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Grozījums 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, jo 
īpaši lauku apvidos, apvidos, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, kā arī 
reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība. 
Līguma 175. pants nosaka, ka Savienība šo 
mērķu sasniegšanu atbalsta ar darbībām, ko 
tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, jo 
īpaši lauku apvidos, apvidos, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, kā arī 
reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
piemēram, ziemeļu attālākajos reģionos, 
kuros ir zems apdzīvotības blīvums, kā arī 
salās, pierobežu un kalnu reģionos. 
Turklāt, lai maksimāli palielinātu fondu 
efektivitāti, ja tie tiek izmantoti, ir jāņem 
vērā vismazāk attīstītās pilsētu teritorijas 
un attālākās pierobežu pilsētas. Līguma 
175. pants nosaka, ka Savienība šo mērķu 
sasniegšanu atbalsta ar darbībām, ko tā 
veic, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības 
virzības un garantiju fonda Virzības 
nodaļu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Investīciju banku un citus instrumentus.

Or. es

Pamatojums

Turklāt ir jāņem vērā 174. pantā noteiktie reģioni, vismazāk attīstītās pilsētu teritorijas, 
mazattīstīti lauku apvidi un attālākās pierobežu pilsētas.

Grozījums 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, jo 
īpaši lauku apvidos, apvidos, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, kā arī 
reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība. 
Līguma 175. pants nosaka, ka Savienība šo 
mērķu sasniegšanu atbalsta ar darbībām, ko 
tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, 
īpaša vērība jāveltī lauku apvidiem, 
apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, 
ziemeļu attālākajiem reģioniem, kuros ir 
zems apdzīvotības blīvums, kā arī salām, 
pārrobežu un kalnu reģioniem. Līguma 
175. pants nosaka, ka Savienība šo mērķu 
sasniegšanu atbalsta ar darbībām, ko tā 
veic, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības 
virzības un garantiju fonda Virzības 
nodaļu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Investīciju banku un citus instrumentus.

Or. en

Grozījums 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, jo 
īpaši lauku apvidos, apvidos, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, kā arī 
reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība. 

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību. 
Minēto reģionu vidū īpaša uzmanība 
jāpievērš lauku apvidiem, apvidiem, kurus 
skar rūpniecības restrukturizācija, kā arī 
reģioniem, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
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Līguma 175. pants nosaka, ka Savienība šo 
mērķu sasniegšanu atbalsta ar darbībām, ko 
tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
piemēram, ziemeļu attālākajiem 
reģioniem, kuros ir zems apdzīvotības 
blīvums, kā arī salām, pārrobežu un 
kalnu reģioniem. Līguma 175. pants 
nosaka, ka Savienība šo mērķu sasniegšanu 
atbalsta ar darbībām, ko tā veic, izmantojot 
Eiropas Lauksaimniecības virzības un 
garantiju fonda Virzības nodaļu, Eiropas 
Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Investīciju banku 
un citus instrumentus.

Or. en

Grozījums 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu vai salu
atpalicību, jo īpaši lauku apvidos, apvidos, 
kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā 
arī reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība.  
Līguma 175. pants nosaka, ka Savienība šo 
mērķu sasniegšanu atbalsta ar darbībām, ko 
tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību.
Starp attiecīgajiem reģioniem īpaša 
uzmanība jāveltī lauku apvidiem, 
apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, salu 
reģioniem. Līguma 175. pants nosaka, ka 
Savienība šo mērķu sasniegšanu atbalsta ar 
darbībām, ko tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

Or. fr
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Grozījums 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Eiropadomes 2010. gada 
17. jūnija secinājumiem, ar kuriem tika 
pieņemta Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jāīsteno 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes nodrošināšana, vienlaikus 
veicinot saskaņotu Savienības attīstību un 
mazinot reģionālas atšķirības.

(2) Saskaņā ar Eiropadomes 2010. gada 
17. jūnija secinājumiem, ar kuriem tika 
pieņemta Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jāīsteno 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes nodrošināšana, vienlaikus 
veicinot saskaņotu Savienības attīstību un 
mazinot reģionālas atšķirības. Kohēzijas 
politikai ir galvenā nozīme stratēģijas 
„ES 2020” mērķu sasniegšanā, un 
pamatota un autonoma kohēzijas politika 
ir minētās stratēģijas sekmīgas 
īstenošanas priekšnoteikums.

Or. en

Grozījums 175
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Strukturālo fondu plānošanā un 
īstenošanā ir jāievieš Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktā paredzētās 
prioritātes un principi, jo īpaši princips 
„vispirms domāt par mazākajiem”.

Or. en

Grozījums 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Tā kā informācijas dati, kas 
izmantoti kohēzijas fonda klasificēšanā 
un sadalījumā pa reģioniem un 
dalībvalstīm, var neprecīzi norādīt ietekmi 
uz saimniecisko un sociālo jomu 
apstākļos, kurus līdzīgi apliecināja 
ārkārtas krīze, kas satricināja Savienību 
kopš 2008. gada, tāpēc uzskata, ka 
minētos datus ir nepieciešams vai nu 
pārskatīt, vai mainīt, lai pielāgotu tos 
faktiskas konverģences līmenim, kādā 
reģioni un dalībvalstis ir pašreiz, paveicot 
to vēlākais divu gadu laikā pēc perioda 
sākuma.

Or. es

Grozījums 177
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tālākajiem reģioniem būtu jāizmanto 
konkrēti pasākumi un papildu finansējums, 
lai izlīdzinātu atšķirības, kas rodas no 
Līguma 349. panta minētajiem faktoriem.

(5) Tālākajiem reģioniem būtu jāizmanto 
konkrēti pasākumi un papildu finansējums, 
lai izlīdzinātu atšķirības, kas rodas no 
Līguma 349. panta minētajiem faktoriem, 
jo īpaši attiecībā uz to nošķirtību, 
izolētību, mazo lielumu, sarežģītu 
topogrāfiju un klimatu, kā arī 
saimniecisko atkarību no dažiem 
produktiem, kuru pastāvīgums un 
apvienojums nopietni ierobežo to 
saimniecisko un sociālo attīstību.

Or. pt
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Pamatojums

Arī Līguma 349. pantā ir sniegta šāda informācija, un tās īpašā raksturojuma dēļ tā ir arī 
jānosaka vienotajā stratēģiskajā satvarā.

Grozījums 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tālākajiem reģioniem būtu jāizmanto 
konkrēti pasākumi un papildu finansējums, 
lai izlīdzinātu atšķirības, kas rodas no 
Līguma 349. panta minētajiem faktoriem.

(5) Tālākajiem reģioniem būtu jāizmanto 
konkrēti pasākumi un atbilstošs papildu 
finansējums, lai ņemtu vērā sociālās un 
ekonomikas struktūras apstākļus un lai 
izlīdzinātu atšķirības, kas rodas no Līguma 
349. panta minētajiem faktoriem.

Or. es

Pamatojums

Pamatreģionu dabas apstākļus, kā paredzēts saskaņā ar 349. pantu, nosaka virkne pastāvīgu 
dabas apstākļu, kuru pastāvīgums un apvienojums izraisa dažādas grūtības un nopietni 
apdraud šo reģionu attīstību. Minētajiem reģioniem ir jāsaņem finansējums, kas apmēra ziņā 
ir vismaz tāds pats, kāds bija 2007–2013. gada plānošanas periodam.

Grozījums 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tālākajiem reģioniem būtu jāizmanto 
konkrēti pasākumi un papildu finansējums, 
lai izlīdzinātu atšķirības, kas rodas no 
Līguma 349. panta minētajiem faktoriem.

(5) Tālākajiem reģioniem būtu jāizmanto 
konkrēti un efektīvi pasākumi, kā arī
papildu finansējums, lai izlīdzinātu 
atšķirības, kas rodas no Līguma 349. panta 
minētajiem faktoriem.



AM\903190LV.doc 9/169 PE489.656v01-00

LV

Or. fr

Grozījums 180
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Reģioniem, kas sava ģeogrāfiskā 
stāvokļa dēļ saskaras ar īpašām 
problēmām, piemēram, kalnu reģioniem, 
jāsaņem specifiski pasākumi un 
pietiekami finanšu līdzekļi, lai 
kompensētu negatīvo ietekmi, ko rada to 
ģeogrāfiskais stāvoklis;

Or. de

Pamatojums

Kalnu reģioni dabas apstākļu ietekmē saskaras ar īpašām problēmām. Tie ir spiesti cīnīties ar 
daudzveidīgām problēmām, piemēram, iedzīvotāju aizceļošanu un nelabvēlīgāku ekonomisko 
situāciju. Līdz ar to integrētai pieejai struktūrfondu atbalsta ietvaros šeit ir īpaša nozīme.

Grozījums 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

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, tāpat kā vēlētām 
reģionālajām un vietējām iestādēm.  
Minētajiem nosacījumiem būtu jāļauj 
Komisijai gūt pārliecību par to, ka 
dalībvalstis un vēlētas reģionālās un 
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nozīmē, kā to paredz Padomes 2002. gada 
25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 
1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro 
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 
(turpmāk “Finanšu regula”). 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.

vietējās iestādes 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 
(turpmāk “Finanšu regula”) .  Dalībvalstīm, 
vēlētām reģionālajām un vietējām 
kopienām 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.

Or. fr

Grozījums 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

jaunatnes politikas jomā aktīvām 
organizācijām. Īpaša vērība jāveltī 
grupām, kuras iespējams ietekmē 
programmas un kurām ir grūtības 
ietekmēt šādas programmas. 
Sadarbojoties ar partneriem, ir jāievēro 
labā prakse. Katrai dalībvalstij 
jānodrošina atbilstošs tehniskās palīdzības 
līmenis, lai veicinātu viņu iesaistīšanos un 
līdzdalību programmas izstrādes procesa 
visos posmos. Šādas partnerības mērķis ir 
ievērot vairāku līmeņu pārvaldības 
principu, nodrošināt ieinteresēto personu 
plānoto pasākumu īpašumtiesības un ņemt 
vērā attiecīgo dalībnieku pieredzi un 
zinātību. Šā iemesla dēļ partneriem ir 
jāpārstāv dažādi teritoriālie līmeņi 
saskaņā ar dalībvalsts iestāžu struktūru. 
Partneriem jāizraugās savi locekļi un 
jāuzliek tiem par pienākumu pārstāvēt 
partnerus Uzraudzības komitejā.
Komisijai būtu jābūt pilnvarotai pieņemt 
deleģētus aktus, nodrošinot rīcības 
kodeksu, lai nodrošinātu, ka partneri tiek 
konsekventi iesaistīti partnerību līgumu un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

Or. en

Grozījums 183
Peter Simon

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalsts organizē 
partnerību ar kompetento reģionālo, 
vietējo, pilsētu un citu oficiālo iestāžu, 
ekonomisko un sociālo partneru un 
pilsonisko sabiedrību pārstāvošo struktūru 
pārstāvjiem, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalsts organizē 
partnerību, slēdzot partnerības līgumu ar 
kompetentajām reģionālajām, vietējām un 
pilsētu iestādēm. Atbilstīgi to 
institucionālajiem, juridiskajiem un 
finansiālajiem nosacījumiem dalībvalstis 
sadarbojas arī ar ekonomiskajiem un 
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kas darbojas vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanas un diskriminācijas 
novēršanas jomā. Šādas partnerības mērķis 
ir ievērot vairāku līmeņu pārvaldības 
principu, nodrošināt ieinteresēto personu 
personīgo atbildību plānoto pasākumu 
ietvaros un balstīt to uz attiecīgo 
dalībnieku pieredzes un zinātības. Komisija 
jāpilnvaro pieņemt deleģētus tiesību aktus, 
lai izveidotu rīcības kodeksu, ar kura 
palīdzību varētu nodrošināt, ka partneri 
tiek konsekventi iesaistīti partnerību 
līgumu un programmu sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.

sociālajiem partneriem, citām oficiālajām 
iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
pārstāvošajām struktūrām, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas darbojas vienlīdzīgu 
iespēju nodrošināšanas un diskriminācijas 
novēršanas jomā. Šādas partnerības mērķis 
ir ievērot vairāku līmeņu pārvaldības 
principu, nodrošināt ieinteresēto personu 
personīgo atbildību plānoto pasākumu 
ietvaros un balstīt to uz attiecīgo 
dalībnieku pieredzes un zinātības. Komisija 
jāpilnvaro pieņemt deleģētus tiesību aktus, 
lai izveidotu rīcības kodeksu, ar kura 
palīdzību varētu nodrošināt, ka partneri 
tiek konsekventi iesaistīti partnerību 
līgumu un programmu sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā pilsētu nozīmi veiksmīgā kohēzijas politikas īstenošanā, līdzās reģionālajām un 
vietējām iestādēm saistībā ar partnerības līgumu skaidrības labad atsevišķi jāpiemin arī 
pilsētu iestādes.

Grozījums 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
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līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību.

Or. es

Pamatojums

Rīcības kodeksa izveidošana uzsver daudzlīmeņu pārvaldības principu. Uzskatām, ka katrai 
dalībvalstij ir jālemj par to, kā iesaistīt pārstāvjus atbilstoši to politiskajai, sociālajai un 
ekonomiskajai struktūrai, un turklāt jānodrošina arī attiecīgi kohēzijas politikas norādījumi 
un pamatnostādnes.

Grozījums 185
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij atbilstoši tās
iestāžu, tiesiskajai un finansiālajai 
sistēmai būtu jānodibina sadarbība ar 
kompetento reģionālo, vietējo, pilsētu un 
citu valsts iestāžu pārstāvjiem:
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
baznīcām, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
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iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. de

Grozījums 186
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu, 
pamatojoties uz tās valsts reformas 
programmu. Šādas partnerības mērķis ir 
ievērot vairāku līmeņu pārvaldības 
principu, nodrošināt ieinteresēto personu 
plānoto pasākumu īpašumtiesības un ņemt 
vērā attiecīgo dalībnieku pieredzi un 
zinātību. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
partneri tiek konsekventi iesaistīti 
partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Grozījums 187
Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij, noslēdzot 
partnerības līgumu, būtu jānodibina 
sadarbība ar kompetentām reģionālajām 
un vietējām pašpārvaldēm un 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem. Dalībvalstīm saskaņā ar to 
iestāžu, tiesisko un finansiālo sistēmu 
jāsadarbojas arī ar partnerības 
kompetento reģionālo, vietējo, pilsētu un 
citu valsts iestāžu pārstāvjiem: 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Grozījums 188
László Surján

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij pēc iespējas 
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jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

agrīnā posmā būtu jānodibina sadarbība ar 
kompetento reģionālo, vietējo, pilsētu un 
citu valsts iestāžu pārstāvjiem: 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Grozījums 189
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar attiecīgo 
kompetento vēlēto reģionālo un vietējo un 
citu valsts iestāžu pārstāvjiem: 
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem 
un struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.  Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
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būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. fr

Grozījums 190
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

(9) Attiecībā uz partnerības nolīgumu un 
katru programmu dalībvalstij, noslēdzot 
partnerības līgumu, būtu jānodibina
sadarbība ar kompetentām reģionālajām 
un vietējām pašpārvaldēm. Dalībvalstīm 
saskaņā ar to iestāžu, tiesisko un 
finansiālo sistēmu jāsadarbojas arī ar 
partnerības ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem, ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

(Grozījums „partnerības nolīgums” tiek 



PE489.656v01-00 18/169 AM\903190LV.doc

LV

izmantots visā tekstā.)

Or. en

Grozījums 191
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām, 
sieviešu organizācijām un struktūrām, kas 
ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Grozījums 192
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalsts, noslēdzot 
partnerības līgumu, nodibina sadarbību
ar kompetentajām reģionālajām un 
vietējām pašpārvaldēm un to izraudzītiem 
pārstāvjiem. Dalībvalstīm saskaņā ar to 
iestāžu, tiesisko un finansiālo sistēmu 
jāsadarbojas arī ar ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem, citām valsts 
iestādēm un struktūrām, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Grozījums 193
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) VSS fondu darbībai un projektiem, ko 
tie atbalsta, jāatbilst spēkā esošajiem ES 
un/vai valstu tiesību aktiem, kas ir tieši vai 
netieši saistīti ar attiecīgā projekta 
īstenošanu.

(10) VSS fondu darbībai un projektiem, ko 
tie atbalsta, jāatbilst spēkā esošajiem ES 
un/vai valstu tiesību aktiem, kas ir tieši vai 
netieši saistīti ar attiecīgā projekta 
īstenošanu. Bez tam spēkā esošo ES 
tiesību normu, jo īpaši ES atbalsta 
piešķiršanas noteikumu grozījumu 
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gadījumā jānodrošina saskaņotība ar ES 
kohēzijas politikas stratēģiskajām 
nostādnēm un mērķiem.  

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā gaidāmo 2014.-2020. gada ES atbalsta piešķiršanas nosacījumu pārskatīšanu, 
kas veido tiesisko pamatu lielākajai daļai ES reģionālās politikas aktivitāšu un projektu 
2014.-2020. gadā, ir jānodrošina saskaņa starp ES atbalsta politiku un ES kohēzijas politikas 
stratēģiskajām nostādnēm. Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesiskais regulējums 
nedrīkst būt pretrunā ar 2014.-2020. gadam izvirzītajiem ES kohēzijas politikas mērķiem un 
plānotajiem pasākumiem.

Grozījums 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Centienos veicināt ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju Savienības 
mērķi visos VSS fondu īstenošanas posmos 
ir novērst nevienlīdzību un sekmēt vīriešu 
un sieviešu līdztiesību, izmantojot divu 
veidu pieeju –– gan sistemātiski integrējot 
dzimumu aspektu visos plānošanas un 
īstenošanas procesa posmos, gan veicot 
papildu īpašus pasākumus. Budžeta 
novērtējuma metodes dzimumu aspekta 
jomā ir jāizmanto, lai visu fondu 
sagatavošanas un īstenošanas 
programmās noteiktu dzimumu 
līdztiesības horizontālo principu.

Or. en

Grozījums 195
María Irigoyen Pérez
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Visos CPR ietverto fondu sagatavošanas un īstenošanas posmos ir jāveic pasākumi, kas 
nodrošina vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī apkaro diskrimināciju.

Grozījums 196
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Savienība un dalībvalstis ir 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām puses, vienlaicīgi pārējās 
dalībvalstis gatavojas tās ratificēšanai. Ir 
būtiski, ka, īstenojot atbilstošus projektus, 
personu ar invaliditāti pieejamība, kā 
minēts konvencijas 9. pantā, tiek norādīta 
projektu aprakstā.

Or. en

 Pamatojums

Pēc tam, kad Eiropas Savienība ir ratificējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju 
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par personu ar invaliditāti tiesībām, projektiem, kas saņem ES finansiālo atbalstu, pat vēl 
vairāk nekā iepriekš jānodrošina personu ar invaliditāti pieejamība tiem.

Grozījums 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Savienībai, cenšoties palielināt 
ekonomikas, teritoriālo un sociālo 
kohēziju, visos CSF fondu īstenošanas 
posmos ir jāvirzās uz nevienlīdzības 
novēršanu un vīriešu un sieviešu 
līdztiesības veicināšanu, ņemot vērā ES 
dzimumu līdztiesības stratēģiju1, dzimumu 
līdztiesības paktu2 un piemērojamos 
tiesību aktus, kā arī turpmāko Savienības 
politiku valsts un reģionālajā līmenī, 
piemērojot Līguma 8. pantu, kā arī 
apkarojot diskrimināciju, kas balstīta uz 
dzimumu, rases vai etnisko izcelsmi, 
reliģiju vai ticību, vecumu vai dzimuma 
orientāciju un invaliditāti, jo īpaši ņemot 
vērā ANO Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām, kura ir spēkā kopš 
2008. gada 3. maija, un ES politiku, lai 
ieviestu ANO konvenciju.
_________
1 COM(2010)0491 galīgā redakcija.
2 Eiropas pakts par dzimumu līdztiesību 
(2011-2020), ko 2011. gada 7. martā 
pieņēma Padome.

Or. en

Grozījums 198
Marian Harkin, Catherine Bearder
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Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Savienība un dalībvalstis ir 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām puses, vienlaicīgi pārējās 
dalībvalstis gatavojas tās ratificēšanai. Ir 
būtiski, ka, īstenojot atbilstošus projektus, 
no konvencijas izrietošās saistības par 
starp citu izglītību, nodarbinātību un 
pieejamību tiek norādīta visos projektos, 
kurus atbalsta CSF fondi.

Or. en

Grozījums 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķu sasniegšanai jābūt 
vērstai uz ilgtspējīgu attīstību un jāsekmē 
Eiropas Savienības mērķis aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
„piesārņotājs maksā”. Saskaņā ar mērķi 
paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta līdzekļu dalībvalstīm 
jāsniedz informācija par atbalstu ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu saistīto 
mērķu sasniegšanā, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(12) VSS fondu mērķu sasniegšanai jābūt 
vērstai uz ilgtspējīgu attīstību un jāsekmē 
Eiropas Savienības mērķis aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
„piesārņotājs maksā”.

Or. de

Grozījums 200
Hermann Winkler
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķu sasniegšanai jābūt 
vērstai uz ilgtspējīgu attīstību un jāsekmē 
Eiropas Savienības mērķis aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
„piesārņotājs maksā”. Saskaņā ar mērķi 
paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta līdzekļu dalībvalstīm 
jāsniedz informācija par atbalstu ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu saistīto 
mērķu sasniegšanā, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(12) VSS fondu mērķu sasniegšanai jābūt 
vērstai uz ilgtspējīgu attīstību un jāsekmē 
Eiropas Savienības mērķis aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
„piesārņotājs maksā”.

Or. de

Grozījums 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā”. Dalībvalstīm būtu 
jāsniedz informācija par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā saskaņā ar 
mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā”.

Or. en

Grozījums 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā”. Dalībvalstīm būtu 
jāsniedz informācija par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā saskaņā ar 
mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā” un samazinot 
turpmākās ārējās izmaksas. Dalībvalstīm 
būtu jāsniedz informācija par atbalstu 
klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā 
saskaņā ar mērķi paredzēt šim nolūkam 
vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot metodoloģiju, ko Komisija 
pieņēmusi ar īstenošanas aktu.

Or. en

Grozījums 203
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā”. Dalībvalstīm būtu 
jāsniedz informācija par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā saskaņā ar 
mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā”. Dalībvalstīm būtu 
jāsniedz kvantitīva informācija par atbalstu 
klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā 
saskaņā ar mērķi paredzēt šim nolūkam 
vismaz 20 % Savienības budžeta un šā 
atbalsta par emisijām novērtētajai 
ietekmei, izmantojot metodoloģiju, ko 
Komisija pieņēmusi ar īstenošanas aktu.

Or. en
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Grozījums 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā”.  Dalībvalstīm būtu 
jāsniedz informācija par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā saskaņā ar 
mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi saudzīgi 
attiekties, aizsargāt un uzlabot bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu vidi, kā
izklāstīts Līguma 11. un 19. pantā, ņemot 
vērā principu “piesārņotājs maksā”. 
Dalībvalstīm būtu jāsniedz informācija par 
atbalstu klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanā saskaņā ar mērķi paredzēt šim 
nolūkam vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot metodoloģiju, ko Komisija 
pieņēmusi ar īstenošanas aktu.

Or. fr

Grozījums 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Lai sasniegtu mērķus, kas noteikti 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, VSS fondiem būtu 
jāvērš uz tematiskajiem mērķiem. Katra 
VSS fonda precīza darbības joma jānosaka 
katra fonda konkrētajos noteikumos.

Or. en
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Grozījums 206
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Lai sasniegtu Savienības stratēģijas
mērķus un uzdevumus gudrai, ilgspējīgai 
un ietverošai izaugsmei, jākoordinē 
Vienotais stratēģiskais satvars un 
jāsalīdzina ieguldījumu prioritātes ar 
tematiskajiem mērķiem, kas raksturīgi 
CPR ietvertajiem fondiem un kas noteikti 
šajā regulā. Vienotā stratēģiskā satvara 
mērķis ir sniegt skaidrāku stratēģisko 
virzību plānošanas procesā dalībvalstu un 
reģionu līmenī. Vienotajam stratēģiskajam 
satvaram būtu jāsekmē Savienības 
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intervences nozaru un teritoriālās 
sadarbības saskaņa ar CPR fondiem un ar 
citām Savienības politikas jomām un 
instrumentiem. Vienotais stratēģiskais 
satvars būtu jānosaka šās regulas 
pielikumā.

Or. en

Grozījums 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Komisijas vienotajā stratēģiskajā 
satvarā ir ietverta neizsmeļoša ieteicamo 
pasākumu, kurus atbalsta katrs VSS 
fonds 2014.–2020. gada finansēšanas 
periodam, virkne, kas dalībvalstīm palīdz 
sasniegt Savienības mērķus, lai atbilstīgi 
VSS fondiem nodrošinātu plānošanas 
saskaņu un atbilstību dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas un nodarbinātības 
politikai, vienlaicīgi apzinoties dažādās 
reģionu vajadzības un nodrošinot 
nepieciešamo to attīstības elastīgumu. 
Vienotajam stratēģiskajam satvaram būtu 
jāsekmē Savienības intervences nozaru un 
teritoriālās sadarbības saskaņa ar VSS 
fondiem, tostarp vairāku fondu pieejaun 
integrēta teritoriālā pieeja un koordinācija 
ar citām Savienības politikas jomām un 
instrumentiem.

Or. en

Grozījums 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Lai sasniegtu mērķus, kas definēti 
Līguma 174. pantā, Komisijai būtu 
jāierosina papildu pastāvošajai regulai
vienots stratēģiskais satvars, kas pārvērš 
Savienības mērķus, lai koordinētu 
investīciju prioritātes un sabalansētu ar 
īpašajiem Fondu tematiskajiem mērķiem
saskaņā ar noteikumiem, kas paredz 
kopīgus noteikumus, kas izklāstīti šajā 
regulā. Vienotā stratēģiskā satvara mērķis
ir sniegt 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.

Or. fr

Grozījums 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums 211
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Šās regulas pielikumā pievienotais
vienotais stratēģiskais satvars, kas pārvērš 
Savienības mērķus VSS fondu 
pamatdarbībās, lai sniegtu skaidrāku 
stratēģisko virzību plānošanas procesā 
dalībvalstu un reģionu līmenī. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālās sadarbības saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem.

Or. en

Grozījums 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vienotajā stratēģiskajā satvarā būtu 
jānosaka galvenās atbalsta jomas, 
risināmās teritoriālās problēmas, politikas 
mērķi, sadarbības prioritātes, 
koordinācijas mehānismi un mehānismi, 
lai nodrošinātu saskaņotību un saderību 
ar dalībvalstu un Savienības ekonomisko 
politiku.

svītrots

Or. en



AM\903190LV.doc 31/169 PE489.656v01-00

LV

Grozījums 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vienotajā stratēģiskajā satvarā būtu 
jānosaka galvenās atbalsta jomas, 
risināmās teritoriālās problēmas, politikas 
mērķi, sadarbības prioritātes, koordinācijas 
mehānismi un mehānismi, lai nodrošinātu 
saskaņotību un saderību ar dalībvalstu un 
Savienības ekonomisko.

(15) Vienotajā stratēģiskajā satvarā būtu 
jānosaka galvenās atbalsta jomas, 
risināmās teritoriālās problēmas, politikas 
mērķi, sadarbības prioritātes, koordinācijas 
mehānismi un mehānismi, lai nodrošinātu 
saskaņotību un saderību ar dalībvalstu un
Savienības ekonomisko politiku un ar 
makro reģionālajām stratēģijām un jūras 
baseinu stratēģijām, ja dalībvalstis un 
reģioni piedalās šādās stratēģijās.

Or. en

 Pamatojums

Fondi ir cieši jākoordinē ar makro reģionālajām stratēģijām un jūras baseinu stratēģijām, lai 
minētajām stratēģijām nodrošinātu pietiekamu līdzekļu piešķiršanu no fondiem.

Grozījums 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 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. 
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Or. es

Grozījums 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 Komisijas pieņemto 
vienoto stratēģisko satvaru, katrai 
dalībvalstij sadarbībā ar saviem partneriem 
un apspriežoties ar Komisiju būtu 
jāsagatavo partnerības līgums, saskaņojot 
ar vēlētajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm. Vienotajā stratēģiskajā satvarā 
noteiktie elementi partnerības līgumā būtu 
jāpārveido atbilstoši valsts kontekstam, 
jāizsaka cieša apņemšanās sasniegt 
Savienības mērķus, kas izvirzīti Līguma 
174. pantā un ļauj veidot godīgu un 
līdzsvarotu sociālās ekonomikas tirgu 
Eiropas Savienībā, plānojot VSS fondus.

Or. fr

Grozījums 216
Luís Paulo Alves

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, 

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

Or. pt

Grozījums 217
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Grozījums 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 

(16) Pamatojoties uz Komisijas pieņemto 
vienoto stratēģisko satvaru, katrai 
dalībvalstij sadarbībā ar saviem partneriem, 
kā paredzēts 5. pantā, un apspriežoties ar 
Komisiju būtu jāsagatavo partnerības 
līgums. Partnerības līgumā vienotajā 
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noteiktie elementi jāpārveido atbilstoši 
valsts kontekstam un jāizsaka cieša 
apņemšanās sasniegt Savienības mērķus, 
izmantojot VSS fondu plānošanu.

stratēģiskajā satvarā noteiktie elementi 
jāpārveido atbilstoši valsts kontekstam un 
jāizsaka cieša apņemšanās sasniegt 
Savienības mērķus, izmantojot VSS fondu 
plānošanu.

Or. en

Grozījums 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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) Katrai dalībvalstij sadarbībā ar saviem 
partneriem, kas minēti šās regulas 5. 
pantā, un apspriežoties ar Komisiju būtu 
jāsagatavo partnerības līgums. Partnerības 
līgumā vienotajā stratēģiskajā satvarā 
noteiktie atlases elementi jāpārveido 
atbilstoši valsts kontekstam un jāizsaka 
cieša apņemšanās sasniegt Savienības 
mērķus, izmantojot VSS fondu plānošanu.

Or. en

Grozījums 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķu sasniegšanā saskaņā ar konkrētajām 
valsts un reģionu vajadzībām. Jānosaka ex-
ante nosacījumi, lai nodrošinātu, ka ir 
ieviesti vajadzīgie pamatnosacījumi 
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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.

Savienības atbalsta efektīvai izmantošanai.
Ex-ante nosacījumi ir jāpiemēro tikai tad, 
ja tiem ir tieša sakarība un ietekme uz 
efektīvu VSS fondu izmantošanu un to 
darbības joma nedrīkst pārsniegt 
reglamentatīvo sistēmu, kuru piemēro 
attiecīgajai Savienības politikas jomai. 
Komisijai jānovērtē dalībvalstu sniegtā 
informācija par ex-ante nosacījumu 
izpildi, kad tā novērtē partnerības līgumu 
un programmas.

Or. en

Grozījums 221
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē tā, 
lai sniegtu ievērojamu ieguldījumu ES 
mērķu īstenošanā atbilstīgi specifiskām 
attiecīgās dalībvalsts un reģiona 
vajadzībām attīstības jomā. Jānosaka ex 
ante nosacījumi, lai nodrošinātu, ka ir 
ieviesti vajadzīgie pamatnosacījumi 
Eiropas Savienības atbalsta efektīvai 
izmantošanai. Minēto ex ante nosacījumu 
izpilde jānovērtē Komisijai partnerības 
līgumu un programmu pārbaudes ietvaros. 
Ja ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
Komisijai jābūt tiesīgai pārtraukt 
programmas maksājumus.

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē tā, 
lai sniegtu ievērojamu ieguldījumu ES 
mērķu īstenošanā atbilstīgi specifiskām 
attiecīgās dalībvalsts un reģiona 
vajadzībām attīstības jomā. 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 Eiropas Savienības 
atbalsta efektīvai izmantošanai. Minēto 
ex ante nosacījumu izpilde jānovērtē 
Komisijai partnerības līgumu un 
programmu pārbaudes ietvaros. Ja ex ante
nosacījumi nav izpildīti, Komisijai jābūt 
tiesīgai pārtraukt programmas 
maksājumus.

Or. de

Grozījums 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķus sasniegšanā saskaņa ar 
konkrētajām valsts un reģionu vajadzībām. 
Jānosaka ex-ante nosacījumi, lai 
nodrošinātu, ka ir ieviesti vajadzīgie 
pamatnosacījumi Savienības atbalsta 
efektīvai izmantošanai. Minētos ex ante 
nosacījumus būtu jāpiemēro tikai tad, ja 
tiem ir tieša saikne ar fondu īstenošanu. 
Komisijai būtu jānovērtē sniegtā 
informācija par ex ante nosacījumu 
izpildi tad, kad tā novērtē partnerības 
līgumu un programmas.  Ja ex-ante 
nosacījumi nav izpildīti, Komisijai jābūt 
tiesīgai pārtraukt programmas 
maksājumus.

Or. fr

Grozījums 223
María Irigoyen Pérez

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 

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķu sasniegšanā saskaņā ar konkrētajām 
valsts, reģionālās un vietējās attīstības
vajadzībām. Jānosaka ex-ante nosacījumi, 
lai nodrošinātu, ka ir ieviesti vajadzīgie 
pamatnosacījumi Savienības atbalsta 
efektīvai izmantošanai. Minēto ex ante
nosacījumu izpilde ir jāuzrauga Komisijai, 
kad tā novērtē partnerības līgumu un 
programmas, lai nodrošinātu 
nepieciešamo reglamentējumu, paredzot 
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tiesīgai pārtraukt programmas 
maksājumus.

efektīvu fondu izmantošanu.

Or. es

Pamatojums

Ir jāņem vērā vajadzības un konkrētās īpatnības –– valsts, reģionālās un vietējās. Attiecīgo 
ex ante nosacījumu izpildes uzraudzība ir nepieciešama katram fondam, lai nodrošinātu tā 
efektīvu izmantošanu, tomēr nekādā gadījumā nedrīkst pārtraukt programmas maksājumus.

Grozījums Nr. 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķu sasniegšanā saskaņā ar konkrētajām 
valsts un reģionu vajadzībām. Jānosaka ex-
ante nosacījumi, lai nodrošinātu, ka ir 
ieviestas vajadzīgās sākotnējās prasības, 
kuras ir saistītas un kurām ir tieša 
ietekme uz Savienības atbalsta efektīvu 
izmantošanu. Minēto ex ante nosacījumu 
izpilde būtu jānovērtē Komisijai, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Attiecīgo ex-ante 
nosacījumu pārkāpums var būt 
pamatojums tam, ka Komisija pārtrauc 
programmas maksājumus. Ja tiek 
pārtraukti maksājumi, Komisija ievēro 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu, kā arī katrā administratīvajā 
līmenī  paredzētās pilnvaras.

Or. es

Grozījums 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķu sasniegšanā saskaņā ar konkrētajām 
valsts un reģionu vajadzībām ilgtspējīgai 
attīstībai. Jānosaka atbilstoši 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.

Or. en

Grozījums 226
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai programmai jābūt izstrādātai
izpildes sistēmai, lai plānošanas periodā 
varētu uzraudzīt rezultātus, kas sasniegti 
katrai programmai noteikto mērķu 
īstenošanas ietvaros. Komisijai, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, jāpārskata 
izpilde 2017. un 2019. gadā. Jāparedz 
izpildes rezerve, ko varētu piešķirt 
2019. gadā, ja izpildes sistēmā noteiktie 
atskaites punkti būtu sasniegti. Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmām to 
dažādības un starptautiskās būtības dēļ 
izpildes rezerve nebūtu jāpiešķir. Ja 
atskaites punktu vai mērķu sasniegšanā 
vērojami būtiski trūkumi, Komisijai jābūt 

(18) Katrai programmai jābūt izstrādātai 
izpildes sistēmai, lai plānošanas periodā 
varētu uzraudzīt rezultātus, kas sasniegti 
katrai programmai noteikto mērķu 
īstenošanas ietvaros. Komisijai, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, jāpārskata 
izpilde 2017. un 2019. gadā. Ja atskaites 
punktu vai mērķu sasniegšanā vērojami 
būtiski trūkumi, Komisijai jābūt tiesīgai 
apturēt programmai piešķirtos maksājumus 
vai plānošanas perioda beigās piemērot 
finanšu korekcijas, lai nepieļautu Eiropas 
Savienības budžeta izšķērdēšanu un 
neefektīvu izmantošanu.
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tiesīgai apturēt programmai piešķirtos 
maksājumus vai plānošanas perioda beigās 
piemērot finanšu korekcijas, lai nepieļautu 
Eiropas Savienības budžeta izšķērdēšanu 
un neefektīvu izmantošanu.

Or. de

Grozījums 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai programmai jābūt izstrādātai 
izpildes sistēmai, lai plānošanas periodā 
varētu uzraudzīt rezultātus, kas sasniegti 
katrai programmai noteikto mērķu 
īstenošanas ietvaros. Komisijai, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, jāpārskata 
izpilde 2017. un 2019. gadā. Jāparedz 
izpildes rezerve, ko varētu piešķirt 
2019. gadā, ja izpildes sistēmā noteiktie 
atskaites punkti būtu sasniegti. Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmām to 
dažādības un starptautiskās būtības dēļ 
izpildes rezerve nebūtu jāpiešķir. Ja 
atskaites punktu vai mērķu sasniegšanā 
vērojami būtiski trūkumi, Komisijai jābūt 
tiesīgai apturēt programmai piešķirtos 
maksājumus vai plānošanas perioda beigās 
piemērot finanšu korekcijas, lai nepieļautu 
Eiropas Savienības budžeta izšķērdēšanu 
un neefektīvu izmantošanu.

(18) Katrai programmai jābūt izstrādātai 
izpildes sistēmai, lai plānošanas periodā 
varētu uzraudzīt rezultātus, kas sasniegti 
katrai programmai noteikto mērķu 
īstenošanas ietvaros. Komisijai, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, jāpārskata 
izpilde 2017. un 2019. gadā. Jāparedz 
izpildes rezerve, ko varētu piešķirt 
2019. gadā, ja izpildes sistēmā noteiktie 
atskaites punkti būtu sasniegti. Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmām to 
dažādības un starptautiskās būtības dēļ 
izpildes rezerve nebūtu jāpiešķir. Ja 
atskaites punktu vai mērķu sasniegšanā 
vērojami būtiski trūkumi, Komisijai jābūt 
tiesīgai apturēt programmai piešķirtos 
maksājumus vai plānošanas perioda beigās 
piemērot finanšu korekcijas, lai nepieļautu 
Eiropas Savienības budžeta izšķērdēšanu 
un neefektīvu izmantošanu. Ja šīs 
korekcijas vai apturēšana attiecas uz 
dalībvalsti, kuras finansiālā stabilitāte ir 
pakļauta smagām grūtībām vai šādu 
grūtību draudiem, šos līdzekļus pēc 
dalībvalsts pieprasījuma var nodot tās 
rīcībā atsevišķā izaugsmes programmā, ko 
pārvalda Komisija. Tas jādara uz attiecīgo 
programmu bāzes, taču ņemot vērā 
prioritātes, kurām ir augstākā 
ekonomiskā efektivitāte. Šā mehānisma 



PE489.656v01-00 40/169 AM\903190LV.doc

LV

nolūks ir izvairīties no ekonomiski 
saspringtās situācijas turpmākas 
saasināšanās.

Or. de

Grozījums 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Komisijai 
kopā ar dalībvalstīm būtu jāpārskata izpilde 
2017. un 2019. gadā.

Or. en

Grozījums 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Maksājumu apturēšana ekonomiskās krīzes laika posmā varētu būt pārmērīgi draudoša, jo 
īpaši reģioniem, kuriem ir nelielas to izmantošanas iespējas.

Grozījums 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 

(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 
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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.

sistēmā noteiktie atskaites punkti ir 
sasniegti. Komisijai katrai dalībvalstij 
jāpiešķir tās izpildes rezerves daļa, kas 
atbilst veiksmīgai programmas 
īstenošanas daļai kopējā dalībvalstij 
piešķirto līdzekļu kontekstā. Tādējādi 
Komisija pienācīgi ievēro, vai 
neparedzamie ārējie faktori, kurus nevar 
ietekmēt attiecīgā programma, ir 
izraisījuši starpposma mērķu neizpildi. 
Dalībvalstīm izpildes rezerve jāizmanto 
vienādi visām programmām, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus. Ņemot 
vērā Eiropas teritoriālās sadarbības 
programmu dažādību un starptautisko 
būtību, izpildes rezerve tām nebūtu 
jāpiešķir.

Or. en

Grozījums 231
María Irigoyen Pérez

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 

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, kas balstās uz pozitīviem 
stimuliem, lai plānošanas periodā 
uzraudzītu panākumus, kas gūti, sasniedzot 
katrai programmai noteiktos mērķus. 
Komisijai kopā ar dalībvalstīm, kas to 
pieprasa, 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.
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izmantošanu.

Or. es

Pamatojums

Izpildes pārskata sistēmai būtu jābalstās uz pozitīviem stimuliem, nevis uz fondu nodošanu 
labākas izpildes programmām. Brīvprātīga piedalīšanās novērsīs tādu mērķu noteikšanu, 
kurus ir viegli sasniegt, un tāpēc tiem ir maza ietekme.

Grozījums 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus.

Or. es

Grozījums 233
Younous Omarjee
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Komisijai
kopā ar dalībvalstīm būtu jāpārskata izpilde 
2017. un 2019. gadā. Pamatojoties uz 
muitā iegūtajiem līdzekļiem plānošanas 
perioda laikā būtu jāparedz elastīga
rezerve.

Or. fr

Grozījums 234
Tomasz Piotr Poręba

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 

(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 valsts izpildes rezerve, ja izpildes 
sistēmā noteiktie atskaites punkti ir 
sasniegti. Ņemot vērā Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmu dažādību un 
starptautisko būtību, izpildes rezerve tām 
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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.

nebūtu jāpiešķir.

Or. en

Grozījums 235
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Cieša saikne starp kohēzijas politiku 
un Eiropas Savienības ekonomisko 
pārvaldību nodrošina to, ka VSS fondu 
izdevumu efektivitāte balstās uz 
pārdomātas ekonomiskās politikas un ka 
VSS fondu līdzekļi vajadzības gadījumā 
var tikt novirzīti, lai novērstu kādas valsts 
ekonomikas problēmas. Šim procesam 
jābūt pakāpeniskam, sākot ar grozījumiem 
partnerības līgumā un programmās 
atbilstīgi Padomes ieteikumiem par rīcību 
pārmērīgas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības un sociālo un ekonomisko 
grūtību gadījumā. Ja, neskatoties uz VSS 
fondu līdzekļu pastiprinātu izmantošanu, 
dalībvalsts neveic efektīvus pasākumus 
saistībā ar ekonomikas pārvaldību, 
Komisijai jābūt tiesībām pilnībā vai daļēji 
apturēt maksājumus un saistības. 
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 turklāt 
jāievēro vienlīdzīga pieeja dalībvalstīm un 
jo īpaši jāņem vērā apturēšanas ietekme uz 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiku. Tiklīdz 
dalībvalsts īsteno nepieciešamos 
pasākumus, apturēšana jāatceļ un jāatjauno 
attiecīgajai dalībvalstij pieeja finanšu 

(19) Cieša saikne starp kohēzijas politiku 
un Eiropas Savienības ekonomisko 
pārvaldību nodrošina to, ka VSS fondu 
izdevumu efektivitāte balstās uz 
pārdomātas ekonomiskās politikas un ka 
VSS fondu līdzekļi vajadzības gadījumā 
var tikt novirzīti, lai novērstu kādas valsts 
ekonomikas problēmas. Šim procesam 
jābūt pakāpeniskam, sākot ar grozījumiem 
partnerības līgumā un programmās 
atbilstīgi Padomes ieteikumiem par rīcību 
pārmērīgas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības un sociālo un ekonomisko 
grūtību gadījumā. Ja, neskatoties uz VSS 
fondu līdzekļu pastiprinātu izmantošanu, 
dalībvalsts neveic efektīvus pasākumus 
saistībā ar ekonomikas pārvaldību, jābūt 
tiesībām pilnībā vai daļēji apturēt 
maksājumus un saistības. 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 turklāt jāievēro 
vienlīdzīga pieeja dalībvalstīm un jo īpaši 
jāņem vērā apturēšanas ietekme uz 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiku. Tiklīdz 
dalībvalsts īsteno nepieciešamos 
pasākumus, apturēšana jāatceļ un jāatjauno 
attiecīgajai dalībvalstij pieeja finanšu 
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līdzekļiem. līdzekļiem. Ja kāda dalībvalsts ilgāk par
trim mēnešiem nav veikusi pietiekamus 
pasākumus, Komisija kontrolētā veidā var 
apturētos maksājumus un saistības 
padarīt pieejamus kādas tās pārvaldītas 
programmas ietvaros. Šai programmai 
jābūt vērstai uz prioritātēm, kas nodrošina 
maksimālu atbalstu izaugsmei, piemēram, 
ar ekonomiskam aktivitātēm saistītas 
infrastruktūras izveidi, lai nepieļautu vēl 
lielāku kaitējumu reģiona ekonomikai un 
sociālajai situācijai.

Or. de

Grozījums 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka CPR ietverto fondu 
izdevumu efektivitāti pamato pareiza 
ekonomikas politika un ka CPR ietvertie
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.
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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.

Or. en

Grozījums 240
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 
efektivitāti pamato pareiza ekonomikas 
politika un ka VSS fondi vajadzības 
gadījumā var tikt novirzīti, lai novērstu 
ekonomikas problēmas, ar kurām valsts 
saskaras. Šim procesam jābūt 
pakāpeniskam, sākot ar grozījumiem 
partnerības līgumā un programmās 
atbilstoši Padomes ieteikumiem novērst 
makroekonomisko nestabilitāti un sociālās 
un ekonomikas grūtības.



AM\903190LV.doc 51/169 PE489.656v01-00

LV

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.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā ekonomikas politiku, maksājumu apturēšanas iespēja nav līdzsvarota, un tā 
paredz reģionu sodīšanu par valsts nespēju ievērot ieteikumus par ekonomikas pārvaldību. 
Turklāt tas nozīmē, ka kohēzijas politikas instrumenti tiks izmantoti nolūkā, kas neatbilst tam, 
kāds bija iecerēts sākotnēji, un tādējādi tie netiks izmantoti, lai sasniegtu attiecīgos mērķus.

Grozījums 241
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 
efektivitāti pamato pareiza ekonomikas 
politika un ka VSS fondi vajadzības 
gadījumā var tikt novirzīti, lai novērstu 
ekonomikas problēmas, ar kurām valsts 
saskaras. Šim procesam jābūt 
pakāpeniskam, sākot ar grozījumiem 
partnerības līgumā un programmās 
atbilstoši Padomes ieteikumiem novērst 
makroekonomisko nestabilitāti un sociālās 
un ekonomikas grūtības.
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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.

Or. pt

Grozījums 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 
efektivitāti pamato pareiza ekonomikas 
politika un ka VSS fondi vajadzības 
gadījumā var tikt novirzīti, lai novērstu 
ekonomikas problēmas, ar kurām valsts 
saskaras. Šā procesa dēļ iespējams jāveic 
grozījumi partnerības līgumā un 
programmās atbilstoši Padomes 
ieteikumiem novērst makroekonomisko 
nestabilitāti un sociālās un ekonomikas 
grūtības.
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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.

Or. es

Pamatojums

Iespējams, ka apsvērums nav paredzēts, lai pilnībā reglamentētu šāda veida jautājumu.

Grozījums 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Saikne starp kohēzijas politiku un
Savienības ekonomikas un sociālo
pārvaldību ļautu uzlabot VSS fondu 
izdevumu efektivitāti, pamatojoties uz 
gudru, ilgtspējīgas un iekļaujošu
ekonomikas un sociālās politikas 
īstenošanu. Ir svarīgi, 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.
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grozījumus. Pieņemot lēmumu par 
apturēšanu, Komisijai arī būtu jāievēro 
vienlīdzīga pieeja dalībvalstīm, jo īpaši 
ņemot vērā apturēšanas ietekmi uz 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiku. 
Apturēšana būtu jāatceļ un līdzekļi būtu 
jādara atkal pieejami attiecīgajai 
dalībvalstij, tiklīdz dalībvalsts veic 
vajadzīgās darbības.

Or. fr

Grozījums 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Pēc attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījuma Komisijai jāvar pieņemt ad 
hoc lēmumu par noteikumiem un 
nosacījumiem, kas ir piemērojami 
attiecīgajai programmai, respektīvi, 
balstoties uz brīvajiem līdzekļiem, kas 
iegūti no struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda maksājumu korekcijām un 
apturēšanas.

Or. de

Grozījums 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu, ka vislielākā vērība ir 
veltīta Savienības stratēģijas īstenošanai 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei, visām programmām būtu 

(20) Lai nodrošinātu, ka vislielākā vērība ir 
veltīta ekonomikas, sociālajai un 
teritoriālajai kohēzijai un Savienības 
stratēģijas īstenošanai gudrai, ilgtspējīgai 
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jānosaka kopīgi elementi. Lai nodrošinātu 
VSS fondu plānošanas saskaņotību, būtu 
jāsaskaņo programmu pieņemšanas un 
grozīšanas procedūras. Plānošanai būtu 
jānodrošina saskaņotība ar vienoto 
stratēģisko satvaru un partnerības līgumu 
VSS fondu savstarpēja koordinācija un to 
koordinācija ar citiem esošajiem finanšu 
instrumentiem un Eiropas Investīciju 
banku.

un integrējošai izaugsmei, visām 
programmām būtu jānosaka kopīgi 
elementi. Lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību, būtu jāsaskaņo 
programmu pieņemšanas un grozīšanas 
procedūras. Plānošanai būtu jānodrošina 
saskaņotība ar vienoto stratēģisko satvaru 
un partnerības līgumu VSS fondu 
savstarpēja koordinācija un to koordinācija 
ar citiem esošajiem finanšu instrumentiem 
un Eiropas Investīciju banku.

Or. en

Grozījums 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ar Līgumu ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi tika papildināti ar
teritoriālās kohēzijas mērķi, un jāņem vērā 
to pilsētu, funkcionālo ģeogrāfisko 
apgabalu un apakšreģionu nozīmi, kuri 
saskaras ar īpašām ģeogrāfiskām vai 
demogrāfiskām problēmām. Tādēļ, lai 
labāk mobilizētu potenciālu vietējā līmenī, 
ir jānostiprina un jāsekmē uz sabiedrību 
orientēta vietējā attīstība, nosakot kopējus 
noteikumus un ciešu koordināciju visiem 
VSS fondiem. Kā būtisks princips, 
pienākums īstenot vietējās attīstības 
stratēģijas būtu jāuzņemas vietējām 
rīcības grupām, kas pārstāv sabiedrības 
intereses.

(21) Līgumā paredzētās ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas mērķu saniegšanai
galvenais instruments ir teritoriālā 
kohēzija, un jāņem vērā to pilsētu, lauku 
apvidu, funkcionālo ģeogrāfisko apgabalu 
un apakšreģionu nozīmi, kuri saskaras ar 
īpašām ģeogrāfiskām vai demogrāfiskām 
problēmām. Tādējādi integrētai 
terioriālajai pieejai, kā noteikts šās 
regulas 99. pantā, ir jābūt galvenajam 
instrumentam, lai panāktu veiksmīgu 
ilgspējīgu šādu teritoriju attīstību un šajās 
teritorijās veicinātu nodarbinātību, 
sociālo iekļaušanu un iedzīvotāju 
labklājību.

Or. en

Grozījums 247
László Surján
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ar Līgumu ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi tika papildināti ar 
teritoriālās kohēzijas mērķi, un jāņem vērā 
to pilsētu, funkcionālo ģeogrāfisko 
apgabalu un apakšreģionu nozīmi, kuri 
saskaras ar īpašām ģeogrāfiskām vai 
demogrāfiskām problēmām. Tādēļ, lai 
labāk mobilizētu potenciālu vietējā līmenī, 
ir jānostiprina un jāsekmē uz sabiedrību 
orientēta vietējā attīstība, nosakot kopējus 
noteikumus un ciešu koordināciju visiem 
VSS fondiem. Kā būtisks princips, 
pienākums īstenot vietējās attīstības 
stratēģijas būtu jāuzņemas vietējām rīcības 
grupām, kas pārstāv sabiedrības intereses.

(21) Ar Līgumu ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi tika papildināti ar 
teritoriālās kohēzijas mērķi, un jāņem vērā 
to pilsētu, funkcionālo ģeogrāfisko 
apgabalu un apakšreģionu nozīmi, kuri 
saskaras ar īpašām ģeogrāfiskām vai 
demogrāfiskām problēmām, tostarp 
spriedzi starp etniskajām grupām. Tādēļ, 
lai labāk mobilizētu potenciālu vietējā 
līmenī, ir jānostiprina un jāsekmē uz 
sabiedrību orientēta vietējā attīstība, 
nosakot kopējus noteikumus un ciešu 
koordināciju visiem VSS fondiem. Īpaši 
nozīmīga ir vietējo ieinteresēto pušu 
resursu palielināšana. Kā būtisks princips, 
pienākums īstenot vietējās attīstības 
stratēģijas būtu jāuzņemas vietējām rīcības 
grupām, kas pārstāv sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums 248
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ar Līgumu ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi tika papildināti ar 
teritoriālās kohēzijas mērķi; tādēļ ir 
jāpievērš uzmanība to pilsētu, funkcionālo 
ģeogrāfisko apgabalu un apakšreģionu 
nozīmei, kuri saskaras ar īpašām 
ģeogrāfiskām vai demogrāfiskām 
problēmām. Lai sasniegtu šo mērķi un 
labāk mobilizētu esošo potenciālu vietējā 
līmenī, ir nepieciešams nostiprināt un 
sekmēt vietējo iedzīvotāju īstenotos 

(21) Ar Līgumu ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi tika papildināti ar 
teritoriālās kohēzijas mērķi; tādēļ ir 
jāpievērš uzmanība to pilsētu, funkcionālo 
ģeogrāfisko apgabalu un apakšreģionu 
nozīmei, kuri saskaras ar īpašām 
ģeogrāfiskām vai demogrāfiskām 
problēmām, jo īpaši kalnu reģioniem. Lai 
sasniegtu šo mērķi un labāk mobilizētu 
esošo potenciālu vietējā līmenī, ir 
nepieciešams nostiprināt un sekmēt vietējo 
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pasākumus, kas vērsti uz vietējo attīstību, 
paredzot kopējus noteikumus un ciešu 
koordināciju visiem VSS fondiem. 
Atbildība par vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanu principā jāuzņemas vietējām 
rīcības grupām, kas pārstāv vietējās 
sabiedrības intereses.

iedzīvotāju īstenotos pasākumus, kas vērsti 
uz vietējo attīstību, paredzot kopējus 
noteikumus un ciešu koordināciju visiem 
VSS fondiem. Atbildība par vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanu principā 
jāuzņemas vietējām rīcības grupām, kas 
pārstāv vietējās sabiedrības intereses.

Or. de

 Pamatojums

Kalnu reģioni dabas apstākļu ietekmē saskaras ar īpašām problēmām. Tie ir spiesti cīnīties ar 
daudzveidīgām problēmām, piemēram, iedzīvotāju aizceļošanu un nelabvēlīgāku ekonomisko 
situāciju. Līdz ar to integrētai pieejai struktūrfondu atbalsta ietvaros šeit ir īpaša nozīme.

Grozījums 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai vietējā līmenī labāk izmantotu 
iespējas, ir nepieciešams stiprināt un 
veicināt kopienas vietējo attīstību, nosakot 
kopējus noteikumus un ciešu visu VSS 
fondu koordināciju. Būtisks princips ir 
atbildības par vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanu uzņemšanās vietējām rīcības 
grupām, tostarp pašreizējām LEADER 
grupām, kas pārstāv kopienas intereses.

Or. en

Grozījums 250
Richard Seeber

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

(21a) Eiropas Savienībai jāatbalsta jaunu, 
makroreģionālu stratēģiju izstrādāšana –
jo īpaši Alpu makroreģionam. 

Or. de

 Pamatojums

Alpu reģions saskaras ar īpašām demogrāfiskām un dabas apstākļu izraisītām problēmām.  
Makroreģioni ir saprātīgs un lietderīgs instruments, lai stātos pretī šīm problēmām 
transnacionālā un pārrobežu līmenī. Alpu makroreģiona nodibināšana sniegtu lielas 
priekšrocības vietējiem iedzīvotājiem.

Grozījums 251
Mojca Kleva

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 CPR ietverto fondu 
ietekmes vairošanā, jo tie spēj apvienot 
dažādu veidu valsts un privātos resursus, 
lai atbalstītu valsts politikas mērķus, un to 
spējai nodrošināt stratēģisko ieguldījumu 
finanšu līdzekļus, atbalstot ilgtspējīgākus 
ieguldījumus un palielinot Savienības 
izaugsmes iespējas.

Or. en

Grozījums 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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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. Vienmēr kā 
iespēja ir jāsaglabā subsīdiju 
nodrošinājums, un tas ir to pienākums, 
kas iesaistīti, pamatojoties uz jaukta 
finansējuma izmantošanu, kas vislabāk 
atbilst reģionu vajadzībām.

Or. en

Grozījums 253
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai rentabli apmierinātu īpašas tirgus 
vajadzības atbilstoši programmu mērķiem, 
jāizmanto VSS fondu atbalstītie finanšu 
instrumenti, un tie nedrīkstētu gūt pārsvaru 
pār privāto finansējumu. Tāpēc lēmums 
finansēt atbalsta pasākumus ar finanšu 
instrumentu starpniecību jāpieņem, 
pamatojoties uz ex ante analīzi.

(23) Lai reaģētu uz tirgus nepilnībām vai 
neoptimālām ieguldījumu situācijām un 
tādējādi lai rentabli apmierinātu īpašas 
tirgus vajadzības atbilstoši programmu 
mērķiem, jāizmanto CPR ietverto fondu 
atbalstītie finanšu instrumenti, un tie 
nedrīkstētu gūt pārsvaru pār privāto 
finansējumu. Tāpēc lēmums finansēt 
atbalsta pasākumus ar finanšu instrumentu 
starpniecību jāpieņem, pamatojoties uz 
ex ante novērtējumu, kas varētu tieši 
attiekties uz vietējām reģionālo 
ieguldījumu vajadzībām un iespējām, 
paredzot iespējamo privātā sektora 
līdzdalību, novērtējot pievienoto vērtību, 
ko rada attiecīgais finanšu instruments, 
un tādējādi nodrošinātu elastīgu un 
efektīvu reaģēšanu uz attīstības 
vajadzībām, ar kādām saskaras Eiropas 
reģioni.
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Or. en

Grozījums 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai rentabli apmierinātu īpašas tirgus 
vajadzības atbilstoši programmu mērķiem, 
jāizmanto VSS fondu atbalstītie finanšu 
instrumenti, un tie nedrīkstētu gūt pārsvaru 
pār privāto finansējumu. Tāpēc lēmums 
finansēt atbalsta pasākumus ar finanšu 
instrumentu starpniecību jāpieņem, 
pamatojoties uz ex ante analīzi.

(23) Lai rentabli apmierinātu īpašas tirgus 
vajadzības atbilstoši programmu mērķiem, 
jāizmanto VSS fondu atbalstītie finanšu 
instrumenti, un tie nedrīkstētu gūt pārsvaru 
pār privāto finansējumu. Tāpēc lēmums 
finansēt atbalsta pasākumus ar finanšu 
instrumentu starpniecību jāpieņem, 
pamatojoties uz ex ante analīzi, un
attiecīgajā līmenī tam ir jāveic 
demokrātiska pārbaude.

Or. en

Grozījums 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai rentabli apmierinātu īpašas tirgus 
vajadzības atbilstoši programmu mērķiem, 
jāizmanto VSS fondu atbalstītie finanšu 
instrumenti, un tie nedrīkstētu gūt pārsvaru 
pār privāto finansējumu. Tāpēc lēmums 
finansēt atbalsta pasākumus ar finanšu 
instrumentu starpniecību jāpieņem, 
pamatojoties uz ex ante analīzi.

(23) Lai rentabli apmierinātu tirgus 
vajadzības un to nepilnības atbilstoši 
programmu mērķiem, jāizmanto VSS 
fondu atbalstītie finanšu instrumenti, un tie 
nedrīkstētu gūt pārsvaru pār privāto 
finansējumu. Tāpēc lēmums finansēt 
atbalsta pasākumus ar finanšu instrumentu 
starpniecību jāpieņem, pamatojoties uz 
ex ante analīzi.

Or. es
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Grozījums 256
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Finanšu instrumenti būtu jāizstrādā un 
jāīsteno tā, lai veicinātu privātā sektora 
ieguldītāju un finanšu iestāžu ievērojamu 
līdzdalību uz atbilstoša riska dalīšanas 
pamata. Lai finanšu instrumenti būtu 
pietiekami pievilcīgi privātajam sektoram, 
tiem ir jābūt izstrādātiem un īstenotiem 
elastīgi. Tāpēc vadošajām iestādēm būtu 
jāizlemj par visatbilstošākajiem finanšu 
instrumentu īstenošanas veidiem, lai varētu 
apmierināt mērķa reģionu īpašās 
vajadzības atbilstīgi attiecīgās programmas 
mērķiem.

(24) Finanšu instrumenti būtu jāizstrādā un 
jāīsteno tā, lai veicinātu privātā sektora 
ieguldītāju un finanšu iestāžu ievērojamu 
līdzdalību uz atbilstoša riska dalīšanas 
pamata. Lai finanšu instrumenti būtu 
pietiekami pievilcīgi privātajam sektoram, 
tiem ir jābūt vienkāršiem, katalītiskiem,
apgrozāmiem un izstrādātiem un 
īstenotiem elastīgi. Tāpēc vadošajām 
iestādēm būtu jāizlemj par 
visatbilstošākajiem finanšu instrumentu 
īstenošanas veidiem, lai varētu apmierināt 
mērķa reģionu īpašās vajadzības atbilstīgi 
attiecīgās programmas mērķiem.

Or. en

Grozījums 257
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Resursu apjomam, kas jebkurā laikā 
no VSS fondiem tiek izmaksāts finanšu 
instrumentiem, jāatbilst apjomam, kas 
vajadzīgs, lai varētu īstenot plānotos 
ieguldījumus un maksājumus galīgajiem 
saņēmējiem, ieskaitot pārvaldības izmaksas 
un maksu, ko nosaka, pamatojoties uz 
uzņēmējdarbības plāniem un naudas 
plūsmas prognozēm par iepriekš noteiktu 
laikposmu, kurš nedrīkstētu pārsniegt divus 
gadus.

(26) Resursu apjomam, kas jebkurā laikā 
no CPR ietvertiem fondiem tiek izmaksāts 
finanšu instrumentiem, jāatbilst apjomam, 
kas vajadzīgs, lai varētu īstenot plānotos 
ieguldījumus un maksājumus galīgajiem 
saņēmējiem, ieskaitot pārvaldības izmaksas 
un maksu, ko nosaka, pamatojoties uz 
uzņēmējdarbības plāniem un naudas 
plūsmas prognozēm par iepriekš noteiktu 
laikposmu, kurš nedrīkstētu pārsniegt divus 
gadus.
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Or. en

Grozījums 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ir jāparedz specifiski 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. Turklāt ir jāparedz specifiski 
noteikumi par to resursu atkārtotu 
izmantošanu, kuri attiecināmi uz atbalstu 
no VSS fondu līdzekļiem, tostarp pēc 
programmas slēgšanas atlikušo līdzekļu 
izmantošanu.

(27) Ir jāparedz specifiski 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. Turklāt ir jāparedz specifiski 
noteikumi par to resursu atkārtotu 
izmantošanu, kuri attiecināmi uz atbalstu 
no VSS fondu līdzekļiem, tostarp pēc 
programmas slēgšanas atlikušo līdzekļu 
izmantošanu. Tām dalībvalstīm, kuru 
finansiālā stabilitāte ir pakļauta 
ievērojamām grūtībām, šie attiecināmie 
un atlikušie līdzekļi jādara pieejami līdz 
ar citiem pieejamiem līdzekļiem, 
piemēram, no finanšu korekcijām, 
saglabājot Komisijas pārvaldību un ņemot 
vērā prioritātes, kas visvairāk veicina 
izaugsmi.

Or. de

Grozījums. 259
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ir jāparedz īpaši noteikumi par (27) Ir jāparedz īpaši noteikumi par 
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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 
līdzekļu izmantošanu.

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 CPR 
ietvertajiem fondiem, tiek efektīvi 
izmantotas ieguldījumiem un 
maksājumiem galīgajiem saņēmējiem. Ir 
arī jāparedz īpaši noteikumi par to resursu 
atkārtotu izmantošanu, kuri attiecināmi uz 
atbalstu no CPR ietvertajiem fondiem, 
tostarp pēc programmu slēgšanas mantoto 
līdzekļu izmantošanu. Pārvaldības 
iestādēm, kā arī dalībvalstīm un Komisijai 
ir jāparedz sīki ziņojuma noteikumi par 
finansiālajiem instrumentiem. 
Dalībvalstīm gada īstenošanas ziņojuma 
pielikumā jāietver īpašs ziņojums par 
galvenajām darbībām, kurās ir izmantoti 
finansiālie instrumenti. Lai turpmāk 
veicinātu finansiālo instrumentu 
pārredzamību un efektivitāti, Komisijai 
katru gadu jāapkopo paziņotā informācija 
par finansiālo instrumentu izmantošanu 
un efektivitāti saistībā ar dažādiem CPR 
ietvertajiem fondiem, tematiskajiem 
mērķiem un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums 260
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Komisijai jāsagatavo konkrēti 
pasākumi, lai palielinātu informācijas 
izplatīšanu un zinātību par finansiālo 
instrumentu izmantošanu un palīdzētu 
palielināt finansiālo instrumentu 
izmantošanas un pārvaldības tehniskās 
iespējas pārvaldības iestāžu, finanšu 
starpnieku un citu iesaistīto pušu līmenī, 
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kas vajadzīgs, lai palielinātu veiksmīgu 
finansiālo instrumentu īstenošanu.

Or. en

Grozījums 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) VSS fondu uzraudzības un ziņošanas 
procedūru saskaņošana jāveic, lai
vienkāršotu pārvaldības procedūras visos 
līmeņos. Ir svarīgi nodrošināt 
proporcionālas ziņošanas prasības, kā arī 
visaptverošas informācijas pieejamību par 
panākumiem attiecībā uz galvenajiem 
pārskatīšanas punktiem. Tādēļ ziņošanas 
prasībās jāatspoguļo informācijas 
vajadzības attiecīgajos gados, un tām 
jāatbilst izpildes pārskatīšanas laikam.

(29) VSS fondu uzraudzības un ziņošanas 
procedūru saskaņošana jāveic, lai 
vienkāršotu pārvaldības procedūras visos 
līmeņos. Ir svarīgi nodrošināt 
proporcionālas ziņošanas prasības, kā arī 
visaptverošas informācijas pieejamību par 
panākumiem attiecībā uz galvenajiem 
pārskatīšanas punktiem. Tādēļ ziņošanas 
prasībās jāatspoguļo informācijas 
vajadzības.

Or. es

Grozījums 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) VSS fondu uzraudzības un ziņošanas 
procedūru saskaņošana jāveic, lai 
vienkāršotu pārvaldības procedūras visos 
līmeņos.  Ir svarīgi nodrošināt 
proporcionālas ziņošanas prasības, kā arī 
visaptverošas informācijas pieejamību par 
panākumiem attiecībā uz galvenajiem 
pārskatīšanas punktiem.  Tādēļ ziņošanas 
prasībās jāatspoguļo informācijas 

(29) VSS fondu uzraudzības un ziņošanas 
procedūru saskaņošana jāveic, lai 
vienkāršotu pārvaldības procedūras visos 
līmeņos. Ir svarīgi nodrošināt 
proporcionālas ziņošanas prasības, kā arī 
visaptverošas informācijas pieejamību par 
panākumiem attiecībā uz galvenajiem 
pārskatīšanas punktiem. Tādēļ ziņošanas 
prasībās jāatspoguļo informācijas 
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vajadzības attiecīgajos gados, un tām 
jāatbilst izpildes pārskatīšanas laikam.

vajadzības attiecīgajos gados.

Or. fr

Grozījums 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ir jānovērtē VSS fondu piešķirtā 
atbalsta efektivitāte, lietderība un ietekme, 
lai uzlabotu programmu īstenošanas 
kvalitāti un struktūru un attiecīgā gadījumā 
noteiktu programmu ietekmi uz mērķiem, 
kas noteikti Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un 
uz IKP un bezdarbu. Saistībā ar šo būtu 
jānosaka dalībvalstu un Komisijas 
atbildības jomas.

(32) Ir jānovērtē VSS fondu piešķirtā 
atbalsta efektivitāte, lietderība un ietekme, 
lai uzlabotu programmu īstenošanas 
kvalitāti un struktūru un attiecīgā gadījumā 
noteiktu programmu ietekmi uz Savienības
mērķiem, kas noteikti Līguma 174. pantā, 
un uz IKP un bezdarbu.  Saistībā ar šo būtu 
jānosaka dalībvalstu un Komisijas 
atbildības jomas.

Or. fr

Grozījums 264
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ir jānovērtē VSS fondu piešķirtā 
atbalsta efektivitāte, lietderība un ietekme, 
lai uzlabotu programmu īstenošanas 
kvalitāti un struktūru un attiecīgā gadījumā 
noteiktu programmu ietekmi uz mērķiem, 
kas noteikti Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un 
uz IKP un bezdarbu. Saistībā ar šo būtu 
jānosaka dalībvalstu un Komisijas 
atbildības jomas.

(32) Ir jānovērtē VSS fondu piešķirtā 
atbalsta efektivitāte, lietderība un ietekme, 
lai uzlabotu programmu īstenošanas 
kvalitāti un struktūru un attiecīgā gadījumā 
noteiktu programmu ietekmi uz mērķiem, 
kas noteikti Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un 
uz IKP, bezdarbu un integrētu pieeju 
dzimumu un pieejamības līdztiesības 
nodrošināšanai.
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Or. en

Grozījums 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) Lai uzlabotu katras programmas 
kvalitāti un struktūru un pārbaudītu, vai 
mērķus var sasniegt, būtu jāveic katras 
programmas ex ante izvērtējums. Katras 
programmas ex ante izvērtējumā jābūt 
horizontālo principu novērtējumam 
attiecībā uz atbilstību Savienības un valsts 
tiesību aktiem, vīriešu un sieviešu 
līdztiesības veicināšanai un 
nediskriminācijai, kā arī ilgspējīgai 
attīstībai, kā noteikts šajā regulā.

Or. en

Grozījums 266
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Iestādei, kas ir atbildīga par 
programmas sagatavošanu, būtu jāizstrādā 
izvērtēšanas plāns. Plānošanas periodā 
vadošajām iestādēm būtu jāveic 
programmas efektivitātes un ietekmes 
novērtēšana. Uzraudzības komiteja un 
Komisija būtu jāinformē par novērtējumu 
rezultātiem, lai atvieglotu pārvaldības 
lēmumu pieņemšanu.

(34) Iestādei, kas ir atbildīga par 
programmas sagatavošanu, pilnīgi ņemot 
vērā bažas par projekta un programmas 
pārvaldību, būtu jāizstrādā izvērtēšanas 
plāns. Plānošanas periodā vadošajām 
iestādēm būtu jāveic programmas 
efektivitātes un ietekmes novērtēšana. 
Uzraudzības komiteja un Komisija būtu 
jāinformē par novērtējumu rezultātiem, lai 
atvieglotu pārvaldības lēmumu 
pieņemšanu.
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Or. en

Grozījums 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(36) Ir lietderīgi precizēt to pasākumu 
veidus, kurus var veikt pēc Komisijas un 
dalībvalstu iniciatīvas kā tehnisko 
palīdzību ar VSS fondu atbalstu.
Dalībvalstīm jānodrošina, ka partneriem 
tiek garantēts atbilstošs 5. pantā noteiktais 
tehniskās palīdzības līmenis, lai veicinātu 
to iesaistīšanos un līdzdalību partnerības 
līgumu sagatavošanā un īstenošanā un 
visā plānošanas procesā. Pēc Komisijas 
iniciatīvas tehniskajai palīdzībai 
jāatbalsta tematiskās jumta organizācijas, 
sociālie un ekonomiskie partneri un to 
tīkli, kā arī asociācijas, kas pārstāv 
vietējās, pilsētu un reģionālās 
pašpārvaldes, kuras ar kohēzijas politiku 
strādā ES līmenī.

Or. en

Grozījums 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Izdevumu atbilstības sākuma un beigu 
datums būtu jānosaka tā, lai nodrošinātu 
vienotu un līdzsvarotu noteikumu, ko 
piemērot VSS fondu īstenošanā visā 
Savienībā. Lai atvieglinātu programmu 

(38) Izdevumu atbilstības sākuma un beigu 
datums būtu jānosaka tā, lai nodrošinātu 
vienotu un līdzsvarotu noteikumu, ko 
piemērot VSS fondu īstenošanā visā 
Savienībā. Lai atvieglinātu programmu 
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izpildi, ir lietderīgi noteikt, ka izdevumu 
atbilstības sākuma datums var būt pirms 
2014. gada 1. janvāra, ja attiecīgā 
dalībvalsts iesniedz programmu pirms 
minētās dienas. Lai nodrošinātu ES fondu 
efektīvu izmantošanu un mazinātu risku 
ES budžetam, jāievieš ierobežojumi 
attiecībā uz pabeigtu darbību atbalstu.

izpildi, ir lietderīgi noteikt, ka izdevumu 
atbilstības sākuma datums var būt pirms 
2014. gada 1. janvāra, ja attiecīgā 
dalībvalsts iesniedz programmu pirms 
minētās dienas.

Or. es

Grozījums 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai nodrošinātu VSS fondu 
intervences efektivitāti, proporcionalitāti 
un ilgtspējīgu ietekmi, jāparedz noteikumi, 
lai garantētu, ka ieguldījumi uzņēmumos 
un infrastruktūrās ir noturīgi, un nepieļautu 
VSS fondu izmantošanu nepamatotu 
priekšrocību iegūšanai. Pieredze liecina, ka 
pieci gadi ir atbilstīgs minimālais laika 
posms, izņemot gadījumus, kad valsts 
atbalsta noteikumi paredz citu periodu. 
Projektiem, kas tiek atbalstīti no ESF, un 
projektiem, kas nedod ieguldījumu vai 
produktīvu ieguldījumu infrastruktūrā, ir 
lietderīgi nepiemērot vispārējo prasību par 
ilglaicīgumu, ja vien šādas prasības neizriet 
no spēkā esošajiem valsts atbalsta 
noteikumiem, un izslēgt ieguldījumus 
finanšu instrumentos vai no finanšu 
instrumentiem.

(41) Lai nodrošinātu VSS fondu 
intervences efektivitāti, proporcionalitāti 
un ilgtspējīgu ietekmi, jāparedz noteikumi, 
lai garantētu, ka ieguldījumi uzņēmumos 
un infrastruktūrās ir noturīgi, un nepieļautu 
VSS fondu izmantošanu nepamatotu 
priekšrocību iegūšanai. Pieredze liecina, ka 
desmit gadi ir atbilstīgs minimālais laika 
posms, izņemot gadījumus, kad valsts 
atbalsta noteikumi paredz citu periodu. 
Projektiem, kas tiek atbalstīti no ESF, un 
projektiem, kas nedod ieguldījumu vai 
produktīvu ieguldījumu infrastruktūrā, ir 
lietderīgi nepiemērot vispārējo prasību par 
ilglaicīgumu, ja vien šādas prasības neizriet 
no spēkā esošajiem valsts atbalsta 
noteikumiem, un izslēgt ieguldījumus 
finanšu instrumentos vai no finanšu 
instrumentiem.

Or. de

 Pamatojums

Skat. arī Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijas par Komisijas Piekto ziņojumu 
par kohēziju un kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada 77. pantu 
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(2011/2035(INI)).

Grozījums 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Novērtējot projektus, kuru summa 
pārsniedz 25 miljonus eiro, Komisijas 
rīcībā jābūt visai nepieciešamajai 
informācijai, lai varētu novērtēt, vai 
fondu finansiālais ieguldījums radītu 
ievērojamus darba vietu zaudējumus 
esošajās darbības vietās Eiropas 
Savienībā, lai nodrošinātu, ka ar 
Kopienas finansējumu netiek atbalstīta 
uzņēmumu pārcelšana uz citu vietu 
Eiropas Savienības ietvaros.

Or. de

Grozījums 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
41.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41b) Attiecībā uz tiešajām subsīdijām 
uzņēmumiem jāņem vērā, ka kohēzijas 
politikas finansējums, jo īpaši lielo 
uzņēmumu gadījumā, nonāk pie 
uzņēmumiem, kas jau darbojas kādā 
vietā, nevis veicina darbības vietas izvēli. 
Tādēļ, piešķirot atbalstu lieliem privātiem 
uzņēmumiem, vairāk nekā līdz šim 
jākoncentrējas uz ieguldījumiem 
pētniecībā un attīstībā un/vai netiešā 
veidā pastiprināti jāpiedāvā atbalsts 
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infrastruktūrai.

Or. de

Justification

Sk. 71. pantu Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijai par Komisijas piekto 
kohēzijas ziņojumu un kohēzijas politikas stratēģiju pēc 2013. gada (2011/2035(INI))

Grozījums 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
41.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41c) Vispārīgās struktūrfondu regulas 
ietvaros jāparedz skaidrs nosacījumus, 
kas izslēdz ES finansējumu uzņēmumu 
pārcelšanai uz citu vietu ES teritorijā un 
pazemina šādu ieguldījumu pārskatīšanas 
slieksni līdz 25 miljoniem, turklāt izslēdzot 
lielus uzņēmumus no tiešā atbalsta un 
ierobežojot darbību ilgumu līdz 10 
gadiem.

Or. de

 Pamatojums

Skat. arī Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijas par Komisijas Piekto ziņojumu 
par kohēziju un kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada 71. pantu 
(2011/2035(INI)).

Grozījums 273
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Dalībvalstīm būtu jāpieņem atbilstīgi 
pasākumi, lai garantētu to pārvaldības un 

(42) Dalībvalstīm būtu jāpieņem atbilstīgi 
pasākumi, lai garantētu to pārvaldības un 
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kontroles sistēmu pareizu izveidošanu un 
darbību, lai garantētu CSS fondu tiesisku 
un regulāru izmantošanu. Tādēļ būtu 
jānosaka dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
programmu pārvaldes un kontroles 
sistēmām un nelikumību un Savienības 
tiesību aktu pārkāpumu aizkavēšanu, 
atklāšanu un novēršanu.

kontroles sistēmu pareizu izveidošanu un 
darbību, lai garantētu CSS fondu tiesisku 
un regulāru izmantošanu atbilstoši 
projektu un programmas pārvaldības 
starptautiskajiem standartiem. Tādēļ 
regulas pantā būtu arī jānosaka dalībvalstu 
pienākumi attiecībā uz programmu 
pārvaldes un kontroles sistēmām un 
nelikumību un Savienības tiesību aktu 
pārkāpumu aizkavēšanu, atklāšanu un 
novēršanu.

Or. en

Grozījums 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principiem dalībvalstīm ar savu 
pārvaldības un kontroles sistēmu 
starpniecību būtu jāuzņemas galvenā 
atbildība par darbībām programmās. Lai 
nodrošinātu efektīvāku kontroli pār atlases 
un īstenošanas darbībām un pārvaldības un 
kontroles sistēmas darbību, būtu jānosaka 
vadošās iestādes funkcijas.

(43) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principiem dalībvalstīm un reģionālajām 
un vietējām pašpārvaldēm ar savu 
pārvaldības un kontroles sistēmu 
starpniecību būtu jāuzņemas galvenā 
atbildība par darbībām programmās. Lai 
nodrošinātu efektīvāku kontroli pār atlases 
un īstenošanas darbībām un pārvaldības un 
kontroles sistēmas darbību, būtu jānosaka 
vadošās iestādes funkcijas.

Or. en

Grozījums 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principiem dalībvalstīm ar savu 
pārvaldības un kontroles sistēmu 
starpniecību būtu jāuzņemas galvenā 
atbildība par darbībām programmās. Lai 
nodrošinātu efektīvāku kontroli pār atlases 
un īstenošanas darbībām un pārvaldības un 
kontroles sistēmas darbību, būtu jānosaka 
vadošās iestādes funkcijas.

(43) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principiem dalībvalstīm kopā ar vēlētām 
reģionālajām un vietējām pašpārvaldēm 
ar savu pārvaldības un kontroles sistēmu 
starpniecību būtu jāuzņemas galvenā 
atbildība par darbībām programmās. Lai 
nodrošinātu efektīvāku kontroli pār atlases 
un īstenošanas darbībām un pārvaldības un 
kontroles sistēmas darbību, būtu jānosaka 
vadošās iestādes funkcijas.

Or. fr

Grozījums 276
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai varētu sniegt ex ante pārvaldības 
garantijas deklarāciju par galveno 
pārvaldības un kontroles sistēmu 
struktūru un izveidi, dalībvalstīm jāieceļ 
akreditācijas institūcija, kas ir atbildīga 
par pārvaldes un kontroles struktūru 
akreditāciju un akreditācijas atsaukšanu.

nav paredzēts

Or. de

Grozījums 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai nodrošinātu ticamību ex ante par 
galveno pārvaldības un kontroles sistēmu 

svītrots
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izstrādi un strukturēšanu, dalībvalstīm 
būtu jāieceļ akreditācijas struktūra, kas ir 
atbildīga par vadošo un kontroles 
struktūru akreditāciju un akreditācijas 
atsaukšanu.

Or. en

 Pamatojums

Grozērķis ir novērst iestāžu un dalībnieku palielināšanos, kas varētu vēl vairāk sarežģīt 
pārvaldības un kontroles sistēmu.

Grozījums 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai nodrošinātu ticamību ex ante par 
galveno pārvaldības un kontroles sistēmu 
izstrādi un strukturēšanu, dalībvalstīm 
būtu jāieceļ akreditācijas struktūra, kas ir 
atbildīga par vadošo un kontroles 
struktūru akreditāciju un akreditācijas 
atsaukšanu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Revidentu iestāde veic ex ante novērtējumu un tādējādi sniedz apstiprinājumu pārvaldības un 
kontroles sistēmai. Turklāt EEK vēlas, lai citas organizācijas vai tā pati iestāde nosaka 
kārtību par atļauju piešķiršanu pārvaldības iestādei. Tas nozīmē administratīvās atbildības 
palielināšanu un neatbilst vienkāršošanas procesa principam.

Grozījums 279
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
45. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Būtu jānosaka Komisijas pilnvaras un 
pienākumi pārbaudīt, vai pārvaldības un 
kontroles sistēmas darbojas efektīvi, un 
pieprasīt dalībvalsts rīcību. Turklāt 
Komisijai jābūt tiesībām veikt revīziju 
attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar 
pareizu finanšu pārvaldību, lai sagatavotu 
secinājumus par fondu izpildi.

(45) Būtu jānosaka Komisijas pilnvaras un 
pienākumi pārbaudīt, tostarp novērtēt to 
projektu un programmu pārvaldības 
iespējas, vai pārvaldības un kontroles 
sistēmas darbojas efektīvi, un pieprasīt 
dalībvalsts rīcību. Turklāt Komisijai jābūt 
tiesībām veikt revīziju attiecībā uz 
jautājumiem, kas saistīti ar pareizu finanšu 
pārvaldību, lai sagatavotu secinājumus par 
fondu izpildi.

Or. en

Grozījums 280
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Priekšfinansējuma maksājums 
programmu sākumā nodrošina, ka 
dalībvalstīm ir līdzekļi, lai sniegtu atbalstu 
saņēmējiem programmas īstenošanas laikā 
kopš tās pieņemšanas. Tādēļ būtu jāparedz 
noteikumi par sākotnējiem 
priekšfinansējuma maksājumiem no VSS 
fondiem. Sākotnējais priekšfinansējums 
būtu pilnībā jādzēš, slēdzot programmu.

(47) Priekšfinansējuma maksājums 
programmu sākumā nodrošina, ka arī
dalībvalstīm ir līdzekļi, lai sniegtu ex ante
atbalstu saņēmējiem no programmas 
īstenošanas sākuma, lai pārliecinātos, ka 
saņēmēji ir finansiāli stabili, lai tiem 
piešķirtu ieguldījumus. Tādēļ būtu 
jāparedz noteikumi par sākotnējiem 
priekšfinansējuma maksājumiem no VSS 
fondiem. Sākotnējais priekšfinansējums 
būtu pilnībā jādzēš, slēdzot programmu.

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka Komisija var dalībvalstīm piedāvāt priekšfinansējumu, arī dalībvalstij ir 
jāizmanto priekšfinansējums, lai veiktu maksājumus apstiprināto projektu saņēmējiem tā, lai 
nodrošinātu uzņēmumu likviditāti, veicot ieguldījumus.
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Grozījums 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas 
līdzfinansēti no Savienības budžeta 
jebkurā konkrētā finanšu gadā, tiek 
izmantoti saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem, ir jārada atbilstošs gada 
grāmatojumu noskaidrošanas regulējums. 
Saskaņā ar minēto regulējumu 
akreditētajām iestādēm par katru 
programmu būtu jāiesniedz Komisijai 
pārvaldības garantijas deklarācija, kam 
pievienoti apliecināti gada pārskati, 
kontroles kopsavilkuma ziņojums un 
neatkarīgas revīzijas atzinums un 
kontroles ziņojums.

svītrots

Or. es

Grozījums 282
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas tiek 
līdzfinansēti no ES budžeta kādā konkrētā 
finanšu gadā, tiek izmantoti saskaņā ar 
spēkā esošajiem noteikumiem, ir jārada 
atbilstīgs gada grāmatojumu 
noskaidrošanas regulējums. Saskaņā ar 
minēto regulējumu akreditētajām iestādēm 
par katru programmu jāiesniedz Komisijai 
pārvaldības garantijas deklarācija, kam 
pievienoti apliecināti gada pārskati, 
kontroles kopsavilkuma ziņojums, kā arī 
neatkarīgas revīzijas institūcijas atzinums 
un kontroles ziņojums.

(49) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas tiek 
līdzfinansēti no ES budžeta kādā konkrētā 
finanšu gadā, tiek izmantoti saskaņā ar 
spēkā esošajiem noteikumiem, ir jārada 
atbilstīgs gada grāmatojumu 
noskaidrošanas regulējums. Šim 
regulējumam jāparedz neatkarīgas revīzijas 
institūcijas atzinums un kontroles 
ziņojums.
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Or. de

Grozījums 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas 
līdzfinansēti no Savienības budžeta jebkurā 
konkrētā finanšu gadā, tiek izmantoti 
saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, 
ir jārada atbilstošs gada grāmatojumu 
noskaidrošanas regulējums. Saskaņā ar 
minēto regulējumu akreditētajām 
iestādēm par katru programmu būtu 
jāiesniedz Komisijai pārvaldības 
garantijas deklarācija, kam pievienoti 
apliecināti gada pārskati, kontroles 
kopsavilkuma ziņojums un neatkarīgas 
revīzijas atzinums un kontroles ziņojums.

(49) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas 
līdzfinansēti no Savienības budžeta jebkurā 
konkrētā finanšu gadā, tiek izmantoti 
saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, 
ir jārada atbilstošs gada grāmatojumu 
noskaidrošanas regulējums.

Or. en

Grozījums 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai veicinātu budžeta disciplīnu, 
jānosaka kārtība saistību atcelšanai 
programmas ietvaros, jo īpaši tad, ja no 
saistību atcelšanas var izslēgt kādu summas 
daļu, proti, gadījumos, kad īstenošanas 
kavējumus izraisa apstākļi, kas nav atkarīgi 
no atbildīgās personas, nav parasti vai 
paredzami, un to sekas nav iespējams 
novērst, neskatoties uz pienācīgu rūpību.

(51) Lai veicinātu budžeta disciplīnu, 
jānosaka kārtība saistību atcelšanai 
programmas ietvaros, jo īpaši tad, ja no 
saistību atcelšanas var izslēgt kādu summas 
daļu, proti, gadījumos, kad īstenošanas 
kavējumus izraisa apstākļi, kas nav atkarīgi 
no atbildīgās personas, nav parasti vai 
paredzami, un to sekas nav iespējams 
novērst, neskatoties uz pienācīgu rūpību.
Ja kāda dalībvalsts nonāk grūtā 
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finansiālā situācijā, Komisijai pēc šīs 
dalībvalsts pieprasījuma jāvar pārņemt 
līdzekļu pārvaldību un noteikt specifisku 
programmu, kas jo īpaši veicina attiecīgās 
dalībvalsts ekonomikas izaugsmi.

Or. de

Grozījums 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Ir vajadzīgi vispārīgi papildu 
noteikumi saistībā ar fondu konkrēto 
darbību. Jo īpaši lai palielinātu šo fondu 
pievienoto vērtību un veicinātu to 
ieguldījumu prioritātēs, kas noteiktas 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, fondu darbība ir 
jāvienkāršo un jākoncentrē uz mērķiem 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
un “Eiropas teritoriālā sadarbība”.

(52) Ir vajadzīgi vispārīgi papildu 
noteikumi saistībā ar fondu konkrēto 
darbību. Jo īpaši lai palielinātu šo fondu 
pievienoto vērtību un veicinātu to 
ieguldījumu ekonomikas, sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā un prioritātēs, kas 
noteiktas Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, 
fondu darbība ir jāvienkāršo un jākoncentrē 
uz mērķiem “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” un “Eiropas teritoriālā 
sadarbība”.

Or. en

Grozījums 286
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ietvaros ir jāatbalsta visi reģioni. Lai 

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ietvaros ir jāatbalsta visi reģioni. Lai 
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nodrošinātu līdzsvarotu un pakāpenisku 
atbalstu un atspoguļotu ekonomiskās un 
sociālās attīstības līmeni, minētajam 
mērķim paredzētie resursi no ERAF un 
ESF ir jāpiešķir, tos sadalot starp mazāk 
attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem un 
vairāk attīstītiem reģioniem atbilstīgi to 
iekšzemes kopproduktam (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo 
rādītāju. Lai nodrošinātu struktūrfondu 
ieguldījuma ilgtspējīgumu ilgtermiņā, 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju
2007.–2013. gadā bija mazāks nekā 75 % 
no ES 25 valstu vidējā rādītāja pārskata 
periodā, taču kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk nekā 
75 % no ES 27 valstu vidējā, jāsaņem 
vismaz divas trešdaļas no 2007.–2013. 
gadā piešķiramajiem līdzekļiem. 
Dalībvalstīm, kurās nacionālais 
kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir 
mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja,
jāsaņem līdzekļi no KF mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
finansēšanas ietvaros.

nodrošinātu līdzsvarotu un pakāpenisku 
atbalstu un atspoguļotu ekonomiskās un 
sociālās attīstības līmeni, minētajam 
mērķim paredzētie resursi no ERAF un 
ESF ir jāpiešķir, tos sadalot starp mazāk 
attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem un 
vairāk attīstītiem reģioniem atbilstīgi to 
iekšzemes kopproduktam (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo 
rādītāju. Lai nodrošinātu struktūrfondu 
ieguldījuma ilgtspējīgumu ilgtermiņā, 
reģioniem, kas laika posmā no 2007. līdz 
2013. gadam ir saņēmuši atbalstu no 
mērķa „Konverģence“ finansējuma, 
tostarp reģioniem, kas šajā laika posmā kā 
reģioni, kuros atbalsts pakāpeniski tiek 
izbeigts, atbilstīgi Padomes 2006. gada 11. 
jūlija Regulai (EK) Nr. 1083/2006, ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/19991, 8. 
panta 1. daļu, un kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju laika posmā no 2007. līdz 
2013. gadam ir palielinājies līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā rādītāja, 
ir jāsaņem vismaz divas trešdaļas no 
2007.–2013. gadā piešķiramajiem 
līdzekļiem. Dalībvalstīm, kurās nacionālais 
kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir 
mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja, 
jāsaņem līdzekļi no KF mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
finansēšanas ietvaros.

_________________
1 OV L 210, 31.07.2006., 25. lpp.

Or. de

 Pamatojums

Arī reģioniem, kas aktuālajā laika brīdī (2007-2013) konverģences mērķa ietvaros ir tā 
saucamie reģioni, kuros atbalsts pakāpeniski tiek izbeigts, ir jāgūst labums no tā saucamā 
„drošības tīkla”, respektīvi, jāsaņem minimālais atbalsts vismaz 2/3 apmērā no aktuālā 
atbalsta apjoma. Jāpaskaidro, ka tas attiecas uz visiem reģioniem, ieskaitot Regulas (EK) Nr. 
1083/2006 8. panta 1. daļā minētos reģionus, kuros atbalsts pakāpeniski tiek izbeigts un kuri 
pārstāj saņemt atbalstu konverģences mērķa ietvaros, lai varētu konsolidēt sasniegto.
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Grozījums 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems 
vismaz divas trešdaļas no 2007.–
2013. gada piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF.

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā un 
reģioni, kuros atbalsts pakāpeniski tiek 
izbeigts, saņems vismaz divas trešdaļas no 
2007.–2013. gada piešķīruma. 
Dalībvalstīm, kurās nacionālais 
kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā Savienībā, 
būtu jāgūst labums no mērķa “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai”, kas tiek 
finansēts no KF.

Or. en

Grozījums 288
Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems
vismaz divas trešdaļas no 2007.–
2013. gada piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF.

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuriem ir 
tiesības uz finansējumu saskaņā ar 
konverģences mērķi atbilstoši 5. panta 
1. punktam Padomes Regulā 
Nr. 1083/2006 un kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir vairāk par 75 % no ES 27
valstu vidējā rādītāja pārskata periodā, un 
reģioni, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu 
saskaņā ar pārejas posma atbalstu 
atbilstoši 8. panta 1. punktam Padomes 
Regulā Nr. 1083/2006, saņems vismaz 
divas trešdaļas no 2007.–2013. gada 
piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF.

Or. en

Grozījums 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
54. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ietvaros ir jāatbalsta visi reģioni. Lai 
nodrošinātu līdzsvarotu un pakāpenisku 
atbalstu un ņemtu vērā ekonomiskās un 
sociālās attīstības līmeni, minētajam 
mērķim paredzētie līdzekļi no ERAF un 
ESF ir jāpiešķir, sadalot tos starp mazāk 
attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem un 
vairāk attīstītiem reģioniem atbilstīgi to 
iekšzemes kopproduktam (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo 
rādītāju. Lai nodrošinātu struktūrfondu 
ieguldījuma ilgtspējīgumu ilgtermiņā, 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju
2007.–2013. gadā bija mazāks nekā 75 % 
no ES 25 valstu vidējā rādītāja pārskata 
periodā, taču kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk nekā 75 
% no ES 27 valstu vidējā, jāsaņem vismaz 
divas trešdaļas no 2007.–2013. gadā 
piešķiramajiem līdzekļiem. Dalībvalstīm, 
kurās nacionālais kopienākums (NKI) uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no 
ES vidējā rādītāja, jāsaņem līdzekļi no KF 
mērķa „Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” finansēšanas ietvaros.

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ietvaros ir jāatbalsta visi reģioni. Lai 
nodrošinātu līdzsvarotu un pakāpenisku 
atbalstu un ņemtu vērā ekonomiskās un 
sociālās attīstības līmeni, minētajam 
mērķim paredzētie līdzekļi no ERAF un 
ESF ir jāpiešķir, sadalot tos starp mazāk 
attīstītiem reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstīgi to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtspējīgumu ilgtermiņā, visiem 
reģioniem, kas laika posmā no 2007. līdz 
2013. gadam ir saņēmuši atbalstu no 
mērķa „Konverģence“ finansējuma, 
respektīvi, arī Padomes 2006. gada 11. 
jūlija Regulai (EK) Nr. 1083/2006, ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/19991, 8. 
panta 1. daļā minētajiem reģioniem, kuros 
atbalsts pakāpeniski tiek izbeigts, un kuru 
IKP uz vienu iedzīvotāju laika posmā no 
2007. līdz 2013. gadam ir bijis mazāks 
nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā rādītāja 
attiecīgajā periodā, taču palielinājies līdz 
vairāk nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā 
rādītāja, ir jāsaņem vismaz divas trešdaļas 
no 2007.–2013. gadā piešķiramajiem 
līdzekļiem.
_________________
1 OV L 210, 31.07.2006., 25. lpp.

Or. de

Grozījums 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
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Barnuevo García

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems 
vismaz divas trešdaļas no 2007.–
2013. gada piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF. 

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu faktisko ekonomiskās un 
sociālās attīstības līmeni, resursi saskaņā ar 
minēto mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, 
tos sadalot starp mazāk attīstītiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem atbilstoši to 
iekšzemes kopproduktam (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo 
rādītāju. Lai nodrošinātu struktūrfondu 
ieguldījuma ilgtermiņa ilgtspējību un
veicinātu Eiropas reģionu ekonomikas 
izaugsmi un sociālo kohēziju, reģioni, 
kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 2007.–
2013. gadā bija mazāk nekā 75 % no ES 25 
valstu vidējā rādītāja pārskata periodā, bet 
kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis 
līdz vairāk nekā 75 % no ES 27 valstu 
vidējā, saņems vismaz divas trešdaļas no 
2007.–2013. gada piešķīruma, lai 
konsolidētu sasniegto attīstību.
Dalībvalstīm, kurās nacionālais 
kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā Savienībā, 
būtu jāgūst labums no mērķa “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai”, kas tiek 
finansēts no KF. Nolūkā norādīt uz 
faktisko krīzes ietekmi, ir nepieciešams 
pārskatīt izmantotos ekonomikas rādītājus 
un ieviest jaunus kritērijus, piemēram, 
bezdarba līmenis, lai piešķirtu kohēzijas 
politikas līdzekļus, un ieviest koriģējuma 
klauzulu, kas nodrošina reģionu 
kategoriju pārskatīšanu atiecīgā periodā 
atkarībā no būtiskām apstākļu izmaiņām 
tā, lai varētu nodrošināt lielāku atbalstu 
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reģionam, kurā stāvoklis ir pasliktinājies.

Or. es

Pamatojums

Jaunākie pieejamie izmantotie rādītāji kā ekonomikas rādītāji, lai piešķirtu kohēzijas politikas 
finansējumu reģionā līmenī, nav precīzs krīzes ietekmes rādītājs. Šā iemesla dēļ ir 
nepieciešams paredzēt koriģēšanas klauzulu, kas nodrošina reģionu kategoriju pārskatīšanu 
periodā, kas pamatots ar būtiskām tā stāvokļa izmaiņām tādā veidā, lai varētu piešķirt lielāku 
atbalstu reģionam, kurā stāvoklis ir pasliktinājies.

Grozījums 291
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ietvaros ir jāatbalsta visi reģioni. Lai 
nodrošinātu līdzsvarotu un pakāpenisku 
atbalstu un ņemtu vērā ekonomiskās un 
sociālās attīstības līmeni, minētajam 
mērķim paredzētie līdzekļi no ERAF un 
ESF ir jāpiešķir, sadalot tos starp mazāk 
attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem un 
vairāk attīstītiem reģioniem atbilstīgi to 
iekšzemes kopproduktam (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo 
rādītāju. Lai nodrošinātu struktūrfondu 
ieguldījuma ilgtspējīgumu ilgtermiņā, 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju
2007.–2013. gadā bija mazāks nekā 75 % 
no ES 25 valstu vidējā rādītāja attiecīgajā 
periodā, taču kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk nekā 75 
% no ES 27 valstu vidējā, jāsaņem vismaz 
divas trešdaļas no 2007.–2013. gadā 
piešķiramajiem līdzekļiem. Dalībvalstīm, 
kurās nacionālais kopienākums (NKI) uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no 

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ietvaros ir jāatbalsta visi reģioni. Lai 
nodrošinātu līdzsvarotu un pakāpenisku 
atbalstu un ņemtu vērā ekonomiskās un 
sociālās attīstības līmeni, minētajam 
mērķim paredzētie līdzekļi no ERAF un 
ESF ir jāpiešķir, sadalot tos starp mazāk 
attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem un 
vairāk attīstītiem reģioniem atbilstīgi to 
iekšzemes kopproduktam (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo 
rādītāju. Lai nodrošinātu struktūrfondu 
ieguldījuma ilgtspējīgumu ilgtermiņā, 
reģioniem, kuri laika posmā no 2007. līdz 
2013. gadam saņēma atbalstu mērķa 
„Konverģence” ietvaros un kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā rādītāja, 
jāsaņem vismaz divas trešdaļas no 2007.–
2013. gadā piešķiramajiem līdzekļiem. 
Dalībvalstīm, kurās nacionālais 
kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir 
mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja, 
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ES vidējā rādītāja, jāsaņem līdzekļi no KF 
mērķa „Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” finansēšanas ietvaros.

jāsaņem līdzekļi no KF mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
finansēšanas ietvaros.

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu nesamērīgu apgrūtinājumu un statistikas sagrozījumus, ir jāatrod atbilstīgi 
pārejas nosacījumi.

Grozījums 292
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems 
vismaz divas trešdaļas no 2007.–
2013. gada piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems 
vismaz divas trešdaļas no 2007.–
2013. gada piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
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“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF.

“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF.
Attālākie reģioni to sociālā un 
ekonomiskā stāvokļa, kā arī papildu 
izmaksu, kuras saistītas ar to attālumu un 
izolētību, dēļ ir jāuzskata par mazāk 
attīstītiem reģioniem un tiem jāsaņem 
atbalsts šo grūtību pārvarēšanai.

Or. pt

Pamatojums

Attālālāko reģionu dabas apstākļu ierobežojumi apliecina, ka tiem ir nopietni kavējumi tādu 
nozīmīgu ieguldījumu piesaistīšanai, kas tiek ieguldīti atšķirīgos apgabalos. Tomēr ir būtiski, 
ka tie tiek uzskatīti par mazāk attīstītiem reģioniem un ka tie saņem piešķīrumus no 
strukturālajiem fondiem 2014.–2020. gada periodam, kas vajadzīgi, lai novērstu to grūtības.

Grozījums 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
55.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55 a) Līdzfinansējuma no fondiem likmes 
pielāgošanā prioritātēm jāņem vērā to 
apgabalu daudzums, kuros ir nopietnas 
un pastāvīgas dabas un demogrāfiskās 
grūtības, dalībvalstis-salas, kas atbilstoši 
kohēzijas fondam ir tiesīgas saņemt 
finansējumu, kā arī citas salas, izņemot 
tās, kurās atrodas dalībvalsts galvaspilsēta 
vai kurām ir sasaiste ar cietzemi, kalnu 
apvidi, kā noteikts dalībvalsts 
likumdošanā, un mazapdzīvoti vai īpaši 
mazapdzīvoti apgabali un citi apgabali, 
kuros ir nopietnas demogrāfiskas 
grūtības.

Or. en
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Grozījums 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. 
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi.

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. 
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi. Jābūt iespējai pieņemt šādu īpašo 
apgabalu klasifikāciju, piemēram, salu 
reģioniem.

Or. en

Grozījums 295
László Surján

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. 
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi.

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. 
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi. Jāparedz sistēma, lai noteiktu 
reģionus, kuros ir nopietnas reģiona 
iekšējās atšķirības, jānosaka arī 
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nabadzības bedres, un šādas atšķirības ir 
jānovērš, izmantojot arī fondus, lai 
novērstu sociālās, etnisko grupu iekšējās 
un nabadzības radītās spriedzes.

Or. en

Grozījums 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. 
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi.

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. 
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi. Īpaša uzmanība ir jāveltī 
reģioniem, kas cieš no nopietnām un 
pastāvīgām dabas un demogrāfiskām 
grūtībām, piemēram, reģioni ar mazu 
iedzīvotāju blīvumu un salas, pārrobežu 
un kalnu reģioni, ņemot vērā faktu, ka 
šādi teritoriālie raksturojumi iespējams 
neatbilst dalījumam, ko pašreiz ierosina 
NUTS klasifkācija.

Or. en

Grozījums 297
László Surján

Regulas priekšlikums
56. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Lai izklāstītu atbilstošu finanšu 
shēmu, Komisijai ar īstenošanas tiesību 
aktiem, izmantojot objektīvu un 
pārskatāmu metodi, būtu jāveic pieejamo 
saistību apropriāciju indikatīvs gada 
sadalījums, lai koncentrētos uz reģioniem, 
kuri attīstībā atpaliek, tostarp reģioniem, 
kas saņem pārejas posma atbalstu.

(56) Lai izklāstītu atbilstošu finanšu 
shēmu, Komisijai ar īstenošanas tiesību 
aktiem, izmantojot objektīvu un 
pārskatāmu metodi, būtu jāveic pieejamo 
saistību apropriāciju indikatīvs gada 
sadalījums, lai koncentrētos uz reģioniem, 
kuri attīstībā atpaliek, tostarp reģioniem, 
kas saņem pārejas posma atbalstu un tiem, 
kas cīnās pret nopietnām reģiona 
iekšējām atšķirībām, izraisot sociālās, 
etnisko grupu iekšējās un nabadzības 
radītās spriedzes.

Or. en

Grozījums 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
57.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57a) Kohēzijas fondam jāatbalsta 
infrastruktūras projekti, kas plānoti 
Eiropas Parlamenta un Padomes [...] 
Regulā (ES) Nr [...]/2012, ar ko nosaka 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, piešķirot tam kopēju summu 
EUR XX apmērā, kura ir jāizmanto tikai 
atbalstam dalībvalstīm, kurām ir tiesības 
uz to, lai finansētu kohēzijas fonda 
maksājumus, un jāizmanto 
līdzfinansējuma likmes, kas plānotas 
minētajām dalībvalstīm. Projektu atlases 
procedūra ir jāveic atbilstoši Regulas (ES) 
Nr [...]/2012 [11.] pantam, ar ko nosaka 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu; tomēr līdz 2016. gada 
31. decembrim finansējumam piemērotu 
projektu atlase ir jāpabeidz, ņemot vērā 
valstu ieguldījumus, kas no kohēzijas 
fonda nodoti Eiropas infrastruktūras 
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savienošanas instrumentam.

Or. es

Pamatojums

Būs nepieciešams trīs gadus ilgs pārejas posms, kura laikā tiks nodrošināti nepieciešamie 
ieguldījumi, lai garantētu, ka tas ir pieejams visām dalībvalstīm, kam ir tiesības uz Komisijas 
atbalsta instrumentiem.

Grozījums 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(57) Ir jānosaka minēto resursu 
ierobežojumi mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” un jānosaka 
objektīvi kritēriji to piešķiršanai reģioniem 
un dalībvalstīm. Turklāt saskaņā ar 
vērienīgo mērķi par nabadzības 
mazināšanu, jāpārorientē pārtikas piegādes 
sistēma vismazāk nodrošinātajiem 
cilvēkiem, lai veicinātu sociālo iekļautību 
un Savienības saskaņotu attīstību. Ir 
paredzēts mehānisms, ar kuru līdzekļi tiks 
pārnesti uz šo instrumentu un ar kuru 
nodrošinās, ka tie nāk no ESF 
piešķīrumiem, izmantojot katrā valstī ESF 
piešķiramo struktūrfondu minimālās 
procentuālās daļas netiešu atbilstošu 
samazinājumu.
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minimālās procentuālās daļas netiešu 
atbilstošu samazinājumu.

Or. en

Grozījums 300 
Hermann Winkler
Priekšlikums attiecībā uz regulu
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nav paredzēts

Or. de

Grozījums 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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

Or. en
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Grozījums 302
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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

Or. en

Grozījums 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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

Or. it

Pamatojums

Izpildes rezerves ieviešanai var negatīvas sekas — tā var pamudināt dalībvalstis un vietējās 
iestādes noteikt pieticīgus mērķus, kas nav inovatīvi, lai iegūtu papildu subsīdijas.
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Grozījums 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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

Or. fr

Grozījums 305
Tamás Deutsch

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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

Or. en

Grozījums 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Priekšlikums attiecībā uz regulu
58. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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.

(58) Lai vēl vairāk koncentrētos uz 
rezultātiem un stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, piecus procentus no 
resursiem, kas piešķirti dalībvalstij mērķim
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, var atlikt kā izpildes 
rezervi katram fondam un reģionu 
kategorijai attiecīgajā dalībvalstī.

Or. es

Grozījums 308
Hermann Winkler

Priekšlikums attiecībā uz regulu
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Attiecībā uz fondiem jānosaka, ka 
atbilstīga līdzekļu sadalījuma 
nodrošināšanai atsevišķu reģionu 

(59) Attiecībā uz fondiem jānosaka, ka 
līdzekļus starp mazāk attīstītajiem, pārejas 
un vairāk attīstītajiem reģioniem var 
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kategoriju starpā, līdzekļus nedrīkst 
pārnest starp mazāk attīstītajiem, pārejas 
un vairāk attīstītajiem reģioniem, izņemot 
gadījumus, kad tas nepieciešams sakarā 
ar pienācīgi pamatotiem apstākļiem, kas 
saistīti ar viena vai vairāku tematisko 
mērķu sasniegšanu, turklāt šādu pārnesto 
līdzekļu apjoms nedrīkst pārsniegt 2 % no 
kopējā attiecīgajai reģionu kategorijai 
piešķirto līdzekļu apjoma.

pārnest, ja ir izpildīti noteikti 
priekšnosacījumi. 

Or. de

Pamatojums

Jābūt iespējamam piedāvāt iespēju iekšēji pārdalīt resursus starp dažādām kategorijām, 
piemēram, federālā zemē, lai novērstu atbalsta atšķirības.

Grozījums 309
Nuno Teixeira

Priekšlikums attiecībā uz regulu
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(59) Attiecībā uz fondiem un lai 
nodrošinātu atbilstošu piešķīrumu katrai 
reģionu kategorijai, resursus nedrīkst 
pārnest starp mazāk attīstītajiem, pārejas 
un vairāk attīstītajiem reģioniem.

Or. pt

Pamatojums

Reģioniem jau ir noteikts finansējums, un tiem nevajadzētu būt iespējai pārnest resursus starp 
reģioniem, jo īpaši tad, ja vairums saņēmēju ir attīstītāki reģioni, kas gūst labumu uz mazāk 
attīstīto reģionu rēķina. Ir skaidrs, ka šajā gadījumā tālākā ietekme neveicinās lielāku 
ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju, kas minēta Līguma 174. pantā. Tas ir saskaņā ar 
grozījumu 85. panta 2. punktā.
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Grozījums 310
Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(59) Attiecībā uz fondiem un lai 
nodrošinātu atbilstošu piešķīrumu katrai 
reģionu kategorijai, resursus nedrīkst 
pārnest starp mazāk attīstītajiem, pārejas 
un vairāk attīstītajiem reģioniem, izņemot 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
sasniegšanu, un par ne vairāk kā 5 % no 
kopējās apropriācijas konkrētajai reģionu 
kategorijai.

Or. en

Grozījums 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Priekšlikums attiecībā uz regulu
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Attiecībā uz fondiem jānosaka, ka 
atbilstīga līdzekļu sadalījuma 
nodrošināšanai atsevišķu reģionu 
kategoriju starpā, līdzekļus nedrīkst pārnest 
starp mazāk attīstītajiem, pārejas un vairāk 
attīstītajiem reģioniem, izņemot gadījumus, 
kad tas nepieciešams sakarā ar pienācīgi 
pamatotiem apstākļiem, kas saistīti ar viena 
vai vairāku tematisko mērķu sasniegšanu, 
turklāt šādu pārnesto līdzekļu apjoms 
nedrīkst pārsniegt 2 % no kopējā 
attiecīgajai reģionu kategorijai piešķirto 
līdzekļu apjoma.

(59) Attiecībā uz fondiem jānosaka, ka 
atbilstīga līdzekļu sadalījuma 
nodrošināšanai atsevišķu reģionu 
kategoriju starpā, līdzekļus nedrīkst pārnest 
starp mazāk attīstītajiem un vairāk 
attīstītajiem reģioniem, izņemot gadījumus, 
kad tas nepieciešams sakarā ar pienācīgi 
pamatotiem apstākļiem, kas saistīti ar viena 
vai vairāku tematisko mērķu sasniegšanu, 
turklāt šādu pārnesto līdzekļu apjoms 
nedrīkst pārsniegt 2 % no kopējā 
attiecīgajai reģionu kategorijai piešķirto 
līdzekļu apjoma.

Or. de
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Grozījums 312
Tamás Deutsch

Priekšlikums attiecībā uz regulu
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 313
Tomasz Piotr Poręba

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 59 a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59 a) Pieredze saistībā ar pašreizējo 
finanšu shēmu rāda, ka finansējuma 
absorbcijai kohēzijas piešķīrumu 
nepārsniedzamās likmes jāuztur 4 % 
apmērā no IKP;

Or. en

Grozījums 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Priekšlikums attiecībā uz regulu
60. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Lai nodrošinātu, ka pilnā apmērā tiek 
izmantota fondu ekonomiskā efektivitāte, 
no tiem saņemtie maksājumi nedrīkst 
aizstāt dalībvalstu valsts strukturālos 
izdevumus vai citus tiem pielīdzināmus 
izdevumus atbilstīgi šīs regulas 
nosacījumiem. Lai atbalsta piešķiršanā no 
fondiem tiktu ņemta vērā vispārējā 
ekonomiskā situācija, valsts izdevumu 
apjoms jānosaka atkarībā no vispārējiem 
makroekonomiskajiem apstākļiem, kuros 
notiek finansēšana, proti, pamatojoties uz 
rādītājiem, kas iekļauti stabilitātes un 
konverģences programmās, kuras katru 
gadu iesniedz dalībvalstis saskaņā ar 
1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1466/1997 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu. 
Mērķa „Konverģence” ietvaros reģioniem 
piešķiro finanšu resursu apjoma dēļ 
Komisijas veiktajai papildināmības 
principa pārbaudei jākoncentrējas uz 
dalībvalstīm, kurās vismaz 15 % 
iedzīvotāju dzīvo pārejas reģionos.

(60) Lai nodrošinātu, ka pilnā apmērā tiek 
izmantota fondu ekonomiskā efektivitāte, 
no tiem saņemtie maksājumi nedrīkst 
aizstāt dalībvalstu valsts strukturālos 
izdevumus vai citus tiem pielīdzināmus 
izdevumus atbilstīgi šīs regulas 
nosacījumiem. Lai atbalsta piešķiršanā no 
fondiem tiktu ņemta vērā vispārējā 
ekonomiskā situācija, valsts izdevumu 
apjoms jānosaka atkarībā no vispārējiem 
makroekonomiskajiem apstākļiem, kuros 
notiek finansēšana, proti, pamatojoties uz 
rādītājiem, kas iekļauti stabilitātes un 
konverģences programmās, kuras katru 
gadu iesniedz dalībvalstis saskaņā ar 
1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1466/1997 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu. 
Komisijas veiktajai papildināmības 
principa pārbaudei jāattiecas uz visiem 
reģioniem.

Or. de

 Pamatojums

Skat. arī Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijas par Komisijas Piekto ziņojumu 
par kohēziju un kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada 1. pantu 
(2011/2035(INI)).

Grozījums 315
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Ir nepieciešams paredzēt papildu (61) Ir nepieciešams paredzēt papildu 
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noteikumus par fondu atbalstīto darbības 
programmu plānošanu, pārvaldību, 
uzraudzību un kontroli. Darbības 
programmās būtu jānosaka prioritārie 
virzieni, kas atbilst katram tematiskajam 
mērķim, jāizstrādā konsekventa 
intervences loģika, lai risinātu noteiktās 
attīstības vajadzības, un jāsagatavo sistēma 
izpildes novērtēšanai. Turklāt tajās būtu 
jāietver citi elementi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu šo fondu efektīvu un lietderīgu 
īstenošanu.

noteikumus par fondu atbalstīto darbības 
programmu plānošanu, pārvaldību, 
uzraudzību un kontroli, ziņošanas 
metodoloģiju un projektu un programmu 
pārvaldības praksēm. Darbības 
programmās būtu jānosaka prioritārie 
virzieni, kas atbilst katram tematiskajam 
mērķim, jāizstrādā konsekventa 
intervences loģika, lai risinātu noteiktās 
attīstības vajadzības, un jāsagatavo sistēma 
izpildes novērtēšanai. Turklāt tajās būtu 
jāietver citi elementi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu šo fondu efektīvu un lietderīgu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposal for a regulation
Recital 61

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Ir nepieciešams paredzēt papildu 
noteikumus par fondu atbalstīto darbības 
programmu plānošanu, pārvaldību, 
uzraudzību un kontroli. Darbības 
programmās būtu jānosaka prioritārie 
virzieni, kas atbilst katram tematiskajam 
mērķim, jāizstrādā konsekventa 
intervences loģika, lai risinātu noteiktās 
attīstības vajadzības, un jāsagatavo sistēma 
izpildes novērtēšanai. Turklāt tajās būtu 
jāietver citi elementi, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu šo fondu efektīvu un lietderīgu 
īstenošanu.

(61) Ir nepiecieðams paredzçt papildu 
noteikumus par fondu atbalstîto darbîbas 
programmu plânoðanu, pârvaldîbu, 
uzraudzību un kontroli. Darbības 
programmās būtu jānosaka prioritārie 
virzieni, kas atbilst gan katram 
tematiskajam mērķim, gan šajā Regulā 
noteiktajiem horizontālajiem principiem, 
kuri saistīti ar atbilstību Savienības un 
dalībvalstu tiesību aktiem, sieviešu un 
vīriešu līdztiesīguma un nediskriminācijas 
veicināšanu un ilgtspējīgu attīstību, 
jāizstrādā konsekventa intervences loģika, 
lai risinātu noteiktās attīstības vajadzības, 
un jāsagatavo sistēma izpildes 
novērtēšanai. Turklāt tajās būtu jāietver citi 
elementi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šo 
fondu efektīvu un lietderīgu īstenošanu.
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Or. en

Grozījums 317
Nuno Teixeira

Priekšlikums attiecībā uz regulu
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) (62) Lai uzlabotu papildināmību un 
vienkāršotu īstenošanu, jābūt iespējai 
apvienot atbalstu no KF un ERAF ar 
atbalstu no ESF kopīgās darbības 
programmās atbilstīgi izaugsmes un 
nodarbinātības mērķim.

(62) Lai uzlabotu papildināmību un 
vienkāršotu finansējuma saņēmēju 
piekļuvi struktūrfondiem un pēc tam 
projektu īstenošanu, jābūt iespējai veicināt 
multipārvaldības pieeju, apvienojot 
atbalstu no KF un ERAF ar atbalstu no 
ESF kopīgās darbības programmās 
atbilstīgi izaugsmes un nodarbinātības 
mērķim.

Or. pt

Pamatojums

Īstenojot multipārvaldības pieeju, atbalsta saņēmējs kopā ar projekta izstrādes plānu varēs 
iesniegt tikai vienu pieteikumu finansējuma saņemšanai no ERAF, KF vai ESF visiem 
dažādajiem ieguldījumiem, ko tas ir nodomājis veikt. Šai pieejai būtu jāatvieglo projektu 
izstrāde un īstenošana, un tas nozīmē, ka atbalsta saņēmējiem vairs nevajadzēs iesniegt 
vairākus pieteikumus dažādām finansējuma programmām.

Grozījums 318
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai dotu dalībvalstīm iespēju īstenot 
darbības programmas daļu, izmantojot uz 
rezultātiem balstītu pieeju, ir lietderīgi 
izstrādāt kopīgu rīcības plānu, kurā nosaka 
to pasākumu kopumu, kas jāveic atbalsta 
saņēmējam, lai stimulētu darbības 
programmas mērķu sasniegšanu. Lai 

(64) Lai dotu dalībvalstīm iespēju īstenot 
darbības programmas daļu, izmantojot uz 
rezultātiem balstītu pieeju, ir lietderīgi 
izstrādāt kopīgu rīcības plānu, kurā nosaka 
to pasākumu kopumu, kas jāveic atbalsta 
saņēmējam, lai stimulētu darbības 
programmas mērķu sasniegšanu. Lai 
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vienkāršotu un nostiprinātu fondu 
koncentrēšanos uz rezultātiem, kopīgā 
rīcības plāna pārvaldība būtu jāveic, 
pamatojoties vienīgi uz kopīgi saskaņotiem 
starpposma mērķiem, gala mērķiem un 
rezultātiem, kas noteikti Komisijas 
lēmumā, ar kuru tiek pieņemts kopīgais 
rīcības plāns. Arī kopīga rīcības plāna 
kontrole un revīzija būtu jāattiecina tikai uz 
minēto starpposma mērķu, gala mērķu un 
rezultātu sasniegšanu. Attiecīgi ir 
nepieciešams paredzēt noteikumus par 
kopīgā rīcības plāna sagatavošanu, saturu, 
pieņemšanu, finanšu pārvaldību un 
kontroli.

vienkāršotu un nostiprinātu fondu 
koncentrēšanos uz rezultātiem, kopīgā 
rīcības plāna pārvaldība būtu jāveic, 
pamatojoties vienīgi uz kopīgi saskaņotiem 
projekta vadības starpposma mērķiem, 
gala mērķiem un rezultātiem, kas noteikti 
Komisijas lēmumā, ar kuru tiek pieņemts 
kopīgais rīcības plāns. Arī kopīga rīcības 
plāna kontrole un revīzija būtu jāattiecina 
tikai uz minēto starpposma mērķu, gala 
mērķu un rezultātu sasniegšanu. Attiecīgi ir 
nepieciešams paredzēt noteikumus par 
kopīgā rīcības plāna sagatavošanu, saturu, 
pieņemšanu, finanšu pārvaldību un 
kontroli.

Or. en

Grozījums 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Priekšlikums attiecībā uz regulu
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
67. apsvērums
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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, 
jāsniedz tikai pastāvīgi vākti dati un tie 
jānosūta, izmantojot elektronisku datu 
apmaiņu. Ciktāl šādi nosūta arī personas 
datus, jāpiemēro Direktīvas 95/46/EK un 
Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumi.

Or. en

Grozījums 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību. 
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti 
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem. Lai nodrošinātu 
efektīvu informācijas sniegšanu sabiedrībai 
par plašu un spēcīgu sinerģiju starp 
informācijas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, resursi, kas piešķirti 
informācijas darbībām saskaņā ar šo 
regulu, jāvelta arī Eiropas Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvajai 
komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārējiem mērķiem.

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību. 
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti 
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem. Lai nodrošinātu 
efektīvu informācijas sniegšanu sabiedrībai 
par plašu un spēcīgu sinerģiju starp 
informācijas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, resursi, kas piešķirti 
informācijas darbībām saskaņā ar šo 
regulu, jāvelta arī izpratnes palielināšanai 
par kohēzijas politikas mērķiem un tās 
patieso nozīmīgumu ES pilsoņiem.

Or. en
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Grozījums 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšðlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama 
atsevišķa tīmekļa vietne vai tīmekļa 
portāls, kurā sniegta informācija par visām 
darbības programmām, kā arī uzskaitītas 
darbības, kas tiek atbalstītas saskaņā ar 
katru darbības programmu.

(72) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību 
un saprotamāk izskaidrotu idejas, uz 
kurām pamatojas Eiropas integrācijas 
process reģionālās attīstības un 
starpnozaru darbības jomā, katrā 
dalībvalstī būtu jādara pieejama atsevišķa 
tīmekļa vietne vai tīmekļa portāls, kur 
skaidrā un saprotamā valodā būtu sniegta 
informācija par visām darbības 
programmām, kā arī uzskaitītas darbības, 
kas tiek atbalstītas saskaņā ar katru 
darbības programmu.

Or. en

Grozījums 323
María Irigoyen Pérez

Priekšlikums attiecībā uz regulu
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama 
atsevišķa tīmekļa vietne vai tīmekļa 
portāls, kurā sniegta informācija par visām 
darbības programmām, kā arī uzskaitītas 
darbības, kas tiek atbalstītas saskaņā ar 
katru darbības programmu. 

(72) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama 
atsevišķa tīmekļa vietne vai tīmekļa 
portāls, kurā sniegta vispusīga un viegli 
pieejama informācija par visām darbības 
programmām, kā arī uzskaitītas darbības, 
kas tiek atbalstītas saskaņā ar katru 
darbības programmu.

Or. es
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Pamatojums

Jābūt zināmam nodrošinājumam, ka sniegtā informācija ir saprotama un pieejama.

Grozījums 324
Hermann Winkler

Priekšlikums attiecībā uz regulu
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Ir jānosaka kritēriji tās 
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko 
no fondiem piešķir darbības 
programmām, jo īpaši, lai stiprinātu 
Savienības līdzekļu daudzkāršojošo 
ietekmi. Turklāt jānosaka līdzfinansējuma 
maksimālā likme katrai reģionu 
kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, 
attiecīgajā valsts atbalsta līmenī.

nav paredzēts

Or. de

Grozījums 325
Tamás Deutsch

Priekšlikums attiecībā uz regulu
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Ir jānosaka elementi tās 
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko no 
fondiem piešķir darbības programmām, jo 
īpaši lai stiprinātu Savienības līdzekļu 
daudzkāršojošā ietekme. Turklāt jānosaka 
līdzfinansējuma maksimālā likme katrai 
reģionu kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, 
attiecīgajā valsts atbalsta līmenī.

(73) Ir jānosaka elementi tās 
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko no 
fondiem piešķir darbības programmām, jo 
īpaši lai stiprinātu Savienības līdzekļu 
daudzkāršojošā ietekme. Turklāt jānosaka 
līdzfinansējuma maksimālā likme katrai 
reģionu kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, gan 
attiecīga publiskā sektora, gan privātā 
sektora valsts atbalsta līmenī. Pašreizējā 
ekonomiskajā situācijā, kas jau tagad 
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reģionos rada daudzas problēmas, 
nevajadzētu paaugstināt esošās valsts 
līdzfinansējuma likmes. Ja dalībvalstī 
vienīgais attīstītākais reģions ir 
galvaspilsētas reģions, būtu jāparedz 
lielāks elastīgums.

Or. en

Grozījums 326
Nuno Teixeira

Priekšlikums attiecībā uz regulu
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Ir jānosaka elementi tās 
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko no 
fondiem piešķir darbības programmām, jo 
īpaši lai stiprinātu Savienības līdzekļu 
daudzkāršojošā ietekme. Turklāt jānosaka 
līdzfinansējuma maksimālā likme katrai 
reģionu kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, 
attiecīgajā valsts atbalsta līmenī.

(73) Ir jānosaka elementi tās 
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko no 
fondiem piešķir darbības programmām, 
ņemot vērā katras dalībvalsts ekonomikas 
pārvaldības nosacījumus atbilstoši 
Stabilitātes un izaugsmes paktam, jo īpaši 
lai stiprinātu Savienības līdzekļu 
daudzkāršojošā ietekme. Turklāt jānosaka 
līdzfinansējuma maksimālā likme katrai 
reģionu kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, 
attiecīgajā valsts atbalsta līmenī.

Or. pt

Pamatojums

Par līdzfinansējuma likmi jālemj saskaņā ar katras valsts ekonomikas pārvaldības 
nosacījumiem atbilstoši Stabilitātes un izaugsmes paktam. Ir paredzēts, ka tas būs elastīgs, lai 
Komisija varētu paaugstināt līdzfinansējuma likmi un atvieglot projektu izstrādi, ja 
dalībvalstij rodas grūtības saistībā ar budžetu.

Grozījums 327
Ramona Nicole Mănescu
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Priekšlikums attiecībā uz regulu
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Dalībvalstīm ir jāieceļ vadošā iestāde, 
sertifikācijas iestāde un funkcionāli 
neatkarīga revīzijas iestāde katrai darbības 
programmai. Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
elastību kontroles sistēmu izveidošanā, ir 
lietderīgi dot iespēju vadības iestādei veikt 
sertifikācijas iestādes uzdevumus. Būtu 
jāļauj dalībvalstij arī izraudzīties 
starpniekinstitūcijas konkrētu vadošās 
iestādes vai sertifikācijas iestādes 
uzdevumu veikšanai. Tādā gadījumā 
dalībvalstij būtu precīzi jānosaka šādas 
starpniekinstitūcijas attiecīgie pienākumi 
un uzdevumi.

(74) Dalībvalstīm ir jāieceļ vadošā iestāde, 
sertifikācijas iestāde un funkcionāli 
neatkarīga revīzijas iestāde katrai darbības 
programmai. Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
elastību kontroles sistēmu izveidošanā, ir 
lietderīgi dot iespēju vadības iestādei veikt 
sertifikācijas iestādes uzdevumus. Būtu 
jāļauj dalībvalstij arī izraudzīties 
starpniekinstitūcijas konkrētu vadošās 
iestādes vai sertifikācijas iestādes 
uzdevumu veikšanai ar nosacījumu, ka šīs 
starpniekinstitūcijas ir pilnībā 
kompetentas īstenot projekta un 
programmas pārvaldību. Tādā gadījumā 
dalībvalstij būtu precīzi jānosaka šādas 
starpniekinstitūcijas attiecīgie pienākumi 
un uzdevumi.

Or. en

Grozījums 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Priekšlikums attiecībā uz regulu
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Dalībvalstīm ir jāieceļ vadošā iestāde, 
sertifikācijas iestāde un funkcionāli 
neatkarīga revīzijas iestāde katrai darbības 
programmai. Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
elastību kontroles sistēmu izveidošanā, ir 
lietderīgi dot iespēju vadības iestādei veikt 
sertifikācijas iestādes uzdevumus. Būtu 
jāļauj dalībvalstij arī izraudzīties 
starpniekinstitūcijas konkrētu vadošās 
iestādes vai sertifikācijas iestādes 
uzdevumu veikšanai. Tādā gadījumā 
dalībvalstij būtu precīzi jānosaka šādas 
starpniekinstitūcijas attiecīgie pienākumi 

(74) Dalībvalstīm ir jāieceļ vadošā iestāde, 
sertifikācijas iestāde un funkcionāli 
neatkarīga revīzijas iestāde katrai darbības 
programmai. Lai nodrošinātu dalībvalstīm 
elastību kontroles sistēmu izveidošanā, ir 
lietderīgi dot iespēju vadības iestādei veikt 
sertifikācijas iestādes uzdevumus. Būtu 
jāļauj dalībvalstij arī izraudzīties 
starpniekinstitūcijas konkrētu vadošās 
iestādes vai sertifikācijas iestādes 
uzdevumu veikšanai ar nosacījumu, ka šīs 
starpniekinstitūcijas ir pilnībā kompetentas 
īstenot projekta un programmas pārvaldību. 
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un uzdevumi. Tādā gadījumā dalībvalstij būtu precīzi 
jānosaka šādas starpniekinstitūcijas 
attiecīgie pienākumi un uzdevumi.

Or. en

Grozījums 329
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Vadības iestāde ir galvenokārt 
atbildīga par fondu efektīvu un lietderīgu 
īstenošanu un tādējādi tā veic daudzus 
uzdevumus saistībā ar programmu 
pārvaldību un uzraudzību, finanšu vadību 
un kontroli, kā arī projektu atlasi. Būtu 
jānosaka tās pienākumi un uzdevumi.

(75) Vadības iestāde ir galvenokārt 
atbildīga par fondu efektīvu un lietderīgu 
īstenošanu un tādējādi tā veic daudzus 
uzdevumus saistībā ar projektu un
programmu pārvaldību un uzraudzību, 
finanšu vadību un kontroli, kā arī projektu 
atlasi. Regulas pantos būtu jānosaka tās 
pienākumi un uzdevumi.

Or. en

Grozījums 330
Hermann Winkler

Priekšlikums attiecībā uz regulu
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Lai ņemtu vērā pārvaldības un 
kontroles sistēmu specifisko organizāciju 
attiecībā uz ERAF, ESF un kohēzijas 
fondiem un vajadzību nodrošināt 
proporcionālu pieeju, ir vajadzīgi īpaši 
noteikumi par vadošās iestādes un 
sertifikācijas iestādes akreditāciju un 
akreditācijas atsaukšanu.

nav paredzēts

Or. de
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Grozījums 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Lai ņemtu vērā pārvaldības un 
kontroles sistēmu specifisko organizāciju 
attiecībā uz ERAF, ESF un KF un 
vajadzību nodrošināt proporcionālu 
pieeju, ir vajadzīgi īpaši noteikumi par 
vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes 
akreditāciju un akreditācijas atsaukšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Lai ņemtu vērā pārvaldības un 
kontroles sistēmu specifisko organizāciju 
attiecībā uz ERAF, ESF un KF un 
vajadzību nodrošināt proporcionālu pieeju, 
ir vajadzīgi īpaši noteikumi par vadošās 
iestādes un sertifikācijas iestādes 
akreditāciju un akreditācijas atsaukšanu. 

(78) Lai ņemtu vērā pārvaldības un 
kontroles sistēmu specifisko organizāciju 
attiecībā uz ERAF, ESF un KF un 
vajadzību nodrošināt proporcionālu pieeju, 
ir vajadzīgi īpaši noteikumi par vadošās 
iestādes un sertifikācijas iestādes 
procedūrām un darbībām. 

Or. es

Grozījums 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
80. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Papildus kopīgiem noteikumiem par 
finanšu pārvaldību ir vajadzīgi arī 
noteikumi par ERAF, ESF un KF. Jo īpaši, 
lai Komisija gūtu pamatotu apliecinājumu 
pirms gada grāmatojumu noskaidrošanas, 
pieprasītie starpposma maksājumi būtu 
jāatlīdzina pēc likmes 90 % no summas, 
kas tiek iegūta, līdzfinansējuma likmi par 
katru prioritāro virzienu, kas noteikta 
lēmumā par darbības programmas 
pieņemšanu, piemērojot attiecināmajiem 
izdevumiem par prioritāro virzienu. 
Nesamaksātās summas būtu jāizmaksā 
dalībvalstīm pēc gada grāmatojuma 
noskaidrošanas, ja ir pietiekama 
pārliecība, ka izdevumi ir atbilstoši 
attiecībā uz gadu par kuru veic 
grāmatojumu noskaidrošanu.

(80) Papildus kopīgiem noteikumiem par 
finanšu pārvaldību ir vajadzīgi arī 
noteikumi par ERAF, ESF un KF. Jo īpaši, 
lai Komisija gūtu pamatotu apliecinājumu, 
pieprasītie starpposma maksājumi būtu 
jāatlīdzina pēc likmes 90 % no summas, 
kas tiek iegūta, līdzfinansējuma likmi par 
katru prioritāro virzienu, kas noteikta 
lēmumā par darbības programmas 
pieņemšanu, piemērojot attiecināmajiem 
izdevumiem par prioritāro virzienu. 
Nesamaksātās summas būtu jāizmaksā 
dalībvalstīm gada beigās, ja ir pietiekama 
pārliecība, ka izdevumi ir atbilstoši.

Or. es

Pamatojums

Atbilstoši EEK gada pārskatu noslēgšanas nolūks ir atvieglot darbu perioda beigās un 
samazināt grāmatvedības dokumentu glabāšanas ilgumu. Praksē Komisijas ierosinātais 
vienkāršojums darbu vēl vairāk apgrūtina, jo to ir sarežģīti īstenot plānošanas perioda laikā, 
kurā būtu jāuzlabo galvenokārt rezultātu izvērtēšana.

Grozījums 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81) Lai nodrošinātu, ka saņēmēji saņem 
atbalstu pēc iespējas ātrāk, un stiprinātu 
Komisijas pārliecību, ir lietderīgi noteikt, 
ka maksājumu pieteikumos jāiekļauj tikai 
tie izdevumi, kuriem atbalsts ir izmaksāts 
saņēmējiem. Iepriekšēju finansējumu būtu 
katru gadu jāparedz, lai nodrošinātu, ka 

(81) Lai nodrošinātu, ka saņēmēji saņem 
atbalstu pēc iespējas ātrāk, un stiprinātu 
Komisijas pārliecību, ir lietderīgi noteikt, 
ka maksājumu pieteikumos jāiekļauj tikai 
tie izdevumi, kuriem atbalsts ir izmaksāts 
saņēmējiem. Iepriekšēju finansējumu būtu 
jāparedz, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir 
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dalībvalstīm ir pietiekami līdzekļi, lai 
darbotos saskaņa ar šādiem pasākumiem. 
Šāds iepriekšējs finansējums katru gadu
jāiekļauj grāmatojumu noskaidrošanā.

pietiekami līdzekļi, lai darbotos saskaņa ar 
šādiem pasākumiem. Šāds iepriekšējs 
finansējums jāiegrāmato saskaņā ar 
noteiktajām procedūrām.

Or. es

Grozījums 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Jānosaka sīki izstrādātas procedūras 
fondiem piemērojamai gada grāmatojumu 
noskaidrošanai, lai nodrošinātu šo 
pasākumu skaidru pamatu un juridisko 
noteiktību. Ir svarīgi paredzēt ierobežotu 
iespēju dalībvalstij paredzēt gada 
grāmatojumos summu, uz kuru revīzijas 
iestāde attiecinās notiekošo procedūru. 

svītrots

Or. es

Grozījums 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Gada grāmatojumu noskaidrošana 
būt jāveic kopā ar pabeigto darbību 
(ERAF un KF) vai izdevumu (ESF) gada 
pārskatu. Lai samazinātu izmaksas 
saistībā ar darba programmu galīgo 
slēgšanu, mazinātu saņēmēju 
administratīvo slogu un nodrošinātu 
juridisko noteiktību, gada pārskatiem 
būtu jābūt obligātiem, tādējādi samazinot 
apliecinošo dokumentu uzglabāšanas 

svītrots
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laiku un periodu, kādā var veikt darbību 
revīziju un piemērot finanšu korekcijas.

Or. es

Grozījums 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Gada grāmatojumu noskaidrošana būt 
jāveic kopā ar pabeigto darbību (ERAF un 
KF) vai izdevumu (ESF) gada pārskatu.  
Lai samazinātu izmaksas saistībā ar darba 
programmu galīgo slēgšanu, mazinātu 
saņēmēju administratīvo slogu un 
nodrošinātu juridisko noteiktību, gada 
pārskatiem būtu jābūt obligātiem, tādējādi 
samazinot apliecinošo dokumentu
uzglabāšanas laiku un periodu, kādā var 
veikt darbību revīziju un piemērot finanšu 
korekcijas

(84) Gada grāmatojumu noskaidrošana būt 
jāveic kopā ar pabeigto darbību (ERAF un 
KF) vai izdevumu (ESF) gada pārskatu. 
Lai samazinātu izmaksas saistībā ar darba 
programmu galīgo slēgšanu, mazinātu 
saņēmēju administratīvo slogu un 
nodrošinātu juridisko noteiktību,
dalībvalstis var izvēlēties gada pārskatus, 
tādējādi samazinot apliecinošo dokumentu 
uzglabāšanas laiku un periodu, kādā var 
veikt darbību revīziju un piemērot finanšu 
korekcijas

Or. fr

Grozījums 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 86 a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86 a) Gadījumā, ja dalībvalstī radusies 
vai var rasties sarežģīta finansiālā 
situācija un tā jau saņem atbalstu no 
Savienības finansiālās palīdzības veidā, 
Komisijai jābūt iespējai šai dalībvalstij 
nodrošināt piekļuvi koriģētiem un/vai 
atgūtiem resursiem, izmantojot centrālo 
līdzekļu pārvaldības sistēmu saskaņā ar 
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Finanšu regulas 53. a pantu, atsevišķā 
programmā, kas koncentrēta uz 
ieguldījumiem izaugsmei un jo īpaši uz 
subsīdijām ar ekonomiku saistītu 
infrastruktūras darbu veikšanai.

Or. de

Grozījums 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 86 b (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86 b) Lai novērstu finansiālās situācijas 
saasināšanos dalībvalstīs, kurās jau ir 
izveidojusies vai var izveidoties sarežģīta 
finansiālā situācija, Komisijai jābūt 
iespējai pēc dalībvalstu pieprasījuma un 
to vadībā šīm dalībvalstīm nekavējoties 
nodrošināt piekļuvi atgūtiem vai 
apturētiem resursiem atsevišķā 
programmā, kas paredzēta noteiktu 
izaugsmes stimulēšanas pasākumu 
(tostarp subsīdiju ar ekonomiku saistītu 
infrastruktūras darbu veikšanai) 
atbalstam.

Or. de

Grozījums 340
Tomasz Piotr Poręba

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 jābūt 
samērīgam ar Savienības atbalsta apjomu 
no fondiem. Jo īpaši jāveic tikai viena 
revīzija, ja kopējie attiecināmie izdevumi 
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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.

par darbību nepārsniedz EUR 250 000. 
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. Komisijai būtu jāsamazina
revīzijas darbs attiecībā uz darbības 
programmām, kurās nav ievērojami 
pārkāpumi vai gadījumiem, kad var 
paļauties uz revīzijas iestādi.

Or. en

Grozījums 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 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. Komisijai jānosaka 
pienākums veikt revīziju visām darbībām, 
kas pārsniedz EUR 25 miljonu apjomu.
Tomēr būtu jābūt iespējai veikt revīzijas 
jebkurā laikā, ja ir pazīmes, kas liecina par 
neatbilstību, uzņēmumu pārcelšanu uz 
citu vietu 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 revīzijas iestāde 
iepriekšējā finansēšanas periodā ir 
apliecinājusi sevi kā uzticamu.

Or. de
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Grozījums 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 jābūt 
samērīgam ar Savienības atbalsta apjomu 
no fondiem. Jo īpaši jāveic tikai viena 
revīzija, 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.

Or. en

 Pamatojums

Lai darbības programmu uzraudzībā nodrošinātu reālu samērīgumu, tiek ierosināts neveikt 
vairāk kā vienu revīziju, ja attiecināmie izdevumi nepārsniedz EUR 200 000.

Grozījums 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Priekšlikums attiecībā uz regulu
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Darbību revīzijas biežumam jābūt 
samērīgam ar Savienības atbalsta apjomu 
no fondiem. Jo īpaši veikto revīziju skaits 

(87) Darbību revīzijas biežumam jābūt 
samērīgam ar Savienības atbalsta apjomu 
no fondiem. Jo īpaši veikto revīziju skaits 
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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.

ir 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.

Or. en

Grozījums 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 jābūt 
samērīgam ar Savienības atbalsta apjomu 
no fondiem. Jo īpaši veikto revīziju skaits 
ir jāsamazina pēc iespējas līdz vienai, 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.

Or. fr
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Grozījums 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 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 

(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, sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentiem (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 
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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.

līmenī.

Or. en

Grozījums 346
Hermann Winkler

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 
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 

(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, pieņemtu kopējus stratēģiskos 
pamatnosacījumus, tās teritorijas un 
iedzīvotāju definīciju, uz kuriem attiecas 
vietējās attīstības stratēģijas, sīki 
izstrādātus noteikumus par finanšu 
instrumentiem (ex ante novērtējums, 
atbalsta apvienošana, attiecināmība, 
neatbalstīto darbību veidi), valsts, 
reģionālā, transnacionālā vai pārrobežu 
līmenī paredzētus noteikumus par 
konkrētiem finanšu instrumentu veidiem, 
noteikumus par finansēšanas nolīgumiem, 
aktīvu nodošanu un pārvaldību, pārvaldības 
un kontroles kārtību, noteikumus par 
maksājumu pieprasījumiem un gada 
iemaksu kapitalizācijas sistēmas izveidi, 
vienotās likmes definīciju darbībām, no 
kurām gūst ienākumus, tādas vienotās 
likmes definīciju, ko piemēro netiešajām 
dotāciju izmaksām, pamatojoties uz spēkā 
esošajām metodēm un Savienības politikas 
jomās piemērojamajām attiecīgajām 
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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.

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.

Or. de

 Pamatojums

Saskaņošana ar ierosinātajiem grozījumiem 20. un 64. pantā.

Grozījums 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 un iedzīvotāju definīciju, uz 
kuriem attiecas vietējās attīstības 
stratēģijas, sīki izstrādātiem noteikumiem 
par finanšu instrumentiem (ex ante

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem 
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 



PE489.656v01-00 118/169 AM\903190LV.doc

LV

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.

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.

Or. es

Grozījums 348
Tamás Deutsch

Priekšlikums attiecībā uz regulu
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu, kurā ietverti 
ieteikumi un paraugprakse saistībā ar
mērķiem un kritērijiem, lai atbalstītu 
partnerības īstenošanu, metodoloģiju, kas 
izmantota, lai sniegtu informāciju par
atbalstu mērķu sasniegšanai cīņā pret 
klimata izmaiņām, obligātajiem 
kritērijiem tās teritorijas un iedzīvotāju 
definēšanai, uz ko attiecas vietējās 
attīstības stratēģijas, sīki izstrādātiem 
noteikumiem 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 obligātajiem 
nosacījumiem, kas iekļaujami 
finansēšanas nolīgumos un stratēģijas 
dokumentos, 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, noteikumus par revīziju 
laikā savākto datu izmantošanu, 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 
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svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija veiktu pienācīgu apspriešanos, 
tostarp ekspertu līmenī.

Or. en

Grozījums 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Priekšlikums attiecībā uz regulu
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Priekšlikums attiecībā uz regulu
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Priekšlikums attiecībā uz regulu
90. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas 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 struktūrfondu piešķīruma 
pārvedamo summu maznodrošinātu cilvēku
nodrošināšanai ar pārtiku, lēmumus, ar ko 
pieņem un groza darbības programmas, 
lēmumus par lieliem projektiem, lēmumus 
par kopīgiem rīcības plāniem, lēmumus, ar 
ko aptur maksājumus, un lēmumus par 
finanšu korekcijām.

Or. en

Grozījums 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 

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

atcelšanas gadījumā — lēmumus, kas 
paredzēti, lai grozītu lēmumus, ar ko 
pieņem programmas; un attiecībā uz 
fondiem — lēmumus, ar ko nosaka 
reģionus un dalībvalstis, kas atbilst mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
kritērijiem, lēmumus, kuros paredz saistību 
apropriāciju ikgadējo sadalījumu 
dalībvalstīm, lēmumus, kuros paredz no 
katras dalībvalsts KF piešķīruma Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
pārvedamo summu, lēmumus, kuros paredz 
no katras dalībvalsts struktūrfondu 
piešķīruma pārvedamo summu 
maznodrošinātu cilvēku nodrošināšanai ar 
pārtiku, lēmumus, ar ko pieņem un groza 
darbības programmas, lēmumus par lieliem 
projektiem, lēmumus par kopīgiem rīcības 
plāniem, lēmumus, ar ko aptur 
maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijā.

Or. en

Grozījums 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
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 

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

dalībvalstīm, lēmumus, kuros paredz no 
katras dalībvalsts KF piešķīruma Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
pārvedamo summu, lēmumus, kuros paredz 
no katras dalībvalsts struktūrfondu 
piešķīruma pārvedamo summu 
maznodrošinātu cilvēku nodrošināšanai ar 
pārtiku, lēmumus, ar ko pieņem un groza 
darbības programmas, lēmumus par lieliem 
projektiem, lēmumus par kopīgiem rīcības 
plāniem, lēmumus, ar ko aptur 
maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijām.

Or. es

Grozījums 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Priekšlikums attiecībā uz regulu
93. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, mazināt 
būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa 
atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu 
atpalicību, jo īpaši lauku apvidos, apvidos, 
kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā 
arī reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
nevar pietiekamā mērā sasniegt dalībvalstu 
līmenī, bet to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var noteikt attiecīgus 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(93) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, mazināt 
būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa 
atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu 
atpalicību, jo īpaši lauku apvidos, apvidos, 
kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā 
arī reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
piemēram, vistālākajos ziemeļu reģionos, 
kuros ir mazs iedzīvotāju blīvums, kā arī 
salās, pierobežas un kalnu reģionos, un 
visnomaļākajos reģionos, mazāk attīstītu 
pilsētu teritorijās un nomaļās pierobežas 
pilsētās, nevar pietiekamā mērā sasniegt 
dalībvalstu līmenī, bet to var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var noteikt 
attiecīgus pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
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Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Or. es

Pamatojums

Jāņem vērā gan 174. pantā ietvertie reģioni, gan arī mazāk attīstītu pilsētu teritorijas, lauku 
teritorijas, kurās pasliktinās ekonomiskā situācija, un nomaļas pierobežas pilsētas.

Grozījums 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Priekšlikums attiecībā uz regulu
93. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, mazināt 
būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa 
atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu 
atpalicību, jo īpaši lauku apvidos, apvidos, 
kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā 
arī reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
nevar pietiekamā mērā sasniegt dalībvalstu 
līmenī, bet to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var noteikt attiecīgus 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā.  Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(93) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, mazināt 
būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa 
atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu 
atpalicību, jo īpaši lauku apvidos, apvidos, 
kurus skar rūpniecības restrukturizācija, 
attālākajos reģionos, kā arī reģionos, kuros 
ir būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, nevar pietiekamā 
mērā sasniegt dalībvalstu līmenī, bet to var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var noteikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā.  
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

Or. fr

Grozījums 356
Monika Smolková, Anna Záborská
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Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 93 a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93 a) Atbilstoši Eiropas Padomes 2012. 
gada 30. janvāra deklarācijai Eiropas 
Savienībai un dalībvalstīm ir jāmodernizē 
savas ekonomikas un jāuzlabo to 
konkurētspēja, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
izaugsmi. Eiropas Savienībai un 
dalībvalstīm ir jāpieņem konsekventa un 
vispusīga pieeja, kas apvieno viedu fiskālo 
konsolidāciju, saglabājot ieguldījumus, ar 
struktūrpolitikas pasākumiem turpmākai 
izaugsmei un darba vietu radīšanai. 
Atbalstot subsidiaritātes principu, 
turpmākai izaugsmei un darba vietu 
radīšanai tomēr ir nepieciešams īstenot 
jaunas, inovatīvas sadarbības metodes 
gan starptautiskā, gan makroreģionālā 
līmenī. Makroreģionālās attīstības 
fondiem, kas ir vienotā stratēģiskā satvara 
inovatīvā daļa, ir svarīga loma šo mērķu 
sasniegšanā. Dalībvalstu makroreģionālā 
partnerība kopīgu, lielu projektu 
īstenošanai, ko finansē makroreģionālās 
attīstības fondi, sinerģiskā veidā apvieno 
jaunos Savienības mērķus un dalībvalstu 
intereses. 

Or. sk

Pamatojums

Pašlaik lielākā daļa Savienības dalībvalstu piekrīt pašreizējās struktūrfondu un Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda izmantošanas kārtības pārskatīšanai, jo ir izmainījušies 
ekonomiskie apstākļi un ir problemātiski īstenot pasākumus krīzes seku mazināšanai 
(neefektīva Eiropas Savienības publisko resursu izmantošana, neatbilstība jaunajiem 
Savienības mērķiem, korupcija, noteikumu pārkāpumi un virspusēja atbilstība noteikumiem).  
Tas nozīmē, ka jānosaka pasākumi, lai nepieļautu neefektīvu un ļaunprātīgu KSF fondu 
izmantošanu. KSF fondi nevar kļūt par instrumentu, kas padziļina finanšu un ekonomikas 
krīzi. Tieši otrādi, tiem jākļūst par izaugsmi un darba vietu radīšanu veicinošu instrumentu. 
Šo teikumu apstiprina paziņojums presei par eirozonu attiecībā uz Grieķiju, kas tika izdarīts 
neformālu Eiropas Padomes pusdienu laikā 2012. gada 23. maijā un kurā tika norādīts, ka 
“mēs garantēsim Eiropas struktūrfondu un instrumentu mobilizēšanu, lai Grieķiju atgrieztu 
uz izaugsmes un darba vietu radīšanas ceļa”. Korektīvo pasākumu nenovēršamību pierāda 
pašreizējie notikumi un maksājumu pārtraukšana vairākām darbības programmām dažādās 
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dalībvalstīs. Turpmākie finanšu politikas nostādņu grozījumi fiskālajam periodam no 
2007. gada līdz 2013. gadam var dramatiski un negatīvi iespaidot vairāku dalībvalstu 
budžetus un tātad arī fiskālo konsolidāciju. Tādējādi Grieķijas situācija var atkārtoties citās 
dalībvalstīs fiskālajā periodā no 2014. gada līdz 2010. gadam. Makroreģionālās stratēģijas 
un tādā veidā noteiktie makroreģioni (apstiprinātā Eiropas Savienības stratēģija Baltijas 
jūras reģionam, apstiprinātā Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam un nākotnes 
Eiropas Savienības stratēģija Atlantijas reģionam) ir platforma iepriekšminēto pasākumu 
īstenošanai. Piemērojot starptautiskas makroreģionālās stratēģijas, var izvairīties no 
situācijas, kad atsevišķu dalībvalstu stratēģijas ir neveiksmīgas. Turklāt, nosakot šos 
pasākumus, jāparedz vispusīga pieeja, kas apvieno viedu fiskālo konsolidāciju, saglabājot 
ieguldījumus, ar struktūrpolitikas pasākumiem izaugsmei un darba vietu radīšanai nākotnē. 
Arī dalībvalstu politiskie līderi publiski pauž nepieciešamību noteikt šādus pasākumus. 

Grozījums 357
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 1. panta 3. punkta 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā noteikuma normām jāatspoguļo 
Eiropas MUA prioritātes un principi un 
jānodrošina iespējas to īstenot gan 
Eiropas, gan valstu, gan atsevišķu 
teritoriju līmenī.

Or. en

Grozījums 357
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 1. panta 3. punkta 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” ir 
mērķi un uzdevumi, kas virza dalībvalstu 
un savienības darbību un kas noteikti 
Komisijas paziņojumā: “Eiropa 2020: 
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”, kā arī ietverti 

(1) “Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” ir 
mērķi un uzdevumi, kas virza dalībvalstu 
un savienības darbību un kas noteikti 
Komisijas paziņojumā  “Eiropa 2020: 
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”, kā arī ietverti 
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Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija 
secinājumos kā I pielikums (Jauna Eiropas 
nodarbinātības un izaugsmes stratēģija, ES 
pamatmērķi), Padomes 2010. gada 13. 
jūlija Ieteikumā par vispārējām 
pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikai  un Padomes 2010. 
gada 21. oktobra Lēmumā par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm , 
kā arī šādu izmērojamu un dalītu
uzdevumu pārskatīšanu.

Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija 
secinājumos kā I pielikums (Jauna Eiropas 
nodarbinātības un izaugsmes stratēģija, ES 
pamatmērķi), Padomes 2010. gada 13. 
jūlija Ieteikumā par vispārējām 
pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikai  un Padomes 2010. 
gada 21. oktobra Lēmumā par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm , 
kā arī šādu mērķu un dalītu uzdevumu 
pārskatīšanu.

Or. fr

Grozījums 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) “vienotais stratēģiskais satvars” ir 
ietvardokuments, kas koordinē un sadala 
investīciju prioritātes, lai īstenotu
galvenos un konkrētos Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas mērķus; nosaka katram 
tematiskajam mērķim mehānismus, lai 
nodrošinātu VSS fondu plānošanas 
saskaņotību un saderību ar dalībvalstu un 
Savienības sociālās, ekonomiskās un 
nodarbinātības politikas attīstības 
ilgtspēju.

Or. fr

Grozījums 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) “vienotais stratēģiskais satvars” (VSS) 
ir šīs regulas pielikums, kurā sniegts 
nepilnīgs to ieteicamo darbību 
uzskaitījums, kuras atbalsta katrs no 
VSS fondiem 2014.–2020. gadam, kas 
palīdz dalībvalstīm sasniegt Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas mērķus un īpaši 
tematiskos mērķus, kas noteikt šīs regulas 
9. pantā. Šajā dokumentā ir noteikti arī 
mehānismi, kas palīdz nodrošināt
VSS fondu plānošanas saskaņotību un 
saderību ar dalībvalstu un Savienības 
ekonomisko un nodarbinātības politiku un 
ar citām attiecīgajām Savienības politikas 
nostādnēm un instrumentiem un 
VSS fondu koordinēšanu. Atzīstot reģionu 
atšķirīgās vajadzības un ar mērķi
nodrošināt ilgtspējīgai reģionu attīstībai 
nepieciešamo elastīgumu, dalībvalstu un 
reģionu pienākumam ir jābūt atlasīt 
darbības no ierosinātā nepilnīgā darbību 
uzskaitījuma.

Or. en

Grozījums 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) “plānošana” ir organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos 
saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldības 
pieeju, kas aprakstīta 5. pantā, iesaistot 
tajā partnerus, kas paredzēts, lai vairāku 
gadu gaitā īstenotu Savienības un 
dalībvalstu kopīgo rīcību nolūkā sasniegt 
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Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei;

Or. en

Grozījums 362
László Surján

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) “plānošana” ir organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos, kas 
paredzēts, lai vairāku gadu gaitā, 
izmantojot daudzlīmeņu pārvaldības 
pieeju, kurā kopš agrākā iespējamā 
posma piedalās atbalsta saņēmēji, īstenotu 
Savienības un dalībvalstu kopīgo rīcību 
nolūkā sasniegt Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei;

Or. en

Grozījums363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „Atbalsta saņēmējs” ir publiska vai 
privāta struktūra, kas ir atbildīga par 
darbību sākšanu vai to sākšanu un 
īstenošanu; attiecībā uz valsts atbalstu 
„atbalsta saņēmējs” ir struktūra, kas 
saņem atbalstu; attiecībā uz finanšu 
instrumentiem „atbalsta saņēmējs” ir 
struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu

(8) „Labuma guvējs” ir publiska vai 
privāta struktūra, kas ir atbildīga par 
darbību sākšanu vai to sākšanu un 
īstenošanu; attiecībā uz valsts atbalstu 
„labuma guvējs” ir struktūra, kas saņem 
atbalstu; attiecībā uz finanšu instrumentiem 
„labuma guvējs” ir struktūra, kas īsteno 
finanšu instrumentu

Or. de

Grozījums 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots 
partnerībā atbilstošajā līmenī;

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē, vismaz 
daļēji, Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei un 
tiek īstenots partnerībā atbilstošajā līmenī;

Or. fr

Grozījums 366
Ramona Nicole Mănescu
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Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots
partnerībā atbilstošajā līmenī;

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un ko īsteno vietējā
iestāde partnerībā atbilstošajā līmenī;

Or. en

Grozījums367
Fiorello Provera

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots
partnerībā atbilstošajā līmenī;

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un, kuru īsteno 
vietējā varas iestāde partnerībā atbilstošajā 
līmenī;

Or. fr

Grozījums 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
1. daļas 2. panta 2. punkta 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
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un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots 
partnerībā atbilstošajā līmenī;

un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots 
partnerībā noteiktos apakšreģionu 
teritoriālajos līmeņos;

Or. en

Grozījums 369
Bogusław Sonik

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots
partnerībā atbilstošajā līmenī;

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un ko īsteno vietējā 
iestāde partnerībā atbilstošajā līmenī;

Or. en

Grozījums 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots
partnerībā atbilstošajā līmenī;

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un ko īsteno vietējā 
iestāde partnerībā atbilstošajā līmenī;

Or. en
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 Pamatojums

Vietējās iestādes ir Savienības reģionālās attīstības stratēģijas galvenās īstenotājas.

Grozījums 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots 
partnerībā atbilstošajā līmenī;

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un atbilstošā
gadījumā tiek īstenots partnerībā 
atbilstošajā līmenī;

Or. es

Grozījums 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 17. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) “caurviju slēgšana” ir darbību 
slēgšana gada grāmatojumu 
noskaidrošanas rezultātā un pirms 
programmas vispārējās slēgšanas;

(7) “caurviju slēgšana” ir darbību slēgšana 
pirms programmas vispārējās slēgšanas;

Or. es

Grozījums 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 18. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) “partnerības līgums” ir dokuments, 
kuru sagatavojusi dalībvalsts, iesaistot 
partnerus atbilstoši daudzlīmeņu 
pārvaldības pieejai, kas noteikta šīs 
regulas 5. pantā, kurā izklāstīta dalībvalsts 
stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz 
VSS fondu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu, lai īstenotu Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģiju, tajā pašā laikā 
atzīstot reģionu atšķirīgās vajadzības, kurš 
garantē ilgtspējīgai reģionu attīstībai 
nepieciešamo elastīgumu, un kuru pēc 
novērtēšanas un apspriešanās ar 
dalībvalstīm apstiprina Komisija; 

Or. en

Grozījums 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 19. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) „reģionu kategorija” nozīmē, ka 
reģioni ir kategorizēti kā „mazāk attīstīti 
reģioni”, „pārejas reģioni” vai „vairāk 
attīstīti reģioni” saskaņā ar 82. panta 
2. punktu;

(19) „reģionu kategorija” nozīmē, ka 
reģioni ir kategorizēti kā „mazāk attīstīti 
reģioni” vai „vairāk attīstīti reģioni” 
saskaņā ar 82. panta 2. punktu;

Or. de

Grozījums 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 24. a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24 a) “makroreģions” nozīmē teritoriālu 
struktūru, ko veido apstiprinātajā 
makroreģionālajā stratēģijā norādītas 
dalībvalstu grupas reģioni; teritorijā, kurā 
īsteno makroreģionāla attīstības fonda 
programmu. 

Or. sk

Pamatojums

Ir nepieciešama šā jaunā termina definīcija.

Grozījums 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 24. b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24 b) “makroreģionāls attīstības fonds” 
nozīmē starptautisku finanšu fondu, kas 
izveidots ar dalībvalstu makroreģionālas 
grupas līgumu un ko finansē KSF un citi 
avoti; inovatīvs vienotā stratēģiskā satvara 
elements; 

Or. sk

Pamatojums

Ir nepieciešama šā jaunā termina definīcija.

 Grozījums 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 2. panta 2. punkta 24. b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24 b) “makroreģionāls attīstības fonds” 
nozīmē starptautisku finanšu fondu, kas 
izveidots ar dalībvalstu makroreģionālas 
grupas līgumu un ko finansē KSF un citi 
avoti; inovatīvs vienotā stratēģiskā satvara 
elements.

Or. sk

Pamatojums

Ir nepieciešama šā jaunā termina definīcija.

Grozījums 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 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 un 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 panāktu ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo kohēziju un īstenotu 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, ņemot vērā 
Integrētās pamatnostādnes un valstu 
reformu programmas.

Or. en

Grozījums 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 1. punkts
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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 un attiecīgos Padomes 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņa ar 
Līguma 148. panta 4. punktu.

1. VSS fondi sniedz atbalstu ar tādu 
daudzgadu programmu un makroreģionālā 
attīstības fonda 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 un attiecīgos Padomes 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņa ar 
Līguma 148. panta 4. punktu.

Or. sk

Pamatojums

Papildina inovatīvo vienotā stratēģiskā satvara elementu.

Grozījums 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

2. daļas 4. panta 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 un 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, kā arī izpildītu īpašus fondu 
uzdevumus atbilstoši to mērķiem, kas 
noteikti Līgumā, ņemot vērā Integrētās 
pamatnostādnes, attiecīgos konkrētajai 
valstij adresētos ieteikumus saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un attiecīgos 
Padomes ieteikumus, kas pieņemti saskaņa 
ar Līguma 148. panta 4. punktu.

Or. en
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Grozījums 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 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 un 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 veicinātu to mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, ņemot vērā 
Integrētās pamatnostādnes, konkrētajai 
valstij adresētos ieteikumus saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un attiecīgos 
Padomes ieteikumus, kas pieņemti saskaņa 
ar Līguma 148. panta 4. punktu.

Or. es

Grozīums 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums 382
Hermann Winkler

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu īstenošanu un savu uzdevumu 
veikšanu saskaņā ar šo regulu un īpašajiem 
fondu noteikumiem atbilstošajā 
teritoriālajā līmenī atbilstīgi konkrētās 
dalībvalsts institucionālajam, tiesiskajam 
regulējumam un finanšu shēmai un 
ievērojot šo regulu un īpašos fondu 
noteikumus.

(4) Dalībvalstis un/vai atbilstīgi 
(konstitucionālo) tiesību 
pamatnosacījumiem kompetentās 
teritoriālā līmeņa struktūras ir atbildīgas 
par programmu īstenošanu un savu 
uzdevumu veikšanu saskaņā ar šo regulu 
un īpašajiem fondu noteikumiem atbilstīgi 
konkrētās dalībvalsts institucionālajam, 
tiesiskajam regulējumam un finanšu 
shēmai un ievērojot šo regulu un īpašos 
fondu noteikumus.

Or. de

Grozījums 383
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu īstenošanu un savu uzdevumu 
veikšanu saskaņā ar šo regulu un īpašajiem 
fondu noteikumiem atbilstošajā teritoriālajā 
līmenī atbilstoši konkrētās dalībvalsts 
institucionālajam, tiesiskajam regulējumam 
un finanšu shēmai un ievērojot šo regulu 
un īpašos fondu noteikumus.

Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu īstenošanu partnerībā ar 
ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem un par savu uzdevumu 
veikšanu saskaņā ar šo regulu un īpašajiem 
fondu noteikumiem atbilstošajā teritoriālajā 
līmenī atbilstoši konkrētās dalībvalsts 
institucionālajam, tiesiskajam regulējumam 
un finanšu shēmai un ievērojot šo regulu 
un īpašos fondu noteikumus.

Or. en
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Grozījums 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu īstenošanu un savu uzdevumu 
veikšanu saskaņā ar šo regulu un īpašajiem 
fondu noteikumiem atbilstošajā 
teritoriālajā līmenī atbilstoši konkrētās 
dalībvalsts institucionālajam, tiesiskajam 
regulējumam un finanšu shēmai un 
ievērojot šo regulu un īpašos fondu 
noteikumus.

4. Dalībvalstis, atbilstošajā teritoriālajā 
līmenī atbilstoši konkrētās dalībvalsts 
institucionālajam, tiesiskajam 
regulējumam un finanšu shēmai, un
struktūras, ko tās izraudzījušās šim 
mērķim, ir atbildīgas par programmu 
izstrādāšanu un īstenošanu un savu 
uzdevumu veikšanu saskaņā ar šo regulu 
un īpašajiem fondu noteikumiem 
atbilstošajā teritoriālajā līmenī atbilstoši 
konkrētās dalībvalsts institucionālajam, 
tiesiskajam regulējumam un finanšu 
shēmai un ievērojot šo regulu un īpašos 
fondu noteikumus.

Or. fr

Grozījums 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu īstenošanu un savu uzdevumu 
veikšanu saskaņā ar šo regulu un īpašajiem 
fondu noteikumiem atbilstošajā teritoriālajā 
līmenī atbilstoši konkrētās dalībvalsts 
institucionālajam, tiesiskajam regulējumam 
un finanšu shēmai un ievērojot šo regulu 
un īpašos fondu noteikumus.

4. Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu sagatavošanu un īstenošanu 
un savu uzdevumu veikšanu saskaņā ar šo 
regulu un īpašajiem fondu noteikumiem 
atbilstošajā teritoriālajā līmenī atbilstoši 
konkrētās dalībvalsts institucionālajam, 
tiesiskajam regulējumam un finanšu 
shēmai un ievērojot šo regulu un īpašos 
fondu noteikumus.

Or. en
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Grozījums 386
María Irigoyen Pérez

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu īstenošanu un savu uzdevumu 
veikšanu saskaņā ar šo regulu un īpašajiem 
fondu noteikumiem atbilstošajā teritoriālajā 
līmenī atbilstoši konkrētās dalībvalsts 
institucionālajam, tiesiskajam regulējumam 
un finanšu shēmai un ievērojot šo regulu 
un īpašos fondu noteikumus.

4. Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu sagatavošanu un īstenošanu 
un savu uzdevumu veikšanu saskaņā ar šo 
regulu un īpašajiem fondu noteikumiem 
atbilstošajā teritoriālajā līmenī atbilstoši 
konkrētās dalībvalsts institucionālajam, 
tiesiskajam regulējumam un finanšu 
shēmai un ievērojot šo regulu un īpašos 
fondu noteikumus.

Or. es

Pamatojums

Visos fondu sagatavošanas un piemērošanas posmos jāņem vērā dalībvalstu un to norādīto 
organizāciju līdzdalība atbilstošā teritoriālajā līmenī.

Grozījums 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums 388
Richard Seeber

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 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, 
plānošanu, vadību un kontroli, ņem vērā 
proporcionalitātes principu un piešķirtā 
atbalsta līmeni.

Or. en

Grozījums 389
Richard Seeber

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Nosakot kārtību attiecībā uz VSS fondu 
īstenošanu un izmantošanu un jo īpaši 
finanšu un administratīvajiem resursiem, 
kas vajadzīgi VSS fondu īstenošanai, 
saistībā ar ziņošanu, izvērtēšanu, vadību un 
kontroli, ņem vērā proporcionalitātes 
principu un piešķirtā atbalsta līmeni un 
piemēro šo principu visām programmām, 
kurās ES līdzdalība ir mazāka nekā 
150 miljoni EUR.

Or. en
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Grozījums 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 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 
un atbilstošā gadījumā resursi jāvelta tām 
jomām, kurās citi Savienības fondi skaidri 
paredz integrētu pieeju, piemēram, kopīgu 
integrēto projektu finansēšanu vides 
aizsardzības un klimata jomā.

Or. en

Pamatojums

Vides aizsardzības un klimata jomas iekļaušana visa ES finansējuma piemērošanas jomā ir 
galvenais lūgums Parlamenta DFS rezolūcijā. LIFE “integrētie projekti” ir konkrēts rīks 
šādas iekļaušanas īstenošanai. Tie var būtiski uzlabot fondu izmantošanas efektivitāti. To 
mērķis ir kopīgi ar cietiem ES fondiem atbalstīt galveno vides tiesību aktu, piemēram, 
atkritumu apsaimniekošanas plānu vai klimata stratēģiju, īstenošanu — un tas viss var ļoti 
veicināt nodarbinātību un izaugsmi.

Grozījums 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 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 

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 novatoriskas 
darbības pēc Komisijas ierosmes saskaņā 
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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.

ar ERAF regulas 9. pantu un tehnisko 
palīdzību pēc Komisijas ierosmes.

Or. en

Grozījums 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 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 novatoriskas 
darbības pēc Komisijas ierosmes saskaņā 
ar ERAF regulas 9. pantu un tehnisko 
palīdzību pēc Komisijas ierosmes.

Or. en

Grozījums 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 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 

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 
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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.

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 un 22. 
panta 2a. daļā minētajām programmām, 
kas paredzētas finansiālās grūtībās 
nonākušām dalībvalstīm.

Or. de

Grozījums 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina VSS 
fondu efektivitāti, jo īpaši veicot 
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu, 
potenciālo atbalsta saņēmēju informēšanu 
par finansējuma iespējām un sabiedrības 
informēšanu par kohēzijas politikas lomu 
un sasniegumiem.

Or. en

Grozījums 395
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 4. panta 10. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Regulā izklāstītiajiem noteikumiem 
jāatspoguļo Eiropas MUA prioritātes un 
principi, un to var piemērot gan Eiropas,
gan valstu, gan reģionālā līmenī;

Or. en
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Grozījums 396
Hermann Winkler

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta 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. daļas noteikumiem organizē 
partnerību ar attiecīgajām reģionālajām 
iestādēm, kā arī ar šādiem partneriem:

Or. de

Grozījums 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario Pirillo, 
Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz partnerības līgumu un katru 
programmu dalībvalstis un vietējās un 
reģionālās iestādes organizē partnerību ar 
šādiem partneriem:

Or. it

Pamatojums

Reģionālajām un vietējām iestādēm ir jāpiedalās partnerībā vienlīdzīgā statusā ar 
dalībvalstīm.

Grozījums 398
Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta ievaddaļa
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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 un vēlētās 
reģionālās un vietējās varas iestādes, 
saskaņā ar 4 (4) pantu, organizē 
partnerību ar šādiem partneriem:

Or. fr

Grozījums 399
Kerstin Westphal

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta 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 organizē 
partnerību, noslēdzot partnerības līgumu
ar kompetentajām reģionālajām un 
vietējām iestādēm saskaņā ar 4. panta 
4. daļu, kā arī ar šādiem partneriem:

Or. de

Grozījums 400
Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz partnerības līgumu un katru 
programmu dalībvalstis, kompetentās 
reģionālās, vietējās, pilsētu un citas valsts 
iestādes un finanšu un sociālie partneri
organizē partnerību ar šādiem partneriem:

Or. en
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Grozījums 401
Jens Nilsson

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta 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, slēdzot partnerības 
līgumu, organizē partnerību ar 
kompetentajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm saskaņā ar 4. panta 4. punktu.
Dalībvalstis un kompetentās reģionālās 
un vietējās iestādes turklāt sadarbojas ar 
šādiem partneriem:

Or. en

Grozījums 402
Peter Simon

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta 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 organizē 
partnerību, noslēdzot partnerības līgumu 
ar kompetentajām reģionālajām, vietējām 
un pilsētu iestādēm saskaņā ar 4. panta 
4. punktu:

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā pilsētu nozīmi veiksmīgā kohēzijas politikas īstenošanā, līdzās reģionālajām un 
vietējām iestādēm saistībā ar partnerības līgumu skaidrības labad atsevišķi jāpiemin arī 
pilsētu iestādes.
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Grozījums 403
Giommaria Uggias

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz partnerības līgumu un katru 
programmu dalībvalstis un vietējās un 
reģionālās iestādes organizē partnerību ar 
šādiem partneriem:

Or. it

Grozījums 404
Richard Seeber

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. punkta ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 405
Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Svītrots

Or. en
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Grozījums 406
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) kompetentām reģionālām, vietējām, 
pilsētu un citām valsts iestādēm, kas arī 
organizē partnerības ar b) un 
c) apakšpunktā minētajiem partneriem;

Or. en

Grozījums 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario Pirillo, 
Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) citām valsts iestādēm

Or. it

Pamatojums

Reģionālajām un vietējām iestādēm ir jāpiedalās partnerībā vienlīdzīgā statusā ar 
dalībvalstīm.

Grozījums 408
Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) citām kompetentām valsts iestādēm;
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Or. fr

Grozījums 409
Kerstin Westphal

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) kompetentajām iestādēm, kuras nav 
minētas šā punkta ievaddaļā;

Or. de

Grozījums 410
Fiorello Provera

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums 411
Bogusław Sonik

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums 412
Giommaria Uggias

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) un citām kompetentām valsts iestādēm;

Or. it

Grozījums 413
Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem un

svītrots

Or. en

Grozījums 414
Markus Pieper

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums 416
Hermann Winkler

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par dzimumu līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu, un 
nevalstiskām organizācijām, kas veicina 
sociālo iekļaušanu, un organizācijām, kas 
aktīvi darbojas kultūras, izglītības un 
jaunatnes politikas jomā.

Or. en

Grozījums 418
María Irigoyen Pérez

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par patiesas un efektīvas 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanu starp 
vīriešiem un sievietēm un par cīņu pret 
diskrimināciju.

Or. es

Pamatojums

Jāņem vērā to organizāciju līdzdalība, kuras ir atbildīgas par vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanu vīriešiem un sievietēm un par cīņu pret diskrimināciju.

Grozījums 419
Nuno Teixeira

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts



PE489.656v01-00 156/169 AM\903190LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Uzņēmumiem (tirdzniecības vai rūpniecības) ir būtiska loma reģiona un vietējo ekonomiku 
modernizācijā, un tos jāiesaista partnerības līgumos. Tas pats attiecas uz universitātēm un 
tehnoloģiju centriem, kas ir būtiski tādu prasmju apgūšanas veicināšanā, kas cilvēkiem 
palīdzēs vieglāk integrēties darba tirgū.

Grozījums 420
Giommaria Uggias

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām, kas ietver 
bezpeļņas organizācijas, kuras veicina 
sociālo iekļaušanu, un struktūrām, kas ir 
atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.

Or. it

Grozījums 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Priekšlikums attiecībā uz regulu
1. daļas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkta a) daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) baznīcām un reliģiskām kopienām, 
kas aktīvi darbojas starptautiskās 
sadarbības, izglītības, kultūras un sociālās 
iekļaušanas jomā.

Or. en

Grozījums 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 1. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Dalībvalsts ietver visas tās 
institūcijas, organizācijas un partnerības 
grupas, kuras varētu ietekmēt vai 
iespaidot programmu īstenošana. Īpaša 
uzmanība jāpievērš grupām, kuras šīs 
programmas varētu iespaidot un kurām 
varētu būt grūti ietekmēt šīs programmas, 
jo īpaši pašām neaizsargātākajām un 
sociāli atstumtākajām grupām.

Or. en

Grozījums 423
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai un 1. punktā minētajam 
partnerības līgumam dalībvalstis iesaista 
partnerus partnerības līgumu un progresa 
ziņojumu sagatavošanā, kā arī programmu 
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izvērtēšanā. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās.

sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās.

Or. en

Grozījums 424
Younous Omarjee

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis un vēlētas reģionālās 
un vietējās varas iestādes, saskaņā ar 4. 
(4) pantu, iesaista partnerus partnerības 
līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā.  Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās.

Or. fr

Grozījums 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis iesaista partnerus, kuri 
pārstāv dažādus teritoriālos līmeņus 
atbilstoši dalībvalstu iestāžu sistēmai,
partnerības līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanā, kā arī visos posmos —
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un izvērtēšanā. Partneri 
piedalās programmu uzraudzības 
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komitejās.

Or. en

Grozījums 426
Jens Nilsson

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai un saskaņā ar 1. punktā minēto 
partnerības līgumu dalībvalstis iesaista 
partnerus un 4. panta 4. punktā minētās 
kompetentās vietējās un reģionālās 
iestādes partnerības līgumu un progresa 
ziņojumu sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās.

Or. en

Grozījums 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis iesaista partnerus 
partnerības līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās. Partneriem 
nodrošina vienādu pieeju šim nolūkam 
paredzētajam finansējumam.

Or. en
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Grozījums 428
László Surján

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis iesaista partnerus 
partnerības līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā no visagrākā iespējamā 
posma. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās.

Or. en

Grozījums 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 142. pantu, lai 
paredzētu Eiropas rīcības kodeksu, kas 
nosaka mērķus un kritērijus, lai atbalstītu 
partnerības īstenošanu un veicinātu 
informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. 

Svītrots

Or. es

Grozījums 431
Richard Seeber

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 142. 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.

nav paredzēts

Or. de

Grozījums 432
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu, lai paredzētu 
Eiropas rīcības kodeksu, kas nosaka 
mērķus un kritērijus, lai atbalstītu 
partnerības īstenošanu un veicinātu 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu, lai paredzētu 
Eiropas rīcības kodeksu, kas nosaka 
konkrētus mērķus un kritērijus, skaidri 
atsaucoties uz spēju pārvaldīt 
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informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

programmas un projektus, lai atbalstītu 
partnerības īstenošanu un veicinātu 
informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. 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 pēc vispusīgas 
apspriešanās ar 1. punktā minētajiem 
partneriem Savienības līmenī pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 142. pantu, lai 
paredzētu Eiropas rīcības kodeksu, kas, 
pamatojoties uz vislabāko praksi, nosaka 
mērķus un kritērijus, lai nodrošinātu 
partnerības īstenošanu partnerības līgumu 
un programmu sagatavošanas, 
īstenošanas, uzraudzības un izvērtēšanas 
laikā un veicinātu informācijas, pieredzes, 
rezultātu un vislabākās prakses apmaiņu 
starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums 434
Tamás Deutsch

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Izstrādā Eiropas rīcības kodeksu, kurā 
iekļauj ieteikumus un vislabāko praksi 
attiecībā uz mērķiem un kritērijiem, lai 
atbalstītu partnerības īstenošanu un 
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partnerības īstenošanu un veicinātu 
informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

veicinātu informācijas, pieredzes, rezultātu 
un labas prakses apmaiņu starp 
dalībvalstīm. Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar šā 
142. pantu, lai paredzētu šo Eiropas 
rīcības kodeksu.

Or. en

Grozījums 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Eiropas rīcības kodeksā cita starpā 
jānosaka šādas specifikācijas:
(a) obligātās prasības, lai nodrošinātu 
partneru atlasi pārredzamā veidā un 
skaidrību gan par to lomu politikas 
procesā, gan par to pienākumiem;
(b) obligātās prasības un norādījumus par 
to, kā identificēt svarīgos partnerus, sākot 
ar dažādu teritoriālo līmeņu iestādēm un 
beidzot ar sociālajiem un ekonomiskajiem 
partneriem, pilsonisko sabiedrību un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par 
vienlīdzības veicināšanu un cīņu pret 
diskrimināciju;
(c) kompetento valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu sadarbības procedūru;
(d) norādījumus par to, kā pielāgot 
partnerību programmām, tostarp daudzu 
fondu programmu, kopīgo rīcības plānu 
un integrētu teritoriālo ieguldījumu 
īpatnības;
(e) obligātās prasības, lai nodrošinātu 
jēgpilnu partneru iesaistīšanos 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā;
(f) obligātās prasības attiecībā uz 
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procedūrām, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu efektīvu partneru sadarbības 
organizēšanu;
(g) norādījumus par partneru 
iesaistīšanos uzraudzības komitejās un 
projektu atlasē, uzraudzībā un 
izvērtēšanā;
(h) obligātās prasības par norādījumu 
sniegšanu partneriem un resursu 
palielināšanas veicināšanu partneru 
starpā;
(i) satvaru labas prakses apmaiņai starp 
dalībvalstīm.

Or. en

 Pamatojums

Skaidrības un pārredzamības dēļ šajā regulā ir labāk jādefinē tā deleģētā akta darbības 
joma, ar kuru pieņems Eiropas rīcības kodeksu.

Grozījums 436
Giommaria Uggias

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Labas rīcības kodeksā definēs 
vairākus partnerības kritērijus, kas būs 
daļa no partnerības līguma. Šie 
partnerības kritēriji aptvers vismaz šādas 
specifikācijas:
(a) to partnerinstitūciju aprakstu, kuras 
veidos oficiālo partnerību;
(b) procedūru sadarbībai ar valstu, 
reģionālajām un vietējām institūcijām, 
nodrošinot saistošas balsošanas tiesības 
attiecībā uz partnerības lēmumiem, 
tostarp izmaiņām darbības programmā;
(c) procedūru oficiālas apspriešanās 
īstenošanai ar partnerinstitūcijām, 
izstrādājot valsts norādījumus un papildu 
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īstenošanas noteikumus;
(e) aprakstu par ieinteresēto personu 
līdzdalību programmu sagatavošanā, 
īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā;
(f) procedūru pārredzamību un attiecīgos 
dokumentus par attīstības un ieguldījumu 
partnerības līgumiem un darbības 
programmām.

Or. en

Grozījums 437
Michael Theurer

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Labas rīcības kodeksā definēs 
vairākus partnerības kritērijus, kas būs 
daļa no partnerības līguma un darbības 
programmām. Šie partnerības kritēriji 
aptvers vismaz šādas specifikācijas:
(a) to partnerinstitūciju aprakstu, kuras 
veidos oficiālo partnerību;
(b) procedūru sadarbībai ar valstu, 
reģionālajām un vietējām institūcijām, 
nodrošinot saistošas balsošanas tiesības 
attiecībā uz partnerības lēmumiem, 
tostarp izmaiņām darbības programmā;
(c) procedūru oficiālas apspriešanās 
īstenošanai ar partnerinstitūcijām, 
izstrādājot valsts norādījumus un papildu 
īstenošanas noteikumus;
(e) aprakstu par ieinteresēto personu 
līdzdalību darbības programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā;
(f) procedūru pārredzamību un attiecīgos 
dokumentus par attīstības un ieguldījumu 
partnerības līgumiem un darbības 
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programmām.

Šos kritērijus verificēs ex ante, un 
dalībvalstis katru gadu ziņos Komisijai 
par atbilstību tiem.

Or. en

 Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir paskaidrot ierosināto rīcības kodeksu jau noteikumu līmenī, lai visos 
līmeņus patiešām varētu īstenot daudzu līmeņu pārvaldības un partnerības principus 
Lisabonas līguma garā.

Grozījums 438
Manfred Weber

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3 a) Labas rīcības kodeksā definēs 
vairākus partnerības kritērijus, kas būs 
daļa no partnerības līguma un darbības 
programmām. Šie partnerības kritēriji 
aptvers vismaz šādas specifikācijas:

(a) to partnerinstitūciju aprakstu, kuras 
veidos oficiālo partnerību;
(b) procedūru sadarbībai ar valstu, 
reģionālajām un vietējām institūcijām, 
nodrošinot saistošas balsošanas tiesības 
attiecībā uz partnerības lēmumiem, 
tostarp izmaiņām darbības programmā;
(c) procedūru oficiālas apspriešanās 
īstenošanai ar partnerinstitūcijām, 
izstrādājot valsts norādījumus un papildu 
īstenošanas noteikumus;
(d) aprakstu par ieinteresēto personu 
līdzdalību darbības programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā;
(e) procedūru pārredzamību un attiecīgos 
dokumentus par attīstības un ieguldījumu 
partnerības līgumiem un darbības 
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programmām.
Šos kritērijus verificēs ex ante, un 
dalībvalstis katru gadu ziņos Komisijai 
par atbilstību tiem.

Or. en

Grozījums 439
Giommaria Uggias

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 3. b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. Šos kritērijus verificēs ex ante, un 
dalībvalstis katru gadu ziņos Komisijai 
par atbilstību tiem.

Or. en

Grozījums 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vismaz reizi gadā attiecībā uz katru 
VSS fondu Komisija konsultē 
organizācijas, kas pārstāv partnerus 
Savienības līmenī, par to, kā īstenot no 
VSS fondiem saņemto atbalstu.

4. Vismaz reizi gadā attiecībā uz katru 
KNR aptverto fondu Komisija konsultē 
organizācijas, kas pārstāv partnerus 
Savienības līmenī, par to, kā īstenot no 
KNR aptvertajiem fondiem saņemto 
atbalstu.

Or. en

Grozījums 441
Ramona Nicole Mănescu
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Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vismaz reizi gadā attiecībā uz katru 
VSS fondu Komisija konsultē 
organizācijas, kas pārstāv partnerus 
Savienības līmenī, par to, kā īstenot no 
VSS fondiem saņemto atbalstu.

4. Vismaz reizi gadā attiecībā uz katru VSS 
fondu Komisija konsultē organizācijas, kas 
pārstāv partnerus Savienības līmenī, par to, 
kā īstenot no VSS fondiem saņemto 
atbalstu. Tālab Komisija jau iepriekš 
izanalizē šo īstenošanu un ieinteresēto 
personu, jo īpaši ekonomisko un sociālo 
partneru, līdzdalību;

Or. en

Grozījums 442
Ramona Nicole Mănescu

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 4. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, lai partneriem 
būtu nodrošināta resursu palielināšana, 
lai tie varētu efektīvi piedalīties gan 
partnerībā, gan konsultēšanās procesā;

Or. en

Grozījums 443
Manfred Weber

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. daļas 5. panta 4. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Vismaz reizi gadā attiecībā uz katru 
VSS fondu Komisija konsultē 
organizācijas, kas pārstāv partnerus 
Savienības līmenī, par to, kā īstenot no 
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VSS fondiem saņemto atbalstu.
(Tas ir 5. punkts)

Or. en


