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Grozījums Nr. 43
Ivari Padar

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni.

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, 
reģioni ar ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu 
un salas un pārrobežu un kalnu reģioni.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, salas 

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu sociālās un 
ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un 
vismazāk attīstīto reģionu atpalicību; šajā 
kontekstā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
vismazāk attīstītajiem reģioniem un 
mikroreģioniem, piemēram, teritorijām, 
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un pārrobežu un kalnu reģioni. ko ietekmē nopietnas ekonomiskās un 
sociālās problēmas, un reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) mērķis ir palīdzēt izlīdzināt 
Savienības reģionu attīstības līmeņu 
galvenās atšķirības. Saskaņā ar Līguma 
174. pantu ERAF palīdz mazināt dažādu 
reģionu attīstības līmeņa atšķirības un 
vismazāk attīstīto reģionu atpalicību; šajā 
kontekstā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
reģioniem, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
piemēram, reģioni ar ļoti mazu iedzīvotāju 
blīvumu un salas un pārrobežu un kalnu 
reģioni.

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, LESD 
349. pantā minētie reģioni, reģioni ar ļoti 
mazu iedzīvotāju blīvumu un salas un 
pārrobežu un kalnu reģioni. 

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
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ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, reģioni 
ar ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu un salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni. 

ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, reģioni 
ar ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu un salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni. Saskaņā ar 
Līguma 349. pantu tālākie reģioni var 
izmantot konkrētus pasākumus, kas jo 
īpaši saistīti ar nosacījumiem, lai piekļūtu 
struktūrfondiem un horizontālajām 
Eiropas Savienības programmām.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta rezolūciju par kohēzijas politikas nozīmi Eiropas Savienības 
tālākajos reģionos stratēģijas „ES 2020”(2011/2195(INI) kontekstā kohēzijas politikai 
joprojām ir jābūt vienam no galvenajiem Eiropas līmeņa rīcības instrumentiem, lai 
samazinātu atšķirības visos ES reģionos un jo īpaši tālākajos reģionos.

Grozījums Nr. 47
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
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demogrāfiska atpalicība, piemēram, salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni.

demogrāfiska atpalicība, piemēram, salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni, kā arī 
attālākie reģioni saskaņā ar Līguma 
349. pantu.

Or. pt

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai tālākos reģionus iekļautu to reģionu sarakstā, kuros ir būtiska 
un pastāvīga atpalicība. Savu ģeogrāfisko un strukturālo īpašību dēļ tālākie reģioni ir vienīgā 
reģionu grupa, kam ir atsevišķs statuss, taču attiecībā uz tiem ir jāizdara arī īpaša atsauce 
saistībā ar to, kāda nozīme var būt kohēzijas politikai.

Grozījums Nr. 48
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni.

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. 
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni, kā arī 
reģioni, kuros ir īpaši nelabvēlīga 
ekonomiskā situācija un pastāv problēmas 
saistībā ar migrāciju.

Or. de

Pamatojums

Migrācija ir jo īpaši nopietna problēma kalnu reģionos, kur iedzīvotāji saskaras ar 
sarežģītām ekonomiskajām un demogrāfiskajām problēmām.
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Grozījums Nr. 49
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Līguma 174. pantā ir noteikts, ka 
īpaša uzmanība ir veltīta lauku apvidiem, 
apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros 
ir būtiska pastāvīga dabiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, 
galējie ziemeļu reģioni ar ļoti mazu 
iedzīvotāju blīvumu, un salas un 
pārrobežu un kalnu reģioni.

Or. pt

Grozījums Nr. 50
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Līguma 349. pantā ir noteikts, ka ir 
jāveic īpaši pasākumi, lai ņemtu vērā 
struktūras sociālo un ekonomisko stāvokli 
tālākajos reģionos, ko sarežģī noteiktas 
īpatnības, kuras būtiski ierobežo šo 
reģionu attīstību.

Or. pt

Grozījums Nr. 51
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai palielinātu Savienības kohēzijas 
politikas pievienoto vērtību, konkrētajiem 
noteikumiem būtu jārada būtiski 
vienkāršojumi visos iesaistītajos līmeņos: 
līdzekļu saņēmējiem, par programmām 
atbildīgajām iestādēm, iesaistītajām 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī 
Komisijai.

(3) Lai palielinātu Savienības kohēzijas 
politikas pievienoto vērtību, jo īpaši 
saistībā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu īstenošanu, konkrētajiem 
noteikumiem būtu jārada būtiski 
vienkāršojumi visos iesaistītajos līmeņos: 
līdzekļu saņēmējiem, par programmām 
atbildīgajām iestādēm, iesaistītajām 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai palielinātu Savienības kohēzijas 
politikas pievienoto vērtību, konkrētajiem 
noteikumiem būtu jārada būtiski 
vienkāršojumi visos iesaistītajos līmeņos:
līdzekļu saņēmējiem, par programmām 
atbildīgajām iestādēm, iesaistītajām 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī 
Komisijai. 

(3) Lai palielinātu Savienības kohēzijas 
politikas pievienoto vērtību, konkrētajiem 
noteikumiem būtu jārada būtiski 
vienkāršojumi visos iesaistītajos līmeņos: 
līdzekļu saņēmējiem, par programmām 
atbildīgajām iestādēm, vēlētajām 
reģionālajām un vietējām iesaistītajām 
dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī 
Komisijai. 

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, slikta 
infrastruktūra un infrastruktūras 
trūkums, tostarp sastrēgumi transporta 
tīklos, nepiemērota uzņēmējdarbības vide, 
tīklu trūkums starp vietējām un 
reģionālajām pārvaldes iestādēm, 
pētniecība un inovācija, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju ieviešana, vides 
piesārņojums, riska novēršana, negatīva 
attieksme pret kaimiņvalsts iedzīvotājiem), 
un jāizmanto neapgūtais potenciāls 
pierobežas teritorijā (pārrobežu pētniecības 
un inovācijas struktūru un klasteru 
attīstība, kultūras apmaiņas attīstība un 
tūrisma infrastruktūras uzlabošana,
pārrobežu darba tirgus integrācija, 
augstskolu un veselības centru sadarbība), 
vienlaikus pastiprinot sadarbības procesu 
Savienības vispārējas harmoniskas 
attīstības nolūkā. Saistībā ar visām 
pārrobežu programmām starp Ziemeļīriju 
un Īrijas robežapgabaliem, kuru mērķis ir 
miera un saskaņas atbalsts, ERAF arī 
sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu 
attiecīgajos reģionos sociālo un 
ekonomisko stabilitāti, jo īpaši īstenojot 
darbības kohēzijas veicināšanai starp 
kopienām.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš (5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
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kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība 
transporta, vietējā transporta, energotīklu 
un IKT jomā, nepiemērota 
uzņēmējdarbības vide, sarežģīti apstākļi 
glābšanas dienestiem, tīklu trūkums starp 
vietējām un reģionālajām pārvaldes 
iestādēm, pētniecība un inovācija, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
ieviešana, vides piesārņojums, riska 
novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

Or. de

Grozījums Nr. 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, maza 
sieviešu līdzdalība darba tirgū, dzimumu 
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pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

atalgojuma atšķirības, tīklu trūkums starp 
vietējām un reģionālajām pārvaldes 
iestādēm, pētniecība un inovācija, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
ieviešana, vides piesārņojums, riska 
novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

Or. en

Grozījums Nr. 56
László Surján

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, 
cilvēkresursu un spējas trūkums attiecībā 
uz reģionālo attīstību, tīklu trūkums starp 
vietējām un reģionālajām pārvaldes 
iestādēm, pētniecība un inovācija, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
ieviešana, vides piesārņojums, riska 
novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
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struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar pārrobežu programmām, 
piemēram, starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, 
migrācija un demogrāfiskas izmaiņas 
kalnu apvidos, tīklu trūkums starp 
vietējām un reģionālajām pārvaldes 
iestādēm, pētniecība un inovācija, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
ieviešana, vides piesārņojums, riska 
novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā un 
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robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

jo īpaši uzsverot makroreģionu Eiropas 
pievienoto vērtību. Saistībā ar visām 
pārrobežu programmām starp Ziemeļīriju 
un Īrijas robežapgabaliem, kuru mērķis ir 
miera un saskaņas atbalsts, ERAF arī 
sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu 
attiecīgajos reģionos sociālo un 
ekonomisko stabilitāti, jo īpaši īstenojot 
darbības kohēzijas veicināšanai starp 
kopienām.

Or. de

Pamatojums

Kalnu apvidi saskaras ar īpašām dabiskām problēmām. Tiem ir jārisina dažādas problēmas, 
piemēram, migrācija un ekonomiskā atpalicība. Tāpēc šie reģioni pelna īpašu uzmanību. 
Makroreģioni ir atbilstīgs un lietderīgs instruments, kas jāizmanto, lai risinātu šīs problēmas 
transnacionālā un pārrobežu līmenī.

Grozījums Nr. 58
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem, darbaspēka 
tirgus un pašreizējo darba un sociālo 
standartu pārredzamības trūkums), un 
jāizmanto neapgūtais potenciāls pierobežas 
teritorijā (pārrobežu pētniecības un 
inovācijas struktūru un klasteru attīstība, 
pārrobežu darba tirgus integrācija un 
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vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

šķēršļu darbaspēka mobilitātei novēršana, 
kā arī informācija, konsultācijas un 
darbavietas piemeklēšana mobilajiem 
darba ņēmējiem, augstskolu un veselības 
centru sadarbība), vienlaikus pastiprinot 
sadarbības procesu Savienības vispārējas 
harmoniskas attīstības nolūkā. Saistībā ar 
visām pārrobežu programmām starp 
Ziemeļīriju un Īrijas robežapgabaliem, kuru 
mērķis ir miera un saskaņas atbalsts, ERAF 
arī sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu 
attiecīgajos reģionos sociālo un 
ekonomisko stabilitāti, jo īpaši īstenojot 
darbības kohēzijas veicināšanai starp 
kopienām.

Or. en

Grozījums Nr. 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, sadarbība starp 
izglītības sistēmām, jo īpaši augstskolām
un veselības centriem), pārrobežu 
reģionālās kultūras veicināšana,
vienlaikus pastiprinot sadarbības procesu 
Savienības vispārējas harmoniskas 
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robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām. 

attīstības nolūkā. Saistībā ar visām 
pārrobežu programmām starp Ziemeļīriju 
un Īrijas robežapgabaliem, kuru mērķis ir 
miera un saskaņas atbalsts, ERAF arī 
sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu 
attiecīgajos reģionos sociālo un 
ekonomisko stabilitāti, jo īpaši īstenojot 
darbības kohēzijas veicināšanai starp 
kopienām.

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība un īpašu 
projektu izstrāde tūrisma nozarē), 
vienlaikus pastiprinot sadarbības procesu 
Savienības vispārējas harmoniskas 
attīstības nolūkā. Saistībā ar visām 
pārrobežu programmām starp Ziemeļīriju 
un Īrijas robežapgabaliem, kuru mērķis ir 
miera un saskaņas atbalsts, ERAF arī 
sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu 
attiecīgajos reģionos sociālo un 
ekonomisko stabilitāti, jo īpaši īstenojot 
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darbības kohēzijas veicināšanai starp 
kopienām.

Or. it

Grozījums Nr. 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, jo īpaši 
salu reģioniem, un efektīvu transporta 
tīklu trūkums, nepiemērota 
uzņēmējdarbības vide, tīklu trūkums starp 
vietējām un reģionālajām pārvaldes 
iestādēm, pētniecība un inovācija, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
ieviešana, vides piesārņojums, riska 
novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 62
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības sociālās 
iekļaušanas un kohēzijas veicināšanai 
starp kopienām.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Transnacionālai sadarbībai būtu 
jāpastiprina sadarbība, īstenojot darbības, 
kas veicina integrētu teritoriālu attīstību 
saistībā ar Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm.

(6) Transnacionālai sadarbībai būtu 
jāpastiprina sadarbība, īstenojot darbības, 
kas veicina integrētu teritoriālu attīstību 
saistībā ar Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm. Transnacionālās teritorijas, 
kas saskaras ar kopējām infrastruktūras 
vai dabas problēmām, piemēram, Alpu 
reģions, būtu jāatbalsta, izveidojot 
makroreģionus;

Or. de

Pamatojums

Alpu reģions saskaras ar īpašām demogrāfiskajām un dabas problēmām. Makroreģioni ir 
atbilstīgs un lietderīgs instruments, kas jāizmanto, lai risinātu šīs problēmas transnacionālā 
un pārrobežu līmenī. Alpu makroreģiona izveide būtu ievērojams ieguvums vietējiem 
iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Transnacionālai sadarbībai būtu 
jāpastiprina sadarbība, īstenojot darbības, 
kas veicina integrētu teritoriālu attīstību 
saistībā ar Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm.

(6) Transnacionālai sadarbībai būtu 
jāpastiprina sadarbība, īstenojot darbības, 
kas veicina integrētu teritoriālu attīstību 
saistībā ar Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm. Stratēģiskā sadarbība būtu 
jāveicina arī starp tiem pierobežas 
reģioniem, kas nav ietverti pārrobežu 
programmā.

Or. es

Grozījums Nr. 65
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Starpreģionu sadarbībai būtu 
jāpastiprina kohēzijas politikas efektivitāte, 
veicinot pieredzes apmaiņu starp 
reģioniem, lai uzlabotu darba programmu 
izstrādi un īstenošanu atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un
nodarbinātībai”. Jo īpaši tai būtu 
jāpastiprina sadarbība starp inovatīviem, ar 
intensīvu pētniecību saistītiem klasteriem 
un pieredzes apmaiņa starp pētniekiem un 
pētniecības iestādēm, balstoties uz Septītās 
pētniecības pamatprogrammas iniciatīvām 
,,Zināšanu reģioni” un ,,Pētniecības 
potenciāls konverģences reģionos un 
tālākajos reģionos”.

(7) Starpreģionu sadarbībai būtu 
jāpastiprina kohēzijas politikas efektivitāte, 
veicinot pieredzes apmaiņu starp 
reģioniem, lai uzlabotu darba programmu 
izstrādi un īstenošanu, lai stiprinātu 
ieguldījumus izaugsmē un nodarbinātībā. 
Jo īpaši tai būtu jāpastiprina sadarbība 
starp inovatīviem, ar intensīvu pētniecību 
saistītiem klasteriem un pieredzes apmaiņa 
starp pētniekiem un pētniecības iestādēm, 
balstoties uz Septītās pētniecības 
pamatprogrammas iniciatīvām ,,Zināšanu 
reģioni” un ,,Pētniecības potenciāls 
konverģences reģionos un tālākajos 
reģionos”.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Starpreģionu sadarbībai būtu 
jāpastiprina kohēzijas politikas efektivitāte, 
veicinot pieredzes apmaiņu starp 
reģioniem, lai uzlabotu darba programmu 
izstrādi un īstenošanu atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai”. 
Jo īpaši tai būtu jāpastiprina sadarbība 
starp inovatīviem, ar intensīvu pētniecību 
saistītiem klasteriem un pieredzes apmaiņa 
starp pētniekiem un pētniecības iestādēm, 
balstoties uz Septītās pētniecības 
pamatprogrammas iniciatīvām ,,Zināšanu 
reģioni” un ,,Pētniecības potenciāls 
konverģences reģionos un tālākajos 

(7) Starpreģionu sadarbībai būtu 
jāpastiprina kohēzijas politikas efektivitāte, 
veicinot pieredzes apmaiņu starp 
reģioniem, lai uzlabotu darba programmu 
izstrādi un īstenošanu atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai”. 
Jo īpaši tai būtu jāpastiprina sadarbība 
starp inovatīviem, ar intensīvu pētniecību 
saistītiem klasteriem un pieredzes apmaiņa 
starp pētniekiem un pētniecības iestādēm, 
balstoties uz Septītās pētniecības 
pamatprogrammas iniciatīvām ,,Zināšanu 
reģioni” un ,,Pētniecības potenciāls 
konverģences reģionos un tālākajos 
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reģionos”. reģionos”. Šai sadarbībai būtu jāietver 
izcilības centru savienošana ar jaunajām 
pētniecības iestādēm mazāk attīstītajos 
reģionos, sadarbība personāla pieredzes 
apmaiņas jomā, ekspertu padomi un 
palīdzība, kā arī kopīgu stratēģiju izstrāde 
izcilības centru izveidei attiecīgajos mazāk 
attīstītajos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ar pārrobežu sadarbību būtu jāatbalsta 
reģioni, kas atrodas pie sauszemes vai jūras 
robežām. Balstoties uz iepriekšējos 
plānošanas periodos gūto pieredzi, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
sadarbības programmu noteikt to pārrobežu 
teritoriju sarakstu, kuras vienkāršākā veidā 
varētu saņemt pārrobežu sadarbības 
programmu atbalstu. Sastādot minēto 
sarakstu, Komisijai būtu jāņem vērā 
pielāgojumi, kas vajadzīgi saskaņotības 
nodrošināšanai (jo īpaši pie sauszemes un 
jūras robežām), un 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā izveidoto programmu 
darbības teritoriju nepārtrauktība. Šie 
pielāgojumi var samazināt vai palielināt 
esošās programmu darbības teritorijas vai 
pārrobežu sadarbības programmu skaitu, 
taču ģeogrāfiskā pārklāšanās ir pieļaujama.

(9) Ar pārrobežu sadarbību būtu jāatbalsta 
reģioni, kas atrodas pie sauszemes vai jūras 
robežām. Balstoties uz iepriekšējos 
plānošanas periodos gūto pieredzi, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
sadarbības programmu noteikt to pārrobežu 
teritoriju sarakstu, kuras vienkāršākā veidā 
varētu saņemt pārrobežu sadarbības 
programmu atbalstu. Sastādot minēto 
sarakstu, Komisijai būtu jāņem vērā 
pielāgojumi, kas vajadzīgi saskaņotības 
nodrošināšanai (jo īpaši pie sauszemes un 
jūras robežām), un 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā izveidoto programmu 
darbības teritoriju nepārtrauktība. Šie 
pielāgojumi var samazināt vai palielināt 
esošās programmu darbības teritorijas, jo 
īpaši, lai nodrošinātu to piejūras teritoriju 
sadarbību, kuras atrodas pie Eiropas 
Savienības ārējām robežām, vai pārrobežu 
sadarbības programmu skaitu, taču 
ģeogrāfiskā pārklāšanās ir pieļaujama.

Or. es



AM\903764LV.doc 21/167 PE490.976v01-00

LV

Grozījums Nr. 68
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ar pārrobežu sadarbību būtu jāatbalsta 
reģioni, kas atrodas pie sauszemes vai jūras 
robežām. Balstoties uz iepriekšējos 
plānošanas periodos gūto pieredzi, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
sadarbības programmu noteikt to pārrobežu 
teritoriju sarakstu, kuras vienkāršākā veidā 
varētu saņemt pārrobežu sadarbības 
programmu atbalstu. Sastādot minēto 
sarakstu, Komisijai būtu jāņem vērā 
pielāgojumi, kas vajadzīgi saskaņotības 
nodrošināšanai (jo īpaši pie sauszemes un 
jūras robežām), un 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā izveidoto programmu 
darbības teritoriju nepārtrauktība. Šie 
pielāgojumi var samazināt vai palielināt 
esošās programmu darbības teritorijas vai 
pārrobežu sadarbības programmu skaitu, 
taču ģeogrāfiskā pārklāšanās ir pieļaujama.

(9) Ar pārrobežu sadarbību būtu jāatbalsta 
reģioni, kas atrodas pie sauszemes vai jūras 
robežām. Balstoties uz iepriekšējos 
plānošanas periodos gūto pieredzi, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
sadarbības programmu noteikt to pārrobežu 
teritoriju sarakstu, kuras vienkāršākā veidā 
varētu saņemt pārrobežu sadarbības 
programmu atbalstu, un kuras var ietvert 
iespējami lielāku skaitu reģionu. Sastādot 
minēto sarakstu, Komisijai būtu jāņem vērā 
pielāgojumi, kas vajadzīgi saskaņotības 
nodrošināšanai (jo īpaši pie sauszemes un 
jūras robežām), un 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā izveidoto programmu 
darbības teritoriju nepārtrauktība. Šie 
pielāgojumi var samazināt vai palielināt 
esošās programmu darbības teritorijas vai 
pārrobežu sadarbības programmu skaitu, 
taču ģeogrāfiskā pārklāšanās ir pieļaujama.
Lai nodrošinātu tālāko reģionu līdzdalību 
pārrobežu sadarbības programmās, 
maksimālā attāluma kritērijs nebūtu 
jāpiemēro, jo tas izslēgs šīs valstis no 
teritoriālās sadarbības pārrobežu jomas 
piemērošanas.

Or. pt

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību starp sauszemes un jo īpaši jūras robežām, grozījumiem 
attiecībā uz nākamo plānošanas periodu tālākie reģioni būtu jāiekļauj teritoriālo sadarbības 
programmu pārrobežu dimensijā. Tā kā maksimālais attāluma kritērijs ir 150 km, vairāki 
attālie reģioni nav tiesīgi pretendēt uz līdzdalību šajās programmās un ir izslēgti no 
pārrobežu sadarbības.
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Grozījums Nr. 69
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Taču Eiropā ir reģioni, kas nevar 
piedalīties pārrobežu sadarbībā savas 
attālinātības un kritērija attiecībā uz 
attālumu no jūras robežas dēļ.

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Tomēr šo reģionu integrāciju un to 
spēju piekļūt ģeogrāfiskajām teritorijām 
ārpus ES nevar vērtēt, pamatojoties tikai 
uz to ģeogrāfisko attālinātību. Bagātās 
vēsturiskās, lingvistiskās un kultūras 
saites, kas vieno tās ar dažādām valstīm, 
nostāda šos reģionus spēcīgā stāvoklī, lai 
stiprinātu šīs attiecības un tādējādi 
pastiprinātu ES nozīmi visā pasaulē. 
Tāpēc ir jānodrošina, lai šie reģioni 
varētu piedalīties pārrobežu sadarbības 
programmās.

Or. pt

Grozījums Nr. 71
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Transnacionālās sadarbības teritorijas 
būtu jānosaka, ņemot vērā darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai sekmētu integrētu teritoriālo 
attīstību. Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
noteikt transnacionālās sadarbības 
teritorijas.

(10) Transnacionālās sadarbības teritorijas 
būtu jānosaka, ņemot vērā darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai sekmētu integrētu teritoriālo 
attīstību. Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
noteikt transnacionālās sadarbības 
teritorijas, lai tā varētu nodrošināt, ka šī 
sadarbība tiek turpināta plašākās un 
saskaņotākās jomās, pamatojoties uz 
iepriekšējo programmu īstenošanā gūto 
pieredzi.

Or. pt

Pamatojums

Sastādot to teritoriju sarakstu, kurām jāsaņem atbalsts, Komisijai jānodrošina sadarbības 
nepārtrauktība un saskaņotība, un jāņem vērā iepriekšējās programmas.

Grozījums Nr. 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Transnacionālās sadarbības teritorijas 
būtu jānosaka, ņemot vērā darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai sekmētu integrētu teritoriālo 
attīstību. Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
noteikt transnacionālās sadarbības 
teritorijas.

(10) Transnacionālās sadarbības teritorijas 
būtu jānosaka, ņemot vērā darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai sekmētu integrētu teritoriālo 
attīstību. Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
noteikt transnacionālās sadarbības 
teritorijas. Komisijai jāņem vērā vajadzīgie 
pielāgojumi, lai nodrošinātu saskaņotību 
ar pārrobežu reģionālajām stratēģijām.

Or. es

Grozījums Nr. 73
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jāturpina atbalstīt vai vajadzības 
gadījumā jāizveido pārrobežu, 
transnacionāla un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos, jo no 
tā ieguvēji būs dalībvalstu reģioni, kas 
robežojas ar trešām valstīm. Šajā nolūkā 
ERAF sniegs savu ieguldījumu pārrobežu 
un jūras baseina programmām, kas 
izveidotas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […]/2012 un 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA) ietvaros saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […]/2012.

(12) Jāturpina atbalstīt vai vajadzības 
gadījumā jāizveido pārrobežu, 
transnacionāla un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos, jo no 
tā ieguvēji būs dalībvalstu reģioni, kas 
robežojas ar trešām valstīm. Šajā nolūkā 
ERAF sniegs savu ieguldījumu pārrobežu 
un jūras baseina programmām, kas 
izveidotas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […]/2012 un 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA) ietvaros saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […]/2012, un transnacionālās 
sadarbības programmas var ietvert arī 
trešo valstu reģionus, kam tiek piemēroti 
šie Eiropas Savienības ārējās 
finansēšanas instrumenti.

Or. pt

Pamatojums

Eiropas Savienībai kaimiņos esošās trešās valstis var tikt aicinātas piedalīties abos Eiropas 
teritoriālās sadarbības virzienos — gan pārrobežu, gan transnacionālajā sadarbībā.

Grozījums Nr. 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības reģionu labā būtu jāizveido 
mehānisms, lai organizētu ERAF atbalstu 
tādiem ārējās politikas instrumentiem kā, 
piemēram, EKPI un IPA, tostarp 
gadījumos, kad nevar pieņemt ārējās 
sadarbības programmas vai tās ir 
jāpārtrauc.

(13) Savienības reģionu labā būtu jāizveido 
mehānisms, lai organizētu ERAF atbalstu 
tādiem ārējās politikas instrumentiem kā, 
piemēram, EKPI, EAF un IPA, tostarp 
gadījumos, kad nevar pieņemt ārējās 
sadarbības programmas vai tās ir 
jāpārtrauc.

Or. fr
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Pamatojums

Atsauce uz Eiropas Attīstības fondu ir vajadzīga, lai ņemtu vērā un ieviestu mehānismu EAF 
un ERAF koordinēšanai attiecībā uz tiem tālākajiem reģioniem, kas nav ietverti EKI un IPA.

Grozījums Nr. 75
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības reģionu labā būtu jāizveido 
mehānisms, lai organizētu ERAF atbalstu 
tādiem ārējās politikas instrumentiem kā, 
piemēram, EKPI un IPA, tostarp 
gadījumos, kad nevar pieņemt ārējās 
sadarbības programmas vai tās ir 
jāpārtrauc.

(13) Savienības reģionu labā būtu jāizveido 
mehānisms, lai organizētu ERAF atbalstu 
tādiem ārējās politikas instrumentiem kā, 
piemēram, EKPI un IPA II, tostarp 
gadījumos, kad nevar pieņemt ārējās 
sadarbības programmas vai tās ir 
jāpārtrauc.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja to 
pieņems, būs jāveic attiecīgas izmaiņas 
visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 76
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jānosaka resursi, kurus piešķir katram 
atsevišķajam Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa elementam, vienlaikus saglabājot 
ievērojamu koncentrēšanos pārrobežu 
sadarbībai un nodrošinot pietiekamu 
finansējuma līmeni tālāko reģionu 
sadarbībai.

(15) Jānosaka resursi, kurus piešķir katram 
atsevišķajam Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa elementam, vienlaikus saglabājot 
ievērojamu koncentrēšanos pārrobežu 
sadarbībai un piešķirot dalībvalstīm un 
vēlētajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm noteiktas pakāpes elastīgumu 
starp komponentiem, nodrošinot 
pietiekamu finansējuma līmeni tālāko 
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reģionu sadarbībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jānosaka resursi, kurus piešķir katram 
atsevišķajam Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa elementam, vienlaikus saglabājot 
ievērojamu koncentrēšanos pārrobežu 
sadarbībai un nodrošinot pietiekamu 
finansējuma līmeni tālāko reģionu 
sadarbībai.

(15) Jānosaka resursi, kurus piešķir katram 
atsevišķajam Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa elementam, vienlaikus saglabājot 
ievērojamu koncentrēšanos pārrobežu 
sadarbībai un nodrošinot pietiekamu 
finansējuma līmeni salu reģionu un tālāko 
reģionu sadarbībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jānosaka resursi, kurus piešķir katram 
atsevišķajam Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa elementam, vienlaikus saglabājot 
ievērojamu koncentrēšanos pārrobežu 
sadarbībai un nodrošinot pietiekamu 
finansējuma līmeni tālāko reģionu 
sadarbībai.

(15) Jānosaka resursi, kurus piešķir katram 
atsevišķajam Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa elementam, vienlaikus saglabājot 
ievērojamu koncentrēšanos pārrobežu 
sadarbībai un nodrošinot augstu 
līdzdalības līmeni pietiekamu finansējuma 
līmeni sadarbībai starp tālākajiem 
reģioniem.

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā tālāko reģionu nozīmi un potenciālu, kāds tiem var būt saistībā ar attiecībām ar 
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kaimiņos esošajām trešām valstīm, kā arī starp šiem reģioniem, tiem ir jānodrošina 
pietiekams finansējuma līmenis trim Eiropas teritoriālās sadarbības virzieniem: pārrobežu, 
transnacionālajai un starpreģionu sadarbībai.

Grozījums Nr. 79
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tematisko uzdevumu atlase būtu 
jāierobežo, lai panāktu pēc iespējas lielāku 
kohēzijas politikas ietekmi visā Savienībā. 
Tomēr starpreģionu sadarbības ietvaros 
īstenotajai koncentrācijai būtu jāizpaužas 
katras darbības nolūkā un nevis tematisko 
uzdevumu skaita ierobežošanā, lai tādējādi 
panāktu pēc iespējas lielāku atdevi no 
starpreģionu sadarbības kohēzijas politikas 
efektivitātes uzlabošanai atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai” 
un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim.

(16) Tematisko uzdevumu atlase būtu 
jāierobežo, lai panāktu pēc iespējas lielāku 
kohēzijas politikas ietekmi visā Savienībā, 
vienlaikus izvēloties vismaz vienu no 
tematiskajiem mērķiem, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. [...CPR]1 9. panta 8., 9. 
un 10. punktā. Tomēr starpreģionu 
sadarbības ietvaros īstenotajai 
koncentrācijai būtu jāizpaužas katras 
darbības nolūkā un nevis tematisko 
uzdevumu skaita ierobežošanā, lai tādējādi 
panāktu pēc iespējas lielāku atdevi no 
starpreģionu sadarbības kohēzijas politikas 
efektivitātes uzlabošanai atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai” 
un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim. 
Atkarībā no reģionālā un vietējā 
konteksta ir jāieņem diferencēta pieeja, 
lai apmierinātu attiecīgās teritorijas 
specifiskās vajadzības, īpašu uzmanību 
pievēršot pakalpojumu pieejamības 
aizsardzībai un mazāk aizsargāto grupu, 
piemēram, romu tautības iedzīvotāju un 
personu ar invaliditāti, aktīvas 
iekļaušanas atbalstam, kā arī sociālās 
inovācijas, ilgtspējīgas izaugsmes un 
pienācīgu darbavietu veicināšanai.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai izpildītu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
zināšanām, pētniecību un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšana, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām 
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, sadarbību 
nodarbinātības, apmācības un sociālās 
iekļaušanas jomā pārrobežu perspektīvā, 
atļaujot transnacionālās sadarbības ietvaros 
turpināt jūras pārrobežu sadarbību, kuru 
neaptver pārrobežu sadarbības 
programmas, kā arī izstrādājot un īstenojot 
makroreģionālas un jūras baseinu 
stratēģijas.

(17) Lai sasniegtu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums pētniecības un 
inovācijas veicināšanā, to prasmju 
uzlabošanā, kas vajadzīgas uz zināšanām 
balstītas ekonomikas veicināšanai,
cilvēkkapitāla attīstīšanā, nodrošinot 
izglītību un apmācību, pārejas no 
izglītības un profesionālās apmācības uz 
nodarbinātību atbalstīšanā,
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgu ekonomikas veicināšanā, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanā, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un iestāžu administratīvo spēju veidošanā. 
Tomēr saraksts ar dažādajiem 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošajām 
ieguldījumu prioritātēm būtu jāpielāgo 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 
īpašajām vajadzībām, jo īpaši atļaujot 
pārrobežu sadarbības ietvaros turpināt 
tiesisko un administratīvo sadarbību un 
sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm, 
sadarbību nodarbinātības, apmācības un 
sociālās iekļaušanas jomā pārrobežu 
perspektīvā, atļaujot transnacionālās 
sadarbības ietvaros turpināt jūras pārrobežu 
sadarbību, kuru neaptver pārrobežu 
sadarbības programmas, kā arī izstrādājot 
un īstenojot makroreģionālas un jūras 
baseinu stratēģijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai izpildītu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
zināšanām, pētniecību un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšana, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām 
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, sadarbību 
nodarbinātības, apmācības un sociālās 
iekļaušanas jomā pārrobežu perspektīvā, 
atļaujot transnacionālās sadarbības ietvaros 
turpināt jūras pārrobežu sadarbību, kuru 
neaptver pārrobežu sadarbības 
programmas, kā arī izstrādājot un 
īstenojot makroreģionālas un jūras 
baseinu stratēģijas.

(17) Lai izpildītu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
zināšanām, pētniecību un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšana, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām 
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, attīstīt, 
uzlabot vai paplašināt transporta un 
tūrisma infrastruktūru, turpināt sadarbību 
nodarbinātības, apmācības un sociālās 
iekļaušanas jomā pārrobežu perspektīvā, 
atļaujot transnacionālās sadarbības ietvaros 
turpināt jūras pārrobežu sadarbību, kuru 
neaptver pārrobežu sadarbības 
programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai izpildītu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
zināšanām, pētniecību un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšana, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, sadarbību 
nodarbinātības, apmācības un sociālās 
iekļaušanas jomā pārrobežu perspektīvā, 
atļaujot transnacionālās sadarbības ietvaros 
turpināt jūras pārrobežu sadarbību, kuru 
neaptver pārrobežu sadarbības 
programmas, kā arī izstrādājot un īstenojot 
makroreģionālas un jūras baseinu 
stratēģijas.

(17) Lai izpildītu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
zināšanām, pētniecību un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšana, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām 
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, sadarbību 
nodarbinātības, apmācības un sociālās 
iekļaušanas jomā pārrobežu perspektīvā, 
atļaujot transnacionālās sadarbības ietvaros 
turpināt jūras pārrobežu sadarbību un to 
pārrobežu sadarbību starp reģioniem, 
kuru neaptver pārrobežu sadarbības 
programmas, kā arī izstrādājot un īstenojot 
makroreģionālas un jūras baseinu 
stratēģijas.

Or. es

Grozījums Nr. 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai izpildītu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
zināšanām, pētniecību un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšana, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām 
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, sadarbību 
nodarbinātības, apmācības un sociālās 
iekļaušanas jomā pārrobežu perspektīvā, 
atļaujot transnacionālās sadarbības ietvaros 
turpināt jūras pārrobežu sadarbību, kuru 
neaptver pārrobežu sadarbības 
programmas, kā arī izstrādājot un īstenojot 
makroreģionālas un jūras baseinu 
stratēģijas.

(17) Lai izpildītu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
zināšanām, pētniecību un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
dzimumu līdztiesības veicināšana un 
diskriminācijas novēršana, un augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšana, kas 
sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, un 
administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām 
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, sadarbību 
nodarbinātības, apmācības un sociālās 
iekļaušanas jomā pārrobežu perspektīvā, 
atļaujot transnacionālās sadarbības ietvaros 
turpināt jūras pārrobežu sadarbību, kuru 
neaptver pārrobežu sadarbības 
programmas, kā arī izstrādājot un īstenojot 
makroreģionālas un jūras baseinu 
stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 84
László Surján

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Prasības attiecībā uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim atbilstošo 
sadarbības programmu saturu ir jāpielāgo 
šo programmu īpašajām vajadzībām. Tāpēc 
tām jāaptver arī aspekti, kas ir vajadzīgi 
efektīvai īstenošanai iesaistīto dalībvalstu 
teritorijā, piemēram, par revīziju un 
kontroli atbildīgās struktūras, kopīga 
sekretariāta izveides procedūra un saistību 
sadalīšana finanšu korekciju gadījumā. 
Turklāt starpreģionu sadarbības 
programmu horizontālā rakstura dēļ būtu 
jāpielāgo šādu sadarbības programmu 
saturs, jo īpaši attiecībā uz saņēmēja vai 
saņēmēju definīciju pašreizējo INTERACT 
un ESPON programmu ietvaros.

(18) Prasības attiecībā uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim atbilstošo 
sadarbības programmu saturu ir jāpielāgo 
šo programmu īpašajām vajadzībām. Tāpēc 
tām jāaptver arī aspekti, kas ir vajadzīgi 
efektīvai īstenošanai iesaistīto dalībvalstu 
teritorijā, piemēram, par revīziju un 
kontroli atbildīgās struktūras, kopīga 
sekretariāta izveides procedūra un saistību 
sadalīšana finanšu korekciju gadījumā. Lai 
pārvarētu barjeras, ko rada dalībvalstu 
līdzdalības atšķirīgie lingvistiskie un 
administratīvie aspekti, ārkārtīgi svarīga 
ir cilvēkresursu spēju veidošana. Turklāt 
starpreģionu sadarbības programmu 
horizontālā rakstura dēļ būtu jāpielāgo šādu 
sadarbības programmu saturs, jo īpaši 
attiecībā uz saņēmēja vai saņēmēju 
definīciju pašreizējo INTERACT un 
ESPON programmu ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai makroreģionālas un jūras 
baseinu stratēģijas būtu veiksmīgas, 
struktūrfondiem būtu jānodrošina 
integrētāka koncentrēšanās no sākuma 
līdz beigām, lai atbalstītu tos vietējos un 
reģionālos dalībniekus, kas ir iesaistīti 
ilgtermiņa sadarbībā, jo īpaši tos, ko 
atbalsta Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupa (ETSG). Mērķim paplašināt šo 
koncentrēšanos būtu jāietver pietiekams 
ģeogrāfisks elastīgums pārrobežu un 
transnacionālajās programmās, lai 
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nodrošinātu šīs paplašinātās sadarbības 
attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 86
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķi ar 
struktūrfondiem būtu jānodrošina 
integrētāka un iekļaujošāka pieeja vietējo 
problēmu novēršanai. Lai pastiprinātu šo 
pieeju, atbalsts, ko ERAF piešķir 
pierobežas reģioniem, būtu jākoordinē ar 
atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), 
un vajadzības gadījumā, proti, tad, ja 
vietējā attīstība pieder pie Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupu uzdevumiem, 
būtu jāiesaista šīs grupas, kas izveidotas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu (ETSG).

(19) Saskaņā ar gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķi ar 
struktūrfondiem būtu jānodrošina 
integrētāka un iekļaujošāka pieeja vietējo 
problēmu, piemēram, infrastruktūras 
atbalsta trūkuma, tradicionālās ražošanas 
samazināšanās un attālinātības no 
tirgiem, novēršanai. Lai pastiprinātu šo 
pieeju, atbalsts, ko ERAF piešķir 
pierobežas reģioniem, būtu jākoordinē ar 
atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), 
un vajadzības gadījumā, proti, tad, ja 
vietējā attīstība pieder pie Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupu uzdevumiem, 
būtu jāiesaista šīs grupas, kas izveidotas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu (ETSG).

Or. it

Grozījums Nr. 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Balstoties uz 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā gūto pieredzi, būtu 
jāprecizē un jāpastiprina pasākumu atlases 
nosacījumi, lai nodrošinātu tikai patiesi 
kopīgu pasākumu atlasi. Būtu jānosaka 
vienīgo saņēmēju jēdziens un jāprecizē, ka 
viņiem ir atļauts veikt sadarbības 
pasākumus.

(20) Balstoties uz 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā gūto pieredzi, būtu 
jāprecizē un jāpastiprina pasākumu atlases 
nosacījumi, lai nodrošinātu tikai patiesi 
kopīgu pasākumu atlasi. Turklāt, īstenojot 
pielāgotu pieeju, būtu jāņem vērā 
sadarbības ar trešām valstīm specifiskais 
konteksts. Būtu jānosaka vienīgo saņēmēju 
jēdziens un jāprecizē, ka viņiem ir atļauts 
veikt sadarbības pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Sadarbības starp tālākiem reģioniem un kaimiņos esošajām trešajām valstīm kontekstā ir 
sarežģīti ievērot visus tos atlases kritērijus, kas minēti 11. panta 4. punktā. Arī, lai no visiem 
četriem kritērijiem izpildītu tikai divus, attiecībā uz attālajiem reģioniem arī turpmāk ir 
jāizdara izņēmums.

Grozījums Nr. 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pirms dalībvalstis izstrādā savu 
sadarbības programmu projektus, būtu 
jānosaka kopīgs, sadarbības programmu 
īpašajam raksturam pielāgots rādītāju
kopums, lai novērtētu programmu 
īstenošanas gaitā gūtos panākumus. 
Minētie rādītāji būtu jāpapildina ar īpašiem 
programmu rādītājiem.

(23) Pirms dalībvalstis izstrādā savu 
sadarbības programmu projektus, būtu 
jānosaka kopīgs, sadarbības programmu 
īpašajam raksturam pielāgots 
pamatrādītāju kopums, kas ļautu novērtēt
programmu īstenošanas gaitā gūtos 
panākumus. Minētie rādītāji būtu 
jāpapildina ar īpašiem programmu 
rādītājiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 89
László Surján

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Sakarā ar to, ka ir iesaistīta vairāk 
nekā viena dalībvalsts, kas rada lielākas 
administratīvās izmaksas, jo īpaši attiecībā 
uz kontrolēm un tulkojumiem, tehniskās 
palīdzības izdevumu maksimālajai robežai 
vajadzētu būt augstākai nekā atbilstoši 
mērķim ,,Ieguldījumi izaugsmei un 
nodarbinātībai”. Turklāt sadarbības 
programmām ar ierobežotu ERAF atbalsta 
apmēru būtu jāsaņem noteikta minimālā 
summa, lai nodrošinātu pietiekamu 
finansējumu efektīvām tehniskās palīdzības 
darbībām.

(24) Sakarā ar to, ka ir iesaistīta vairāk 
nekā viena dalībvalsts, kas rada lielākas 
administratīvās izmaksas, jo īpaši attiecībā 
uz kontrolēm un tulkojumiem, dalībvalstis 
būtu jāmudina samazināt administratīvo 
slogu attiecībā uz kopīgo projektu 
īstenošanu un tehniskās palīdzības 
izdevumu maksimālajai robežai vajadzētu 
būt augstākai nekā atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai”. 
Turklāt sadarbības programmām ar 
ierobežotu ERAF atbalsta apmēru būtu 
jāsaņem noteikta minimālā summa, lai 
nodrošinātu pietiekamu finansējumu 
efektīvām tehniskās palīdzības darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Būtu jāvienkāršo elastības noteikumi 
par pasākumu norises vietu, kas atrodas 
ārpus programmu darbības reģiona. Turklāt 
ir jāatbalsta efektīva pārrobežu, 
transnacionālā un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos tajos 
gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu atbalstu to dalībvalstu 
reģionu attīstībai, kas robežojas ar trešām 
valstīm. Tādēļ ir lietderīgi izņēmuma kārtā 
un ar konkrētiem nosacījumiem atļaut 
finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības

(27) Būtu jāvienkāršo elastības noteikumi 
par pasākumu norises vietu, kas atrodas 
ārpus programmu darbības reģiona. Turklāt
ir jāatbalsta un ar īpašiem pasākumiem 
jāveicina efektīva pārrobežu, 
transnacionālā un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos tajos 
gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu atbalstu to dalībvalstu 
reģionu attīstībai, kas robežojas ar trešām 
valstīm vai kas atrodas tajā pašā jūras 
baseinā, kur atrodas LESD 349. pantā 
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fonda līdzekļiem atbalstu, kas paredzēts 
trešo valstu teritorijā īstenotiem 
pasākumiem, ja tie sniedz labumu 
Savienības reģioniem. 

minētie ES reģioni. Tādēļ ir lietderīgi 
izņēmuma kārtā un ar konkrētiem 
nosacījumiem atļaut finansēt no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 
atbalstu, kas paredzēts trešo valstu 
teritorijā īstenotiem pasākumiem, ja tie 
sniedz labumu Savienības reģioniem. 

Or. fr

Pamatojums

Ir jāatbalsta vajadzība pēc īpašas pieejas attiecībā uz sadarbību LESD 349. pantā minētajos 
reģionos.

Grozījums Nr. 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Būtu jāvienkāršo elastības noteikumi 
par pasākumu norises vietu, kas atrodas 
ārpus programmu darbības reģiona. Turklāt 
ir jāatbalsta efektīva pārrobežu, 
transnacionālā un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos tajos 
gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu atbalstu to dalībvalstu 
reģionu attīstībai, kas robežojas ar trešām 
valstīm. Tādēļ ir lietderīgi izņēmuma kārtā 
un ar konkrētiem nosacījumiem atļaut 
finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem atbalstu, kas paredzēts 
trešo valstu teritorijā īstenotiem 
pasākumiem, ja tie sniedz labumu 
Savienības reģioniem. 

(27) Būtu jāvienkāršo elastības noteikumi 
par pasākumu norises vietu, kas atrodas 
ārpus programmu darbības reģiona. Turklāt 
ir jāatbalsta un ar īpašiem pasākumiem 
jāveicina efektīva pārrobežu, 
transnacionālā un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos tajos 
gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu atbalstu to dalībvalstu 
reģionu attīstībai, kas robežojas ar trešām 
valstīm. Tādēļ ir lietderīgi izņēmuma kārtā 
un ar konkrētiem nosacījumiem atļaut 
finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem atbalstu, kas paredzēts 
trešo valstu teritorijā īstenotiem 
pasākumiem, ja tie sniedz labumu 
Savienības reģioniem. 

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai atbalstītu vajadzību pēc īpašas pieejas attiecībā uz sadarbību 
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tālākajos reģionos.

Grozījums Nr. 92
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstis būtu jāmudina deleģēt 
pārvaldības iestādes uzdevumus Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupai (ETSG) vai 
uzticēt šādai grupai atbildību par 
sadarbības programmas tās daļas 
pārvaldību, kura aptver teritoriju, kurā 
darbojas ETSG.

(28) Dalībvalstis būtu jāmudina deleģēt 
pārvaldības iestādes uzdevumus Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupai (ETSG) vai 
citai likumīgai iestādei, kas izveidota 
saskaņā ar vienas no iesaistītajām valstīm 
tiesību aktiem vai uzticēt ETSG vai citai 
iepriekš minētajai iestādei atbildību par 
sadarbības programmas tās daļas 
pārvaldību, kura aptver teritoriju, kurā 
darbojas ETSG vai pašreizējā pārrobežu 
(teritoriālā) struktūra.

Or. pl

Grozījums Nr. 93
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstis būtu jāmudina deleģēt 
pārvaldības iestādes uzdevumus Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupai (ETSG) vai 
uzticēt šādai grupai atbildību par 
sadarbības programmas tās daļas 
pārvaldību, kura aptver teritoriju, kurā 
darbojas ETSG. 

(28) Dalībvalstis, vienojoties ar vēlētajām 
reģionālajām un vietējām iestādēm, būtu 
jāmudina deleģēt pārvaldības iestādes 
uzdevumus Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupai (ETSG) vai uzticēt šādai grupai 
atbildību par sadarbības programmas tās 
daļas pārvaldību, kura aptver teritoriju, 
kurā darbojas ETSG. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 94
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstis būtu jāmudina deleģēt 
pārvaldības iestādes uzdevumus Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupai (ETSG) vai 
uzticēt šādai grupai atbildību par 
sadarbības programmas tās daļas 
pārvaldību, kura aptver teritoriju, kurā 
darbojas ETSG.

(28) Dalībvalstis būtu jāmudina deleģēt 
pārvaldības iestādes uzdevumus Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupai (ETSG) vai 
uzticēt šādai grupai atbildību par 
sadarbības programmas tās daļas 
pārvaldību, kura aptver teritoriju, kurā 
darbojas ETSG. Tām būtu jānovērtē, vai 
sadarbības programmas mērķi tiktu 
īstenoti labāk, ja izveidotu ETSG. Ja 
dalībvalstis neplāno izveidot ETSG kā 
pārvaldības iestādi sadarbības 
programmā, tad sadarbības programmas 
ietvaros ir jāsniedz iemeslu kopsavilkums.

Or. de

Grozījums Nr. 95
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Pārvaldības iestādei būtu jāizveido 
kopīgs sekretariāts, kas sniegtu informāciju 
atbalsta pieprasītājiem, apstrādātu projektu 
pieteikumus un palīdzētu atbalsta 
saņēmējiem īstenot viņu pasākumus.

(29) Pārvaldības iestādei būtu jāizveido 
kopīgs sekretariāts, kas sniegtu informāciju 
atbalsta pieprasītājiem, apstrādātu projektu 
pieteikumus un palīdzētu atbalsta
saņēmējiem īstenot viņu pasākumus. 
Ņemot vērā nozīmīgos vietējos faktorus, 
kopīgajam sekretariātam būtu jābūt 
iespējai veikt decentralizētas darbības, 
izmantojot savas filiāles līdzdalības 
valstīs.

Or. pl
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Grozījums Nr. 96
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pārvaldības iestādēm būtu jāatbild par 
visiem Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. pantā uzskaitītajiem pārvaldības 
iestādes uzdevumiem, tostarp vadības 
pārbaudēm, lai nodrošinātu vienotus 
standartus visā programmas darbības 
reģionā. Tomēr gadījumos, kad par 
pārvaldības iestādi ir iecelta ETSG, tai būtu 
jāatļauj veikt šādas pārbaudes, jo grupas 
struktūrās ir pārstāvētas visas iesaistītās 
dalībvalstis. Pat tad, ja ETSG nav iecelta, 
iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāatļauj 
pārvaldības iestādei veikt pārbaudes visā 
programmas darbības reģionā.

(30) Pārvaldības iestādēm būtu jāatbild par 
visiem Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. pantā uzskaitītajiem pārvaldības 
iestādes uzdevumiem, tostarp vadības 
pārbaudēm, lai nodrošinātu vienotus 
standartus visā programmas darbības 
reģionā. Tomēr gadījumos, kad par 
pārvaldības iestādi ir iecelta ETSG vai cita 
likumīga iestāde, kas izveidota saskaņā ar 
vienas no līdzdalības valstīm tiesību 
aktiem, tai būtu jāatļauj veikt šādas 
pārbaudes, jo grupas struktūrās ir 
pārstāvētas visas iesaistītās dalībvalstis. Pat 
tad, ja ETSG nav iecelta, iesaistītajām 
dalībvalstīm būtu jāatļauj pārvaldības 
iestādei veikt pārbaudes visā programmas 
darbības reģionā.

Or. pl

Grozījums Nr. 97
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Vienotai revīzijas iestādei būtu 
jāatbild par visu Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 116. pantā uzskaitīto 
uzdevumu veikšanu, lai nodrošinātu 
vienotus standartus visā programmas 
darbības reģionā. Ja tas nav iespējams, 
revizoru grupai būtu jāspēj palīdzēt 
programmas revīzijas iestādei. 

(31) Vienotai revīzijas iestādei būtu 
jāatbild par visu Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 116. pantā uzskaitīto 
uzdevumu veikšanu, lai nodrošinātu 
vienotus standartus visā programmas 
darbības reģionā. Ja tas nav iespējams, 
revizoru grupai vai īpašiem pasākumiem, 
ja izveidota sadarbība starp LESD 
349. pantā minētajiem reģioniem un 
trešām valstīm, būtu jāspēj palīdzēt 
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programmas revīzijas iestādei.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts sadarbības starp LESD 349. pantā minētajiem reģioniem un 
kaimiņos esošajām trešām valstīm kontekstā. 

Grozījums Nr. 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Vienotai revīzijas iestādei būtu 
jāatbild par visu Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 116. pantā uzskaitīto 
uzdevumu veikšanu, lai nodrošinātu 
vienotus standartus visā programmas 
darbības reģionā. Ja tas nav iespējams, 
revizoru grupai būtu jāspēj palīdzēt 
programmas revīzijas iestādei. 

(31) Vienotai revīzijas iestādei būtu 
jāatbild par visu Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 116. pantā uzskaitīto 
uzdevumu veikšanu, lai nodrošinātu 
vienotus standartus visā programmas 
darbības reģionā. Ja tas nav iespējams, 
revizoru grupai vai īpašiem pasākumiem, 
ja izveidota sadarbība starp LESD 
349. pantā minētajiem tālākajiem 
reģioniem un trešām valstīm, būtu jāspēj 
palīdzēt programmas revīzijas iestādei. 

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi spēt pielāgot šo nosacījumu sadarbībai starp tālākajiem reģioniem un tiem 
kaimiņos esošajām trešām valstīm.

Grozījums Nr. 99
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Jāprecizē piemērojamie noteikumi par (35) Jāprecizē piemērojamie noteikumi par 
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finanšu pārvaldību, plānošanu, uzraudzību, 
novērtēšanu un kontroli attiecībā uz trešo 
valstu līdzdalību transnacionālajās un 
starpreģionu sadarbības programmās. 
Minētie noteikumi būtu jāparedz attiecīgajā 
sadarbības programmā un/vai attiecīgajā 
finansēšanas nolīgumā starp Komisiju, 
katru no iesaistītajām trešām valstīm un 
dalībvalsti, kurā atrodas attiecīgās 
sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde. 

finanšu pārvaldību, plānošanu, uzraudzību, 
novērtēšanu un kontroli attiecībā uz trešo 
valstu līdzdalību pārrobežu,
transnacionālajās un starpreģionu 
sadarbības programmās, jo īpaši 
gadījumos, kas ir iesaistīti LESD 
349. pantā minētie reģioni. Minētie 
noteikumi būtu jāparedz attiecīgajā 
sadarbības programmā un/vai attiecīgajā 
finansēšanas nolīgumā starp Komisiju, 
katru no iesaistītajām trešām valstīm un 
dalībvalsti, kurā atrodas attiecīgās 
sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde. 

Or. fr

Pamatojums

Šajā apsvērumā ir jāieļauj pārrobežu sadarbība. Turklāt ir jāņem vērā trešās valstis un LESD 
349. pantā minētie reģioni.

Grozījums Nr. 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Jāprecizē piemērojamie noteikumi par 
finanšu pārvaldību, plānošanu, uzraudzību, 
novērtēšanu un kontroli attiecībā uz trešo 
valstu līdzdalību transnacionālajās un 
starpreģionu sadarbības programmās. 
Minētie noteikumi būtu jāparedz attiecīgajā 
sadarbības programmā un/vai attiecīgajā 
finansēšanas nolīgumā starp Komisiju, 
katru no iesaistītajām trešām valstīm un 
dalībvalsti, kurā atrodas attiecīgās 
sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde.

(35) Jāprecizē piemērojamie noteikumi par 
finanšu pārvaldību, plānošanu, uzraudzību, 
novērtēšanu un kontroli attiecībā uz trešo 
valstu līdzdalību pārrobežu,
transnacionālajās un starpreģionu 
sadarbības programmās, jo īpaši 
gadījumos, kas ir iesaistīti LESD 
349. pantā minētie tālākie reģioni. Minētie 
noteikumi būtu jāparedz attiecīgajā 
sadarbības programmā un/vai attiecīgajā 
finansēšanas nolīgumā starp Komisiju, 
katru no iesaistītajām trešām valstīm un 
dalībvalsti, kurā atrodas attiecīgās 
sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde. 
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Or. fr

Pamatojums

Nav nekāda pamatojuma, lai no šā apsvēruma a priori izslēgtu pārrobežu sadarbību. 
Finansēšanas nolīgumā ir jāņem vērā sadarbība starp trešām valstīm un tālākajiem 
reģioniem.

Grozījums Nr. 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) transnacionālu sadarbību starp lielākām 
transnacionālām teritorijām, kurā ir 
iesaistītas valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, kura aptver arī jūras pārrobežu 
sadarbību gadījumos, uz kuriem neattiecas 
pārrobežu sadarbība, un kuras mērķis ir 
panākt augstāku teritoriālās integrācijas 
pakāpi šajās teritorijās, tādējādi veicinot 
teritoriālo kohēziju visā Savienībā;

2) transnacionālu sadarbību starp lielākām 
transnacionālām teritorijām, kurā ir 
iesaistītas valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, kura aptver arī jūras pārrobežu 
sadarbību gadījumos, uz kuriem neattiecas 
pārrobežu sadarbība, un kuras mērķis ir 
panākt augstāku teritoriālās integrācijas 
pakāpi šajās teritorijās, tādējādi veicinot 
teritoriālo kohēziju visā Savienībā; šajā 
saistībā īpaša uzmanība jāpievērš salu 
reģioniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) transnacionālu sadarbību starp lielākām 
transnacionālām teritorijām, kurā ir 
iesaistītas valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, kura aptver arī jūras pārrobežu 
sadarbību gadījumos, uz kuriem neattiecas 

2) transnacionālu sadarbību starp lielākām 
transnacionālām teritorijām, kurā ir 
iesaistītas valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, kura aptver arī jūras pārrobežu 
sadarbību un reģionālo pārrobežu 
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pārrobežu sadarbība, un kuras mērķis ir 
panākt augstāku teritoriālās integrācijas 
pakāpi šajās teritorijās, tādējādi veicinot 
teritoriālo kohēziju visā Savienībā;

sadarbību gadījumos, uz kuriem neattiecas 
pārrobežu sadarbība, un kuras mērķis ir 
panākt augstāku teritoriālās integrācijas 
pakāpi šajās teritorijās, tādējādi veicinot 
teritoriālo kohēziju visā Savienībā;

Or. es

Grozījums Nr. 103
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 2) transnacionālu sadarbību starp lielākām 
transnacionālām teritorijām, kurā ir 
iesaistītas valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, kura aptver arī jūras pārrobežu 
sadarbību gadījumos, uz kuriem neattiecas 
pārrobežu sadarbība, un kuras mērķis ir 
panākt augstāku teritoriālās integrācijas 
pakāpi šajās teritorijās, tādējādi veicinot 
teritoriālo kohēziju visā Savienībā;

2) transnacionālu sadarbību starp lielākām 
transnacionālām teritorijām, kurā ir 
iesaistītas valsts, reģionālās un vietējās 
iestādes, kura aptver arī jūras pārrobežu 
sadarbību gadījumos, uz kuriem neattiecas 
pārrobežu sadarbība, un kuras mērķis ir 
panākt augstāku teritoriālās integrācijas 
pakāpi šajās teritorijās, tādējādi veicinot 
teritoriālo kohēziju visā Savienībā; īpašu 
uzmanību pievēršot tiem 
transnacionālajiem reģioniem, kas 
saskaras ar kopējām infrastruktūras, 
demogrāfiskām vai vides problēmām, 
piemēram, Alpu reģioniem, — „Alpu 
makroreģiona” izveide dalībniekiem 
ievērojami atvieglotu reģionālo sadarbību 
un pārrobežu sadarbību;

Or. de

Pamatojums

Alpu reģions saskaras ar īpašām demogrāfiskajām un dabas problēmām. Makroreģioni ir 
atbilstīgs un lietderīgs instruments, kas jāizmanto, lai risinātu šīs problēmas transnacionālā 
un pārrobežu līmenī. Alpu makroreģiona izveide būtu ievērojams ieguvums vietējiem 
iedzīvotājiem.
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Grozījums Nr. 104
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieredzes apmaiņu starp partneriem visā 
Savienībā par tematiskajiem uzdevumiem 
un paraugprakses apzināšanu un 
izplatīšanu ar nolūku pārnest šo 
paraugpraksi uz darba programmām 
atbilstoši mērķim ,,Ieguldījumi izaugsmei 
un nodarbinātībai”;

a) pieredzes apmaiņu starp partneriem visā 
Savienībā par tematiskajiem un 
teritoriālajiem uzdevumiem un 
paraugprakses apzināšanu un izplatīšanu ar 
nolūku pārnest šo paraugpraksi uz darba 
programmām atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai”;

Or. fr

Grozījums Nr. 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieredzes apmaiņu starp partneriem visā 
Savienībā par tematiskajiem uzdevumiem 
un paraugprakses apzināšanu un 
izplatīšanu ar nolūku pārnest šo 
paraugpraksi uz darba programmām 
atbilstoši mērķim ,,Ieguldījumi izaugsmei 
un nodarbinātībai”;

a) pieredzes apmaiņu starp partneriem visā 
Savienībā par tematiskajiem un 
teritoriālajiem uzdevumiem un 
paraugprakses apzināšanu un izplatīšanu ar 
nolūku pārnest šo paraugpraksi uz darba 
programmām atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai”;

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieredzes apmaiņu starp partneriem visā 
Savienībā par tematiskajiem uzdevumiem 
un paraugprakses apzināšanu un 
izplatīšanu ar nolūku pārnest šo 
paraugpraksi uz darba programmām 
atbilstoši mērķim ,,Ieguldījumi izaugsmei 
un nodarbinātībai”;

a) pieredzes apmaiņu starp partneriem visā 
Savienībā par tematiskajiem un 
teritoriālajiem uzdevumiem un 
paraugprakses apzināšanu un izplatīšanu ar 
nolūku pārnest šo paraugpraksi uz darba 
programmām atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai”;

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieredzes apmaiņu starp partneriem visā 
Savienībā par tematiskajiem uzdevumiem 
un paraugprakses apzināšanu un 
izplatīšanu ar nolūku pārnest šo 
paraugpraksi uz darba programmām 
atbilstoši mērķim ,,Ieguldījumi izaugsmei 
un nodarbinātībai”;

a) pieredzes apmaiņu starp partneriem visā 
Savienībā par tematiskajiem uzdevumiem 
un paraugprakses apzināšanu un 
izplatīšanu ar nolūku pārnest šo 
paraugpraksi uz darba programmām 
atbilstoši mērķim ,,Ieguldījumi izaugsmei 
un nodarbinātībai” un noteikt skaidrus un 
izmērāmus mērķus, kuri veicinātu 
stratēģijā „Eiropa 2020” valstīm noteikto 
mērķu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieredzes apmaiņu par paraugprakses b) pieredzes apmaiņu par paraugprakses 
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apzināšanu, pārnešanu un izplatīšanu par 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību;

apzināšanu, pārnešanu un izplatīšanu par 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību un to 
īpašo teritoriālo īpatnību apsvēršanu, 
kuras ietver pastāvīgu dabas un 
ģeogrāfisko atpalicību;

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieredzes apmaiņu par paraugprakses 
apzināšanu, pārnešanu un izplatīšanu par 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību;

b) pieredzes apmaiņu par paraugprakses 
apzināšanu, pārnešanu un izplatīšanu par 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību un to 
īpašo teritoriālo īpatnību apsvēršanu, 
kuras ietver pastāvīgu dabas un 
ģeogrāfisku atpalicību, kā minēts LESD 
174. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieredzes apmaiņu par paraugprakses 
apzināšanu, pārnešanu un izplatīšanu par 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību;

b) pieredzes apmaiņu par paraugprakses 
apzināšanu, pārnešanu un izplatīšanu par 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību un to 
īpašo teritoriālo īpatnību apsvēršanu, 
kuras ietver pastāvīgu dabas un 
ģeogrāfisku atpalicību, kā minēts LESD 
174. pantā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieredzes apmaiņu par paraugprakses 
apzināšanu, pārnešanu un izplatīšanu par 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību;

b) pieredzes apmaiņu par paraugprakses 
apzināšanu, pārnešanu un izplatīšanu par 
pilsētu un lauku ilgtspējīgu attīstību un to 
īpašo pastāvīgo teritoriālo īpatnību 
apsvēršanu, kuras ietver pastāvīgu dabas 
un ģeogrāfisko atpalicību, kā minēts 
LESD 174. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieredzes apmaiņu par paraugprakses un 
inovatīvu pieeju apzināšanu, pārnešanu un 
izplatīšanu saistībā ar darbībām, kas 
attiecas uz teritoriālo sadarbību un Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupu izmantošanu;

c) pieredzes apmaiņu par paraugprakses un 
inovatīvu pieeju apzināšanu, pārnešanu un 
izplatīšanu saistībā ar darbībām un 
īstenošanas programmām, kas attiecas uz 
teritoriālo sadarbību un Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu izmantošanu;

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz Interact programmas nozīmi — tās mērķis ir arī dalīties pieredzē un 
nodot labāko prasi starp organizācijām, kas pārvalda teritoriālās sadarbības programmas.
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Grozījums Nr. 113
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attīstības tendenču izvērtēšanu saistībā 
ar teritoriālās kohēzijas un Eiropas 
teritorijas harmoniskas attīstības mērķiem, 
veicot šajā nolūkā pētījumus, vācot datus 
un īstenojot citus pasākumus.

d) attīstības tendenču izvērtēšanu saistībā 
ar teritoriālās un sociālās kohēzijas un 
Eiropas teritorijas harmoniskas attīstības 
mērķiem, veicot šajā nolūkā pētījumus, 
vācot datus un īstenojot citus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attīstību reģionos, kas ir īpaši pakļauti 
infrastruktūras un demogrāfiskām 
problēmām, piemēram, kalnu reģionos.

Or. de

Pamatojums

Kalnu apvidi saskaras ar īpašām dabas problēmām. Tiem ir jārisina dažādas problēmas, 
piemēram, migrācija un ekonomiskā atpalicība. Tāpēc šie reģioni pelna īpašu uzmanību.

Grozījums Nr. 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā 
cits no cita, neskarot iespējamus 
pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu 2007.–2013. gada plānošanas 
periodā izveidoto sadarbības programmu 
darbības teritoriju saskaņotību un 
nepārtrauktību.

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām, neskarot iespējamus 
pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu 2007.–2013. gada plānošanas 
periodā izveidoto sadarbības programmu 
darbības teritoriju saskaņotību un 
nepārtrauktību.

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, izņemot tālākos reģionus un salu 
reģionus, uz kuriem šis ierobežojums 
neattiecas, neskarot iespējamus 
pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu 2007.–2013. gada plānošanas 
periodā izveidoto sadarbības programmu 
darbības teritoriju saskaņotību un 
nepārtrauktību.

Or. fr



PE490.976v01-00 50/167 AM\903764LV.doc

LV

Grozījums Nr. 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību. Šo 
attālumu nepiemēro ne tālākajiem 
reģioniem, ne salu reģioniem to jūras 
baseina teritorijā, lai veicinātu kopējo 
stratēģiju sadarbību attiecīgajā darbības 
teritorijā.

Or. es

Grozījums Nr. 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
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robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību. Iepriekš 
minētais 150 km ierobežojums neattiecas 
uz salu reģioniem to jūras baseina 
teritorijā, lai veicinātu tās sadarbības 
darbības, kuras ir pamatotas uz kopēju 
stratēģiju tās darbības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Eleni Theocharous

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību. Iepriekš 
minētais 150 km ierobežojums neattiecas 
uz salu reģioniem to jūras baseina 
teritorijā, lai veicinātu tās sadarbības 
darbības, kuras ir pamatotas uz kopēju 
stratēģiju tās darbības teritorijā.

Or. en

Pamatojums

150 km ierobežojums ir neatbilstīgs attiecībā uz reģioniem, kuri robežojas ar jūru un kuriem 
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ir senas sadarbības tradīcijas to jūras baseina teritorijā. Salu reģioni būtu jāizslēdz no šā 
ierobežojuma piemērošanas.

Grozījums Nr. 120
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību. Šis 
attālums neattiecas uz tālākajiem 
reģioniem.

Or. pt

Pamatojums

Maksimālais attāluma kritērijs — 150 km — nozīmē to, ka vairāki tālākie reģioni tiek izslēgti 
no pārrobežu sadarbības programmu jomas, kaitējot to grupas statusam. Ņemot vērā 
potenciālu, kāds šiem reģioniem piemīt, lai palīdzētu panākt Eiropas teritoriālo sadarbību, jo 
īpaši, īstenojot sadarbību ar trešām valstīm un kaimiņvalstīm, un, ņemot vērā to priviliģēto 
atrašanās vietu, visi tālākie reģioni būtu jāiekļauj teritoriālās sadarbības pārrobežu
sadarbības daļā.

Grozījums Nr. 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

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

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību. Šo 
attālumu nepiemēro tālākajiem 
reģioniem.

Or. es

Pamatojums

Fiksētais kritērijs — 150 km —, kurš tūlītēji izslēdz noteiktus tālākos reģionus to atrašanās 
vietas dēļ, neatbilst Eiropas stratēģijai, kura ir izstrādāta, lai iekļautu tālākos reģionus, un 
kurā par vienu no pamatnostādnēm ir noteiktas darbības uzlabotai tālāko reģionu iekļaušanai 
to attiecīgajā vietā, jo ģeogrāfiski stratēģiskā stāvokļa ietekmes palielināšana turklāt ir viena 
no jomām, kam piemīt potenciāls un liela pievienotā vērtība attiecībā uz tālākajiem reģioniem 
— šī joma spēj veicināt ieguvumus visai Eiropas Savienībai.

Grozījums Nr. 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
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no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību. 
Maksimālais 150 km attālums neattiecas 
uz salu reģioniem to jūras baseina 
robežās, lai veicinātu tās sadarbības 
darbības, kas ir pamatotas uz kopēju 
stratēģiju tās darbības teritorijā.

Or. es

Pamatojums

150 km ierobežojums izslēgtu noteiktus Eiropas salu reģionus no sadarbības ar citiem 
reģioniem, ar kuriem tiem ir kopīgas problēmas, ko varētu risināt pārrobežu sadarbības ceļā.

Grozījums Nr. 123
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību, izņemot 
tālākos reģionus, kuriem šo ģeogrāfiskā 
attāluma kritēriju nepiemēro.

Or. pt
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Grozījums Nr. 124
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām, uz kuriem neattiecas 
programmas Savienības ārējo finanšu 
instrumentu ietvaros, un visi NUTS 
3. līmeņa Savienības reģioni pie jūras 
robežām ne vairāk kā 150 km attālumā cits 
no cita, neskarot iespējamus pielāgojumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 2007.–
2013. gada plānošanas periodā izveidoto 
sadarbības programmu darbības teritoriju 
saskaņotību un nepārtrauktību.

Pārrobežu sadarbības gadījumā atbalstāmie 
reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības 
reģioni pie visām iekšējām un ārējām 
sauszemes robežām (tostarp reģioni, kas ir 
daļā no programmām 2007.-2013. gada 
periodam saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulas 
(EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu) 21. pantu, uz 
kuriem neattiecas programmas Savienības 
ārējo finanšu instrumentu ietvaros, un visi 
NUTS 3. līmeņa Savienības reģioni pie 
jūras robežām ne vairāk kā 150 km 
attālumā cits no cita, neskarot iespējamus 
pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu 2007.–2013. gada plānošanas 
periodā izveidoto sadarbības programmu 
darbības teritoriju saskaņotību un 
nepārtrauktību.

Or. en

Pamatojums

Neiesaistot pastāvošos 20 % reģionus, nākotnes programmām trūktu būtisks sadarbības 
partneris, lai īstenotu stratēģiskus jautājumus.

Grozījums Nr. 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu sadarbība būtu jāpaplašina, 
iekļaujot tajā NUTS 2 līmeni vai 
pašreizējo pārrobežu sadarbības darbību, 
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piemēram, Euroregions, līmeni, ar 
nosacījumu, ka tā veicina paplašinātas 
sadarbības starp ierobežotu skaitu 
reģionu attīstību.

Or. es

Grozījums Nr. 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais 150 km attālums neattiecas 
uz salu reģioniem to jūras baseina 
robežās, lai veicinātu tās sadarbības 
darbības, kas ir pamatotas uz kopēju 
stratēģiju tās darbības teritorijā.

Or. es

Grozījums Nr. 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pārrobežu
teritorijai pievienotu papildu NUTS 
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā minētajā lēmumā uzskaitītajiem 
reģioniem, un norāda šāda pieprasījuma 
iemeslus.

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pierobežas
teritorijai pievienotu papildu NUTS 
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā vai NUTS 2. līmenī minētajā 
lēmumā uzskaitītajiem reģioniem, un ņem 
vērā Euroregions un to strukturēšanas 
projektu ģeogrāfisko darbības jomu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pārrobežu 
teritorijai pievienotu papildu NUTS
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā minētajā lēmumā uzskaitītajiem 
reģioniem, un norāda šāda pieprasījuma 
iemeslus.

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pierobežas 
teritorijai pievienotu papildu NUTS 
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā vai NUTS 2. līmenī minētajā 
lēmumā uzskaitītajiem reģioniem, un ņem 
vērā Euroregions un Working 
Communities, un to strukturēšanas 
projektu ģeogrāfisko darbības jomu.

Saskaņā ar LESD 174. pantu salas, kas 
atrodas vienā jūras baseinā, ir tiesīgas 
pretendēt uz šīm programmām bez 
jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz 
NUTS līmeni vai attālumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pārrobežu 
teritorijai pievienotu papildu NUTS 
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā minētajā lēmumā uzskaitītajiem 
reģioniem, un norāda šāda pieprasījuma 
iemeslus.

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pierobežas 
teritorijai pievienotu papildu NUTS 
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā vai NUTS 2. līmenī minētajā 
lēmumā uzskaitītajiem reģioniem, un 
norāda šāda pieprasījuma iemeslus, lai
ņemtu vērā Euroregions un Working 
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Communities, ja to projekti ir strukturēti 
pārrobežu reģionam; izņēmuma kārtā 
NUTS 2. līmeņa ģeogrāfisko darbības 
jomu var piemērot konkrētam pārrobežu 
reģionam.

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pārrobežu 
teritorijai pievienotu papildu NUTS
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā minētajā lēmumā uzskaitītajiem 
reģioniem, un norāda šāda pieprasījuma 
iemeslus.

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pārrobežu 
teritorijai pievienotu papildu NUTS 
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā minētajā lēmumā uzskaitītajiem 
reģioniem, un norāda šāda pieprasījuma 
iemeslus. Lai ņemtu vērā Euroregions un 
Working Communities, ja to projekti ir 
strukturēti pārrobežu reģionam, 
izņēmuma kārtā NUTS 2. līmeņa 
ģeogrāfisko darbības jomu var piemērot 
konkrētam pārrobežu reģionam.

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 19. panta 2. un 3. punktu, 
pārrobežu sadarbības programmas var 
aptvert reģionus Norvēģijā, Šveicē, 
Lihtenšteinā, Andorā, Monako un 

Neskarot 19. panta 2. un 3. punktu, 
pārrobežu sadarbības programmas var 
aptvert reģionus Norvēģijā, Šveicē, 
Lihtenšteinā, Andorā, Monako un 
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Sanmarīno, kā arī trešās valstīs vai 
teritorijās, kas atrodas tālāko reģionu 
kaimiņos. 

Sanmarīno, kā arī trešās valstīs vai 
teritorijās, kas atrodas tālāko reģionu 
kaimiņos. Iepriekš minētajām valstīm ir 
jādod ieguldījums tajās programmās, 
kurās tās piedalās. Šis ieguldījums tiek 
ieļauts finansēšanas plānā, kas minēts 
7. panta 2. punkta f) apakšpunktā. 
Attiecībā uz trešām valstīm vai teritorijām, 
kas robežojas ar tālākajiem reģioniem, šis 
ieguldījums ir brīvprātīgs un nav prasība 
to līdzdalībai.

Or. fr

Pamatojums

Ja teritorija ir tiesīga pretendēt uz programmu, kas ietver iepriekš minētās trešās valstis 
(Norvēģiju, Zviedriju, Lihtenšteinu, Andoru, Monako un Sanmarīno), tad ir loģiski, ka šīs 
valstis dod savu ieguldījumu un ka šo ieguldījumu var noteikt pašā sākumā. Attiecībā uz 
tālākajiem reģioniem — Eiropas finansiālā situācija ir ļoti atšķirīga salīdzinājumā ar trešām 
valstīm. Tālākajiem reģioniem kaimiņos esošo teritoriju nespējai dot savu ieguldījumu 
nevajadzētu kavēt to līdzdalību.

Grozījums Nr. 132
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 19. panta 2. un 3. punktu, 
pārrobežu sadarbības programmas var 
aptvert reģionus Norvēģijā, Šveicē, 
Lihtenšteinā, Andorā, Monako un 
Sanmarīno, kā arī trešās valstīs vai 
teritorijās, kas atrodas tālāko reģionu 
kaimiņos.

Neskarot 19. panta 2. un 3. punktu, 
pārrobežu sadarbības programmas var 
aptvert reģionus Norvēģijā, Šveicē, 
Lihtenšteinā, Andorā, Monako un 
Sanmarīno, kā arī trešās valstīs vai 
teritorijās, kas atrodas tālāko reģionu 
kaimiņos, tostarp valstīs, ar kurām šos 
reģionus saista īpašas vēsturiskas un 
kultūras saites.

Or. pt
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Pamatojums

Ir svarīgi, ka tālākie reģioni nodrošina pārrobežu sadarbību un transnacionālu sadarbību 
(skatīt 3. panta 4. daļu) ar trešām valstīm vai kaimiņos esošām teritorijām un jo īpaši tām 
valstīm, ar kurām šos reģionus saista īpašas vēsturiskas un kultūras saites.

Grozījums Nr. 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 
reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 30. panta 2. punktā 
paredzēto konsultēšanās procedūru. 

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 
reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās, ņemot vērā esošos jūras 
baseinus un tās makroreģionālās 
stratēģijas, kas jau pastāv un kas tiek 
izstrādātas. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 30. panta 2. punktā 
paredzēto konsultēšanās procedūru. 

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā iespējamo pārklāšanos starp pašreizējo un turpmāko makroreģionu, jūras 
baseinu un transnacionālo programmu darbības jomām, definējot transnacionālās teritorijas, 
ir jāņem vērā tās makroreģionālās stratēģijas, kas jau pastāv un kas tiek izstrādātas, lai 
nodrošinātu teritoriālās plānošanas saskaņotību.

Grozījums Nr. 134
Fiorello Provera

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

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 
reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 30. panta 2. punktā 
paredzēto konsultēšanās procedūru. 

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 
reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās. Lai palielinātu plānošanas 
efektivitāti, noteiktajām 
transnacionālajām teritorijām jābūt 
pamatotiem uz dabiskajiem 
ģeogrāfiskajiem un demogrāfiskajiem 
apstākļiem, un to sadalījumā ir jāņem 
vērā lielie jūras baseini un upju baseini. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 30. panta 2. punktā paredzēto 
konsultēšanās procedūru. 

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 
reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 30. panta 2. punktā 
paredzēto konsultēšanās procedūru. 

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 
reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās. Lai palielinātu plānošanas 
efektivitāti, noteiktajām 
transnacionālajām teritorijām jābūt 
pamatotiem uz dabiskajiem 
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ģeogrāfiskajiem un demogrāfiskajiem 
apstākļiem, un to sadalījumā ir jāņem 
vērā lielie jūras baseini un upju baseini. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 30. panta 2. punktā paredzēto 
konsultēšanās procedūru. 

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 
reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 30. panta 2. punktā 
paredzēto konsultēšanās procedūru. 

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 
reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās. Lai palielinātu plānošanas 
efektivitāti, noteiktajām 
transnacionālajām teritorijām jābūt 
pamatotiem uz dabiskajiem 
ģeogrāfiskajiem un demogrāfiskajiem 
apstākļiem, un to sadalījumā ir jāņem 
vērā lielie jūras baseini un upju baseini. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 30. panta 2. punktā paredzēto 
konsultēšanās procedūru. 

Or. fr

Grozījums Nr. 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tālākie reģioni vienā teritoriālās 
sadarbības programmā var iekļaut visus 
piešķirtos ERAF līdzekļus, kas minēti 
iepriekšējos punktos, tostarp 4. panta 
2. punktā minēto papildu piešķīrumu.

Or. es

Grozījums Nr. 138
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tālākie reģioni vienā teritoriālās 
sadarbības programmā var iekļaut visus 
piešķirtos ERAF līdzekļus, kas minēti 
iepriekšējos punktos, tostarp 4. panta 
2. punktā minēto papildu piešķīrumu.

Or. es

Pamatojums

Tālāko reģionu gadījumā, kad, pārklājoties sadarbības jomām, atšķirība starp pārrobežu 
sadarbību kļūst nenoteikta, visa ERAF finansējuma iekļaušana vienā teritoriālās sadarbības 
programmā nodrošinātu programmas racionālāku īstenošanu, turklāt ļaujot maksimāli 
palielināt sinerģiju un efektīvāk pārvaldīt resursus ar labāku īstenošanu, jo nav lietderīgi, ka 
dažādas pārvaldības struktūras savstarpēji viena otru vājina.

Grozījums Nr. 139
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim svītrots
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paredzēto resursu apmērs ir 3,48 % no 
visiem resursiem, kas budžeta saistībās ir 
pieejami no fondiem 2014.–2020. gadā un 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004), un tos piešķir šādi:
a) 73,24 % (t. i., kopā EUR 8 569 000 003) 
pārrobežu sadarbībai;
b) 20,78 % (t. i., kopā EUR 2 431 000 001) 
transnacionālai sadarbībai;
c) 5,98 % (t. i., kopā EUR 700 000 000) 
starpreģionu sadarbībai.

Or. it

Grozījums Nr. 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
paredzēto resursu apmērs ir 3,48 % no 
visiem resursiem, kas budžeta saistībās ir 
pieejami no fondiem 2014.–2020. gadā un 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004), un tos piešķir šādi:

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim
paredzēto resursu apmērs ir 3,48 % no 
visiem resursiem, kas budžeta saistībās ir 
pieejami no fondiem 2014.–2020. gadā un 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR XXX), un tos piešķir šādi:

Or. de

Grozījums Nr. 141
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
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paredzēto resursu apmērs ir 3,48 % no 
visiem resursiem, kas budžeta saistībās ir 
pieejami no fondiem 2014.–2020. gadā un 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004), un tos piešķir šādi:

paredzēto resursu apmērs ir X % no visiem 
resursiem, kas budžeta saistībās ir pieejami 
no fondiem 2014.–2020. gadā un izklāstīti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
83. panta 1. punktā (t. i., kopā EUR XX 
XXX XXX XXX), un tos piešķir šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
paredzēto resursu apmērs ir 3,48 % no 
visiem resursiem, kas budžeta saistībās ir 
pieejami no fondiem 2014.–2020. gadā un 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004), un tos piešķir šādi:

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
paredzēto resursu apmērs ir 3,48 % no 
visiem resursiem, kas budžeta saistībās ir 
pieejami no fondiem 2014.–2020. gadā un 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR XXX), un tos piešķir šādi:

Or. es

Grozījums Nr. 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 73,24 % (t. i., kopā EUR 8 569 000 003) 
pārrobežu sadarbībai;

a) 73,24 % (t. i., kopā EUR XXX) 
pārrobežu sadarbībai;

Or. de
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Grozījums Nr. 144
Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 73,24 % (t. i., kopā EUR 8 569 000 003) 
pārrobežu sadarbībai;

a) 73,24 % (t. i., kopā EUR X XXX XXX 
XXX) pārrobežu sadarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 20,78 % (t. i., kopā EUR 2 431 000 001) 
transnacionālai sadarbībai;

b) 20,78 % (t. i., kopā EUR XXX) 
transnacionālai sadarbībai;

Or. de

Grozījums Nr. 146
Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 20,78 % (t. i., kopā EUR 2 431 000 001) 
transnacionālai sadarbībai;

b) 20,78 % (t. i., kopā EUR X XXX XXX 
XXX) transnacionālai sadarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 c) 5,98 % (t. i., kopā EUR 700 000 000) 
starpreģionu sadarbībai.

c) 5,98 % (t. i., kopā EUR 700 000 000) 
starpreģionu sadarbībai.

Or. de

Grozījums Nr. 148
Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 5,98 % (t. i., kopā EUR 700 000 000) 
starpreģionu sadarbībai.

c) 5,98 % (t. i., kopā EUR XXX XXX 
XXX) starpreģionu sadarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadarbības programmas, kurās ir 
iesaistīti tālākie reģioni, saņem ne mazāk 
kā 150 % no ERAF atbalsta, ko tās 
saņēma 2007.–2013. gadā. Papildus no 
piešķīruma starpreģionu sadarbībai tiek 
atlikti EUR 50 000 000, kas paredzēti 
tālāko reģionu sadarbībai. Attiecībā uz 
tematisko koncentrāciju 5. panta 
b) punktu piemēro šim papildu 
piešķīrumam.

svītrots

Or. en



PE490.976v01-00 68/167 AM\903764LV.doc

LV

Grozījums Nr. 150
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbības programmas, kurās ir iesaistīti 
reģioni, kur ir pastāvīga dabiska vai 
ģeogrāfiska atpalicība (kalnu reģioni, 
salu reģioni un reģioni ar ļoti mazu 
iedzīvotāju blīvumu) saņem ne mazāk kā 
100 % no ERAF atbalsta, ko tās saņēma 
2007.–2013. gadā. Papildus no 
piešķīruma starpreģionu sadarbībai tiek 
atlikti EUR 30 000 000, kas paredzēti 
sadarbībai, kurā ir iesaistīti reģioni, kur ir 
pastāvīga dabiska vai ģeogrāfiska 
atpalicība (kalnu reģioni, salu reģioni un 
reģioni ar ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu), 
lai nodrošinātu labākās prakses apmaiņu 
un piemērošanu saskaņā ar tiem mērķi, 
kas noteikti stratēģijā „Eiropa 2020 —
stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”. Attiecībā uz 
tematisko koncentrāciju 5. panta 
b) punktu piemēro šim papildu 
piešķīrumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbības programmas, kurās ir iesaistīti 
reģioni, kur ir pastāvīga dabiska vai 
ģeogrāfiska atpalicība (kalnu reģioni, 
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salu reģioni un reģioni ar ļoti mazu 
iedzīvotāju blīvumu) saņem ne mazāk kā 
100 % no ERAF atbalsta, ko tās saņēma 
2007.–2013. gadā. Papildus no 
piešķīruma starpreģionu sadarbībai tiek 
atlikti EUR 30 000 000, kas paredzēti 
sadarbībai, kurā ir iesaistīti reģioni, kur ir 
pastāvīga dabiska vai ģeogrāfiska 
atpalicība (kalnu reģioni, salu reģioni un 
reģioni ar ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu), 
lai nodrošinātu labākās prakses apmaiņu 
un piemērošanu saskaņā ar tiem mērķi, 
kas noteikti stratēģijā „Eiropa 2020 —
stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”. Attiecībā uz 
tematisko koncentrāciju 5. panta 
b) punktu piemēro šim papildu 
piešķīrumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 152
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadarbības programmas, kurās ir 
iesaistīti tālākie reģioni, saņem ne mazāk 
kā 150 % no ERAF atbalsta, ko tās saņēma 
2007.–2013. gadā. Papildus no piešķīruma 
starpreģionu sadarbībai tiek atlikti 
EUR 50 000 000, kas paredzēti tālāko 
reģionu sadarbībai. Attiecībā uz tematisko 
koncentrāciju 5. panta b) punktu piemēro 
šim papildu piešķīrumam.

2. Sadarbības programmas, kurās ir 
iesaistīti tālākie reģioni, saņem ne mazāk 
kā 150 % no ERAF teritoriālās sadarbības
atbalsta, ko tās saņēma 2007.–2013. gadā. 
Papildus no piešķīruma starpreģionu 
sadarbībai tiek atlikti EUR 50 000 000, kas 
paredzēti tālāko reģionu sadarbībai. 
Attiecībā uz tematisko koncentrāciju 
5. panta b) punktu piemēro šim papildu 
piešķīrumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa gadiem 
pa dalībvalstīm. 

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa 
sadarbības programmām. 

Or. fr

Pamatojums

Dažkārt teritoriālo sadarbību kavē valstu apsvērumi. Dalībvalstis un iesaistītās puses kopīgi 
finansē projektus savā teritorijā, taču trūkst patiesas sadarbības vai patiesas Eiropas 
pievienotās vērtības. Tāpēc, lai integrēti apmierinātu attiecīgās teritorijas vajadzības, katrai 
teritoriālās sadarbības programmai būtu jāpiešķir savs budžets. 

Grozījums Nr. 154
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa gadiem 
pa dalībvalstīm. 

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa 
sadarbības programmām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa gadiem 
pa dalībvalstīm. 

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa 
sadarbības programmām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa gadiem 
pa dalībvalstīm. 

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa 
sadarbības programmām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 157
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa gadiem 
pa dalībvalstīm. 

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa 
sadarbības programmām. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 158
Eleni Theocharous

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa gadiem 
pa dalībvalstīm.

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa gadiem 
pa dalībvalstīm. Papildu piešķīrumu 
saņem tās dalībvalstis, kas atrodas uz 
mazām salām, kurām nav pastāvīgu 
fiksētu savienojumu ar Eiropas 
kontinentālo daļu un kuru iedzīvotāju 
skaits ir mazāks par 2 miljoniem.

Or. en

Pamatojums

Bez šā grozījuma šajā pantā ietvertais nosacījums to nelielā iedzīvotāju skaita dēļ nopietni 
ierobežotu pārrobežu sadarbībai un transnacionālajai sadarbībai paredzēto finansējumu, kas 
pieejams dalībvalstīm, kuras atrodas uz mazām salām.

Grozījums Nr. 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi ikviena dalībvalsts var 
pārnest līdz 15 % pārrobežu sadarbības 
vai transnacionālās sadarbības līdzekļu 
asignējuma no viena elementa uz otru.

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas paredzēts 
programmām EKPI un IPA ietvaros un 
attiecībā uz kuru Komisijai saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros līdz 30. jūnijam nav 
iesniegta neviena programma, 2015. un 
2016. gadā piešķir tām iekšējām pārrobežu 
sadarbības programmām atbilstoši 
1. punkta a) apakšpunktam, kurās piedalās 
attiecīgā dalībvalsts.

ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas paredzēts 
programmām EKPI un IPA ietvaros un 
attiecībā uz kuru Komisijai saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros līdz 30. jūnijam nav 
iesniegta neviena programma, 2015. un 
2016. gadā piešķir tām pārrobežu 
sadarbības programmām atbilstoši 
1. punkta a) apakšpunktam, kurās piedalās 
attiecīgā dalībvalsts.

Or. es

Grozījums Nr. 161
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas paredzēts 
programmām EKPI un IPA ietvaros un 
attiecībā uz kuru Komisijai saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros līdz 30. jūnijam nav 
iesniegta neviena programma, 2015. un 
2016. gadā piešķir tām iekšējām pārrobežu 
sadarbības programmām atbilstoši 
1. punkta a) apakšpunktam, kurās piedalās 
attiecīgā dalībvalsts.

ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas paredzēts 
programmām EKPI un IPA ietvaros un 
attiecībā uz kuru Komisijai saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros līdz 30. jūnijam nav 
iesniegta neviena programma, 2015. un 
2016. gadā piešķir tām pārrobežu 
sadarbības programmām atbilstoši 
1. punkta a) apakšpunktam, kurās piedalās 
attiecīgā dalībvalsts.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas jauno priekšlikumu un kā izriet no pašreizējā perioda, ja programmas 
netiks iesniegtas noteiktajā termiņā, tad iekšējām pārrobežu sadarbības programmām būs 
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iespējams piešķirt tikai neizlietotos ERAF līdzekļus. Šķiet, ka šī iespēja neatbilst Eiropas 
stratēģijai attiecībā uz tālākajiem reģioniem, kurā viens no prioritārajiem mērķiem ir šo 
reģionu reģionālā ieļaušana no ģeogrāfiskajā vidē.

Grozījums Nr. 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas paredzēts 
programmām EKPI un IPA ietvaros un 
attiecībā uz kuru Komisijai saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros līdz 30. jūnijam nav 
iesniegta neviena programma, 2015. un 
2016. gadā piešķir tām iekšējām pārrobežu 
sadarbības programmām atbilstoši 
1. punkta a) apakšpunktam, kurās piedalās 
attiecīgā dalībvalsts.

ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas paredzēts 
programmām EKPI un IPA ietvaros un 
attiecībā uz kuru Komisijai saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros līdz 30. jūnijam nav 
iesniegta neviena programma, 2015. un 
2016. gadā piešķir tām pārrobežu 
sadarbības programmām atbilstoši 
1. punkta a) apakšpunktam, kurās piedalās 
attiecīgā dalībvalsts.

Or. es

Pamatojums

Kā izriet no pašreizējā perioda, ja programmas, ko finansē EKPI un IPA, netiks iesniegtas 
noteiktajā termiņā, tad iekšējām pārrobežu sadarbības programmām, kurās piedalās attiecīgā 
dalībvalsts, būs iespējams piešķirt tikai neizlietotos ERAF līdzekļus. Tas neatbilst Eiropas 
stratēģijai attiecībā uz tālākajiem reģioniem, kurā viens no prioritārajiem mērķiem ir šo 
reģionu reģionālā ieļaušana no ģeogrāfiskajā vidē.

Grozījums Nr. 163
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā minētie tematiskie uzdevumi tiek 
koncentrēti šādi:

Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā minētie tematiskie uzdevumi 
attiecas arī uz Eiropas teritoriālo 
sadarbību, piemērojot turpmāk minēto:
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Or. de

Grozījums Nr. 164
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
var atlasīt visus tematiskos uzdevumus;

Or. de

Grozījums Nr. 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
var atlasīt visus tematiskos uzdevumus;

Or. es

Grozījums Nr. 166
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 6 tematiskos 
uzdevumus;

Or. fr
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Pamatojums

Pārrobežu sadarbības pasākumu mērķis ir novērst pierobežas reģionu periferās pozīcijas 
radītos kavēkļus, kā arī atrisināt problēmas, kas rodas to dēļ. Ciktāl iespējams, ir svarīgi 
uzturēt plašu atbalstāmo aktivitāšu loku, kas atbilst dažādām jomām pārrobežu sadarbības 
ietvaros. Nodrošinot elastīgumu, reģioni varēs izvēlēties vispiemērotāko risinājumu 
problēmām, ar kurām tie saskaras.

Grozījums Nr. 167
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 6 tematiskos 
uzdevumus;

Or. fr

Pamatojums

Tematiskā koncentrācija un ieguldījumu prioritāšu noteikšana ir jāsamazina nevis 
transnacionālām programmām, bet gan attiecībā uz pārrobežu reģioniem, jo to uzdevums ir 
veicināt vietēja mēroga tirdzniecību daudzās dažādās jomās.

Grozījums Nr. 168
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 6 tematiskos 
uzdevumus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 169
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 6 tematiskos 
uzdevumus;

Or. de

Pamatojums

Tā kā dažādiem partneriem ir atšķirīgas intereses, turklāt jāņem vērā vietēja mēroga apstākļi, 
pārrobežu sadarbībai nepārprotami jābūt tādai, kas nodrošina lielākas tematisko uzdevumu 
izvēles iespējas.

Grozījums Nr. 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 6 tematiskos 
uzdevumus;

Or. es

Grozījums Nr. 171
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā sešus tematiskos 
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uzdevumus; uzdevumus;

Or. pt

Pamatojums

Lielākas uzdevumu izvēles iespējas nodrošinās, ka reģioni varēs izvēlēties vispiemērotākos 
uzdevumus savu problēmu risināšanai.

Grozījums Nr. 172
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 6 tematiskos 
uzdevumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Tamás Deutsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 5 tematiskos 
uzdevumus, kuriem piešķir vismaz 80 % 
no kopējā ERAF piešķīruma darbības 
programmas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 174
László Surján
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus ar integrētu pieeju 
teritoriālajai attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā 
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai var atlasīt visus tematiskos 
uzdevumus;

Or. de

Grozījums Nr. 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā 
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai var atlasīt visus tematiskos 
uzdevumus;

Or. es

Pamatojums

Uzskata, ka 5. pantā aprakstītā tematiskā koncentrācija attiecībā uz pārrobežu un 
transnacionālās sadarbības programmām ierobežos sadarbības iespējas teritoriju starpā, kas 
atsevišķos gadījumos var veidot papildu robežu, kura nav ne teritoriāla, ne fiziska.
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Grozījums Nr. 177
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
6 tematiskos uzdevumus;

Or. fr

Pamatojums

Ciktāl iespējams, ir svarīgi pēc iespējas uzturēt plašu atbalstāmo aktivitāšu loku, kas atbilst 
dažādām jomām pārrobežu sadarbības ietvaros. Turklāt, nodrošinot elastīgumu, reģioni 
varēs izvēlēties vispiemērotākos risinājumus problēmām, ar kurām tie saskaras.

Grozījums Nr. 178
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
sešus tematiskos uzdevumus;

Or. pt

Pamatojums

Lielākas uzdevumu izvēles iespējas nodrošinās, ka reģioni varēs izvēlēties vispiemērotākos 
uzdevumus savu problēmu risināšanai.

Grozījums Nr. 179
Tamás Deutsch
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
6 tematiskos uzdevumus, kuriem piešķir 
vismaz 80 % no kopējā ERAF piešķīruma 
darbības programmas līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus, to skaitu varētu 
gan palielināt līdz 5, ja programmas 
ietvaros izvēlas to prioritāti, kas saistīta ar 
makroreģionālu un jūras baseinu un/vai 
kalnu grēdu stratēģiju izstrādi un 
īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 181
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus, to skaitu varētu 
gan palielināt līdz 5, ja programmas 
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ietvaros izvēlas to prioritāti, kas saistīta ar 
makroreģionālu un jūras baseinu un/vai 
kalnu grēdu stratēģiju izstrādi un 
īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 182
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus, to skaitu varētu 
gan palielināt līdz 5, ja programmas 
ietvaros izvēlas to prioritāti, kas saistīta ar 
makroreģionālu un jūras baseinu un/vai 
kalnu grēdu stratēģiju izstrādi un 
īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 183
László Surján

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā
4 tematiskos uzdevumus ar integrētu 
pieeju teritoriālajai attīstībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 184
Ivari Padar

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) starpreģionu sadarbības programmām 
saskaņā ar 2. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu var atlasīt visus tematiskos
uzdevumus.

c) starpreģionu sadarbības programmām 
saskaņā ar 2. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu var atlasīt ne vairāk kā 
2 uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] ERAF 
atbalsta cilvēkresursu, iekārtu un 
infrastruktūras kopīgu izmantošanu 
pārrobežu mērogā saskaņā ar dažādajām 
ieguldījumu prioritātēm, kā arī šādas, 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošas 
ieguldījumu prioritātes:

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] ERAF 
atbalsta ieguldījumus aprīkojumā, 
iekārtās un infrastruktūrās, kā arī 
cilvēkresursu kopīgu izmantošanu 
pārrobežu mērogā saskaņā ar dažādajām 
ieguldījumu prioritātēm, kā arī šādas, 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošas 
ieguldījumu prioritātes:

Or. fr

Pamatojums

Skaidrības labad ir nepārprotami jānorāda, ka ERAF var atbalstīt ieguldījumus pārrobežu 
infrastruktūrās, nevis tikai pārrobežu infrastruktūras „kopīgā izmantošanā”.

Grozījums Nr. 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] ERAF
atbalsta cilvēkresursu, iekārtu un 
infrastruktūras kopīgu izmantošanu 
pārrobežu mērogā saskaņā ar dažādajām 
ieguldījumu prioritātēm, kā arī šādas, 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošas 
ieguldījumu prioritātes:

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] arī 
programmas atbilstoši Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķim var atbalstīt 
cilvēkresursu, iekārtu un infrastruktūras 
kopīgu izmantošanu pārrobežu mērogā 
saskaņā ar dažādajām ieguldījumu 
prioritātēm, kā arī šādas, tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošas ieguldījumu 
prioritātes:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā uzdevumu sarakstu, mūsuprāt, ir skaidri jānorāda, ka šie ir tikai iespējamie tēriņi 
atbilstoši Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, kā arī to, ka tie attiecas tikai uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi, nevis visu ERAF.

Grozījums Nr. 187
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] ERAF
atbalsta cilvēkresursu, iekārtu un 
infrastruktūras kopīgu izmantošanu 
pārrobežu mērogā saskaņā ar dažādajām 
ieguldījumu prioritātēm, kā arī šādas, 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošas 
ieguldījumu prioritātes:

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] arī 
programmas atbilstoši Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķim var atbalstīt 
cilvēkresursu, iekārtu un infrastruktūras 
kopīgu izmantošanu pārrobežu mērogā 
saskaņā ar dažādajām ieguldījumu 
prioritātēm, kā arī šādas, tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošas ieguldījumu 
prioritātes:

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] ERAF 
atbalsta cilvēkresursu, iekārtu un 
infrastruktūras kopīgu izmantošanu 
pārrobežu mērogā saskaņā ar dažādajām 
ieguldījumu prioritātēm, kā arī šādas, 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošas 
ieguldījumu prioritātes:

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] ERAF 
atbalsta cilvēkresursu, iekārtu un 
infrastruktūras kopīgu izmantošanu 
pārrobežu mērogā saskaņā ar dažādajām 
ieguldījumu prioritātēm, tostarp kultūras 
un tūrisma nozarē, kā arī šādas, 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošas 
ieguldījumu prioritātes:

Or. de

Grozījums Nr. 189
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam 
,,Nodarbinātības veicināšana un 
darbaspēka mobilitātes atbalsts”);

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, 
kopīgas nodarbinātības iniciatīvas vietējā 
mērogā un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam veicināt 
nodarbinātību);

Or. fr

Grozījums Nr. 190
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

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



PE490.976v01-00 86/167 AM\903764LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”);

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
darbaspēka pārrobežu mobilitāti, ievērojot 
godīgus darba apstākļus, mobilu darba 
ņēmēju, darbaspēka un darba meklētāju 
informēšanu un orientēšanu, darba tirgu 
pārrobežu uzraudzību un kvalificēta 
darbaspēka nodrošināšanu nolūkā 
novērst reģionālo un vietējo darba tirgu 
trūkumus, kopīgas nodarbinātības 
iniciatīvas vietējā mērogā; kopīgas 
iniciatīvas jauniešu bezdarba izskaušanai, 
tostarp tās, kas vērstas uz apmācības un 
izglītības programmām, un atbalstu 
pārejai starp izglītību, arodizglītību un 
nodarbinātību (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Nodarbinātības veicināšana 
un darbaspēka mobilitātes atbalsts”);

Or. en

Grozījums Nr. 191
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”);

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, atbilstošus 
konsultatīvo dienestu pakalpojumus 
attiecīgajiem piepilsētu iedzīvotājiem,
kopīgas nodarbinātības iniciatīvas vietējā 
mērogā un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”);

Or. de

Pamatojums

Atbilstošu ieteikumu sniegšana par apstākļiem kaimiņvalstīs neietilpst citu padomdevēju 
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iestāžu, piemēram, nodarbinātības aģentūru, parastajos darba pienākumos, tāpēc tas kavē 
pārrobežu mobilitāti. Attiecīgi pielikumā iekļautais rādītāju saraksts ir jāpielāgo.

Grozījums Nr. 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”);

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu transporta infrastruktūru un 
mobilitāti, kopīgas nodarbinātības 
iniciatīvas vietējā mērogā un kopīgu 
apmācību (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Nodarbinātības veicināšana 
un darbaspēka mobilitātes atbalsts”);

Or. de

Grozījums Nr. 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”);

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību, tūrisma un kultūras 
nozares attīstības veicināšanu, izstrādājot 
kopīgus pārrobežu piedāvājumus tūrisma 
un kultūras jomā (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Nodarbinātības veicināšana 
un darbaspēka mobilitātes atbalsts”);

Or. es
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Grozījums Nr. 194
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”);

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, ņemot 
vērā vietējo un reģionālo tirgu specifiku,
tostarp pārrobežu mobilitāti un iedzīvotāju 
ar invaliditāti piekļuvi, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”);

Or. en

Pamatojums

ES programmu ietvaros ir jāīsteno darbības, kas vērstas uz nabadzības un nevienlīdzības 
mazināšanu.

Grozījums Nr. 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ieguldījumus infrastruktūrās vietējā 
mērogā un kopīgā aprīkojumā, kā arī 
nemateriālā infrastruktūrā 
daudznacionālos pētniecības projektos, 
enerģētikas tīklu, piemēram, viedtīklu 
veicināšanu, lai pēc iespējas labāk 
izmantotu energoresursus un būtiski 
veicinātu programmā ietvertās jomas 
ekonomikas un darbību izaugsmi 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
„Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
inovācijas konsolidācija”);
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Or. fr

Grozījums Nr. 196
Francesco De Angelis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) kultūras mantojuma pārvaldības un 
tūrisma veicināšanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam veicināt videi 
draudzīgāku, resursu ziņā efektīvāku un 
konkurētspējīgāku ekonomiku);

Or. en

Grozījums Nr. 197
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) visiem pieejamu vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes augstvērtīgu 
kopīgu pārrobežu pakalpojumu izstrādi 
vai labākas piekļuves nodrošināšanu, 
veicinot pakalpojumu sniedzēju sadarbību 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
,,Sociālās iekļaušanas veicināšana un 
nabadzības apkarošana”);

Or. en

Grozījums Nr. 198
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) jūras maršrutu sekmēšanu (jūras 
maģistrāles un jūras kabotāža);

Or. fr

Grozījums Nr. 199
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) pārrobežu mobilitātes veicināšanu, 
nodrošinot labāku piekļuvi 
sabiedriskajam transportam un uzlabojot 
sabiedriskā transporta savienojumus pie 
ārējām robežām, ieguldot līdzekļus 
pārrobežu savienojumos, sastādot 
saskaņotus laika un tarifa grafikus, kā arī 
izstrādājot jaunus transporta 
savienojumus (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam veicināt ilgtspējīgu transporta 
politiku un novērst šķēršļus galvenajās 
transporta infrastruktūrās”);

Or. en

Grozījums Nr. 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ic) reģionālu kultūras pasākumu 
sekmēšanu pārrobežu mērogā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 201
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, kā arī sociālās iekļaušanas
veicināšanu pārrobežu mērogā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Sociālās 
iekļaušanas veicināšana un nabadzības 
apkarošana”);

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, sociālo iekļaušanu, kultūras 
apmaiņu, kultūras veicināšanu, 
minoritāšu tiesību ievērošanu, kā arī 
minoritāšu iekļaušanu pārrobežu mērogā 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
,,Sociālās iekļaušanas veicināšana un 
nabadzības apkarošana”);

Or. fr

Grozījums Nr. 202
László Surján

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, kā arī sociālās iekļaušanas 
veicināšanu pārrobežu mērogā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Sociālās 
iekļaušanas veicināšana un nabadzības 
apkarošana”);

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, kā arī mierīgas kopienu 
līdzāspastāvēšanas veicināšanu pierobežu 
reģionos un sociālās iekļaušanas 
veicināšanu pārrobežu mērogā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Sociālās 
iekļaušanas veicināšana un nabadzības 
apkarošana”);

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, kā arī sociālās iekļaušanas 
veicināšanu pārrobežu mērogā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Sociālās 
iekļaušanas veicināšana un nabadzības 
apkarošana”);

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, kā arī sociālās iekļaušanas 
veicināšanu; sadarbības veicināšanu 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestu starpā, efektīvi palielinot 
pārrobežu reģionu resursus; (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Sociālās 
iekļaušanas veicināšana un nabadzības 
apkarošana”);

Or. es

Grozījums Nr. 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, kā arī sociālās iekļaušanas 
veicināšanu pārrobežu mērogā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Sociālās 
iekļaušanas veicināšana un nabadzības 
apkarošana”);

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, kā arī sociālās iekļaušanas 
veicināšanu pārrobežu mērogā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Sociālās 
iekļaušanas, īpaši neaizsargāto iedzīvotāju 
grupu, veicināšana un nabadzības 
apkarošana”);

Or. en

Pamatojums

ES programmu ietvaros ir jāīsteno darbības, kas vērstas uz nabadzības mazināšanu lauku 
apvidos un attiecībā uz neaizsargāto iedzīvotāju grupām, kā arī pilsētu un lauku apvidu 
nevienlīdzīgās situācijas mazināšanu.
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Grozījums Nr. 205
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, kā arī sociālās iekļaušanas 
veicināšanu pārrobežu mērogā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Sociālās 
iekļaušanas veicināšana un nabadzības 
apkarošana”);

ii) dzimumu līdztiesības un iespēju 
vienlīdzības veicināšanu pārrobežu 
mērogā, cienīgas nodarbinātības apstākļu 
veicināšanu, cīņu pret diskrimināciju, kā 
arī sociālās iekļaušanas veicināšanu 
pārrobežu mērogā (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Sociālās iekļaušanas
veicināšana un nabadzības apkarošana”);

Or. en

Grozījums Nr. 206
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) kopīgu izglītības un apmācību shēmu 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Ieguldījumi 
prasmēs, izglītībā un mūžizglītībā”);

iii) kopīgu izglītības un apmācību shēmu 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Ieguldījumi 
prasmēs, izglītībā un mūžizglītībā”), 
tostarp kultūras un tūrisma nozarē;

Or. de

Pamatojums

Kultūra un tūrisms joprojām ir nozīmīgas jomas, kas praksē jāņem vērā darbā pierobežu 
reģionos. Attiecīgi pielikumā iekļautais rādītāju saraksts ir jāpielāgo.

Grozījums Nr. 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) kopīgu izglītības un apmācību shēmu 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Ieguldījumi 
prasmēs, izglītībā un mūžizglītībā”);

iii) kopīgu izglītības, mācību un apmācību 
shēmu izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Ieguldījumi 
prasmēs, izglītībā un mūžizglītībā”);

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) kopīgu izglītības un apmācību shēmu 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Ieguldījumi 
prasmēs, izglītībā un mūžizglītībā”);

iii) kopīgu izglītības un apmācību shēmu 
izstrādi un īstenošanu, kā arī kopīgu 
iniciatīvu izstrādi, lai aizsargātu 
iekļaujošu skolu vidi un samazinātu 
priekšlaicīgi mācības pametušo personu 
īpatsvaru (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Ieguldījumi prasmēs, 
izglītībā un mūžizglītībā”);

Or. en

Grozījums Nr. 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm veicināšanu (atbilstoši 

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un dažādas sadarbības starp iedzīvotājiem 
un iestādēm, tostarp vajadzīgajām 
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tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);

infrastruktūrām, veicināšanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);

Or. en

Grozījums Nr. 210
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm veicināšanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”); 

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un dažādu veidu sadarbības starp 
iedzīvotājiem un iestādēm, tostarp 
vajadzīgajām infrastruktūrām, 
veicināšanu (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Institucionālo spēju un 
efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”); 

Or. fr

Grozījums Nr. 211
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm veicināšanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”); 

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un dažādu veidu sadarbības starp 
iedzīvotājiem un iestādēm, tostarp 
vajadzīgajām infrastruktūrām,
veicināšanu (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Institucionālo spēju un 
efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”); 

Or. fr
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Grozījums Nr. 212
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm veicināšanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm veicināšanu, reģionālo un vietējo 
iestāžu lomas veicināšanu, pilsoniskā un 
sociālā dialoga sekmēšanu, labākas 
piekļuves informācijai, kā arī līdzdalības 
politikas veidošanā nodrošināšanu 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
,,Institucionālo spēju un efektīvas 
publiskās pārvaldes pastiprināšana”);

Or. en

Grozījums Nr. 213
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm veicināšanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm, tostarp vajadzīgajām 
infrastruktūrām, veicināšanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);

Or. de

Grozījums Nr. 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – iva apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) ieguldījumus infrastruktūrā, lai 
veicinātu pārrobežu reģionu ekonomikas 
un funkcionālo attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) sadarbību uzņēmēju, īpaši MVU, 
starpā nolūkā sekmēt šo uzņēmumu 
ilgtspējīgu attīstību, īstenojot ekonomikas, 
komerciālu vai tehnoloģisku sadarbību, 
mobilitāti vai apmaiņu, uzņēmumu centru 
un klasteru tīklu izveidi (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam stiprināt MVU 
konkurētspēju);

Or. fr

Grozījums Nr. 216
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) ieguldījumus reģionālos pārrobežu 
elektrotīklos nolūkā nodrošināt efektīvu 
energoapgādi, tostarp pierobežu reģionos;

Or. de
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Grozījums Nr. 217
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) ieguldījumus gan pārrobežu 
transporta savienojumu izveidošanā, to 
kvalitātes uzlabošanā un pierobežu 
reģionu sasaistē ar minētajiem 
savienojumiem, gan pārrobežu transporta 
savienojumu attīstībā un sabiedriskā 
transporta pārrobežu sistēmas izveidē 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
veicināt ilgtspējīgu transporta politiku un 
novērst šķēršļus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās);

Or. fr

Grozījums Nr. 218
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) ieguldījumus gan veselības un 
sociālajās infrastruktūrās, gan arī 
neatliekamās palīdzības dienestu 
sadarbības sistēmās, kuras veicina 
efektīvu resursu izmantošanu pārrobežu 
reģionos (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam „Sociālās iekļaušanas 
veicināšana un nabadzības apkarošana”);

Or. fr
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Grozījums Nr. 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) transporta kvalitātes un savienojumu 
veicināšanu un uzlabošanu starp 
pārrobežu reģioniem; pārrobežu 
sabiedriskā transporta sistēmu izveidi 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
veicināt ilgtspējīgu transporta politiku un 
novērst šķēršļus galvenajās transporta 
tīkla infrastruktūrās);

Or. es

Grozījums Nr. 220
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) gan sadarbības vietējā un reģionālā 
mērogā, gan publisko un privāto 
partnerību veicināšanu, lai sekmētu abās 
robežas pusēs dzīvojošo kopienu kultūru 
un tradīcijas;

Or. en

Pamatojums

Tūrisms ir viena no nozīmīgākajām Eiropas ekonomikas nozarēm, un ir svarīgi veicināt 
pārrobežu sadarbību, lai turpinātu šīs nozares attīstību.

Grozījums Nr. 221
Giommaria Uggias
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – iva apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) tūrisma intervences pasākumu 
izstrādi un veicināšanu saskaņā ar 
attiecīgo jomu attīstību;

Or. it

Grozījums Nr. 222
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) ieguldījumus nolūkā izstrādāt, attīstīt 
un uzlabot pārrobežu un transnacionālā 
transporta sistēmu;

Or. pt

Grozījums Nr. 223
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) inovāciju sadalījuma samazināšanu 
Savienības reģionu starpā, savienojot 
jaunos zināšanu centrus mazāk attīstītos 
reģionos ar Savienībā vadošajiem 
centriem, tādējādi stiprinot virzību uz 
izcilību;

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) ieguldījumus gan pārrobežu 
transporta savienojumu izveidošanā, to 
kvalitātes uzlabošanā un pierobežu 
reģionu sasaistē ar minētajiem 
savienojumiem, gan pārrobežu transporta 
savienojumu attīstībā un sabiedriskā 
transporta pārrobežu sistēmas izveidē 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
veicināt ilgtspējīgu transporta politiku un 
novērst šķēršļus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās);

Or. fr

Grozījums Nr. 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) pārrobežu programmu starp 
Ziemeļīriju un Īrijas kaimiņreģioniem, lai 
veicinātu mieru un izlīgumu, kā arī 
darbības kohēzijas veicināšanai starp 
kopienām un attiecīgo reģionu sociālās 
un ekonomikas stabilitātes uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – ivb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) ieguldījumus pārrobežu transporta 
savienojumu izveidē un vietējā 
sabiedriskā transporta pārrobežu sistēmu 
uzlabošanā;

Or. de

Grozījums Nr. 227
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) atbalstu tūrisma un ceļojumu 
kultūras attīstībai, jo pierobežu reģionos 
minētās jomas ir būtiskas darbavietu 
radīšanai, ņemot vērā ieguldījumus 
publiskajās infrastruktūrās un 
pakalpojumu piedāvājuma veidošanu 
tūrisma un kultūras jomā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam 
„Nodarbinātības veicināšana un 
darbaspēka mobilitātes atbalsts”);

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) makroreģionālu stratēģiju un jūras 
baseinu stratēģiju izstrādi un īstenošanu 
(atbilstoši visiem tematiskajiem 
uzdevumiem);
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Or. fr

Pamatojums

Attiecīgajos reģionos pārrobežu sadarbība var sekmēt arī makroreģionālu un jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu.

Grozījums Nr. 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) informācijas apmaiņas pārrobežu 
mērogā sistēmu izstrādi (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam uzlabot 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un 
kvalitāti);

Or. es

Grozījums Nr. 230
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) tostarp vajadzīgās infrastruktūras 
veicināšanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 231
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts – ivb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) atbalstu tūrisma un ceļojumu 
kultūras attīstībai, jo pierobežu reģionos 
minētās jomas ir būtiskas darbavietu 
radīšanai, ņemot vērā ieguldījumus 
publiskajās infrastruktūrās un 
pakalpojumu piedāvājuma veidošanu 
tūrisma un kultūras jomā (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam 
„Nodarbinātības veicināšana un 
darbaspēka mobilitātes atbalsts”);

Or. fr

Grozījums Nr. 232
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivc) ieguldījumus neatliekamās palīdzības 
dienestu sadarbības sistēmās;

Or. de

Grozījums Nr. 233
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivc) ieguldījumus gan veselības un 
sociālajās infrastruktūrās, gan arī 
neatliekamās palīdzības dienestu 
sadarbības sistēmās, kuras veicina 
efektīvu resursu izmantošanu pārrobežu 
reģionos (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam „Sociālās iekļaušanas 
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veicināšana un nabadzības apkarošana”);

Or. fr

Grozījums Nr. 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivc) ieguldījumus gan veselības un 
sociālajās infrastruktūrās, gan arī 
neatliekamās palīdzības dienestu 
sadarbības sistēmās, kuras veicina 
efektīvu resursu izmantošanu pārrobežu 
reģionos (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam „Sociālās iekļaušanas 
veicināšana un nabadzības apkarošana”);

Or. fr

Grozījums Nr. 235
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivc) ieguldījumus gan veselības un 
sociālajās infrastruktūrās, gan arī 
neatliekamās palīdzības dienestu 
sadarbības sistēmās, kuras veicina 
efektīvu resursu izmantošanu pārrobežu 
reģionos (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam „Sociālās iekļaušanas 
veicināšana un nabadzības apkarošana”);

Or. fr
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Grozījums Nr. 236
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivd) ieguldījumus informācijas apmaiņas 
pārrobežu mērogā sistēmu izveidošanā 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 237
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivd) ieguldījumus informācijas apmaiņas 
pārrobežu mērogā sistēmu izveidošanā 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
uzlabot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un 
kvalitāti);

Or. fr

Grozījums Nr. 238
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivd) ieguldījumus informācijas apmaiņas 
pārrobežu mērogā sistēmu izveidošanā 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
uzlabot informācijas un komunikācijas 
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tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un 
kvalitāti);

Or. fr

Grozījums Nr. 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 240
Salvatore Caronna

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros:
makroreģionālu un jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās sadarbības ietvaros:

Or. it

Grozījums Nr. 241
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās un pārrobežu 
sadarbības ietvaros: makroreģionālu un 
jūras baseinu vai kalnu reģionu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Saistībai ar makroreģionālām stratēģijām būtu jāattiecas ne tikai uz transnacionālo 
sadarbību, bet arī uz pārrobežu sadarbību. Izstrādājot makroreģionālās stratēģijas, varētu 
uzlabot papildināmību starp transnacionālo programmu un vairākām pārrobežu 
programmām.

Grozījums Nr. 242
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās un pārrobežu 
sadarbības ietvaros: makroreģionālu un 
jūras baseinu vai kalnu reģionu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās un pārrobežu 
sadarbības ietvaros: makroreģionālu un 
jūras baseinu vai kalnu reģionu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 244
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās un pārrobežu 
sadarbības ietvaros: makroreģionālu un 
jūras baseinu vai kalnu reģionu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši visiem 
tematiskajiem uzdevumiem).
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Or. fr

Grozījums Nr. 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
izstrāde un īstenošana: makroreģionālas
stratēģijas; pārrobežu reģionālas 
stratēģijas, piemēram, eiroreģioni, kas 
neattiecas uz pārrobežu programmām un 
jūras stratēģijām (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Institucionālo spēju un 
efektīvas publiskās pārvaldes 
uzlabošana”).

Or. es

Grozījums Nr. 247
László Surján

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās sadarbības ietvaros:

i) transnacionālu programmu, tostarp 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);
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ii) Eiropai aktuālu transnacionālu 
problēmu, piemēram, demogrāfijas, 
nabadzības mazināšanas vai romu 
tautības iedzīvotāju sociālās iekļaušanas, 
risināšanai paredzēto programmu izstrādi 
un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
un pasākumu transnacionālo teritoriju 
teritoriālās kohēzijas jomā izstrādi un 
īstenošanu (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Transnacionālās sadarbības 
struktūras institucionālo spēju un 
efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

Or. pl

Grozījums Nr. 249
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana un mērķtiecīgi pasākumi 
tūrisma nozarē”).
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Or. it

Grozījums Nr. 250
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) makroreģionālu un jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);

Or. it

Grozījums Nr. 251
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) reģionālās un vietējās pārvaldes spēju 
attīstību, lai risinātu demogrāfisko 
izmaiņu un aktīvo iedzīvotāju 
pārvietošanās dažādu sociālo un 
ekonomisko iemeslu dēļ izraisītās sekas 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
„Institucionālo spēju un efektīvas 
publiskās pārvaldes pastiprināšana”);

Or. it

Pamatojums

Vietējo iestāžu nozīme, lai nodrošinātu tādu jautājumu pārvaldību, kas attiecas uz 
demogrāfiskajām pārmaiņām teritorijās ar atšķirīgu demogrāfisko struktūru, ir cieši saistīta 
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ar konkurences šķēršļu atcelšanu Eiropas reģionos.

Grozījums Nr. 252
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts – iii apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes 
politikas veicināšanu, izstrādājot 
inovatīvus, pārbaudāmus un maināmus 
pasākumus (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam „Ilgtspējīga transporta 
veicināšana un trūkumu galvenajās tīkla 
infrastruktūrās novēršana”);

Or. it

Pamatojums

Sadarbība palīdz izmantot pieredzi, kas iegūta, izmantojot citus instrumentus ar pievienoto 
vērtību vienā tīkla jomā. Pilsētvides mobilitātes politika ir ļoti svarīgs aspekts 
transnacionālās teritoriālās sadarbības jomā.

Grozījums Nr. 253
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts – iv apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) IKT plaša pielietojuma veicināšanu un 
uzlabošanu lauku, piekrastes un nomaļās 
kopienās (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam „Piekļuves uzlabošana 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, un to apguve un kvalitāte”).

Or. it
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Pamatojums

Lauku reģionu un apdraudēto teritoriju attīstību var veicināt, vairāk izmantojot IKT, un to 
var izdarīt, uzlabojot infrastruktūru un risinot kultūras un organizatoriskos jautājumus, un 
šajā jomā īpaša nozīme varētu būt pasākumiem teritoriālās sadarbības jomā.

Grozījums Nr. 254
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sadarbību starp uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU un pārstāvošajām organizācijām, 
lai veicinātu ekonomisko, komerciālo un 
tehnoloģisko sadarbību, nodrošinot 
mobilitāti un apmaiņu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [ERAF 
regulas] 5. panta mērķiem

Or. fr

Grozījums Nr. 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko 
stabilitāti, jo īpaši īstenojot darbības 
kohēzijas veicināšanai starp kopienām.

Or. en
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Pamatojums

Saistībā ar visām pārrobežu programmām starp Ziemeļīriju un Īrijas robežapgabaliem, kuru 
mērķis ir miera un saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu 
attiecīgajos reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

Grozījums Nr. 256
James Nicholson, Diane Dodds

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko 
stabilitāti, jo īpaši īstenojot darbības 
kohēzijas veicināšanai starp kopienām.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadarbības programmu veido prioritārie 
virzieni. Prioritārais virziens attiecas uz 
vienu fondu, atbilst tematiskajam 
uzdevumam un aptver vienu vai vairākas 
šā tematiskā uzdevuma ieguldījumu 
prioritātes atbilstoši šīs regulas 5. un 
6. pantam.

1. Sadarbības programmu veido prioritārie 
virzieni. Prioritārais virziens attiecas uz 
vienu fondu, atbilst tematiskajam 
uzdevumam un aptver vienu vai vairākas 
šā tematiskā uzdevuma ieguldījumu 
prioritātes atbilstoši šīs regulas 5. un 
6. pantam. Vajadzības gadījumā, lai 
uzlabotu ietekmi un efektivitāti, 
izmantojot tematiski saskaņotu un 
integrētu pieeju, prioritārajā virzienā var 
būt iekļauta viena vai vairākas 
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dažādajiem tematiskajiem uzdevumiem 
atbilstošas papildu ieguldījumu 
prioritātes.

Or. de

Pamatojums

Apvienojot dažādas ieguldījumu prioritātes, tematiskie uzdevumi nepārklājas un neatkārtojas 
un var skaidri noteikt tematisko mērķi, vienlaikus neierobežojot tematiskās sadarbības 
iespējas. Tā arī var efektīvāk novērtēt attiecīgās programmas aspektus.

Grozījums Nr. 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kopīgos un specifiskos iznākumu un 
rezultātu rādītājus un — vajadzības 
gadījumā — atskaites vērtību un skaitļos 
izteiktu mērķvērtību, atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem;

ii) kopīgos un specifiskos iznākumu un 
rezultātu rādītājus un — vajadzības 
gadījumā — atskaites vērtību un skaitļos 
izteiktu mērķvērtību, atbilstoši 
15. pantam;

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) nosakot svarīgākos struktūrprojektus, 
jo īpaši tos, kas noteikti makroreģionālu 
un jūras baseinu vai kalnu reģionu 
stratēģiju ietvaros.

Or. fr
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Grozījums Nr. 260
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) nosakot svarīgākos struktūrprojektus, 
jo īpaši tos, kas noteikti makroreģionālu 
un jūras baseinu vai kalnu reģionu 
stratēģiju ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 261
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) nosakot svarīgākos struktūrprojektus, 
jo īpaši tos, kas noteikti makroreģionālu 
un jūras baseinu vai kalnu reģionu 
stratēģiju ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF un citiem 
Savienības un valsts finansēšanas 
instrumentiem, kā arī ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB);

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, CEF, EJZF un 
citiem Savienības un valsts finansēšanas 
instrumentiem, kā arī ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB);
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Or. de

Grozījums Nr. 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem;

ii) plānotu integrētu pieeju pilsētvides, 
lauku un piekrastes reģionu un reģionu ar 
īpašām teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā — plānotu
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem; 

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku, kalnu
un piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 265
Fiorello Provera
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem; 

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm (kalni un salas)
teritoriālajai attīstībai, jo īpaši saistībā ar 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 28. un 
29. panta īstenošanas noteikumiem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 266
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem; 

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm (kalni un salas)
teritoriālajai attīstībai, jo īpaši saistībā ar 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 28. un 
29. panta īstenošanas noteikumiem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, piepilsētu,
lauku un piekrastes reģionu un reģionu ar 
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teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem;

īpašām teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem;

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm, piemēram, reģionu, 
kuros ir ģeogrāfiska, demogrāfiska vai 
dabas atpalicība, teritoriālajai attīstībai, jo 
īpaši saistībā ar Regulas (ES) Nr./2012 
[KNR] 28. un 29. panta īstenošanas 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem; 

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm, piemēram, reģionu, 
kuros ir dabas, ģeogrāfiska un 
demogrāfiska atpalicība, teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem; 
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Or. fr

Grozījums Nr. 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) vajadzības gadījumā — to pilsētu 
sarakstu, kurās jāīsteno integrētas darbības 
pilsētvides ilgtspējīgai attīstībai, un šiem 
pasākumiem paredzētā ERAF atbalsta 
plānoto gada piešķīrumu;

iii) vajadzības gadījumā — provizorisku to 
pilsētu un funkcionālo teritoriju sarakstu, 
kurās jāīsteno integrētas darbības 
pilsētvides ilgtspējīgai attīstībai, un šiem 
pasākumiem paredzētā ERAF atbalsta 
plānoto gada piešķīrumu;

Or. es

Grozījums Nr. 271
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) to teritoriju apzināšanu, kurās tiks 
īstenota kopienu vadīta vietējā attīstība;

iv) to teritoriju apzināšanu, kurās tiks 
īstenota kopienu vadīta vietējā attīstība, jo 
īpaši reģionos ar īpašām teritoriālām 
pazīmēm (kalni un salas);

Or. fr

Grozījums Nr. 272
Niccolò Rinaldi

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

iv) to teritoriju apzināšanu, kurās tiks 
īstenota kopienu vadīta vietējā attīstība;

iv) to teritoriju apzināšanu, kurās tiks 
īstenota kopienu vadīta vietējā attīstība, jo 
īpaši reģionos ar īpašām teritoriālām 
pazīmēm (kalni un salas);

Or. fr

Grozījums Nr. 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vajadzības gadījumā — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju 
īstenošanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vajadzības gadījumā — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju 
īstenošanā; 

v) attiecīgajām programmām — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju 
īstenošanā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 275
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vajadzības gadījumā — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju 
īstenošanā; 

v) plānoto pasākumu ieguldījumu 
makroreģionālu stratēģiju un jūras baseinu 
vai kalnu reģionu stratēģiju īstenošanā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 276
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vajadzības gadījumā — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju 
īstenošanā; 

v) plānoto pasākumu ieguldījumu 
makroreģionālu stratēģiju un jūras baseinu 
vai kalnu reģionu stratēģiju īstenošanā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vajadzības gadījumā — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju 
īstenošanā; 

v) plānoto pasākumu ieguldījumu 
makroreģionālu stratēģiju un jūras baseinu 
vai kalnu reģionu stratēģiju īstenošanā; 

Or. fr
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Grozījums Nr. 278
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vajadzības gadījumā — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju 
īstenošanā; 

v) plānoto pasākumu ieguldījumu 
makroreģionālu stratēģiju un jūras baseinu 
vai kalnu reģionu stratēģiju īstenošanā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 279
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) vajadzības gadījumā — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju 
īstenošanā;

v) vajadzības gadījumā — plānoto 
pasākumu ieguldījumu makroreģionālu 
stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju un 
pasākumu, kuru mērķis ir nodrošināt 
transnacionālo reģionu teritoriālo 
kohēziju, īstenošanā;

Or. pl

Grozījums Nr. 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) vajadzības gadījumā — pārrobežu 
infrastruktūras stratēģiju;
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Or. de

Grozījums Nr. 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) svarīgākos struktūrprojektus, kas 
noteikti makroreģionālo un jūras baseinu 
stratēģiju ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 282
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tehniskās palīdzības plānoto 
izmantošanu, tostarp darbības, kas 
paredzētas, lai pastiprinātu iestāžu un
atbalsta saņēmēju administratīvās spējas, 
kā arī atbilstošo informāciju, kas minēta 
2. punkta b) apakšpunktā saistībā ar 
attiecīgo prioritāro virzienu;

i) tehniskās palīdzības plānoto 
izmantošanu, tostarp darbības, kas 
paredzētas, lai pastiprinātu iestāžu, atbalsta 
saņēmēju, sociālo partneru un nevalstisko 
organizāciju, kā arī citu ieinteresēto 
personu administratīvās spējas, kā arī 
atbilstošo informāciju, kas minēta 
2. punkta b) apakšpunktā saistībā ar 
attiecīgo prioritāro virzienu;

Or. en

Grozījums Nr. 283
Fiorello Provera

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



PE490.976v01-00 126/167 AM\903764LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu, 
ar ko saskaras saņēmēji, un plānotās šā 
sloga samazināšanas darbības, pievienojot 
tām attiecīgos mērķus; 

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu, 
ar ko saskaras saņēmēji, un plānotās šā 
sloga samazināšanas darbības, pievienojot 
tām attiecīgos mērķus;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 285
Niccolò Rinaldi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu, 
ar ko saskaras saņēmēji, un plānotās šā 
sloga samazināšanas darbības, pievienojot 
tām attiecīgos mērķus; 

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 286
Michael Theurer
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu, ar 
ko saskaras saņēmēji, un plānotās šā sloga 
samazināšanas darbības, pievienojot tām 
attiecīgos mērķus;

ii) novērtējumu par administratīvo slogu, ar 
ko saskaras saņēmēji un pārvaldības 
iestādes, un plānotās šā administratīvā 
sloga samazināšanas darbības, pievienojot 
tām attiecīgos mērķus;

Or. de

Grozījums Nr. 287
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu, ar 
ko saskaras saņēmēji, un plānotās šā sloga 
samazināšanas darbības, pievienojot tām 
attiecīgos mērķus;

ii) novērtējumu par administratīvo slogu, ar 
ko saskaras saņēmēji un pārvaldības 
iestādes, un plānotās šā sloga 
samazināšanas darbības, pievienojot tām 
attiecīgos mērķus;

Or. de

Pamatojums

Administratīvā sloga samazināšana būtu izdevīga jo īpaši saņēmējiem un arī pārvaldības 
iestādēm.

Grozījums Nr. 288
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu, 
ar ko saskaras saņēmēji, un plānotās šā 

svītrots
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sloga samazināšanas darbības, pievienojot 
tām attiecīgos mērķus; 

Or. fr

Pamatojums

Administratīvo izmaksu aprēķins plānošanas līmenī radītu ievērojamu administratīvo slogu 
saistībā ar procedūru.

Grozījums Nr. 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) plānoto CEF, ERAF un TEN-T 
programmu un finansējuma izmantošanu 
un apvienošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tabulu, kurā attiecībā uz visu plānošanas 
periodu, sadarbības programmu un katru 
prioritāro virzienu ir norādīta kopējās 
finanšu apropriācijas summa, ko saņem kā 
ERAF atbalstu un valsts līdzfinansējumu. 
Ja valsts līdzfinansējums sastāv no valsts 
un privātā līdzfinansējuma, tad tabulā 
norāda paredzamo sadalījumu starp valsts 
un privātā finansējuma elementiem.
Informācijas nolūkos tabulā norāda 
paredzamo EIB līdzdalību; 

ii) tabulu, kurā attiecībā uz visu plānošanas 
periodu, sadarbības programmu ir norādīta 
kopējās finanšu apropriācijas summa, ko 
saņem kā ERAF atbalstu un valsts 
līdzfinansējumu. Tabulā norāda 
paredzamo sadalījumu starp 
prioritārajiem virzieniem. Ja valsts 
līdzfinansējums sastāv no valsts un privātā 
līdzfinansējuma, tad tabulā norāda 
paredzamo sadalījumu starp valsts un 
privātā finansējuma elementiem.
Informācijas nolūkos tabulā norāda 
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programmā iesaistīto trešo valstu jebkādu 
ieguldījumu un paredzamo EIB līdzdalību; 

Or. fr

Pamatojums

Ir jābūt iespējai darbības programmu pielāgot makroekonomiskām pārmaiņām tā, lai katru 
reizi, pārvietojot līdzekļus starp prioritārajiem virzieniem, nebūtu jāpārskata visa darbības 
programma. Turklāt ir loģiski lūgt trešām valstis piedalīties šajās programmās, lai skaidri 
norādītu uz to finansiālo ieguldījumu un lai zinātu, cik ir pieejamo līdzekļu.

Grozījums Nr. 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) akreditācijas iestādi, pārvaldības iestādi 
un revīzijas iestādi;

i) pārvaldības iestādi un revīzijas iestādi;

Or. es

Grozījums Nr. 292
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) akreditācijas iestādi, pārvaldības iestādi 
un revīzijas iestādi;

i) akreditācijas iestādi, pārvaldības iestādi 
un revīzijas iestādi; ja pārvaldības iestāde 
nav ETSG, revīzijas rezultāti ir jāuzrāda 
saskaņā ar 21. pantu, sniedzot arī 
pamatojuma kopsavilkumu;

Or. de
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Grozījums Nr. 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) akreditācijas iestādi, pārvaldības iestādi
un revīzijas iestādi;

i) akreditācijas iestādi, pārvaldības iestādi,
revīzijas iestādi un — vajadzības 
gadījumā — sertifikācijas iestādi.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar iespējamo elastību sertifikācijas iestādes iecelšanas jomā 
(22. pants). Sertifikācijas iestāde varētu sniegt zināšanas un palīdzēt nodrošināt labu 
pārvaldību. Šis nosacījums ir jāsvītro, ja tas nevienkāršo šo procedūru.

Grozījums Nr. 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) aprakstu par īpašām darbībām, lai 
pasākumu atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursefektivitāti, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos tām, riska novēršanu un riska 
pārvaldību;

i) vajadzības gadījumā — aprakstu par 
īpašām darbībām, lai pasākumu atlasē 
ņemtu vērā vides aizsardzības prasības, 
resursefektivitāti, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos tām, riska 
novēršanu un riska pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) aprakstu par īpašām darbībām, lai 
sadarbības programmas sagatavošanas, 
izstrādes un īstenošanas laikā – un jo īpaši 
saistībā ar piekļuvi finansējumam –
veicinātu iespēju vienlīdzību un novērstu 
jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kuras 
pakļautas šādas diskriminācijas 
apdraudējumam, un jo īpaši prasības par 
pieejamības nodrošināšanu personām ar 
invaliditāti;

ii) vajadzības gadījumā — aprakstu par 
īpašām darbībām, lai sadarbības 
programmas sagatavošanas, izstrādes un 
īstenošanas laikā – un jo īpaši saistībā ar 
piekļuvi finansējumam – veicinātu iespēju 
vienlīdzību un novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kuras 
pakļautas šādas diskriminācijas 
apdraudējumam, un jo īpaši prasības par 
pieejamības nodrošināšanu personām ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) aprakstu par sadarbības programmas 
ieguldījumu sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšanā un – vajadzības gadījumā –
noteikumus, lai nodrošinātu dzimumu 
jautājuma iekļaušanu programmu un 
darbības līmenī.

iii) aprakstu par sadarbības programmas 
ieguldījumu sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšanā un – vajadzības gadījumā –
noteikumus, lai nodrošinātu dzimumu 
jautājuma iekļaušanu programmu un 
darbības līmenī visos posmos, tostarp 
izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un 
novērtēšanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) aprakstu par sadarbības programmas 
ieguldījumu sieviešu un vīriešu līdztiesības 
veicināšanā un – vajadzības gadījumā –
noteikumus, lai nodrošinātu dzimumu 
jautājuma iekļaušanu programmu un 
darbības līmenī.

iii) vajadzības gadījumā — aprakstu par 
sadarbības programmas ieguldījumu 
sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanā 
un – vajadzības gadījumā – noteikumus, lai 
nodrošinātu dzimumu jautājuma iekļaušanu 
programmu un darbības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) aprakstu par pasākumiem pārrobežu 
infrastruktūras uzlabošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis kopā ar sadarbības 
programmas priekšlikumu iesniedz valstu 
līdztiesības atbalsta struktūru atzinumu 
par ii) un iii) apakšpunktā noteiktajiem 
pasākumiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis kopā ar sadarbības 
programmas priekšlikumu iesniedz valstu
līdztiesības atbalsta struktūru atzinumu 
par ii) un iii) apakšpunktā noteiktajiem 
pasākumiem.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Īstenošanas vienkāršošanas jomā šāda prasība ir nesamērīga, ņemot vērā ETS un riskus, kas 
palēnina plānošanu.

Grozījums Nr. 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms sadarbības programmas 
iesniegšanas Komisijai iesaistītās 
dalībvalstis un trešās valstis vai —
vajadzības gadījumā — teritorijas rakstiski 
apstiprina savu piekrišanu sadarbības 
programmas saturam. Šī piekrišana aptver 
arī visu iesaistīto dalībvalstu saistības 
nodrošināt sadarbības programmas 
īstenošanai vajadzīgo līdzfinansējumu.

5. Pirms sadarbības programmas 
iesniegšanas Komisijai iesaistītās 
dalībvalstis un trešās valstis vai —
vajadzības gadījumā — teritorijas rakstiski 
apstiprina savu piekrišanu sadarbības 
programmas saturam. Šī piekrišana aptver 
arī visu iesaistīto dalībvalstu saistības 
nodrošināt sadarbības programmas 
īstenošanai vajadzīgo līdzfinansējumu, 
un — vajadzības gadījumā — trešo valstu 
vai teritoriju saistības sniegt finansiālo 
ieguldījumu.

Or. es
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Grozījums Nr. 302
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms sadarbības programmas 
iesniegšanas Komisijai iesaistītās 
dalībvalstis un trešās valstis vai —
vajadzības gadījumā — teritorijas rakstiski 
apstiprina savu piekrišanu sadarbības 
programmas saturam. Šī piekrišana aptver 
arī visu iesaistīto dalībvalstu saistības 
nodrošināt sadarbības programmas 
īstenošanai vajadzīgo līdzfinansējumu.

5. Pirms sadarbības programmas 
iesniegšanas Komisijai iesaistītās 
dalībvalstis un trešās valstis vai —
vajadzības gadījumā — teritorijas rakstiski 
apstiprina savu piekrišanu sadarbības 
programmas saturam. Šī piekrišana aptver 
arī visu iesaistīto dalībvalstu saistības 
nodrošināt sadarbības programmas 
īstenošanai vajadzīgo līdzfinansējumu, 
un — vajadzības gadījumā — trešo valstu 
vai teritoriju saistības sniegt finansiālo 
ieguldījumu.

Or. es

Pamatojums

EAF finansējumu saņem lielākā daļa tālāko reģionu kaimiņvalstu, un tās nemaksā papildu 
līdzekļus, lai nodrošinātu Eiropas teritoriālo sadarbību. Rezultātā tālākiem reģioniem ir 
jāsadarbojas ar trešām valstīm, neskatoties uz to, ka šī sadarbība ir pilnībā ierobežota, jo 
trešās valstis nesaņem papildu līdzekļus un tām nav pieejami ekonomiskie stimuli. Ir 
nesamērīgi prasīt šīm trešām valstīm apstiprināt piekrišanu, ņemot vērā, ka šis nosacījums vēl 
vairāk sarežģī programmu īstenošanu un pārvaldību.

Grozījums Nr. 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms sadarbības programmas 
iesniegšanas Komisijai iesaistītās 
dalībvalstis un trešās valstis vai –
vajadzības gadījumā – teritorijas rakstiski 
apstiprina savu piekrišanu sadarbības 
programmas saturam. Šī piekrišana aptver 

5. Pirms sadarbības programmas 
iesniegšanas Komisijai iesaistītās 
dalībvalstis un trešās valstis vai teritorijas, 
saņemot uzaicinājumu piedalīties 
sadarbības programmās, rakstiski 
apstiprina savu piekrišanu sadarbības 
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arī visu iesaistīto dalībvalstu saistības 
nodrošināt sadarbības programmas 
īstenošanai vajadzīgo līdzfinansējumu.

programmas saturam. Šī piekrišana aptver 
arī visu iesaistīto dalībvalstu un, ja 
iespējams, trešo valstu vai teritoriju
saistības nodrošināt sadarbības 
programmas īstenošanai vajadzīgo 
līdzfinansējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis izstrādā sadarbības 
programmas atbilstoši Komisijas 
pieņemtajam paraugam.

6. Iesaistītās dalībvalstis un trešās valstis 
vai teritorijas, saņemot uzaicinājumu 
piedalīties sadarbības programmās,
izstrādā sadarbības programmas atbilstoši 
Komisijas pieņemtajam paraugam.
Atkāpjoties no 5. punkta, ja sadarbības 
programmā ir iesaistīti tālākie reģioni un 
trešās valstis, pirms sadarbības 
programmas iesniegšanas Komisijai 
dalībvalsts apspriežas ar attiecīgo trešo 
valsti. Tādā gadījumā piekrišanu 
sadarbības programmas saturam un trešo 
valstu iespējamās atbildes var pievienot to 
apspriežu sanāksmju protokolam, kurās 
piedalījās apstiprinātās trešās valstis vai 
kurās tika pārrunāts reģionālās 
sadarbības iestāžu lēmums.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā tālāko reģionu sadarbības programmu (kur parasti ir pārstāvētas ĀKK valstis) 
sarežģītību un dažādību, ir jāatvieglo nosacījums, kas paredz, ka sadarbības programmu var 
iesniegt tikai tad, kad iesaistītās trešās valstis rakstiski apstiprina savu piekrišanu 
programmas saturam. Šis nosacījums var izraisīt ar teritoriālās sadarbības uzdevumiem 
nesaistītus ģeopolitiskus konfliktus, kas var aizkavēt šo procedūru.
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Grozījums Nr. 305
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kopīgais rīcības plāns, kas minēts 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 93. panta 
1. punktā, tiek īstenots ETSG kā atbalsta 
saņēmējas atbildībā, tad sadarbības 
programmas kopīgā sekretariāta darbinieki 
un ETSG asamblejas locekļi var kļūt par 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 97. panta 
1. punktā minētās vadības komitejas 
locekļiem. ETSG asamblejas locekļi 
neveido vadības komitejas locekļu 
vairākumu.

Ja kopīgais rīcības plāns, kas minēts 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 93. panta 
1. punktā, tiek īstenots ETSG vai citas 
juridiskas personas, kas izveidota 
atbilstoši vienas no iesaistīto valstu tiesību 
aktiem, kā atbalsta saņēmējas atbildībā, tad 
sadarbības programmas kopīgā sekretariāta 
darbinieki un ETSG asamblejas locekļi var 
kļūt par Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
97. panta 1. punktā minētās vadības 
komitejas locekļiem. ETSG asamblejas 
locekļi neveido vadības komitejas locekļu 
vairākumu.

Or. pl

Grozījums Nr. 306
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienu vadītu vietējo attīstību saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 28. pantu 
var īstenot pārrobežu sadarbības 
programmās, ja vietējās attīstības grupu 
veido pārstāvji no vismaz divām valstīm, 
no kurām viena ir dalībvalsts.

Kopienu vadītu vietējo attīstību saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 28. pantu 
var īstenot pārrobežu sadarbības 
programmās, ja vietējās attīstības grupu 
veido vietējie pārstāvji no vismaz divām 
valstīm, no kurām viena ir dalībvalsts.

Or. it

Grozījums Nr. 307
Tomasz Piotr Poręba
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Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sadarbības programmām 
starpniecības iestāde, kas pārvalda un 
īsteno Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
99. panta 3. punktā minētos integrētos 
teritoriālos ieguldījumus, ir ETSG vai cita 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
vienas no iesaistīto valstu tiesību aktiem, 
ar nosacījumu, ka to ir izveidojušas valsts 
sektora iestādes no vismaz divām 
iesaistītajām valstīm.

Attiecībā uz sadarbības programmām 
starpniecības iestāde, kas pārvalda un 
īsteno Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
99. panta 3. punktā minētos integrētos 
teritoriālos ieguldījumus, ir ETSG vai cita 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
vienas no iesaistīto valstu tiesību aktiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 308
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz sadarbības programmām 
starpniecības iestāde, kas pārvalda un 
īsteno Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
99. panta 3. punktā minētos integrētos 
teritoriālos ieguldījumus, ir ETSG vai cita 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
vienas no iesaistīto valstu tiesību aktiem, ar 
nosacījumu, ka to ir izveidojušas valsts 
sektora iestādes no vismaz divām 
iesaistītajām valstīm.

Attiecībā uz sadarbības programmām 
starpniecības iestāde, kas pārvalda un 
īsteno Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
99. panta 3. punktā minētos integrētos 
teritoriālos ieguldījumus, var būt ETSG vai 
cita juridiska persona, kas izveidota 
atbilstoši vienas no iesaistīto valstu tiesību 
aktiem, ar nosacījumu, ka to ir izveidojušas 
valsts sektora iestādes no vismaz divām 
iesaistītajām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Richard Seeber

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

1. Sadarbības programmām atbilstošās 
darbības atlasa uzraudzības komiteja, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
41. pantā.

1. Sadarbības programmām atbilstošās 
darbības atlasa uzraudzības komiteja, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
41. pantā, vai vadības komiteja, kas sniedz 
tai ziņojumus.

Or. de

Pamatojums

Rūpīgi jāapsver iespēja izveidot vadības komiteju, jo tas ir vienīgais veids, kā padarīt 
efektīvāku diskusiju par reģionāliem stratēģiskiem jautājumiem un projektiem.

Grozījums Nr. 310
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu un transnacionālās sadarbības 
ietvaros atlasītās darbības aptver atbalsta 
saņēmējus no vismaz divām iesaistītajām 
valstīm, no kuriem vismaz viens ir no 
dalībvalsts. Darbību var īstenot vienā 
valstī, ja tas nāk par labu programmas 
teritorijai.

Pārrobežu un transnacionālās sadarbības 
ietvaros atlasītās darbības aptver atbalsta 
saņēmējus no vismaz divām iesaistītajām 
valstīm. Darbību var īstenot vienā valstī, ja 
tas nāk par labu programmas teritorijai.

Or. fr

Pamatojums

Ievēlētajām reģionālajām un pašvaldību iestādēm vajadzības gadījumā būtu jāsniedz iespēja 
savstarpēji sadarboties bez dalībvalsts iesaistes.

Grozījums Nr. 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Iepriekš minētos nosacījumus nepiemēro 
nevienas pārrobežu programmas miera 
un saskaņas veicināšanas darbībām 
Ziemeļīrijas un Īrijas pierobežu valstu 
starpā, kā minēts 6. panta otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu un transnacionālās sadarbības 
ietvaros atlasītās darbības aptver atbalsta 
saņēmējus no vismaz divām iesaistītajām 
valstīm, no kuriem vismaz viens ir no 
dalībvalsts. Darbību var īstenot vienā 
valstī, ja tas nāk par labu programmas 
teritorijai.

Pārrobežu un transnacionālās sadarbības 
ietvaros atlasītās darbības un 4. panta 
2. punktā minētais papildu piešķīrums
aptver atbalsta saņēmējus no vismaz divām 
iesaistītajām valstīm, no kuriem vismaz 
viens ir no dalībvalsts. Darbību var īstenot 
vienā valstī, ja tas nāk par labu 
programmas teritorijai.

Or. es

Grozījums Nr. 313
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu un transnacionālās sadarbības 
ietvaros atlasītās darbības aptver atbalsta 
saņēmējus no vismaz divām iesaistītajām 
valstīm, no kuriem vismaz viens ir no 
dalībvalsts. Darbību var īstenot vienā 

Pārrobežu un transnacionālās sadarbības 
ietvaros atlasītās darbības un 4. panta 
2. punktā minētais papildu piešķīrums
aptver atbalsta saņēmējus no vismaz divām 
iesaistītajām valstīm, no kuriem vismaz 
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valstī, ja tas nāk par labu programmas 
teritorijai.

viens ir no dalībvalsts. Darbību var īstenot 
vienā valstī, ja tas nāk par labu 
programmas teritorijai.

Or. es

Pamatojums

Jāsaskaņo tematiskās jomas un nosacījumi dažādu sadarbības jomu piemērošanai. 
Konstatējot, ka papildu ieguldījums radīs starptautiskās sadarbības tematisko koncentrāciju, 
ierosinātajā grozījumā tas nav attiecināts uz prasību saskaņošanu attiecībā uz darbību atlasi.

Grozījums Nr. 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekš minētos nosacījumus nepiemēro 
nevienas pārrobežu programmas miera 
un saskaņas veicināšanas darbībām 
Ziemeļīrijas un Īrijas pierobežu valstu 
starpā, kā minēts 6. panta otrajā daļā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pārrobežu programmas miera un saskaņas veicināšanai reģionā un pozitīvo 
ieguldījumu, ko ES šajā saistībā var sniegt, ir svarīgi ietvert šo norādi gan galvenajā regulas 
tekstā, gan apsvērumā. Pārrobežu programmai miera un saskaņas atbalstam šajā reģionā 
jābūt elastīgai, lai atbalstītu projektus starp dažādām kopienām vienā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 315
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekš minētos nosacījumus nepiemēro 
nevienas pārrobežu programmas miera 
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un saskaņas veicināšanas darbībām 
Ziemeļīrijas un Īrijas pierobežu valstu 
starpā, kā minēts 6. panta otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas attiecas uz starpreģionu 
sadarbību atbilstoši 2. panta 3. punkta a) un 
b) apakšpunktam, aptver atbalsta 
saņēmējus no vismaz trim valstīm, no 
kurām vismaz divas ir dalībvalstis.

Darbības, kas attiecas uz starpreģionu 
sadarbību atbilstoši 2. panta 3. punkta a) un 
b) apakšpunktam, aptver atbalsta 
saņēmējus no vismaz trim valstīm.

Or. fr

Pamatojums

Ievēlētajām reģionālajām un pašvaldību iestādēm vajadzības gadījumā būtu jāsniedz iespēja 
savstarpēji sadarboties bez dalībvalsts iesaistes.

Grozījums Nr. 317
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas attiecas uz starpreģionu 
sadarbību atbilstoši 2. panta 3. punkta a) un 
b) apakšpunktam, aptver atbalsta 
saņēmējus no vismaz trim valstīm, no 
kurām vismaz divas ir dalībvalstis.

Darbības, kas attiecas uz starpreģionu un 
transnacionālo sadarbību atbilstoši 
2. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktam, 
aptver atbalsta saņēmējus no vismaz trim 
valstīm, no kurām vismaz divas ir 
dalībvalstis.

Or. pt



PE490.976v01-00 142/167 AM\903764LV.doc

LV

Grozījums Nr. 318
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 2. punktu, ETSG vai cita 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
vienas no iesaistīto valstu tiesību aktiem, 
var pieteikties darbībai kā vienīgais 
atbalsta saņēmējs ar nosacījumu, ka šo 
juridisko personu ir izveidojušas valsts 
sektora iestādes un struktūras no vismaz 
divām iesaistītajām valstīm (pārrobežu un
transnacionālās sadarbības gadījumā) un 
vismaz no trim iesaistītajām valstīm
(starpreģionu sadarbības gadījumā).

3. Neskarot 2. punktu, ETSG vai cita 
juridiska persona, kas izveidota atbilstoši 
vienas no iesaistīto valstu tiesību aktiem, 
var pieteikties darbībai kā vienīgais 
atbalsta saņēmējs pārrobežu, 
transnacionālās un starpreģionu sadarbības 
gadījumā.

Or. pl

Grozījums Nr. 319
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas darbību
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu, kā arī finansēšanā.

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas vismaz trīs 
šādos katras darbības posmos: izstrādē, 
īstenošanā, nodrošināšanā ar personālu un
finansēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts



AM\903764LV.doc 143/167 PE490.976v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas darbību
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu, kā arī finansēšanā.

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas vismaz 
divos šādos katras darbības posmos:
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu un finansēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas darbību 
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu, kā arī finansēšanā.

4. Atbalsta saņēmēji būtībā sadarbojas 
darbību izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā 
ar personālu un finansēšanā, izņemot 
gadījumus, kad administratīvais slogs ir 
nesamērīgi liels.

Or. de

Pamatojums

Projekta īstenošanā bieži vien ir ļoti sareģīti izpildīt visus četrus kritērijus, pat ja ir izdarīts 
viss iespējamais šajā saistībā. Tāpēc izņēmuma gadījumos jābūt iespējamām atkāpēm.

Grozījums Nr. 322
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas darbību 
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu, kā arī finansēšanā.

4. Attiecīgā gadījumā atbalsta saņēmēji 
sadarbojas darbību izstrādē, īstenošanā, 
nodrošināšanā ar personālu un finansēšanā, 
ja vien nepastāv īpaši iemesli, lai 
sadarbība nenotiktu.
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Or. de

Grozījums Nr. 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas darbību 
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu, kā arī finansēšanā.

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas darbību 
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu un finansēšanā. Attiecībā uz 
programmām, kurās iesaistīti tālākie 
reģioni un trešās valstis, var pārbaudīt 
vismaz divus no minētajiem 
nosacījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz tālāku reģionu un kaimiņos esošo trešo valstu sadarbību ir sarežģīti izpildīt visus 
11. panta 4. punktā minētos kritērijus. Tālākajiem reģioniem arī turpmāk jābūt iespējai, 
atkāpjoties no šā panta, izpildīt tikai divus no četriem kritērijiem.

Grozījums Nr. 324
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas darbību 
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu, kā arī finansēšanā.

4. Atbalsta saņēmēji sadarbojas darbību 
izstrādē, īstenošanā, nodrošināšanā ar 
personālu, kā arī finansēšanā. Attiecībā uz 
programmām, kurās iesaistīti LESD 
349. pantā minētie, var pārbaudīt tikai 
divus no minētajiem četriem 
nosacījumiem.

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā sadarbības starp LESD 349 pantā minētajiem reģioniem un to kaimiņos esošām 
trešām valstīm īpašo kontekstu, ir ļoti sarežģīti izpildīt visus četrus nosacījumus. Tādēļ ir 
ierosināts, ka šie reģioni arī turpmāk pašreizējā plānošanas periodā izpilda tikai divus no 
četriem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārvaldības iestāde līdz 2016. gada 
30. aprīlim un līdz 30. aprīlim katrā 
nākamajā gadā līdz 2022. gadam, to 
ieskaitot, iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [...]/2012 [KNR] 44. panta 1. punktu. 
Ziņojums, ko iesniedz 2016. gadā, aptver 
2014. un 2015. finanšu gadu, kā arī 
laikposmu no izdevumu atbilstības sākuma 
dienas līdz 2013. gada 31. decembrim.

1. Pārvaldības iestāde līdz 2016. gada 
30. jūnijam un līdz 30. jūnijam katrā 
nākamajā gadā līdz 2022. gadam, to 
ieskaitot, iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [...]/2012 [KNR] 44. panta 1. punktu. 
Ziņojums, ko iesniedz 2016. gadā, aptver 
2014. un 2015. finanšu gadu, kā arī 
laikposmu no izdevumu atbilstības sākuma 
dienas līdz 2013. gada 31. decembrim.

Or. fr

Pamatojums

Četru mēnešu termiņš ir pārāk īss salīdzinājumā sešu mēnešu termiņu saskaņā ar pašreizējo 
plānošanas periodu un ņemot vērā administratīvo un finanšu noteikumu pastiprināšanu.

Grozījums Nr. 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) visus datus, ja iespējams, par katru 
dzimumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) panākumiem, kas gūti darbību 
īstenošanā, lai pastiprinātu iestāžu un 
saņēmēju spējas pārvaldīt un izmantot 
ERAF;

b) attiecīgā gadījumā panākumiem, kas 
gūti darbību īstenošanā, lai pastiprinātu 
iestāžu un saņēmēju spējas pārvaldīt un 
izmantot ERAF;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) īpašām darbībām, kas veiktas, lai 
veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un 
nepieļautu diskrimināciju, tostarp 
nodrošinātu pieejamību personām ar 
invaliditāti, un īstenotajiem noteikumiem, 
kuru mērķis ir nodrošināt dzimumu 
jautājuma iekļaušanu darbības programmā 
un pasākumos;

d) attiecīgā gadījumā īpašām darbībām, 
kas veiktas, lai veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un nepieļautu 
diskrimināciju, tostarp nodrošinātu 
pieejamību personām ar invaliditāti, un 
īstenotajiem noteikumiem, kuru mērķis ir 
nodrošināt dzimumu jautājuma iekļaušanu 
darbības programmā un pasākumos;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) īpašām darbībām, kas veiktas, lai 
veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un 
nepieļautu diskrimināciju, tostarp 
nodrošinātu pieejamību personām ar 
invaliditāti, un īstenotajiem noteikumiem, 
kuru mērķis ir nodrošināt dzimumu 
jautājuma iekļaušanu darbības programmā 
un pasākumos;

d) attiecīgā gadījumā īpašām darbībām, 
kas veiktas, lai veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un nepieļautu 
diskrimināciju, tostarp nodrošinātu 
pieejamību personām ar invaliditāti, un 
īstenotajiem noteikumiem, kuru mērķis ir 
nodrošināt dzimumu jautājuma iekļaušanu 
darbības programmā un pasākumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) darbībām, kas veiktas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību;

e) attiecīgā gadījumā darbībām, kas 
veiktas, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas pielikumā izklāstītos kopējos 
rādītājus izmanto vajadzības gadījumā un 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
24. panta 3. punktu. To atskaites vērtības 
nosaka nulles līmenī, un kumulatīvos 
mērķus nosaka 2022. gadam.

Šīs regulas pielikumā izklāstītos kopējos 
rādītāju modeļus izmanto vajadzības 
gadījumā un saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 24. panta 3. punktu. To 
atskaites vērtības nosaka nulles līmenī, un 
kumulatīvos mērķus nosaka 2022. gadam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 332
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas pielikumā izklāstītos kopējos 
rādītājus izmanto vajadzības gadījumā un 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
24. panta 3. punktu. To atskaites vērtības 
nosaka nulles līmenī, un kumulatīvos 
mērķus nosaka 2022. gadam.

Šīs regulas pielikumā izklāstītos kopējos 
rādītāju modeļus izmanto vajadzības 
gadījumā un saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 24. panta 3. punktu. To 
atskaites vērtības nosaka nulles līmenī, un 
kumulatīvos mērķus nosaka 2022. gadam.

Or. fr

Grozījums Nr. 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas pielikumā izklāstītos kopējos 
rādītājus izmanto vajadzības gadījumā un 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
24. panta 3. punktu. To atskaites vērtības 
nosaka nulles līmenī, un kumulatīvos 
mērķus nosaka 2022. gadam.

Šīs regulas pielikumā izklāstītos kopējos 
izlases rādītājus izmanto vajadzības 
gadījumā un saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 24. panta 3. punktu. To 
atskaites vērtības nosaka nulles līmenī, un 
kumulatīvos mērķus nosaka 2022. gadam.

Or. es

Grozījums Nr. 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
16. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas. 
Attiecībā uz programmām, kuru 
īstenošanā rodas īpašas grūtības, 
Komisija, saņemot pamatotu 
pieprasījumu, var atļaut ierobežot 
tehniskajai palīdzībai piešķirto ERAF 
līdzekļu summu līdz 8 % no kopējās 
sadarbības programmām piešķirtās 
summas. Attiecībā uz programmām, 
kurām ERAF budžets ir mazāks par
EUR 50 000 000, par tehniskajai 
palīdzībai piešķiramo summu vienojas 
dalībvalstis, attiecīgās trešās valstis un 
Komisija.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas teritoriālās sadarbības programma izveido sarežģītu un daudzdimensiju sadarbību 
starp dažādu dalībvalstu partneriem. Īstenošanas sarežģījumu gadījumā piešķīrums 
tehniskajai palīdzībai būtu jāpalielina. Turklāt, ja, salīdzinot lielo programmu un mazo 
programmu fiksētajās izmaksas, atšķirība ir maza, minimālās robežvērtības noteikšana 
neatrisinās problēmu, it īpaši tad, ja ETS piešķirto summu palielina līdz 7 %.

Grozījums Nr. 335
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas.

Or. en
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Grozījums Nr. 336
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 200 000.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000, 
izņemot programmas, kuru īstenošanā 
rodas īpašas grūtības vai kuras aptver 
plašu sadarbības jomu, kas ir pamatojums 
lielākam tehniskās palīdzības 
piešķīrumam. Šādi pieprasījumi piemērot 
izņēmumu ir pienācīgi jāpamato.

Or. fr

Pamatojums

Tehniskās palīdzības piešķīruma summa teritoriālās sadarbības programmāsm nevar būt 
vienāda ar summu, ko piešķir reģionālajām programmām. Jāpalielina tehniskās palīdzības 
apjoma procentuālais īpatsvars sadarbībai, ņemot vērā atšķirīgās iesaistītās iestādes 
vairākās dalībvalstīs un pat valstīs, kas nav ES dalībvalstis.
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Grozījums Nr. 338
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000, 
izņemot programmas, kuru īstenošanā 
rodas īpašas grūtības vai kuras aptver 
plašu sadarbības jomu, kas ir pamatojums 
lielākam tehniskās palīdzības 
piešķīrumam. Šādi pieprasījumi piemērot 
izņēmumu ir pienācīgi jāpamato.

Or. fr

Grozījums Nr. 339
László Surján

Regulas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000, 
paredzot iespēju izskatīt atsevišķus 
dalībvalstu norādītus gadījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
16. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000, 
izņemot tālāko reģionu gadījumu, kad 
tehniskai palīdzībai piešķirtās summas 
procentuālo apmēru var palielināt līdz 
10 %.

Or. es

Grozījums Nr. 341
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.
Tālāko reģionu gadījumā šo 
ierobežojumu var palielināt līdz 10 %.

Or. es

Pamatojums

Ģeogrāfiskās situācija dēļ un iekļaujot sadarbību ar trešām valstīm un kaimiņvalstīm, tālāko 
reģionu teritoriālās sadarbības programmu pārvaldība ir izrādījusies ļoti dārga. Turklāt šīm 
programmām ir maza tautsaimnieciskā nozīme. Tādēļ jāpalielina tehniskai palīdzībai 
paredzētā piešķīruma procentuālais īpatsvars.

Grozījums Nr. 342
Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
16. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000, 
izņemot programmas, kuru īstenošanā 
rodas īpašas grūtības vai kuras aptver 
plašu sadarbības jomu, kas ir pamatojums 
lielākam tehniskās palīdzības 
piešķīrumam. Šādi pieprasījumi piemērot 
izņēmumu ir pienācīgi jāpamato.

Or. fr

Grozījums Nr. 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 29. pantu, lai paredzētu 
papildu īpašus noteikumus par izdevumu 
atbilstību saistībā ar sadarbības 
programmām.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 29. pantu, lai paredzētu 
papildu īpašus noteikumus par izdevumu 
atbilstību saistībā ar sadarbības 
programmām. Šajā saistībā Komisija 
izstrādā īpašus nosacījumus noteikumu 
valsts atbalsta jomā piemērošanai 
sadarbības programmu ietvaros.

Or. fr

Pamatojums

Atšķirīgās tiesību aktu valsts atbalsta programmu jomā interpretācijas dēļ privāto dalībnieku 
dalība sadarbības programmās ir sarežģīta. Jābūt iespējai, ka Komisija var noteikt īpašus 
noteikumus attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības programmu šo noteikumu 
piemērošanai.
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Grozījums Nr. 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot atbilstības noteikumus, kas 
paredzēti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 55.–61. pantā, Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF] vai šajā regulā vai 
balstoties uz tām, uzraudzības komiteja 
pieņem atbilstības noteikumus visai 
sadarbības programmai.

2. Neskarot atbilstības noteikumus, kas 
paredzēti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 55.–61. pantā, Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF], šajā regulā vai 
pamatojoties uz tām, uzraudzības komiteja 
pieņem atbilstības noteikumus visai 
sadarbības programmai.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jautājumiem, kurus neaptver atbilstības 
noteikumi, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 55.–61. pantā, 
Regulā (ES) Nr. […]/2012 [ERAF] vai šajā 
regulā vai balstoties uz tām, vai kuru ir 
pieņēmusi uzraudzības komiteja, piemēro 
tās valsts noteikumus, kurā izdevumi tika 
veikti.

3. Jautājumiem, kurus neaptver atbilstības 
noteikumi, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 55.–61. pantā, 
Regulā (ES) Nr. […]/2012 [ERAF] vai šajā 
regulā vai balstoties uz tām, vai kuru ir 
pieņēmusi uzraudzības komiteja, piemēro 
tā saņēmēja dalībvalsts noteikumus, kurš 
radījis izdevumus.

Or. fr

Pamatojums

Atsauce uz valsti, kurā izdevumi tika veikti, ļoti sarežģī darbību un programmu pārvaldību. Ir 
ļoti grūti izsekot izdevumiem pēc valsts, kurā tie veikti, nevis pēc partnera, kurš radījis 
izdevumus, atrašanās vietas.
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Grozījums Nr. 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jautājumiem, kurus neaptver atbilstības 
noteikumi, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 55.–61. pantā, 
Regulā (ES) Nr. […]/2012 [ERAF] vai šajā 
regulā vai balstoties uz tām, vai kuru ir 
pieņēmusi uzraudzības komiteja, piemēro 
tās valsts noteikumus, kurā izdevumi tika 
veikti.

3. Jautājumiem, kurus neaptver atbilstības 
noteikumi, kas paredzēti Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 55.–61. pantā, 
Regulā (ES) Nr. […]/2012 [ERAF], šajā 
regulā vai pamatojoties uz tām, vai kuru ir 
pieņēmusi uzraudzības komiteja, piemēro 
tās valsts noteikumus, kurā izdevumi tika 
veikti.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
18. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas par darbību var 
aprēķināt kā vienotu likmi līdz 15 % no 
tiešajām izmaksām, kas neaptver šīs 
darbības personāla izmaksas.

Personāla izmaksas par darbību var 
aprēķināt kā vienotu likmi līdz 10 % no 
tiešajām izmaksām, kas neaptver šīs 
darbības personāla izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
18. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas par darbību var 
aprēķināt kā vienotu likmi līdz 15 % no 

Personāla izmaksas par darbību var 
aprēķināt kā vienotu likmi līdz 20 % no 
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tiešajām izmaksām, kas neaptver šīs 
darbības personāla izmaksas.

tiešajām izmaksām, kas neaptver šīs 
darbības personāla izmaksas.

Or. pl

Grozījums Nr. 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadarbības programmu darbības, uz 
kurām attiecas 2. un 3. punktā minētās 
atkāpes, veic programmas teritorijas daļā, 
kas aptver Savienības teritoriju
(,,programmas teritorijas Savienības 
daļa”). 

1. Sadarbības programmu darbības, uz 
kurām attiecas 2. punktā minētās atkāpes, 
veic programmas teritorijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Vadošā iestāde pieņem pārrobežu vai 
transnacionālo projektu, ko koordinē 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupa 
(ETSG) ārpus sadarbības teritorijas, ar 
nosacījumu, ka darbība tiek veikta 
programmas teritorijā.

Or. es

Grozījums Nr. 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārvaldības iestāde var atļaut to, ka visa 
darbība vai tās daļa tiek īstenota ārpus 
programmas teritorijas Savienības daļas, ja 
ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

2. Pārvaldības iestāde var atļaut to, ka visa 
darbība vai tās daļa tiek īstenota ārpus 
programmas teritorijas, ja ir izpildīti visi 
turpmāk minētie nosacījumi:

Or. fr

Grozījums Nr. 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopējā summa, kas sadarbības 
programmas ietvaros ir piešķirta 
darbībām ārpus programmas teritorijas 
Savienības daļas, nepārsniedz 20 % no 
ERAF atbalsta programmas līmenī vai 
30 % to sadarbības programmu gadījumā, 
kurās programmas teritorijas Savienības 
daļa ir tālākie reģioni;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vienkāršot ETS īstenošanu. Ārpus programmas radušos izdevumu 
uzraudzība ir dārga, sarežģīta un laikietilpīga. Maz ticams, ka sadarbības programmā 
iesaistītie partneri nolems tērēt ievērojamas naudas summas ārpus programmas teritorijas 
saskaņā ar 19. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

b) kopējā summa, kas sadarbības 
programmas ietvaros ir piešķirta 
darbībām ārpus programmas teritorijas 
Savienības daļas, nepārsniedz 20 % no 
ERAF atbalsta programmas līmenī vai 
30 % to sadarbības programmu gadījumā, 
kurās programmas teritorijas Savienības 
daļa ir tālākie reģioni;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vienkāršot ETS īstenošanu. Ārpus programmas radušos izdevumu 
uzraudzība ir dārga, sarežģīta un laikietilpīga. Maz ticams, ka sadarbības programmā 
iesaistītie partneri nolems tērēt ievērojamas naudas summas ārpus programmas teritorijas 
saskaņā ar 19. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, nozīmē vienu pārvaldības 
iestādi un minētās regulas 113. panta 
4. punkta vajadzībām tās nozīmē vienu 
revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī.

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, ieceļ vienu pārvaldības iestādi 
minētās regulas 113. panta 2. punkta 
nolūkā, sertifikācijas iestādi un minētās 
regulas 113. panta 4. punkta vajadzībām 
tās ieceļ vienu revīzijas iestādi.
Pārvaldības iestāde un revīzijas iestāde 
atrodas tajā pašā dalībvalstī.

Dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, var iecelt vienu pārvaldības 
iestādi, kas darbojas arī kā sertifikācijas 
iestāde. Šādu iecelšanu veic, neskarot 
saistību sadali to dalībvalstu starpā, kas 
piedalās programmā, attiecībā uz 
sadarbības programmā noteikto finanšu 
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korekcijas piemērošanu.

Or. fr

Pamatojums

Teritoriālās sadarbības programmu ietvaros, ja sertifikācijas iestādes ir efektīvas izmantotās 
pieredzes ziņā un pievienojušas vērtību pārvaldītajām programmām (procedūru 
vienkāršošana, kontroles noteikumu saskaņošana, pārkāpumu samazināšana, izmaksu 
pārvaldība), dalībvalstīm jābūt brīvai izvēlei šīs abas funkcijas nošķirt vienu no otras.

Grozījums Nr. 355
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, nozīmē vienu pārvaldības 
iestādi un minētās regulas 113. panta 
4. punkta vajadzībām tās nozīmē vienu 
revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī.

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, ieceļ vienu pārvaldības iestādi 
un minētās regulas 113. panta 4. punkta 
vajadzībām tās ieceļ vienu revīzijas iestādi.
Pārvaldības iestāde un revīzijas iestāde 
atrodas tajā pašā dalībvalstī. Dalībvalsts, 
kas piedalās sadarbības programmā, var 
iecelt vienu pārvaldības iestādi, kas 
darbojas kā sertifikācijas iestāde. Šādu 
iecelšanu veic, neskarot saistību 
sadalījumu programmā iesaistīto 
dalībvalstu starpā attiecībā uz sadarbības 
programmā noteikto finanšu korekcijas 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Manfred Weber

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

1.a Ja ETSG nav izraudzīta pārvaldības 
iestādes funkciju veikšanai, dalībvalstis 
sadarbības programmas izstrādes laikā 
pārbauda, vai ETSG iecelšanas gadījumā 
programmas mērķi tiks īstenoti labāk.

Or. de

Grozījums Nr. 357
Pervenche Berès
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, var izmantot ETSG, lai 
uzticētu grupai atbildību par sadarbības 
programmas vai tās daļas pārvaldību, jo 
īpaši uzticot šai grupai pārvaldības iestādes 
pienākumus.

Dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, var izmantot ETSG, lai 
uzticētu grupai atbildību par sadarbības
programmas vai tās daļas pārvaldību, jo 
īpaši uzticot šai grupai pārvaldības iestādes 
pienākumus. Nodrošina, ka partnerības 
principi tiek ievēroti saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [..KNR]1 5. pantu.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Grozījums Nr. 358
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, var izmantot ETSG, lai 

Dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, var izmantot ETSG vai citu 
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uzticētu grupai atbildību par sadarbības 
programmas vai tās daļas pārvaldību, jo 
īpaši uzticot šai grupai pārvaldības iestādes 
pienākumus.

juridisku personu, kas izveidota atbilstoši 
vienas no iesaistīto valstu tiesību aktiem, 
lai uzticētu grupai atbildību par sadarbības 
programmas vai tās daļas pārvaldību, jo 
īpaši uzticot šai grupai pārvaldības iestādes 
pienākumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde pilda pārvaldības iestādes un 
sertifikācijas iestādes funkcijas, kas 
noteiktas Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 114. un 115. pantā.

1. Sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde pilda pārvaldības iestādes funkcijas, 
kas noteiktas Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 114. pantā.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots ar 20. pantu.

Grozījums Nr. 360
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārvaldības iestāde nevar veikt 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. panta 4. punkta a) apakšpunktam 
atbilstošās pārbaudes visā programmas 
teritorijā, tad katra dalībvalsts vai trešā 
valsts nozīmē struktūru vai personu, kura 
atbild par to, ka savā teritorijā tiek veiktas 

Ja pārvaldības iestāde nevar veikt 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. panta 4. punkta a) apakšpunktam 
atbilstošās pārbaudes visā programmas 
teritorijā, tad katra dalībvalsts vai trešā 
valsts, vienojoties ar ievēlētajām 
reģionālajām vai pašvaldību iestādēm,
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šādas saņēmēju pārbaudes (,,kontrolieri”). ieceļ struktūru vai personu, kura atbild par 
to, ka savā teritorijā tiek veiktas šādas 
saņēmēju pārbaudes (,,kontrolieri”).

Or. fr

Grozījums Nr. 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iespējams, minētie kontrolieri ir tās 
pašas struktūras, kas atbild par šādu 
pārbaužu veikšanu attiecībā uz darbības 
programmām atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un 
nodarbinātībai” vai – trešo valstu 
gadījumā – par līdzvērtīgu pārbaužu 
veikšanu Savienības ārējās politikas 
instrumentu ietvaros.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos atbilstības noteikumus attiecībā uz ETS, nav noteikti jāieceļ vieni un tie 
paši kontrolieri ETS programmām un programmām ,,Ieguldījumi izaugsmei un 
nodarbinātībai”.

Grozījums Nr. 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Sertifikācijas iestādes funkcijas

Sadarbības programmas sertifikācijas 
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iestāde pilda Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 115. pantā noteiktās funkcijas. 
Ieceļot pārvaldības iestādi, tā pilda 
funkcijas, kas noteiktas minētās regulas 
114. un 115. pantā.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots ar 20. pantu.

Grozījums Nr. 363
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots
Akreditācija
Pārvaldības iestādi akreditē tās dalībvalsts 
akreditācijas struktūra, kurā atrodas 
pārvaldības iestāde.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz terotoriālo sadarbību ir ierosināts svītrot akreditāciju, jo mēs to vēlamies svītrot 
arī galvenajā regulas tekstā. Patiesībā šāda akreditācija ievērojami palēninātu un sarežģītu 
procedūru.

Grozījums Nr. 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

2. Pārvaldības iestāde nodrošina, ka visas 
pārkāpuma rezultātā samaksātās summas 
tiek atgūtas no galvenā vai vienīgā
saņēmēja. Saņēmēji atmaksā galvenajam 
saņēmējam visas nepamatoti samaksātās 
summas.

2. Pārvaldības iestāde nodrošina, ka visas 
pārkāpuma rezultātā samaksātās summas 
tiek atgūtas no galīgā saņēmēja. Galīgie 
saņēmēji atmaksā pārvaldības iestādei
visas nepamatoti samaksātās summas.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja galvenais saņēmējs nespēj 
nodrošināt līdzekļu atmaksu no pārējiem 
saņēmējiem vai ja pārvaldības iestāde 
nespēj nodrošināt līdzekļu atmaksu no 
galvenā vai vienīgā saņēmēja, tad 
dalībvalsts vai trešā valsts, kuras teritorijā 
atrodas vai – ETSG gadījumā – ir reģistrēts 
attiecīgais saņēmējs, atlīdzina pārvaldības 
iestādei summu, kas tika nepamatoti 
samaksāta šim saņēmējam. Pārvaldības 
iestāde atbild par attiecīgo summu 
atlīdzināšanu Savienības vispārējam 
budžetam atbilstoši sadarbības programmā 
noteiktajai saistību sadalīšanai iesaistīto 
dalībvalstu vidū.

3. Ja pārvaldības iestāde nespēj nodrošināt 
līdzekļu atmaksu no galīgā saņēmēja, tad 
dalībvalsts vai trešā valsts, kuras teritorijā 
atrodas vai – ETSG gadījumā – ir reģistrēts 
attiecīgais saņēmējs, atlīdzina pārvaldības 
iestādei summu, kas tika nepamatoti 
samaksāta šim saņēmējam. Pārvaldības 
iestāde atbild par attiecīgo summu 
atlīdzināšanu Savienības vispārējam 
budžetam atbilstoši sadarbības programmā 
noteiktajai saistību sadalīšanai iesaistīto 
dalībvalstu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
28. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sīki noteikumi par finanšu pārvaldību, kā 
arī plānošanu, uzraudzību, izvērtēšanu un 
kontroli saistībā ar trešo valstu līdzdalību 
transnacionālās un starpreģionu sadarbības 
programmās, kas minētas 3. panta 
4. punkta otrajā daļā un 5. punktā, ir 
paredzēti attiecīgajā sadarbības programmā 
un/vai attiecīgajā finansēšanas nolīgumā 
starp Komisiju, katru no iesaistītajām 
trešām valstīm un – vajadzības gadījumā –
dalībvalsti, kurā atrodas attiecīgās 
sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde.

Sīki noteikumi par finanšu pārvaldību, kā 
arī plānošanu, uzraudzību, izvērtēšanu un 
kontroli saistībā ar trešo valstu līdzdalību 
pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu 
sadarbības programmās, kas minētas 
3. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. punktā, 
ir paredzēti attiecīgajā sadarbības 
programmā un/vai attiecīgajā finansēšanas 
nolīgumā starp Komisiju, katru no 
iesaistītajām trešām valstīm un –
vajadzības gadījumā – dalībvalsti, kurā 
atrodas attiecīgās sadarbības programmas 
pārvaldības iestāde.

Or. fr

Pamatojums

Nav a apriori iemeslu neņemt vērā pārrobežu programmas, kurās iesaistīti tālāki reģioni un 
trešās valstis.

Grozījums Nr. 367
Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisiju pilnvaro pieņemt 17. panta 
1. punktā minētos deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

2. Komisiju pilnvaro pieņemt 17. panta 
1. punktā minētos deleģētos aktus 3 gadu 
laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Riikka Manner
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Regulas priekšlikums
1. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
1. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikumā ietvertās tabulas sadaļai 
“Transports” pievieno šādus noteikumus:

Jūras ceļi tonnas-km
Preču pārvadājumu pa jūru pieaugums

Or. fr

Grozījums Nr. 370
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
Pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 
kopējie rādītāji (saskaņā ar 15. pantu)

svītrots

Or. en
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