniegšanas 
dienas. Dalībvalsts iesniedz visu vajadzīgo 
papildinformāciju un vajadzības gadījumā 
pārskata partnerības līgumu.

1. Komisija novērtē partnerības līguma 
atbilstību šai regulai, vienotajam 
stratēģiskajam satvaram un konkrētajiem
attiecīgajai valstij adresētajiem 
ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu, pamatojoties uz valstu reformu 
programmām un ņemot vērā programmu 
ex ante izvērtējumus, un sagatavo savus 
apsvērumus trīs mēnešu laikā no 
partnerības līguma iesniegšanas dienas. 
Dalībvalsts iesniedz visu vajadzīgo 
papildinformāciju un vajadzības gadījumā 
pārskata partnerības līgumu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
Otrā 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 līgumu 
pieņem ne vēlāk kā četrus mēnešus no 
dienas, kad to iesniegusi dalībvalsts, un ja
ņemti vērā Komisijas sagatavotie 
apsvērumi. Attiecīgā dalībvalsts un 
Komisija sadarbojas, lai pēc iespējas ātrāk 
pieņemtu partnerības līgumu. Jebkurā 
gadījumā maksimālais laikposms 
partnerības līguma apstiprināšanai 
nepārsniedz sešus mēnešus no dienas, kad 
tas nosūtīts dalībvalstij. Partnerības līgums 
nestājas spēkā līdz 2014. gada 1. janvārim.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem, 
līdz tiks apmierinoši pabeigtas darbības 
ex ante nosacījumu izpildei. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus. 

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem 
(attiecībā uz līdzekļiem nozarei, kurai 
izvirzīti nosacījumi), līdz tiks apmierinoši 
pabeigtas darbības ex ante nosacījumu 
izpildei. Darbību neveikšana, lai izpildītu 
ex ante nosacījumus līdz programmā 
noteiktajam termiņam, ir pamatots iemesls, 
lai Komisija apturētu maksājumus. 
Attiecībā uz dalībvalstīm, kuras jau 
atrodas finansiālās grūtībās vai kurām tās 
draud, piemēro 22. panta 2.a punkta 
noteikumus (pieteikums izveidot īpašu 
programmu, ko pārvalda Komisija).

Pamatojums

Partnerības līgumā būtu precīzi jāapraksta, kā atbildība par īstenošanas mehānismu tiek 
sadalīta starp Komisiju, dalībvalsti un vadošo iestādi.  

Tā kā nosacījumos paredzēta arī sodu sistēma, tie ir cieši jāsaista ar kohēzijas politikas 
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īstenošanu un darbības programmu mērķiem.  ES līmenī paredzētajos nosacījumos varētu 
neņemt vērā citus mainīgos lielumus, kas saistīti ar konkrētiem vietējiem vai reģionāliem 
apstākļiem, kas ir būtiski darbību veiksmīgai īstenošanai.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 18. pants – 1. punkts

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.

svītrots

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
Otrā 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. Starpposma pārskatā izvērtē 
programmu starpposma mērķu sasniegšanu 
prioritāšu līmenī, pamatojoties uz 
informāciju un novērtējumiem, kas ietverti 
progresa ziņojumos, kurus dalībvalstis 
iesniegušas 2017. un 2019. gadā.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pants svītrots

Grozījums Nr. 58
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Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 21. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Lai stabilizētu ekonomikas stāvokli un 
izvairītos no postošiem finansiāliem 
zaudējumiem, dalībvalstis, kuras atbilst 
kādai no 22. panta 1. punkta a), b) vai c) 
apakšpunktā minētajām prasībām, aicina 
Komisiju ar īstenošanas aktu uzsākt īpašu 
programmu atbilstoši 53.a pantam 
Padomes Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam1 (centralizēta budžeta izpilde), 
kura nodrošina, ka attiecīgās dalībvalsts 
apturētie un/vai atgūtie maksājumi pēc 
iespējas ātri ļauj sasniegt šīs regulas 
21. panta 4. punktā minētos mērķus ― 
maksimāli palielināt pieejamo līdzekļu 
ietekmi uz izaugsmi un konkurētspēju; 
_________
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai stabilizētu ekonomikas stāvokli un 
izvairītos no postošiem finansiāliem 
zaudējumiem, dalībvalstis, kuras atbilst 
kādai no 22. panta 1. punkta a), b) vai c) 
apakšpunktā minētajām prasībām, aicina 
Komisiju ar īstenošanas aktu uzsākt īpašu 
programmu atbilstoši 53.a pantam 
Padomes Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam1 (centralizēta budžeta izpilde), 
kura nodrošina, ka attiecīgās dalībvalsts 
apturētie un/vai atgūtie maksājumi pēc 
iespējas ātri ļauj sasniegt šīs regulas 
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21. panta 4. punktā minētos mērķus ― 
maksimāli palielināt pieejamo līdzekļu 
ietekmi uz izaugsmi un konkurētspēju;
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 28. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam 
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību;

(b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam 
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību;
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grupu veidošanā ievēro dzimumu 
līdztiesības principu;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 37. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kuras ir grūtā finansiālā 
situācijā un atbilst vienam no 22. panta 
1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
vajadzības gadījumā ar Komisijas atbalstu 
iegulda procentu ieņēmumus vai citus 
ieņēmumus, lai iespējami vairāk veicinātu 
izaugsmi un konkurētspēju, it īpaši 
infrastruktūras projektos, kas rada 
ieguvumu tautsaimniecībai.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 38. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) infrastruktūras projektiem.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 38. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kuras ir grūtā finansiālā 
situācijā un atbilst vienam no 22. panta 
1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
vajadzības gadījumā ar Komisijas atbalstu 
izmanto šā panta pirmajos divos punktos 
minētos līdzekļus, lai iespējami vairāk 
veicinātu izaugsmi un konkurētspēju, it 
īpaši infrastruktūras projektiem, kas rada 
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ieguvumu tautsaimniecībai.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras ir grūtā finansiālā 
situācijā un atbilst 22. panta 1. punktā 
minētajiem nosacījumiem, vajadzības 
gadījumā ar Komisijas atbalstu iegulda šā 
panta pirmajos divos punktos minētos 
līdzekļus, lai pēc iespējas vairāk veicinātu 
izaugsmi un konkurētspēju, it īpaši 
infrastruktūras projektos, kas rada 
ieguvumu tautsaimniecībai.

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Uzraudzības komitejas sastāvā ir vadošās 
iestādes starpniekinstitūciju, un partneru 
pārstāvji. Katram uzraudzības komitejas 
loceklim ir balsstiesības. Komitejas 
veidošanā ievēro dzimumu līdztiesības 
principu.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 44. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada un 
starpposma ziņojumus par līdzekļu 
izmantošanas veidu un to, kā tiek 
sasniegti Savienības stratēģiskie mērķi 
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par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu katras programmas 
struktūras kvalitāti, dalībvalstis veic 
ex ante izvērtēšanu.

1. Lai uzlabotu katras programmas 
struktūras kvalitāti, dalībvalstis sadarbībā 
ar Komisiju un tās vadībā veic ex ante 
izvērtēšanu.

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu atbilstību 
vienotajam stratēģiskajam satvaram, 
partnerības līgumam un attiecīgajai valstij 
adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu;

(d) izvēlēto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu atbilstību 
vienotajam stratēģiskajam satvaram, 
partnerības līgumam un konkrētajiem
attiecīgajai valstij adresētajiem 
ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu, pamatojoties uz valstu reformu 
programmām;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ex post izvērtēšanu veic Komisija vai
dalībvalstis, cieši sadarbojoties. Ex post 
izvērtēšanā pārbauda VSS fondu 
efektivitāti un lietderību un to ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 

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

iekļaujošas izaugsmes stratēģijā saskaņā ar 
īpašajos fondu noteikumos paredzētajām 
prasībām. Ex post izvērtēšanu pabeidz līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 51. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Komisijas ierosmes vai Komisijas 
vārdā VSS fondi var atbalstīt 
sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvās un tehniskās palīdzības, 
izvērtēšanas, revīzijas un kontroles 
pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas 
īstenošanai.

Pēc Komisijas ierosmes vai Komisijas 
vārdā, vai pēc dalībvalsts pieprasījuma, 
kad saņemts Komisijas apstiprinājums, 
VSS fondi var atbalstīt sagatavošanas, 
uzraudzības, administratīvās un tehniskās 
palīdzības, izvērtēšanas, revīzijas un 
kontroles pasākumus, kas vajadzīgi šīs 
regulas īstenošanai.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 51. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasākumus, kas saistīti ar analīzi par 
svarīgiem īstenojamiem projektiem citās 
Kopienas programmās, piemēram, 
Pētniecības un attīstības 
pamatprogrammā, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentā 
vai Konkurētspējas un inovāciju 
programmā, kā arī projektu 
priekšlikumus šīm programmām, kas ir 
novērtēti pozitīvi, bet nav saņēmuši 
Kopienas finansējumu budžeta 
ierobežojumu dēļ;

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 61. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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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, 
atmaksā no VSS fondiem saņemto atbalstu, 
ja desmit gadu laikā no galīgā maksājuma 
piešķiršanas atbalsta saņēmējam vai —
attiecīgā gadījumā — laikposmā, kas 
paredzēts valsts atbalsta noteikumos, 
notiek:

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 65. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija un ikviena dalībvalsts ir 
kopīgi atbildīgas par izvirzīto mērķu 
sasniegšanu un līdzekļu pareizu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 77. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts grūtā finansiālā 
situācijā atbilst vienam no 22. panta 
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1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
Komisija, pēc pieprasījuma un izmantojot 
īstenošanas aktus, izstrādā atsevišķu 
programmu, kas jāīsteno centralizēti 
saskaņā ar Padomes Regulas 
Nr. 1605/2002 53.a pantu, lai apkopotu 
līdzekļus, kas ir apturēti un/vai atgūti, un 
ieņēmumus no nodokļiem vai 
neizmantotos attiecīgo dalībvalstu 
līdzekļus, un pēc iespējas lietderīgāk tos 
izmantotu izaugsmes un tautsaimniecības 
snieguma veicināšanai, it īpaši ar 
infrastruktūras projektiem, kas rada 
ieguvumu tautsaimniecībai.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
Otrā daļa – 80. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4 a. Ja dalībvalstis, kuras ir finansiālās 
grūtībās, atbilst vienam no 22. panta 
1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
atcelto finansējumu iegulda saskaņā ar 
programmu, kas izveidota ar īstenošanas 
aktu un ko Komisija īstenojusi saskaņā ar 
Padomes Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 53.a pantu tā, lai par 
prioritāti izvirzītu pēc iespējas lielāku 
izaugsmi un ekonomikas attīstību, un 
īpaši iegulda infrastruktūras projektos, 
kas rada ieguvumu tautsaimniecībai, lai 
tādējādi novērstu turpmāku kaitējumu 
reģionu ekonomikai.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 82. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazāk attīstīti reģioni, kuri šajā 
kategorijā saņēmuši atbalstu vairāk nekā 
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divos atbalsta posmos un, neraugoties uz 
maksimālo atbalstu, nav spējuši panākt 
būtiskus uzlabojumus savā ekonomiskajā, 
sociālajā un vides situācijā, nākamajā 
periodā tiek ieskaitīti kategorijā ar lielāku 
valsts līdzfinansējumu.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
Trešā 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 % — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) 21,19 % (t. i., kopā 
EUR 68 710 486 782) — dalībvalstīm, ko 
atbalsta Kohēzijas fonds;

(d) 21,19 % — dalībvalstīm, ko atbalsta 
Kohēzijas fonds;

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) 0,29 % (t. i., kopā EUR 925 680 000)
kā papildu finansējums Līguma 349. pantā 
noteiktajiem tālākajiem reģioniem un 
NUTS 2. līmeņa reģioniem, kas atbilst 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.

(e) 0,29 % kā papildu finansējums Līguma 
349. pantā noteiktajiem tālākajiem 
reģioniem un NUTS 2. līmeņa reģioniem, 
kas atbilst Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.
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Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–25 valstīs 
šajā atskaites periodā, bet kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES 27 valstīs, saņem 
piešķīrumu no struktūrfondiem, kas ir 
vismaz divas trešdaļas no šo reģionu 
2007.–2013. gada piešķīruma.

Visi reģioni, kuri saskaņā ar 
konverģences mērķi ir saņēmuši atbalstu 
laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam un
kuros IKP uz vienu iedzīvotāju ir vairāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES 27 valstīs, 
saņem piešķīrumu no struktūrfondiem, kas 
ir vismaz divas trešdaļas no šo reģionu 
2007.–2013. gada piešķīruma.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 84. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai mazinātu atšķirības vidējos atbalsta 
intensitātes apjomos uz vienu iedzīvotāju, 
kas var rasties atsevišķām dalībvalstīm 
salīdzinājumā ar laikposmu no 2007. līdz 
2013. gadam, šādu likmi ievieš 
finansējuma piešķiršanai laikposmā no 
2014. līdz 2020. gadam vismaz tādā 
līmenī, kāda tā bija laikposmā no 
2007. līdz 2013. gadam, pamatojoties uz 
Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1083/2006 II pielikumā izklāstīto 
aprēķināšanas metodi. Maksimālo likmi 
samazina, ņemot vērā, ka uz 
zivsaimniecības un lauku attīstības 
fondiem attiecas izņēmums.

Pamatojums

Vienreizējas piešķīruma maksimālās likmes noteikšana 2,5 % apmērā nenodrošina iespēju 
elastīgi atspoguļot dalībvalstu starpā pastāvošās atšķirības attiecībā uz fondu apgūšanas 
līmeni un attīstības līmeni, un tādēļ tā negatīvi ietekmētu mazos un mazāk attīstītos reģionus, 
kuru tautsaimniecība ir ievērojami cietusi finanšu un ekonomikas krīzes dēļ laikposmā no 
2008. līdz 2010. gadam.
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Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 85

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

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

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 84. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
partnerības līgumi un darbības 
programmas nodrošina efektīvus un 
iedarbīgus līdzekļus struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda resursu savstarpējai
savienošanai un to savienošanai ar 
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Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un TEN regulām.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
Trešā 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 20. pantu.

svītrots

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 84. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Mērķim „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 3,48 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004).

8. Mērķim „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 7 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, parasti nav 
pārnesamas starp katru no šīm reģionu 
kategorijām.
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Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
Trešā 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 30 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vajadzību identifikāciju, izklāstot 
problēmas, kas norādītas attiecīgajai valstij 
adresētajos ieteikumos saskaņā ar 
121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, un ņemot 
vērā integrētās pamatnostādnes un valsts 
un reģionālās īpatnības;

i) vajadzību identifikāciju, izklāstot 
problēmas, kas norādītas attiecīgajai valstij 
adresētajos ieteikumos saskaņā ar 
121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, pamatojoties 
uz valstu reformu programmām, un ņemot 
vērā integrētās pamatnostādnes un valsts 
un reģionālās īpatnības;

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

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 fondiem, ELFLA un EJZF, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
un citiem Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB;



AD\905587LV.doc 41/50 PE486.188v02-00

LV

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – via punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) norādes par teritorijām, kurās tiks 
sniegts atbalsts pārrobežu infrastruktūras 
tīkliem un/vai reģionāliem 
savienojumiem;

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 87. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
resursu plānoto savienošanu ar citiem 
finanšu instrumentiem, it īpaši ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu;

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
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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;

lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, uz 
ekosistēmu pamatotu klimata pārmaiņu 
seku mazināšanu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, izturību pret katastrofām, riska 
novēršanu un pārvaldību;

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) aprakstu par tās ieguldījumu 
infrastruktūras attīstībā;

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 88. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 99

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nepieciešamību pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu 
sekas, kā arī resursu efektivitāti, 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un 
izturību pret katastrofām;

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 92. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē lielo projektu, 
pamatojoties uz 91. pantā minēto 
informāciju, lai noskaidrotu, vai 
ierosinātais atbalsts no fondiem ir 
pamatots.

1. Komisija novērtē lielo projektu, 
pamatojoties uz 91. pantā minēto 
informāciju, lai noskaidrotu, vai 
ierosinātais atbalsts no fondiem ir 
pamatots. Lēmuma pieņemšanas 
procedūrai jābūt pārredzamai.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 92. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Novērtējot lielus projektus, Komisija 
apsver, vai fondu finansiālais ieguldījums 
neradīs ievērojamu darba vietu zudumu 
pašreizējās Eiropas Savienības ražošanas 
vietās, lai nodrošinātu, ka ar Kopienas 
finansējumu netiek atbalstīta ražošanas 
pārvietošana Savienībā.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 97. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par tās sastāvu lemj dalībvalsts, vienojoties 
ar vadošo iestādi un ievērojot partnerības 

Par tās sastāvu lemj dalībvalsts, vienojoties 
ar vadošo iestādi, ievērojot partnerības 
principu un veicinot dzimumu līdztiesību 
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principu. tās sastāvā.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f a) iesaka Komisijai izvērtēt iespēju 
izveidot Eiropas kopējo fondu, ko finansē 
no struktūrfondiem, lai veicinātu kopīgus 
Eiropas mēroga pētījumus;

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
Trešā 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 %.
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Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 110. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķu prioritāro virzienu ar 
līdzfinansējuma likmi līdz 80 % var 
izveidot 9. panta 1. punktā minētajam 
tematiskajam mērķim, izveidojot to 
Savienības vai starpreģionu līmenī un to 
tieši vai netieši pārvaldot Komisijai.

Pamatojums

Ar šo grozījumu reģioniem tiek sniegta iespēja brīvprātīgi veikt ieguldījumus un iesaistīties 
pētniecības un attīstības sadarbības projektos, taču ar centralizētu un saskaņotu atlases 
procedūru, īstenošanu un pārvaldības pieeju. To ierosināja gan Eiropas Pētniecības telpas 
komiteja (ERAC), gan vairāki EP deputāti jaunākajos ziņojumos.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 111. pants – 1. punkts – 4 apakšpunkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) mazapdzīvoti (mazāk par 
50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru) un 
ļoti mazapdzīvoti (mazāk par 
8 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru) 
apvidi.

(c) mazapdzīvoti (mazāk par 
125 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru) un 
ļoti mazapdzīvoti (mazāk par 
8 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru) 
apvidi ar ilgstoši negatīvu migrācijas 
bilanci.

Grozījums Nr. 108

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
šajā punktā minētajiem dalībvalstu 

svītrots
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pienākumiem.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 127. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts grūtā finansiālā situācijā 
atbilst vienam no 22. panta 1. punktā 
minētajiem nosacījumiem, Komisija, pēc 
pieprasījuma un izmantojot īstenošanas 
aktus, izstrādā atsevišķu programmu, kas 
jāīsteno centralizēti saskaņā ar Padomes 
Regulas Nr. 1605/2002 53.a pantu, lai 
apkopotu līdzekļus, kas ir apturēti un/vai 
atgūti, un ieņēmumus no nodokļiem vai 
neizmantotos attiecīgo dalībvalstu 
līdzekļus, un pēc iespējas lietderīgāk tos 
izmantotu izaugsmes veicināšanai, it īpaši 
ar infrastruktūras projektiem, kas rada 
ieguvumu tautsaimniecībai.

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
Trešā daļa – 137. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja dalībvalsts grūtā finansiālā 
situācijā atbilst vienam no 22. panta 
1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
Komisija, pēc pieprasījuma un izmantojot 
īstenošanas aktus, izstrādā atsevišķu 
programmu, kas jāīsteno centralizēti 
saskaņā ar Padomes Regulas 
Nr. 1605/2002 53.a pantu, lai apkopotu 
līdzekļus, kas ir apturēti un/vai atgūti, un 
ieņēmumus no nodokļiem vai 
neizmantotos attiecīgo dalībvalstu 
līdzekļus, un pēc iespējas lietderīgāk tos 
izmantotu izaugsmes veicināšanai, it īpaši 
ar infrastruktūras projektiem, kas rada 
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ieguvumu tautsaimniecībai.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
Ceturtā daļa – 143. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Fondu koordinācijas 
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisijai palīdz Fondu koordinācijas 
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
Komitejas veidošanā ievēro dzimumu 
līdztiesības principu.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3 apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- atbilstīgi 7. un 8. pantā minētajiem 
principiem.

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 1 apakšpunkts – trešā sleja „Izpildes kritēriji”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ir ieviesta valsts vai reģionāla pētniecības 
un inovācijas stratēģija pārdomātai 
specializācijai:

– Ir ieviesta valsts vai reģionāla pētniecības 
un inovācijas stratēģija pārdomātai 
specializācijai:

– kas izstrādāta ciešā sadarbībā ar 
ieinteresētajām personām reģionā;

– kuras pamatā ir SWOT analīze, lai 
koncentrētu resursus uz ierobežotu 
pētniecības un inovācijas prioritāšu 
kopumu;

– kuras pamatā ir SWOT analīze, lai 
koncentrētu resursus uz ierobežotu 
pētniecības un inovācijas prioritāšu 
kopumu, turklāt ņemot vērā iepriekšējās 
pieredzes novērtējumu, ja tāda ir 
pieejama;

– kurā ir izklāstīti pasākumi privātu – kurā ir izklāstīti pasākumi privātu 
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pētniecības ieguldījumu veicināšanai; pētniecības ieguldījumu veicināšanai;
– kurā izklāstīta iespējamā sinerģija ar 
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
programmu „Apvārsnis 2020”;

– paredz uzraudzības un pārskatīšanas 
sistēmu.

– kura paredz uzraudzības un pārskatīšanas 
sistēmu, kas ļauj elastīgi pielāgot plānu.

– Dalībvalsts ir pieņēmusi satvaru, kurā 
izklāstīti pieejamie budžeta resursi 
pētniecībai un inovācijai.

– Dalībvalsts ir pieņēmusi satvaru, kurā 
izklāstīti pieejamie budžeta resursi 
pētniecībai un inovācijai, kā arī minētas 
programmas un norādīti svarīgākie 
ieguldījumi saistībā ar ES prioritātēm.

– Dalībvalsts ir pieņēmusi daudzgadu 
plānu ar ES prioritātēm saistīto 
ieguldījumu iekļaušanai budžetā un 
prioritāšu noteikšanai (Eiropas pētniecības 
infrastruktūru stratēģiskais forums —
ESFRI).

– Dalībvalsts ir pieņēmusi daudzgadu 
plānu ar ES prioritātēm saistīto 
ieguldījumu iekļaušanai budžetā un 
prioritāšu noteikšanai (Eiropas pētniecības 
infrastruktūru stratēģiskais forums —
ESFRI).

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 2. punkts – otrā sleja „Ex ante nosacījums” – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Nākamās paaudzes piekļuves (NPP) 
infrastruktūra: ir izstrādāti valsts NPP 
plāni, kuros ņemtas vērā reģionālās 
darbības, kas veiktas, lai sasniegtu ES 
mērķus attiecībā uz piekļuvi ātrgaitas 
internetam, galveno uzmanību pievēršot 
jomām, kurās tirgus nenodrošina atvērtu 
infrastruktūru par pieejamu cenu un 
atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar ES 
konkurences un valsts atbalsta 
noteikumiem, un kuri paredz 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām 
pieejamus pakalpojumus.

2.2. Nākamās paaudzes piekļuves (NPP) 
infrastruktūra: ir izstrādāti valsts un/vai 
reģionāli NPP plāni, kuros ņemtas vērā 
reģionālās darbības, kas veiktas, lai 
sasniegtu ES mērķus attiecībā uz piekļuvi 
ātrgaitas internetam un sekmētu 
teritoriālo kohēziju, galveno uzmanību 
pievēršot jomām, kurās tirgus nenodrošina 
atvērtu infrastruktūru par pieejamu cenu 
un atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar ES 
konkurences un valsts atbalsta 
noteikumiem, un kuri paredz 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām 
pieejamus pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 2. punkts – trešā sleja „Izpildes kritēriji” – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ir izstrādāts NPP plāns, ka paredz: – Ir izstrādāts valsts un/vai reģionāls NPP 
plāns, kas paredz:

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2.1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vadošā iestāde informācijas un 
publicitātes pasākumos saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi 
iesaista šādas struktūras:

3. Vadošā iestāde informācijas un 
publicitātes pasākumos saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi 
iesaista vismaz vienu no turpmāk 
minētajām struktūrām:

Pamatojums
Šajā jautājumā nepieciešams zināms elastīgums, lai iesaistītu katram darbības veidam vai 
projektam vispiemērotākās struktūras, attiecībā uz kurām jāveic informācijas un publicitātes 
pasākumi.
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