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Grozījums Nr. 444
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

VSS fondu finansētās darbības atbilst 
piemērojamiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem. Attiecīgi, grozot spēkā 
esošos Eiropas Savienības tiesību aktus, 
ņem vērā arī VSS fondu darbības jomu un 
sarežģītību.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka gaidāma ES noteikumu par valsts atbalstu laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam pārskatīšana un ka minētie noteikumi ir tiesiskais pamats lielai daļai darbību un 
projektu ES reģionālās politikas 2014.–2020. gadam ietvaros, ir jānodrošina saderība starp 
ES politiku valsts atbalsta jomā un ES kohēzijas politikas stratēģisko virzienu. Eiropas un 
valsts līmeņa vispārējo tiesību normu izmaiņas nevar būt pretrunā ES kohēzijas politikas 
2014.–2020. gadam mērķiem un programmām.

Grozījums Nr. 445
László Surján, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vīriešu un sieviešu līdztiesības samērs un 
nediskriminācija

Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas 
sekmēšana

Or. en

Grozījums Nr. 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
visos VSS fondu sagatavošanas, 
plānošanas un īstenošanas posmos, kā arī 
uzraudzībā un novērtēšanā tiktu veicināta 
vīriešu un sieviešu līdztiesība un saskaņota
dzimumu līdztiesības principa integrēšana.

Dalībvalstis nodrošina sieviešu un vīriešu 
līdzsvarotu līdzdalību arī darbības 
programmu pārvaldībā un īstenošanā 
vietējā, reģionālā un valsts līmenī un ziņo 
par progresu šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 448
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 449
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
programmu sagatavošanā un īstenošanā, kā 
arī uzraudzībā un novērtēšanā tiktu 
veicināta vīriešu un sieviešu efektīva un 
patiesa līdztiesība un tiktu nodrošināta
dzimumu līdztiesības principa integrēšana.

Or. es

Pamatojums

Programmu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī uzraudzībā un novērtēšanā būtu jānodrošina 
dzimumu līdztiesības principa integrēšana.

Grozījums Nr. 450
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 



PE491.052v01-00 6/160 AM\903901LV.doc

LV

tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu līdztiesības 
principa integrēšana.

tiktu ņemta vērā vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu līdztiesības 
principa integrēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, seksuālās 
orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ, 
pievēršot īpašu uzmanību tām personām, 
kuras saskaras ar daudzkārtēju 
diskrimināciju. Iespēju pieejamība 
personām ar invaliditāti ir viens no 
kritērijiem, kas jāievēro, nosakot fondu 
līdzfinansētās darbības, un šo aspektu 
ņem vērā visos īstenošanas posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu dzīves ciklā
novērstu jebkādu diskrimināciju dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai 
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izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu 7. pantā paredzēto principu īstenošanu, visos fondu īstenošanas posmos, 
tostarp visu darbības programmu uzraudzībā un novērtēšanā, jāievēro diskriminācijas 
novēršanas un vienlīdzīgu iespēju princips, kā arī princips, kas paredz nodrošināt iespēju 
pieejamību personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 453
María Irigoyen Pérez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā, kā arī uzraudzībā un 
novērtēšanā izskaustu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Or. es

Pamatojums

Programmu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī uzraudzībā un novērtēšanā būtu jāizskauž 
jebkāda diskriminācija.

Grozījums Nr. 454
László Surján

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā veicinātu vienlīdzīgas 
iespējas visiem un lai novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ, kā arī lai mazinātu 
segregāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai fondu plānošanā un 
īstenošanā, kā arī uzraudzībā un 
novērtēšanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 456
Tamás Deutsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
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un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ. It īpaši programmu 
sagatavošanā, plānošanā un īstenošanā 
attiecīgā gadījumā ņem vērā iespēju 
pieejamību personām ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot fondu līdzfinansētās darbības, kā 
arī fondu plānošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā it īpaši būtu 
jāņem vērā iespēju pieejamība personām 
ar invaliditāti.

Or. es

Grozījums Nr. 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

It īpaši nosakot fondu līdzfinansētās 
darbības, viens no kritērijiem ir iespēju 
pieejamība personām ar invaliditāti, un to 
ņem vērā fondu plānošanā un īstenošanā, 
kā arī uzraudzībā un novērtēšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 7. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fondu plānošanā un īstenošanā, kā arī 
uzraudzībā un novērtēšanā ņem vērā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

VSS fondu mērķus tiecas sasniegt,
pamatojoties uz un pastāvīgi ņemot vērā 
ilgtspējīgu attīstību un Savienībā sekmējot 
mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vidi
un ar cieņu izturēties pret to saskaņā ar 
Līguma 11. pantu, un ņemot vērā principu 
„piesārņotājs maksā”.

Or. fr

Grozījums Nr. 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VSS fondu mērķus tiecas sasniegt, ņemot 
vērā ilgtspējīgu attīstību un Savienībā 

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

Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu 
„piesārņotājs maksā” un nākotnē 
samazinot ārējās izmaksas, ko sedz 
Eiropas sabiedrība.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 8. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija, pamatojoties uz 
spēkā esošajiem vides tiesību aktiem,
nodrošina, lai partnerības līgumu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība, 
klimata pārmaiņu seku mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, uz 
ekosistēmu balstīta izturība pret 
katastrofām un riska novēršana un 
pārvaldība un lai minētie principi tiktu 
noteikti par programmu mērķiem. 
Dalībvalstis sniedz informāciju par atbalstu 
klimata pārmaiņu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanā, 
izmantojot Komisijas pieņemto 
metodoloģiju. Minēto metodoloģiju 
Komisija pieņem, izmantojot īstenošanas 
aktu. Īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
143. panta 3. punktā. Tiek nodrošināta arī 
nodarbinātības saglabāšanas un jaunu 
darba vietu radīšanas ilgtspējība.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, izturība pret katastrofām un 
riska novēršana un pārvaldība. Dalībvalstis 

Dalībvalstis un Komisija, pamatojoties uz 
spēkā esošajiem vides tiesību aktiem,
nodrošina, lai partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 
tiktu veicināta vides aizsardzības prasību 
ievērošana, resursu efektivitāte, 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
aizsardzība, klimata pārmaiņu seku 
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sniedz informāciju par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā, izmantojot 
Komisijas pieņemto metodoloģiju. Minēto 
metodoloģiju Komisija pieņem, izmantojot 
īstenošanas aktu. Īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 143. panta 3. punktā.

mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, uz ekosistēmu balstīta izturība 
pret katastrofām un riska novēršana un 
pārvaldība. Dalībvalstis sniedz informāciju 
par atbalstu klimata pārmaiņu un 
bioloģiskās daudzveidības mērķu 
sasniegšanā, izmantojot Komisijas 
pieņemto metodoloģiju. Minēto 
metodoloģiju Komisija pieņem, izmantojot 
īstenošanas aktu. Īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 143. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības darbības pamatprincips ir ilgtspējīga attīstība, nodrošinot līdzsvarotu 
ekonomikas un sociālo attīstību un nekaitējot dabas resursiem un videi, un tas jāīsteno visās 
politikas jomās un programmās.

Grozījums Nr. 465
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, izturība pret katastrofām un 
riska novēršana un pārvaldība. Dalībvalstis 
sniedz informāciju par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. daļa – 8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Makroreģionālās un jūras baseinu 

stratēģijas
VSS fondi atbalsta makroreģionālās un 
jūras baseinu stratēģijas, kuru īstenošanā 
piedalās dalībvalstis un reģioni. Lai 
nodrošinātu, ka šādām stratēģijām tiek 
atvēlēts pietiekams fondu finansējums, 
Komisija un attiecīgās dalībvalstis vienotā 
stratēģiskā satvara, partnerības līgumu un 
darbības programmu līmenī nodrošina 
fondu darbības un stratēģiju 
saskaņošanu.

Or. en

Pamatojums

Fondi būtu cieši jākoordinē ar makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, lai 
nodrošinātu šīm stratēģijām pietiekamus fondu piešķīrumus.

Grozījums Nr. 467
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei,
katrs VSS fonds atbalsta šādus tematiskos 
mērķus:

Katrs VSS fonds atbilstīgi Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas
izaugsmes stratēģijas uzdevumam panākt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kā noteikts LESD 177. pantā, 
atbalsta šādus Savienības stratēģijas 
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tematiskos mērķus:

Or. ro

Grozījums Nr. 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei,
katrs VSS fonds atbalsta šādus tematiskos 
mērķus:

Katrs VSS fonds atbilstīgi uzdevumam 
panākt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kā noteikts LESD 177. pantā, 
atbalsta šādus Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
stratēģijas tematiskos mērķus:

Or. en

Grozījums Nr. 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, katrs 
VSS fonds atbalsta šādus tematiskos 
mērķus atbilstīgi to galvenajām darbībām:

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, katrs 
VSS fonds atbalsta apstiprināto 
makroreģionālo stratēģiju mērķus un
šādus tematiskos mērķus atbilstīgi to 
galvenajām darbībām:

Or. sk

Pamatojums

Ar grozījumu tiek nodrošināta atbilstība apstiprināto makroreģionālo stratēģiju mērķiem un 
tematiskajiem mērķiem.
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Grozījums Nr. 470
Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 
attīstību un inovāciju;

1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 
attīstību un inovāciju, kā arī tehnoloģiju 
nodošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 471
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju
attīstību un inovāciju;

1) nostiprināt pētniecību, attīstību un 
inovāciju;

Or. pt

Pamatojums

Visām attīstības darbībām jābūt piemērotām finansējuma saņemšanai, tostarp jaunu produktu 
un jaunu ražošanas procesu attīstībai; finansējuma piešķiršanu nevajadzētu ierobežot, 
paredzot to tikai tehnoloģiju attīstībai. Daudzi uzņēmumi paši izstrādā produktus, izmantojot 
nevis tehnoloģiskos paņēmienus, bet gan testēšanu nozares mērogā. Jānodrošina iespēja 
finansēt šādus ieguldījumus. Tāpēc mērķis ir atbalstīt uzņēmumus konkurētspējas 
uzlabošanai.

Grozījums Nr. 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) saglabāt Savienības kultūras un 
radošo mantojumu un veicināt tā 
attīstību;

Or. it

Pamatojums

Komisijas priekšlikumam būtu jāveicina kultūras attīstība Eiropas Savienībā plašākajā 
nozīmē, nodrošinot, ka teritoriju attīstību sekmē arī kultūras mantojuma aizsardzība un 
popularizēšana un atbalsts eksperimentēšanai un radošumam.

Grozījums Nr. 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) uzlabot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un 
kvalitāti;

2) uzlabot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu, 
pieejamību cenas ziņā un kvalitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 474
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3) uzlabot vidējo un mazo uzņēmumu,
mikrouzņēmumu, tostarp sociālās 
ekonomikas uzņēmumu, un 
pašnodarbināto, kā arī lauksaimniecības 
nozares (attiecībā uz ELFLA) un 
zivsaimniecības un akvakultūras nozares 
(attiecībā uz EJZF) konkurētspēju;
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Or. en

Grozījums Nr. 475
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Atbalsts ir jāparedz arī lielākiem uzņēmumiem, jo arī tie nodrošina darba vietas un izaugsmi, 
un nav pieļaujams, ka atbalsts šiem uzņēmumiem tiek pārtraukts vai būtiski samazināts 
salīdzinājumā ar pašreizējo periodu.

Grozījums Nr. 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās 
nozarēs;

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās 
nozarēs un veicināt ilgtspējīgu transportu;

Or. en

Pamatojums

Transporta nozare, it īpaši pilsētas teritorijās, ir viena no galvenajām nozarēm, kas var 
veicināt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un tāpēc tā būtu 
jāiekļauj 4. tematiskajā mērķī.

Grozījums Nr. 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās 
nozarēs;

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni un ņemt 
vērā vides aspektu visās nozarēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās 
nozarēs;

4) atbalstīt pāreju uz klimatu saudzējošu 
energotaupības ekonomiku visās nozarēs, 
it īpaši pilsētu attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 481
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās 
nozarēs;

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu 
emisiju līmeni visās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5) ieguldīt tādās jomās kā pielāgošanās 
klimata pārmaiņām, riska un dabas 
katastrofu novēršana un pārvaldība;

Or. fr

Grozījums Nr. 483
Catherine Bearder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību, 
vienlaikus nodrošinot bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5) veicināt uz ekosistēmu balstītu
pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska 
novēršanu un pārvaldību;

Or. en
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Grozījums Nr. 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
efektivitāti;

6) saglabāt, cienīt un aizsargāt vidi, 
bioloģisko daudzveidību, ekosistēmas un 
kultūras mantojumu un veicināt resursu 
efektivitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
efektivitāti;

6) saglabāt un aizsargāt vidi, kultūras un
radošo mantojumu un veicināt resursu 
efektivitāti;

Or. it

Pamatojums

Kā viens no tematiskajiem mērķiem ir jānosaka kultūras un radošā mantojuma aizsardzība un 
saglabāšana.

Grozījums Nr. 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 6) aizsargāt vidi, bioloģisko daudzveidību 
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efektivitāti; un ekosistēmas un veicināt resursu 
efektivitāti un kultūras resursu vairošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
efektivitāti;

6) aizsargāt vidi un kultūras mantojumu 
un veicināt resursu efektivitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 489
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
efektivitāti;

6) aizsargāt un uzlabot vidi un kultūras 
mantojumu un veicināt resursu 
efektivitāti;

Or. it

Grozījums Nr. 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) veicināt ilgtspējīgu transportu un
novērst trūkumus galvenajās tīkla 

7) novērst trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās;
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infrastruktūrās;

Or. en

Pamatojums

Transporta nozare, it īpaši pilsētas teritorijās, ir viena no galvenajām nozarēm, kas var 
veicināt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un tāpēc tā būtu 
jāiekļauj 4. tematiskajā mērķī.

Grozījums Nr. 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7) veicināt ilgtspējīgu transportu, attīstīt 
sabiedrisko transportu, kas ir videi 
draudzīgs vai rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un novērst trūkumus 
galvenajās tīkla infrastruktūrās;

Or. fr

Grozījums Nr. 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7) veicināt ilgtspējīgu vairākveidu 
transportu un mobilitāti, liekot uzsvaru uz 
esošās infrastruktūras uzlabošanu,
novērst ar dzelzceļu saistītos trūkumus 
galvenajās tīkla infrastruktūrās un izveidot 
trūkstošos pārrobežu posmus;

Or. en
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Grozījums Nr. 493
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

8) veicināt nodarbinātību, atbalstīt MVU, 
radot jaunas ilgtspējīgas un pienācīgas 
kvalitātes darba vietas, un atbalstīt
darbaspēka mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

8) veicināt nodarbinātību un izglītošanos
un atbalstīt darbaspēka starpnozaru vai 
ģeogrāfisko mobilitāti darba tirgus 
sektoros vai segmentos, kuros tā 
nepieciešama;

Or. fr

Grozījums Nr. 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

8) veicināt kvalitatīvu nodarbinātību un 
atbalstīt darbaspēka mobilitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 496
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

8) veicināt nodarbinātību un jaunu 
uzņēmumu veidošanu un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 497
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
uzņēmējdarbību un darbaspēka mobilitāti;

Or. pt

Pamatojums

Uzņēmējdarbība ir viens no jaunajiem risinājumiem augsto bezdarba rādītāju pazemināšanai 
ES līmenī. Jāņem vērā, ka jauno struktūrfondu darbībā uzņēmējdarbība tiks uzskatīta par 
stratēģiski nozīmīgu darbību ES nākotnei. Turklāt struktūrfondu uzdevums ir veicināt uz 
universitāšu bāzes veidotu uzņēmumu un augsti kvalificētu jaunu uzņēmumu izveidi.

Grozījums Nr. 498
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

9) veicināt sociālo iekļaušanu, apkarot 
nabadzību un cīnīties pret diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot
nabadzību;

9) veicināt sociālo iekļaušanu, ieguldīt 
sociālajā ekonomikā, strādāt, lai izskaustu
nabadzību un censties panākt visiem 
pieejamu veselības aprūpi;

Or. fr

Grozījums Nr. 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību un diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

9) veicināt sociālo iekļaušanu, apkarot 
nabadzību un cīnīties pret diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 502
Mojca Kleva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

9) veicināt sociālo iekļaušanu, dzimumu 
vienlīdzības un pieejamības 
nodrošināšanu un apkarot nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 503
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

10) ieguldīt izglītībā, profesionālajā 
izglītībā, prasmēs, sākotnējā apmācībā un
tālākizglītībā, kā arī mūžizglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un
mūžizglītībā;

10) ieguldīt izglītībā, prasmēs, mūžizglītībā 
un kultūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

10) ieguldīt izglītībā, pieaugušo izglītībā, 
prasmēs un mūžizglītībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

10) ieguldīt izglītībā, prasmēs, mācībās un 
mūžizglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 507
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 11. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi, lai nodrošinātu 
līdzsvarotu teritoriālo attīstību saskaņā ar 
Eiropas Savienības teritoriālās attīstības 
programmas 2020. gadam ieteikumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi, kā arī pastāvīgās 
sistēmas, lai nodrošinātu reģionālo 
nepārtrauktību izolētākajos reģionos.

Or. fr

Grozījums Nr. 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu un iesaistošu valsts pārvaldi un 
veicināt sociālo partneru, nevalstisko 
organizāciju, reģionālo un vietējo iestāžu 
un citu ieinteresēto personu, it īpaši 
Regulas (ES) Nr. [...] (Kopīgo noteikumu 
regula) 5. pantā noteikto partneru, spēju 
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veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot institucionālās spējas un valsts 
pārvaldes un citu procesu dalībnieku 
efektivitāti.

Or. es

Pamatojums

Finansiālais atbalsts ne tikai valsts iestāžu un valsts pārvaldes iestāžu, bet visu partneru 
spēju uzlabošanai nodrošinās ierosinātās regulas 5. panta īstenošanu, kā arī partneru 
efektīvu līdzdalību un tādējādi sekmēs finansējuma optimālu izmantošanu.

Grozījums Nr. 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot institucionālās spējas un 
partneru spējas un efektīvu valsts 
pārvaldi.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Giommaria Uggias
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi; visos pārvaldes 
līmeņos nodrošināt teritoriālās attīstības 
stratēģisko virzību saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”, īstenojot Savienības 
teritoriālās attīstības programmu.

Or. it

Grozījums Nr. 513
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi un visos pārvaldes
līmeņos nodrošināt teritoriālās attīstības 
stratēģisko virzību saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”, īstenojot Eiropas 
Savienības teritoriālās attīstības 
programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 1. daļa – 11. punkts – i apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicināt sociālās ekonomikas izaugsmi;

Or. en



AM\903901LV.doc 33/160 PE491.052v01-00

LV

Grozījums Nr. 515
László Surján

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) mazināt reģionu attīstības atšķirības, 
kas ir iemesls nabadzības un sociālo 
apstākļu izraisītai vai etniskai spriedzei;

Or. en

Grozījums Nr. 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) veicināt tūrisma nozares attīstību 
visās tās izpausmēs;

Or. it

Grozījums Nr. 517
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, kas 
īpaši attiecas uz katru VSS fondu, un 
izklāsta īpašajos fondu noteikumos.

Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, kas 
īpaši attiecas uz katru VSS fondu, un 
izklāsta īpašajos fondu noteikumos.
Ieguldījumu prioritātes būtu jānosaka kā 
apakšmērķi, ar ko precizē prioritārās 
jomas, kurās jāpanāk attīstība, bet kuras 
nodrošina pietiekamu rīcības brīvību, lai 
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īstenotu pasākumus, kas atbilst dažādu 
teritoriju veidu reālajām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 9. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, kas 
īpaši attiecas uz katru VSS fondu, un 
izklāsta īpašajos fondu noteikumos.

Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, kas 
īpaši attiecas uz katru fondu, ko regulē 
Kopīgo noteikumu regula (KNR), un 
izklāsta īpašajos fondu noteikumos, 
nodrošinot, ka visu tematisko mērķu 
darbībās un visos programmu 
sagatavošanas, plānošanas un 
īstenošanas posmos, kā arī uzraudzībā un 
novērtēšanā tiktu integrēts dzimumu 
līdztiesības un sieviešu un vīriešu 
vienlīdzības princips.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai veicinātu uz sabiedrību vērstu,
saskaņotu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
Savienības attīstību un lai panāktu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, vienots stratēģiskais satvars 
koordinē un saskaņo ieguldījumu 
prioritātes ar 9. pantā izklāstītajiem 
tematiskajiem mērķiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars pārvērš Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei mērķus VSS fondu 
neizsmeļošā ieteicamo darbību 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

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

a) attiecībā uz katru tematisko mērķi —
VSS fondu neizsmeļošu ieteicamo darbību 
programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenās teritoriālās problēmas pilsētu, 
lauku, piekrastes un zvejas reģioniem, kā 
arī Līguma 174. un 349. pantā minētajiem 
reģioniem ar īpašām teritoriālām 
iezīmēm, kuras jārisina VSS fondiem;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenās teritoriālās problēmas pilsētu, 
lauku, piekrastes un zvejas reģioniem, kā 
arī Līguma 174. un 349. pantā minētajiem 
reģioniem ar īpašām teritoriālām iezīmēm, 
kuras jārisina VSS fondiem;

b) galvenās teritoriālās problēmas pilsētu, 
piepilsētu, lauku, piekrastes un zvejas 
reģioniem, kā arī Līguma 174. un 
349. pantā minētajiem reģioniem ar īpašām 
teritoriālām iezīmēm, kuras jārisina 
fondiem, uz kuriem attiecas KNR;

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Parlaments 2011. gada 5. jūlija rezolūcijā par Komisijas 5. kohēzijas ziņojumu un 
kohēzijas politikas stratēģiju laikposmam pēc 2013. gada uzsvēra, ka lielākiem pilsētu 
centriem ir īpašas problēmas to sociālo, ekonomisko un vides uzdevumu sarežģītības dēļ, un 
šai sakarā atzina, ka lauku un piepilsētu reģioniem ir endogēns potenciāls, kas sniedz 
attīstības iespējas ne tikai ap aglomerācijām un lielām pilsētām.

Grozījums Nr. 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenās teritoriālās problēmas pilsētu, 
lauku, piekrastes un zvejas reģioniem, kā 
arī Līguma 174. un 349. pantā minētajiem 
reģioniem ar īpašām teritoriālām iezīmēm, 
kuras jārisina VSS fondiem;

b) galvenās teritoriālās, ekonomiskās, 
sociālās un ekoloģiskās problēmas pilsētu, 
lauku, piekrastes un zvejas reģioniem, kā 
arī Līguma 174. un 349. pantā minētajiem 
reģioniem ar īpašām teritoriālām iezīmēm, 
kuras jārisina VSS fondiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenās teritoriālās problēmas pilsētu, 
lauku, piekrastes un zvejas reģioniem, kā 
arī Līguma 174. un 349. pantā minētajiem 
reģioniem ar īpašām teritoriālām iezīmēm, 
kuras jārisina VSS fondiem;

b) galvenās teritoriālās problēmas pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas un vēsturiskajiem 
reģioniem, kā arī kultūras mantojuma 
ziņā nozīmīgiem reģioniem, kā arī Līguma 
174. un 349. pantā minētajiem reģioniem 
ar īpašām teritoriālām iezīmēm, kuras 
jārisina VSS fondiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 527
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenās teritoriālās problēmas pilsētu, 
lauku, piekrastes un zvejas reģioniem, kā 
arī Līguma 174. un 349. pantā minētajiem 
reģioniem ar īpašām teritoriālām iezīmēm, 
kuras jārisina VSS fondiem;

b) galvenās teritoriālās problēmas pilsētu, 
lauku, piekrastes, kalnu un zvejas 
reģioniem, kā arī Līguma 174. un 
349. pantā minētajiem reģioniem ar īpašām 
teritoriālām iezīmēm, kuras jārisina VSS 
fondiem;

Or. de

Pamatojums

Kalnu reģionos ģeogrāfisko un dabas apstākļu dēļ ir īpašas problēmas. Šajos reģionos 
jārisina daudz un dažādas problēmas, piemēram, emigrācijas un ekonomikas problēmas. 
Tāpēc vēlams šos reģionus minēt atsevišķi.

Grozījums Nr. 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

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

d) prioritārās jomas katra VSS fonda 
sadarbības pasākumiem, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā makroreģionālās stratēģijas, 
reģionālās integrācijas stratēģijas 
reģioniem, uz kuriem attiecas LESD 
349. pants, un jūras baseinu stratēģijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 531
Peter Simon

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) prioritārās jomas katra fonda, uz ko
attiecas KNR, sadarbības pasākumiem, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā 
makroreģionālās un jūras baseinu 
stratēģijas, kuru īstenošanā piedalās 
dalībvalstis un reģioni;

Or. de
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Pamatojums

Būtu jāņem vērā tas, ka arvien lielāka nozīme ir metropoļu reģioniem kā reģionālās attīstības 
un teritoriālās sadarbības formai pāri pilsētu, reģionu un valstu robežām.

Grozījums Nr. 532
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
valsts reformu programmām un citām 
attiecīgajām stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
valsts reformu programmām.

Or. es

Grozījums Nr. 536
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 11. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
katrai valstij īpašiem ieteikumiem saskaņā 

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

ar Līguma 121. panta 2. punktu un 
attiecīgajiem Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu, tostarp lai nodrošinātu, ka 
turpmāk, pieņemot darbiniekus vadības
un starpniecības iestādēs projektu un 
programmu vadības prasmes ir obligāta 
prasība.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants
Pieņemšana un pārskatīšana
Komisija saskaņā ar vienoto stratēģisko 
satvaru ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu trīs mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas.

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija pārskata 
vienoto stratēģisko satvaru un attiecīgā 
gadījumā, izmantojot deleģētu aktu 
saskaņā ar 142. pantu, pieņem pārskatītu 
vienoto stratēģisko satvaru. 
Sešu mēnešu laikā no pārskatīta vienotā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas 
dalībvalstis vajadzības gadījumā ierosina 
grozījumus savā partnerības līgumā un 
programmās, lai nodrošinātu to atbilstību 
pārskatītajam vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

VSS ir tiesību akta būtisks elements. Tāpēc tas būtu jāpieņem saskaņā ar parasto 
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likumdošanas procedūru, nevis kā deleģēts akts.

Grozījums Nr. 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemšana un pārskatīšana Pieņemšana

Or. en

Grozījums Nr. 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu par
vienoto stratēģisko satvaru ir pilnvarota 

Vienotais stratēģiskais satvars ir izklāstīts
[X] pielikumā.
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pieņemt deleģētu aktu trīs mēnešu laikā 
no šīs regulas pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu par
vienoto stratēģisko satvaru ir pilnvarota 
pieņemt deleģētu aktu trīs mēnešu laikā no 
šīs regulas pieņemšanas.

Komisija trīs mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas ierosina vienoto stratēģisko 
satvaru kā šīs regulas pielikumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu par vienoto 
stratēģisko satvaru ir pilnvarota pieņemt 
deleģētu aktu trīs mēnešu laikā no šīs 
regulas pieņemšanas.

Komisija saskaņā ar 142. pantu par vienoto 
stratēģisko satvaru ir pilnvarota pieņemt 
deleģētu aktu viena mēneša laikā no šīs 
regulas pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija var 
iesniegt priekšlikumu pārskatīt vienoto 
stratēģisko satvaru vai Eiropas Parlaments 
un Padome var pieprasīt Komisijai 
iesniegt šādu priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija pārskata 
vienoto stratēģisko satvaru un attiecīgā 

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

Padomei, ievērojot koplēmuma 
procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei vai ja jāveic 
izmaiņas tās prioritātēs, lai pielāgotos 
būtiskām ekonomiskās vai sociālās 
situācijas izmaiņām Savienībā, Komisija
ierosina pārskatīt satvaru.

Or. es

Grozījums Nr. 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā no pārskatīta vienotā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas 
dalībvalstis vajadzības gadījumā ierosina 
grozījumus savā partnerības līgumā un 
programmās, lai nodrošinātu to atbilstību 
pārskatītajam vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā no pārskatīta vienotā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas 
dalībvalstis vajadzības gadījumā ierosina 
grozījumus savā partnerības līgumā un 
programmās, lai nodrošinātu to atbilstību 
pārskatītajam vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā no pārskatīta vienotā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas 
dalībvalstis vajadzības gadījumā ierosina 
grozījumus savā partnerības līgumā un 
programmās, lai nodrošinātu to atbilstību 
pārskatītajam vienotajam stratēģiskajam 
satvaram.

Sešu mēnešu laikā no pārskatīta vienotā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas 
dalībvalstis, reģionālās iestādes un vietējie 
politiķi saskaņā ar 4. panta 4. punktu 
vajadzības gadījumā ierosina grozījumus 
savā partnerības līgumā un programmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. daļa – 12.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Vadlīnijas atbalsta saņēmējiem

1. Komisija sagatavo sīki izstrādātas 
praktiskas vadlīnijas par efektīvu piekļuvi 
fondiem, uz kuriem attiecas KNR, un to 
izlietojumu un par savstarpējās 
papildināmības ar citiem attiecīgo 
Savienības politikas jomu instrumentiem 
izmantošanu.
2. Minētās vadlīnijas izstrādā ne vēlāk kā 
līdz 2014. gada 30. jūnijam, un tajās 
attiecībā uz katru tematisko mērķi iekļauj 
attiecīgo ES līmenī pieejamo instrumentu 
apskatu, norādot informācijas avotus, 
labas prakses piemērus par to, kā apvienot 
pieejamos finansēšanas instrumentus 
vienā un vairākās politikas jomās, 
attiecīgo iestāžu un struktūru, kas 
iesaistītas katra instrumenta pārvaldībā, 
aprakstu un pārbaudes sarakstu 
iespējamajiem atbalsta saņēmējiem, lai 
noteiktu piemērotāko finansējuma avotu.
3. Vadlīnija publicē Komisijas attiecīgā 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē. 
Komisija un vadošās iestādes, kas veic 
darbību saskaņā ar 105. pantu, sadarbībā 
ar Reģionu komiteju nodrošina vadlīniju 
izplatīšanu potenciālajiem atbalsta 
saņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

Prakse rāda, ka atbalsta saņēmējiem ir grūti noteikt piemērotākos finansēšanas instrumentus
viņu īpašo projektu īstenošanai. Šā grozījuma mērķis ir veicināt piekļuvi integrētam 
finansējumam.

Grozījums Nr. 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts sadarbībā ar vietējām 
un reģionālajām iestādēm sagatavo 
partnerības līgumu par laikposmu no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Dalībvalstīs, kurās ar tiesību aktiem vai 
administratīvajiem noteikumiem darbības 
programmu vadība ir uzticēta reģioniem 
un vietējām iestādēm, šie reģioni un 
vietējās iestādes aktīvi piedalās 
partnerības līguma izstrādē.

Or. it

Pamatojums

Reģionālajām un vietējām iestādēm būtu jāparedz tādas pašas iespējas kā dalībvalstīm 
piedalīties partnerībā.

Grozījums Nr. 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts saskaņā ar 5. pantu
sagatavo partnerības līgumu par laikposmu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Partnerības līgumu sagatavo par 
laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Or. it

Grozījums Nr. 554
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts atbilstīgā teritoriālā 
līmenī, ievērojot attiecīgo institucionālo, 
tiesisko un finansiālo regulējumu,
sagatavo partnerības līgumu par laikposmu 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. pt

Grozījums Nr. 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstīs, kurās tiesību akti vai 
administratīvie noteikumi paredz, ka 
darbības programmu īstenošanā iesaistās 
reģioni un vietējās iestādes, šie reģioni un 
vietējās iestādes aktīvi piedalās 
partnerības līguma izstrādē.

Or. en
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Grozījums Nr. 556
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstīs, kurās tiesību akti vai 
administratīvie noteikumi paredz, ka 
darbības programmu īstenošanā iesaistās 
reģioni un vietējās iestādes, šie reģioni un 
vietējās iestādes aktīvi piedalās 
partnerības līguma izstrādē.

Or. pt

Grozījums Nr. 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā 
sadarbībā ar partneriem, kā noteikts 
4. panta 4. punktā un 5. pantā. Partnerības 
līgumu sagatavo, apspriežoties ar 
Komisiju.

Or. fr

Grozījums Nr. 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā 
sadarbībā ar 5. pantā minētajiem

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā 
sadarbībā ar partneriem, kā noteikts 
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partneriem. Partnerības līgumu sagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju.

4. panta 4. punktā un 5. pantā. Partnerības 
līgumu sagatavo, apspriežoties ar
Komisiju.

Dalībvalstīs, kurās darbības programmas 
vada citas valsts iestādes, šīs iestādes 
aktīvi piedalās partnerības līguma 
izstrādē.

Or. it

Pamatojums

Reģionālajām iestādēm kā līdzfinansētājām un kohēzijas politikas īstenotājām ir jāiesaistās 
reģionālajām iestādēm.

Grozījums Nr. 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā, 
visos tā sagatavošanas posmos cieši 
sadarbojoties ar 5. pantā minētajiem 
partneriem. Partnerības līgumu sagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā 
sadarbībā ar 5. pantā minētajiem
partneriem. Partnerības līgumu sagatavo, 

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā 
sadarbībā ar partneriem, kā noteikts 
4. panta 4. punktā un 5. pantā. Partnerības 
līgumu sagatavo, apspriežoties ar 
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apspriežoties ar Komisiju. Komisiju.

Or. de

Grozījums Nr. 561
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Partnerības līgums attiecas uz visu 
atbalstu no VSS fondiem attiecīgajā 
dalībvalstī.

3. Partnerības līgums attiecas uz visu 
atbalstu no fondiem, ko regulē KNR, 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pirms partnerības līguma 
iesniegšanas Komisijai to nodod 
sabiedriskai apspriešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības 4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības 
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līgumu Komisijai trīs mēnešu laikā no 
vienotā stratēģiskā satvara pieņemšanas.

līgumu Komisijai sešu mēnešu laikā no šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 564
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības 
līgumu Komisijai trīs mēnešu laikā no 
vienotā stratēģiskā satvara pieņemšanas.

4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības 
līgumu Komisijai sešu mēnešu laikā no 
vienotā stratēģiskā satvara pieņemšanas.

Or. it

Grozījums Nr. 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Partnerības līguma noteikumus 
piemēro tāpat kā dalībvalstu sagatavo 
Makroreģionālās attīstības fonda līgumu.

Or. sk

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot ar apstiprinātajām makroreģionālajām stratēģijām.

Grozījums Nr. 566
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Partnerības līgumā izklāsta: Partnerības līguma un darbības 
programmu saturs būtu jānosaka 
piemērotākajā līmenī, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu. Partnerības 
līgumā izklāsta:

Or. en

Grozījums Nr. 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūru, lai nodrošinātu pielāgošanu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijai, tostarp:

a) procedūru, lai mazinātu dažādu reģionu 
attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk 
attīstīto reģionu atpalicību, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) atšķirību un attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem, kas 
noteikti vienotajā stratēģiskajā satvarā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 569
Luís Paulo Alves

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) atšķirību un attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem un 
galvenajām darbībām, kas noteiktas 
vienotajā stratēģiskajā satvarā, un 
mērķiem, kas noteikti konkrētajai valstij 
adresētajos ieteikumos saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu un atbilstošajos 
Padomes ieteikumos, kas pieņemti saskaņā 
ar Līguma 148. panta 4. punktu, kā arī 
ievērojot LES 349. pantu un Padomes 
2011. gada ieteikumus par tālākiem 
reģioniem;

Or. pt

Grozījums Nr. 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) atšķirību un ilgtspējīgas attīstības 
vajadzību analīzi, atsaucoties uz 
tematiskajiem mērķiem, šīs regulas 6., 7. 
un 8. pantā noteiktajiem horizontālajiem 
principiem un ieteiktajām darbībām, kas 
noteiktas vienotajā stratēģiskajā satvarā, 
ņemot vērā mērķus, kas noteikti 
attiecīgajos konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
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ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 571
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Jāatzīmē, ka, lai apzinātu faktiskās problēmas katrā reģionā un lai noteiktu, kā struktūrfondi 
var palīdzēt tās risināt, partnerības līgumos būtu jāņem vērā valsts un visu reģionu attīstības 
vajadzības. Lai nodrošinātu lietderīgāku un efektīvāku struktūrfondu finansējuma sadali, būtu 
lietderīgi izstrādāt uzticamu katra reģiona situācijas novērtējumu.

Grozījums Nr. 572
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atšķirību un attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem un 
galvenajām darbībām, kas noteiktas 

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

vienotajā stratēģiskajā satvarā, un 
mērķiem, kas noteikti katrai konkrētajai 
valstij adresētajos ieteikumos saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un 
atbilstošajos Padomes ieteikumos, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 574
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Elementi, kas jau ir paredzēti vai noteikti darbības programmās, nav vēlreiz jāparedz 
partnerības līgumā. Būtībā šie noteikumi šķiet lieki un neveicina vienkāršošanu. Turklāt 
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dalībvalstīm nevajadzētu uzņemties saistības, kas iepriekš uzņemtas reģionālā vai vietējā 
līmenī.

Grozījums Nr. 575
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 576
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) programmu ex ante izvērtējumu 
kopsavilkuma analīzi, pamatojot tematisko 
mērķu un VSS fondu indikatīvo piešķīrumu 
atlasi; tematiskie mērķi dažādos reģionos 
var atšķirties, tāpēc, nosakot šos mērķus, 
būtu jāņem vērā katrā reģionā noteiktās 
vajadzības;

Or. ro

Grozījums Nr. 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

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

ii) programmu ex ante izvērtējumu 
kopsavilkuma analīzi, pamatojot tematisko 
mērķu un VSS fondu indikatīvo piešķīrumu 
atlasi; tematiskie mērķi dažādos reģionos 
var atšķirties, un tos nosaka, pamatojoties 
uz katrā reģionā noteiktajām vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 578
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) kopsavilkuma analīzi, pamatojot 
tematisko mērķu un VSS fondu indikatīvo
piešķīrumu atlasi;

Or. it

Pamatojums

Partnerības līgumam jābūt plānošanas dokumentam, kurā paredz un nosaka vispārīgus 
noteikumus par attiecīgo programmu. Programmas atlases pamatojums būtu jāsniedz nevis 
pirms programmas iesniegšanas, bet kopā ar to.

Grozījums Nr. 579
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) programmu ex ante izvērtējumu 
kopsavilkuma analīzi, pamatojot tematisko 
mērķu un VSS fondu indikatīvo piešķīrumu 
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atlasi; atlasi; katras darbības programmas 
tematiskie mērķi var atšķirties;

Or. en

Grozījums Nr. 580
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Elementi, kas jau ir paredzēti vai noteikti darbības programmās, nav vēlreiz jāparedz 
partnerības līgumā. Būtībā šie noteikumi šķiet lieki un neveicina vienkāršošanu. Turklāt 
dalībvalstīm nevajadzētu uzņemties saistības, kas iepriekš uzņemtas reģionālā vai vietējā 
līmenī.

Grozījums Nr. 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 583
Catherine Bearder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 584
Richard Seeber

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

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

iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts līmenī par katru VSS fondu;

Or. en

Grozījums Nr. 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) indikatīvo atbalsta summu, kas 
paredzēta papildu darbībām, izmantojot 
fondus, uz kuriem vienotais stratēģiskais 
satvars neattiecas, bet kuri īpaši paredzēti 
šādai sadarbībai, piemēram, kopīgam 
finansējumam integrētiem projektiem 
vides un klimata jomā; attiecībā uz 
partnerības līgumiem, kuros pasākumi 
vides vai klimata jomā noteikti kā 
tematiskie mērķi, dalībvalstis nodrošina, 
ka prioritāti piešķir finansēšanas 
darbībām, kas minētajās jomās papildina 
integrētos projektus;

Or. en

Pamatojums

„Integrētie projekti” LIFE programmā ir galvenais instruments, kas paredzēts pasākumiem 
vides un klimata jomā. Šie projekti var būtiski uzlabot fondu izmantošanas efektivitāti un 
galveno vides tiesību aktu saskaņotu īstenošanu, kā arī palielināt videi un klimatam paredzētā 
finansējuma izmantošanas spēju, īstenojot kohēzijas un lauksaimniecības politiku. Lai to 
panāktu, savlaicīgi jānosaka iespējamās darbības, kas var papildināt VSS fondu darbības.
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Grozījums Nr. 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

v) galvenās sadarbības prioritārās jomas;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot ar grozījumu, kas attiecas uz 14. panta 1. daļas aa punktu (jauns).

Grozījums Nr. 587
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi partnerības līgumā ņemt vērā makroreģionālās stratēģijas, lai stiprinātu to 
stratēģisko dimensiju.

Grozījums Nr. 588
Peter Simon



AM\903901LV.doc 65/160 PE491.052v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

v) galvenās sadarbības prioritārās jomas, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā 
makroreģionālās, metropoļu un jūras 
baseinu stratēģijas, kurās iesaistījušās 
dalībvalstis un reģioni;

Or. de

Pamatojums

Būtu jāņem vērā tas, ka arvien lielāka nozīme ir metropoļu reģioniem kā reģionālās attīstības 
un teritoriālās sadarbības formai pāri pilsētu, reģionu un valstu robežām.

Grozījums Nr. 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

v) galvenās sadarbības prioritārās jomas, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā 
makroreģionālās stratēģijas, reģionālās 
integrācijas stratēģijas LESD 349. pantā 
minētajiem reģioniem, un jūras baseinu 
stratēģijas, ja dalībvalstis un reģioni, kas 
tajās iesaistījušies, tās ir noteikuši;

Or. fr

Grozījums Nr. 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 591
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – a punkts – vii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) programmu sarakstu atbilstīgi ERAF, 
ESF un KF, izņemot programmas 
atbilstīgi mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība”, kā arī ELFLA un EJZF 
programmu sarakstu, norādot attiecīgus 
indikatīvus sadalījumus pa VSS fondiem 
un pa gadiem;

vii) programmu sarakstu atbilstīgi ERAF, 
ESF un KF, izņemot ELFLA un EJZF 
programmu sarakstu, norādot attiecīgus 
indikatīvus sadalījumus pa VSS fondiem 
un pa gadiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viia) mehānismus, kas nodrošina 
koordināciju starp 14. panta a) punkta 
vii) apakšpunktā minētajām programmām 
un programmām atbilstīgi mērķim 
„Eiropas reģionālā sadarbība”; 

Or. fr
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Pamatojums

Lai uzlabotu Eiropas reģionālās sadarbības stratēģisko plānošanu, ir jāpanāk ciešāka 
koordinācija starp darbības programmām un dažādiem kohēzijas politikas mērķiem un ar 
Eiropas reģionālo sadarbību saistītajiem mērķiem. 

Grozījums Nr. 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) procedūru, lai nodrošinātu 
pielāgošanu makroreģionālajām un jūras 
baseinu stratēģijām, kurās iesaistījušās 
dalībvalstis un reģioni, nolūkā nodrošināt 
šīm stratēģijām pietiekamus fondu 
piešķīrumus;

Or. en

Pamatojums

Fondi būtu cieši jākoordinē ar makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, lai 
nodrošinātu šīm stratēģijām pietiekamus fondu piešķīrumus.

Grozījums Nr. 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) integrētu pieeju teritoriālajai sadarbībai, 
ko atbalsta VSS fondi, izklāstot:

b) integrētu pieeju ilgtspējīgai teritoriālajai 
sadarbībai, ko atbalsta VSS fondi, 
izklāstot:

Or. en
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Grozījums Nr. 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) valsts un reģionālā līmeņa mehānismus, 
kas nodrošina koordināciju starp VSS 
fondiem un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem, it īpaši ja šie 
instrumenti paredz strukturētu sadarbību, 
piemēram, LIFE programmu, un 
koordināciju ar EIB;

Or. en

Pamatojums

„Integrētie projekti” LIFE programmā ir galvenais instruments, kas paredzēts pasākumiem 
vides un klimata jomā. Šie projekti var būtiski uzlabot fondu izmantošanas efektivitāti un 
galveno vides tiesību aktu saskaņotu īstenošanu, kā arī palielināt videi un klimatam paredzētā 
finansējuma izmantošanas spēju, īstenojot kohēzijas un lauksaimniecības politiku. Lai to 
panāktu, savlaicīgi jānosaka iespējamās darbības, kas var papildināt VSS fondu darbības.

Grozījums Nr. 596
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 597
Bogusław Sonik
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju fondu, uz kuriem attiecas KNR,
izmantošanai pilsētu, piepilsētu, lauku, 
piekrastes, zvejas reģionu un to reģionu 
teritoriālajai attīstībai, kuriem ir īpašas 
teritoriālas iezīmes, un jo īpaši procedūru 
28., 29. un 99. panta piemērošanai, 
attiecīgā gadījumā papildinot ar to pilsētu 
sarakstu, kuras piedalīsies ERAF Regulas 
8. pantā minētajā pilsētu attīstības 
platformā;

Or. en

Pamatojums

Fondu atbalstīta integrēta teritoriālās attīstības pieeja, uz kuru attiecas KNR, ir ļoti būtiska 
piepilsētu reģioniem, jo pastāv iespēja, ka tiem var būt liegta pieeja ne tikai pilsētu 
teritorijām paredzētajam finansējumam, bet arī finansējumam, kas atvēlēts lauku reģioniem. 
Mūsdienu pilsētas realitātei ir raksturīga piepilsētas attīstība. Ir skaidrs, ka piepilsēta nav 
tikai teritorija kaut kur pa vidu — drīzāk tā ir jauns un atšķirīgs daudzfunkcionālas teritorijas 
veids.
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Grozījums Nr. 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju fondu, uz kuriem attiecas KNR,
izmantošanai pilsētu, lauku, piekrastes, 
zvejas reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un jo īpaši procedūru 28., 29. un 
99. panta piemērošanai, papildinot ar 
funkcionālu pilsētas teritoriju noteikšanas
kritēriju sarakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, kalnu, pārrobežu un
zvejas reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un jo īpaši procedūru 28., 29. un 
99. panta piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā
minētajā pilsētu attīstības platformā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
piepilsētu, lauku, piekrastes, zvejas reģionu 
un to reģionu teritoriālajai attīstībai, 
kuriem ir īpašas teritoriālas iezīmes, un jo 
īpaši procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar pilsētu un piepilsētu teritoriju 
noteikšanas kritēriju sarakstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai dažāda 
veida reģionu, tostarp pilsētu, lauku, 
piekrastes un zvejas reģionu, un to reģionu 
teritoriālajai attīstībai, kuriem ir īpašas 
teritoriālas iezīmes, un jo īpaši procedūru 
28., 29. un 99. panta piemērošanai, 
attiecīgā gadījumā papildinot ar to pilsētu 
sarakstu, kuras piedalīsies ERAF Regulas 
8. pantā minētajā pilsētu attīstības 
platformā;

Or. en
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Grozījums Nr. 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu ilgtspējīgai teritoriālajai attīstībai, 
kuriem ir īpašas teritoriālas iezīmes, un jo 
īpaši procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 604
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
piepilsētu, lauku, piekrastes, zvejas reģionu 
un to reģionu teritoriālajai attīstībai, 
kuriem ir īpašas teritoriālas iezīmes, un jo 
īpaši procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu indikatīvu sarakstu, 
kuras, iespējams, piedalīsies ERAF 
Regulas 8. pantā minētajā pilsētu attīstības 
platformā;

Or. es
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Grozījums Nr. 605
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai attiecīgajā teritoriālajā 
līmenī nodrošinātu integrētu pieeju VSS 
fondu izmantošanai pilsētu, lauku, 
piekrastes, zvejas reģionu un reģionu ar 
īpašām teritoriālām iezīmēm, piemēram, 
kalnu un salu reģionu vai reģionu ar ļoti 
zemu iedzīvotāju blīvumu, teritoriālajai 
attīstībai, un jo īpaši procedūru 28., 29. un 
99. panta piemērošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 606
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, kalnu un zvejas reģionu 
un to reģionu teritoriālajai attīstībai, 
kuriem ir īpašas teritoriālas iezīmes, un jo 
īpaši procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

Or. de

Pamatojums

Kalnu reģionos ģeogrāfisko un dabas apstākļu dēļ ir īpašas problēmas. Šajos reģionos 
jārisina daudz un dažādas problēmas, piemēram, emigrācijas un ekonomikas problēmas. 
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Tāpēc vēlams šos reģionus minēt atsevišķi.

Grozījums Nr. 607
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai attiecīgajā teritoriālajā 
līmenī nodrošinātu integrētu pieeju VSS 
fondu izmantošanai pilsētu, lauku, 
piekrastes, zvejas reģionu un reģionu ar 
īpašām teritoriālām iezīmēm, piemēram, 
kalnu un salu reģionu vai reģionu ar ļoti 
zemu iedzīvotāju blīvumu, teritoriālajai 
attīstībai, un jo īpaši procedūru 28., 29. un 
99. panta piemērošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 608
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai attiecīgajā reģionālajā 
līmenī nodrošinātu integrētu pieeju VSS 
fondu izmantošanai pilsētu, lauku, 
piekrastes, zvejas reģionu un reģionu ar 
īpašām teritoriālām iezīmēm, piemēram, 
kalnu un salu reģionu vai mazapdzīvotu 
reģionu, teritoriālajai attīstībai, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 609
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
piepilsētu, lauku, piekrastes, zvejas reģionu 
un to reģionu teritoriālajai attīstībai, 
kuriem ir īpašas teritoriālas iezīmes, un jo 
īpaši procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai;

Or. fr

Pamatojums

Piemērojot integrētu pieeju, ir vienlīdz svarīgi, lai VSS fondi tiktu izmantoti arī piepilsētu 
teritorijās, jo, neskatoties uz to, ka šādu teritoriju skaits ES turpina palielināties, pastāv 
iespēja, ka šīm teritorijām var būt liegta pieeja ne tikai lauku reģioniem paredzētajam 
finansējuma, bet arī finansējumam, kas piešķirts pilsētu teritorijām. 

Grozījums Nr. 610
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā 
papildinot ar to pilsētu indikatīvu sarakstu, 
kuras piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;
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Or. en

Grozījums Nr. 611
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – b punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 612
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 614
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē būtiskas un 
pastāvīgas stihiskas nelaimes un 
demogrāfiska atpalicība, kā noteikts
Līguma 174. pantā, un nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot indikatīvu 
finanšu sadalījumu par attiecīgajiem VSS 
fondiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Norādes uz sievietēm un personām ar invaliditāti iekļaušana padara stingrākus noteikumus, 
taču vienlaikus tiek saglabāta konsekvence ar pārējiem regulas noteikumiem. Vārdi „attiecīgā 
gadījumā” būtu jāsvītro, jo rada neskaidrību un var veicināt nepareizu interpretāciju valsts 
līmenī. Norāde uz finanšu sadalījumu ir vajadzīga, lai būtu iespējams izsekot ieguldījumiem 
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un to ietekmei uz konkrētām mērķa grupām.

Grozījums Nr. 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 618
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē būtiskas un 
pastāvīgas stihiskas nelaimes un 
demogrāfiska atpalicība, kā noteikts
Līguma 174. pantā, un nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot indikatīvu 
finanšu sadalījumu par attiecīgajiem VSS 
fondiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 619
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē būtiskas un 
pastāvīgas stihiskas nelaimes un 
demogrāfiska atpalicība, kā noteikts
Līguma 174. pantā, un nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot indikatīvu 
finanšu sadalījumu par attiecīgajiem VSS 
fondiem;

Or. en
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Pamatojums

Nākotnē ES stratēģiju piemērošanā tiks iesaistīti visi Eiropas reģioni.

Grozījums Nr. 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) integrētu reģionu infrastruktūras 
attīstības stratēģiju, it īpaši attiecībā uz 
fondu, ko regulē KNR, „Eiropas 
savienošanas” mehānisma un TEN fonda 
integrētu izmantošanu, pievēršot īpašu 
uzmanību pārrobežu savienojumiem un 
reģionālajiem savienojumiem ar 
starptautiskajām transporta asīm;

Or. de

Grozījums Nr. 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veidu, kādā VSS fondi veicinās valsts 
reformu programmās izklāstītās valstu 
integrēto nabadzības mazināšanas 
stratēģiju īstenošanu, kas veicina visu 
grupu, kuras pakļautas vai var tikt 
pakļautas nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam, integrāciju un kas 
balstītas uz valsts sociālajiem ziņojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 624
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) to starpposma mērķu un gala mērķu 
konsolidētu tabulu, kuri noteikti 
programmās kopā ar metodoloģiju un 
mehānismu, lai nodrošinātu saskaņotību 
starp programmām un VSS fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 625
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – d punkts – ii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu īstenošanu nevis reģiona, bet dalībvalsts līmenī, dalībvalstu nosacījumi ir 
jāpārbauda (ja plānošanu veic reģionu līmenī).

Grozījums Nr. 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – d punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) pasākumus finansējuma efektīvai 
sadalei, ievērojot konkurences 
procedūras;
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Or. de

Grozījums Nr. 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – d punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
partnerus, un to nozīmi partnerības līguma 
un progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā;

iv) darbības, kas veiktas, lai īstenotu 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju un 
iesaistītu 5. pantā minētos partnerus, un 
partneru nozīmi partnerības līguma un 
progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā, un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
novērtēšanā un uzraudzībā saskaņā ar 
Eiropas rīcības kodeksu, tostarp iesaistīto 
partneru sarakstu, partneru atlases un 
atbildības aprakstu, kā arī partneru 
nostāju attiecībā uz partnerības līguma 
saturu un partnerības principa 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 629
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – d punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
partnerus, un to nozīmi partnerības līguma 
un progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā;

iv) partneru indikatīvu sarakstu un 
dalībvalsts, kā arī kompetento reģionālo 
un vietējo iestāžu veiktās darbības saskaņā 
ar 4. panta 4. punktu un 5. pantu, lai 
iesaistītu šos partnerus, un to nozīmi 
partnerības līguma un progresa ziņojuma 
sagatavošanā, kā noteikts šīs regulas 
46. pantā;
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Or. en

Grozījums Nr. 630
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – d punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
partnerus, un to nozīmi partnerības līguma 
un progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā;

iv) darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
attiecīgos partnerus, un to nozīmi 
partnerības līguma un progresa ziņojuma 
sagatavošanā un īstenošanā, kā noteikts šīs 
regulas 46. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 631
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) funkcionālā reģiona (kalnu grēda, 
upes baseins, ieleja, reģions, kurā ir 
vairāki administratīvie rajoni, u. c.) pēc 
iespējas efektīvāku analīzi attiecībā uz 
noteikto mērķu sasniegšanu, pat īstenojot 
programmas, kurās iesaistīti vairāki 
reģioni;

Or. en

Grozījums Nr. 632
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – d punkts – iva apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) pēc iespējas efektīvāku teritoriālo 
analīzi attiecīgajā ģeogrāfiskajā līmenī 
atbilstīgi funkcionālajai videi (kalnu 
grēda, upes baseins, ieleja, reģions, kurā 
ir vairāki administratīvie rajoni, u. c.), lai 
gūtu priekšstatu par noteiktajiem 
mērķiem, tostarp īstenojot programmas, 
kurās iesaistīti vairāki reģioni;

Or. fr

Grozījums Nr. 633
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) prasību vadības iestādēs un 
starpniekiestādēs ieviest obligātu 
personāla apmācību projektu un 
programmu vadības jomā, ja, veicot 
attiecīgo projektu un programmu vadības 
spēju novērtējumu, tiek konstatētas 
nepilnības;

Or. en

Grozījums Nr. 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) informāciju par tiesiskajiem un 
administratīvajiem šķēršļiem partnerības 
īstenošanai valstu līmenī un paredzētos 
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pasākumus minēto šķēršļu pārvarēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 635
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) funkcionālā reģiona (kalnu grēda, 
upes baseins, ieleja, reģions, kurā ir 
vairāki administratīvie rajoni, u. c.) pēc 
iespējas efektīvāku teritoriālo analīzi 
attiecībā uz noteikto mērķu sasniegšanu, 
pat īstenojot programmas, kurās iesaistīti 
vairāki reģioni;

Or. en

Grozījums Nr. 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – d punkts – ivb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) informāciju par nozīmīgu pastāvošo 
partnerību valstu/reģionālā/vietējā līmenī 
un par vairāklīmeņu pārvaldes sistēmām 
un mehānismiem, kas nodrošina, ka šīs 
sistēmas tiek ņemtas vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – e punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtējumu par to, vai ir jānostiprina 
iestāžu un — attiecīgā gadījumā —
atbalsta saņēmēju administratīvā spēja, 
un šajā nolūkā veicamos pasākumus;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 638
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – e punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtējumu par to, vai ir jānostiprina 
iestāžu un — attiecīgā gadījumā —
atbalsta saņēmēju administratīvā spēja, 
un šajā nolūkā veicamos pasākumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – e punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtējumu par to, vai ir jānostiprina 
iestāžu un — attiecīgā gadījumā —
atbalsta saņēmēju administratīvā spēja, un 
šajā nolūkā veicamos pasākumus;

i) novērtējumu par to, vai ir jānostiprina 
iestāžu, atbalsta saņēmēju un šīs regulas 
5. pantā minēto partneru administratīvā 
spēja, un šajā nolūkā veicamos pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 640
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – e punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kopsavilkumu par plānotajām 
darbībām un atbilstošajiem mērķiem 
programmās, lai mazinātu administratīvo 
slogu atbalsta saņēmējiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – e punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) esošo elektroniskās datu apmaiņas 
sistēmu novērtējumu un darbības, kas 
plānotas, lai visu informācijas apmaiņu 
starp atbalsta saņēmējiem un iestādēm, 
kuras ir atbildīgas par programmu 
pārvaldību un kontroli, varētu veikt tikai 
elektroniskas datu apmaiņas veidā.

iii) esošo elektroniskās datu apmaiņas 
sistēmu novērtējumu un darbības, kas 
plānotas, lai visu informācijas apmaiņu 
starp atbalsta saņēmējiem un iestādēm, 
kuras ir atbildīgas par programmu 
pārvaldību un kontroli, varētu veikt, 
vēlams, elektroniskas datu apmaiņas veidā.

Or. es

Grozījums Nr. 642
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 14. pants – 1. daļa – e punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) valsts, reģionālo un vietējo iestāžu, 
kuras būs partnerības līgumu 
parakstītājas, personāla komplektēšanas 
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struktūrvienību projektu un programmu 
vadības spēju ex ante izvērtējumu, lai 
noteiktu, vai minēto struktūrvienību 
administratīvās spējas ir piemērotas 
uzdevumu veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija novērtē partnerības līguma 
atbilstību šai regulai un valsts reformu 
programmām, ņemot vērā programmu 
ex ante izvērtējumus, un sagatavo savus 
apsvērumus trīs mēnešu laikā no 
partnerības līguma iesniegšanas dienas. 
Dalībvalsts iesniedz visu vajadzīgo 
papildinformāciju un vajadzības gadījumā 
pārskata partnerības līgumu.

Or. es

Pamatojums

Tiek svītrota atsauce uz valstīm adresētajiem ieteikumiem, jo tas nozīmē, ka saskaņotības 
princips tiek piesaistīts vairākiem mērķiem, kuri ir daudz plašāki par mērķiem, kas attiecas uz 
šo principu.

Grozījums Nr. 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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



AM\903901LV.doc 91/160 PE491.052v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija novērtē partnerības līguma 
atbilstību šai regulai un vienotajam 
stratēģiskajam satvaram, ņemot vērā 
programmu ex ante izvērtējumus, un 
sagatavo savus apsvērumus trīs mēnešu 
laikā no partnerības līguma iesniegšanas 
dienas. Dalībvalsts iesniedz visu vajadzīgo 
papildinformāciju un vajadzības gadījumā 
pārskata partnerības līgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Regulas priekšlikums
2. daļa – 15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu 
pieņem ne vēlāk kā sešus mēnešus no 
dienas, kad to iesniegusi dalībvalsts, ar 
nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Partnerības līgums nestājas spēkā līdz 
2014. gada 1. janvārim.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu 
pieņem ne vēlāk kā sešus mēnešus no 
dienas, kad to iesniegusi dalībvalsts, ar 
nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi.
Komisija, pieņemot lēmumu par 
partnerības līguma apstiprināšanu, 
saskaņā ar katras dalībvalsts 
institucionālo sistēmu ņem vērā 
autonomo reģionu, kuri aicināti slēgt 
partnerības līgumu, aktīvo līdzdalību. 
Partnerības līgums nestājas spēkā līdz 
2014. gada 1. janvārim.

Or. it



PE491.052v01-00 92/160 AM\903901LV.doc

LV

Pamatojums

Reģionālajām un vietējām iestādēm jāparedz vienlīdzīgas iespējas piedalīties partnerībā.

Grozījums Nr. 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
2. daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts ierosina grozījumu 
partnerības līgumā, Komisija veic 
novērtējumu saskaņā ar 1. punktu un 
attiecīgā gadījumā, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem lēmumu apstiprināt 
grozījumu.

3. Ja dalībvalsts ierosina grozījumu 
partnerības līgumā, Komisija veic 
novērtējumu saskaņā ar 1. punktu un 
attiecīgā gadījumā, izmantojot īstenošanas 
aktus, trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts iesniegusi grozījumu, pieņem 
lēmumu to apstiprināt.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no neskaidrībām attiecībā uz sākotnējo un grozīto partnerības līgumu, būtu 
jānodrošina atbilstīga tiesiskā noteiktība dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts ierosina grozījumu 
partnerības līgumā, Komisija veic 
novērtējumu saskaņā ar 1. punktu un 
attiecīgā gadījumā, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem lēmumu apstiprināt 
grozījumu.

3. Ja dalībvalsts ierosina grozījumu 
partnerības līgumā, Komisija nodrošina, 
ka šāds grozījums tiek ierosināts, 
saskaņojot to ar reģionālajām un vietējām 
iestādēm, kā noteikts 4. panta 4. punktā, 
un veic novērtējumu saskaņā ar 1. punktu 
un attiecīgā gadījumā, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu 
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apstiprināt grozījumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalstij ir īslaicīgas budžeta 
grūtības vai ja tā piedzīvo nopietnu 
ekonomikas lejupslīdi, Komisija var 
pieprasīt attiecīgajai dalībvalstij izvērtēt, 
vai tās partnerības līguma pārskatīšana 
un grozīšana ir lietderīga un vajadzīga 
Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei mērķu 
sasniegšanai un fondu uzdevumu izpildei 
atbilstīgi mērķiem, kas noteikti, 
pamatojoties uz līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pielāgoti valsts un reģionālajām 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ievērojot subsidiaritātes principu, vadības 
iestādes patstāvīgi izvēlas tematiskos 
mērķus un ieguldījumu prioritātes, kurām 
novirzīt Savienības atbalstu.

Or. it

Pamatojums

Mērķu un prioritāšu izvēle jāuztic vadības iestādēm, pamatojoties uz stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu vietējo specifikāciju.

Grozījums Nr. 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 652
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu. Taču 
tematiskajai koncentrācijai jābūt 
pietiekami elastīgai, lai ESF intervences 
varētu pielāgot katras dalībvalsts un katra 
reģiona vajadzībām un īpatnībām.
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Or. es

Pamatojums

Komisijas ierosinātajai tematiskajai koncentrācijai jābūt elastīgai, lai ESF intervences varētu 
pielāgot katras dalībvalsts un reģiona vajadzībām, tādējādi nodrošinot resursu efektīvāku 
izlietojumu.

Grozījums Nr. 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 654
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 

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

integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 2. punktu, kā arī ņemot 
vērā valsts un reģionālās vajadzības. 

Or. it

Grozījums Nr. 655
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas valsts reformu programmās, 
kā arī attiecībā uz tematisko mērķu un 
ieguldījumu prioritāšu izvēli saskaņā ar 
subsidiaritātes principu ņemot vērā valsts 
un reģionālās vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 

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

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

Or. sk

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot ar apstiprinātajām makroreģionālajām stratēģijām.

Grozījums Nr. 657
Jan Březina

Regulas priekšlikums
2. daļa – 16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
intervences pasākumiem, kas rada 
vislielāko pievienoto vērtību attiecībā uz 
prioritātēm Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, 
efektīvi izmantojot īpašās reģionu iespējas 
un ņemot vērā valsts un reģionālās 
vajadzības, vienoto stratēģisko satvaru,
problēmas, kas apzinātas attiecīgajos
konkrētajai valstij adresētajos ieteikumos 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 121. panta 2. punktu, kas ar valsts 
reformu programmām un citām 
stratēģijām pielāgoti valsts un 
reģionālajām vajadzībām, un atbilstošajos 
Padomes ieteikumos, kas pieņemti saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību
148. panta 4. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka, ka, izstrādājot plānošanas dokumentus, atsauces dokumenti ir nevis valstīm 
adresētie ieteikumi, bet valsts reformu programmas.

Grozījums Nr. 658
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Ex ante nosacījumi
1. Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus.
2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.
3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas 
dienā ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas 
valsts un reģionālā līmenī, un to 
īstenošanas grafiku, lai nodrošinātu to 
izpildi ne vēlāk kā divus gadus pēc 
partnerības līguma pieņemšanas vai līdz 
2016. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, 
kura diena ir agrāk.
4. Dalībvalstis izklāsta sīki saplānotās 
darbības saistībā ar ex ante nosacījumu 
izpildi, tostarp to īstenošanas grafiku, 
atbilstošajās programmās.
5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā 
var nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no 
tiem, līdz tiks apmierinoši pabeigtas 
darbības ex ante nosacījumu izpildei. 
Darbību neveikšana, lai izpildītu ex ante 
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nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai 
Komisija apturētu maksājumus.
6. Šā panta 1.–5. punktu nepiemēro 
mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos, kuriem ir tieša saikne ar 
fondiem, uz kuriem attiecas VSS, un to 
efektīvu īstenošanu, paredz ex ante 
nosacījumus.

Or. de

Grozījums Nr. 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Piemērojamie ex ante nosacījumi ir 
nepieciešams priekšnoteikums, un, lai 
sasniegtu Savienības prioritāro mērķi, 
šiem nosacījumiem būtu jāattiecas un 
jārada tieša ietekme uz konkrētajā 
dalībvalstī atbalstāmajiem īpašajiem 
noteikumiem. Ex ante nosacījumus 
neizmanto kā instrumentu, lai sasniegtu 
mērķus, kas neattiecas uz šo politiku. 
Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus, ja 
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šādi nosacījumi ir vajadzīgi, lai uzlabotu 
fondu efektivitāti un lietderību.

Or. es

Grozījums Nr. 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi. Ex ante 
nosacījumu piemēro tikai tad, ja tiem ir 
tieša saikne ar fondu īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Ex ante nosacījumi uzlabo fondu efektivitāti un apguvi. Taču tie nedrīkst apgrūtināt 
dalībvalstis un vadības iestādes. Tāpēc šie nosacījumi būtu jāpiesaista kohēzijas politikas 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis novērtē, vai katra fonda 
īpašajos noteikumos paredzētie ex ante 
nosacījumi ir piemērojami īpašajiem 
mērķiem, kas noteikti to programmu 
prioritātēs, un vai piemērojamie ex ante 
nosacījumi ir izpildīti. Novērtējumu veic, 
pamatojoties tikai uz kritērijiem, kas 
noteikti katra fonda īpašajos noteikumus, 
un tas ir samērīgs attiecībā pret piešķirtā 
atbalsta līmeni.
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Or. en

Grozījums Nr. 663
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis, vienojoties ar to 
attiecīgajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm, novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi attiecībā 
uz kompetenču sadali starp dažādiem 
pārvaldes līmeņiem. 

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski, lai Komisija ņemtu vērā katras dalībvalsts institucionālo sistēmu un kompetenču 
sadali tajā. Būtībā šķiet neiedomājami, ka dalībvalsts varētu uzņemties saistības, kuras 
izpilda vietējās un reģionālās iestādes, un otrādi. 

Grozījums Nr. 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.
Novērtējuma pamatā ir vienota metode, 
un novērtēšanā ir iesaistīti 5. pantā 
minētie partneri.

Or. en
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Grozījums Nr. 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Atbilstīgi savam institucionālajam un 
tiesiskajam regulējumam dalībvalstis 
novērtē partnerības līgumu vai savas 
programmas, lai noteiktu, vai īpašajos 
fondu noteikumos paredzētie ex ante 
nosacījumi ir piemērojami to programmu 
prioritātēs iekļautajām īpašajām 
darbībām un vai piemērojamie ex ante 
nosacījumi ir izpildīti.

Or. es

Grozījums Nr. 666
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Attiecīgā gadījumā, ja ex ante 
nosacījumi ir tieši saistīti ar partnerības 
līguma/programmas tematisko 
mērķi/prioritāti, dalībvalstis novērtē, vai 
piemērojamie ex ante nosacījumi ir 
izpildīti.

Or. it

Grozījums Nr. 667
Patrice Tirolien

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

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas dienā 
ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas valsts 
un reģionālā līmenī, un to īstenošanas 
grafiku, lai nodrošinātu to izpildi ne vēlāk 
kā divus gadus pēc partnerības līguma 
pieņemšanas vai līdz 2016. gada 
31. decembrim, atkarībā no tā, kura diena 
ir agrāk. 

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas dienā 
ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas valsts 
un reģionālā līmenī, un to īstenošanas 
grafiku, lai nodrošinātu to izpildi ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc partnerības līguma 
pieņemšanas vai līdz 2016. gada 
31. decembrim, atkarībā no tā, kura diena 
ir agrāk.

Or. fr

Grozījums Nr. 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas dienā 
ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas valsts 
un reģionālā līmenī, un to īstenošanas 
grafiku, lai nodrošinātu to izpildi ne vēlāk 
kā divus gadus pēc partnerības līguma 
pieņemšanas vai līdz 2016. gada 
31. decembrim, atkarībā no tā, kura diena 
ir agrāk.

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas dienā 
ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas valsts 
un reģionālā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Luís Paulo Alves

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

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

2. Dalībvalstis, ievērojot kompetenču 
dalījumu starp dažādiem pārvaldes 
līmeņiem, novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.

Or. pt

Grozījums Nr. 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas dienā 
ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas valsts 
un reģionālā līmenī, un to īstenošanas 
grafiku, lai nodrošinātu to izpildi ne vēlāk 
kā divus gadus pēc partnerības līguma 
pieņemšanas vai līdz 2016. gada
31. decembrim, atkarībā no tā, kura diena 
ir agrāk.

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas dienā 
ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas valsts 
un reģionālā līmenī, un to īstenošanas 
grafiku, lai nodrošinātu to izpildi ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc partnerības līguma 
pieņemšanas vai līdz 2017. gada
31. decembrim, atkarībā no tā, kura diena 
ir agrāk.

Or. es

Pamatojums

Ir skaidrs, ka dažu nosacījumu izpilde nav reģionālo vai vietējo iestāžu un programmu 
vadītāju kompetencē, un tāpēc, lai nodrošinātu nosacījumu izpildi, termiņš būtu jāpagarina.

Grozījums Nr. 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 3. punkts



PE491.052v01-00 106/160 AM\903901LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas 
dienā ex ante nosacījumi nav izpildīti, 
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas 
valsts un reģionālā līmenī, un to 
īstenošanas grafiku, lai nodrošinātu to 
izpildi ne vēlāk kā divus gadus pēc 
partnerības līguma pieņemšanas vai līdz 
2016. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, 
kura diena ir agrāk.

3. Piemērojamos ex ante nosacījumus, kas 
partnerības līguma nosūtīšanas dienā nav 
izpildīti, norāda programmā. Dalībvalstis 
ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim 
iesniedz ziņojumu par minēto nosacījumu 
izpildi.

Or. es

Grozījums Nr. 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Programmā izklāsta noteiktajā termiņā 
veicamās darbības saistībā ar to
programmas prioritātēs iekļautajām 
īpašajām darbībām piemērojamo ex ante 
nosacījumu izpildi, kas nav izpildīti 
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partnerības līguma nosūtīšanas dienā.

Or. es

Grozījums Nr. 674
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 675
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis atbilstošā teritoriālajā 
līmenī saskaņā ar attiecīgo institucionālo, 
tiesisko un finansiālo regulējumu izklāsta 
sīki saplānotās darbības saistībā ar ex ante 
nosacījumu izpildi, tostarp to īstenošanas
grafiku, atbilstošajās programmās.

Or. pt

Grozījums Nr. 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 4. punkts



PE491.052v01-00 108/160 AM\903901LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis izklāsta sīki saplānotās 
darbības saistībā ar ex ante nosacījumu 
izpildi, tostarp to īstenošanas grafiku, 
atbilstošajās programmās. Attiecībā uz 4., 
5. un 6. tematiskajā mērķi paredzēto 
plānu vai stratēģiju īstenošanu 
dalībvalstis apsver iespēju kā efektīvas, 
saskaņotas un labi koordinētas 
īstenošanas iespējamo paraugu izmantot 
integrētos projektus klimata un vides 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Ex ante nosacījumi ir ļoti būtisks instruments, lai nodrošinātu finanšu resursu efektīvu 
izmantošanu. Tiek lēsts, ka, īstenojot, piemēram, tiesību aktus atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, ieguvums ir 400 000 jaunu darba vietu un ietaupījums 72 miljardu euro apmērā. Šai 
sakarā ārkārtīgi liela nozīme var būt LIFE integrētajiem projektiem. Tos var izmantot kā 
paraugu, lai izveidotu konstruktīvu un ilgstošu sadarbību starp dažādiem pārvaldes līmeņiem 
un lai novirzītu finansējumu galveno īstenošanas problēmu risināšanai.

Grozījums Nr. 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem, 
līdz tiks apmierinoši pabeigtas darbības 
ex ante nosacījumu izpildei. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus. Dalībvalstīm, kurām 
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draud finansiālas grūtības vai kuras 
nonākušas šādās grūtībās, piemēro 
22. panta 2.a punktu (Pieteikums dalībai 
īpašā Komisijas vadītā programmā).

Or. de

Grozījums Nr. 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par attiecīgo ex ante nosacījumu 
piemērojamību un izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Šo novērtējumu veic, 
pamatojoties tikai uz īpašajos fondu 
noteikumos paredzētajiem kritērijiem, tas 
ir samērīgs attiecībā pret piešķirtā atbalsta 
līmeni un, veicot šo novērtējumu, ņem 
vērā valsts un reģionālo kompetenci lemt 
par īpašiem un atbilstīgiem politikas 
pasākumiem, tostarp par stratēģiju 
saturu. Ja starp Komisiju un dalībvalsti 
rodas domstarpības par ex ante 
nosacījumu piemērošanu programmas 
prioritātes īpašajam mērķim vai 
programmas īstenošanai, Komisija 
pierāda ex ante nosacījumu 
piemērojamību saskaņā ar 2. pantu un to 
neizpildi. Pieņemot programmu, Komisija 
var nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmas attiecīgajam 
prioritārajam virzienam vai daļu no tiem, 
līdz tiks apmierinoši pabeigtas darbības 
ex ante nosacījumu izpildei. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 680
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Darbību neveikšana, lai 
izpildītu ex ante nosacījumus līdz 
programmā noteiktajam termiņam, var būt
pamatots iemesls, lai Komisija apturētu 
maksājumus.
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Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai ex ante nosacījumu neizpildes dēļ netiktu apturēti maksājumi vai veiktas finanšu 
korekcijas, izņemot gadījumus, kad panākta vienošanās ar dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 681
Erminia Mazzoni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Darbību neveikšana, lai 
izpildītu ex ante nosacījumus līdz 
programmā noteiktajam termiņam, var būt
pamatots iemesls, lai Komisija apturētu 
maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no 
tiem, līdz tiks apmierinoši pabeigtas

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas.
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darbības ex ante nosacījumu izpildei. 
Darbību neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai 
Komisija apturētu maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 683
María Irigoyen Pérez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, 
Komisija nodrošina, ka tiek apmierinoši 
pabeigtas darbības ex ante nosacījumu 
izpildei.

Or. es

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt ex ante nosacījumu izpildi un darbības ex ante nosacījumu izpildei, taču 
nekādā ziņā nav nepieciešams apturēt maksājumus programmai.

Grozījums Nr. 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

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

5. Komisija novērtē dalībvalsts sniegtās 
informācijas par ex ante nosacījumu 
piemērojamību un par piemērojamo 
ex ante nosacījumu izpildi atbilstību tad, 
kad tā novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Ja nesakritību nav, 
partnerības līgumu un attiecīgā gadījumā 
programmu paraksta, un Komisija 
turpmāk neapšauba ex ante nosacījumu 
izpildi.

Ja vienošanās netiek panākta, pēc tam, 
kad pierādīta piemērojamo ex ante 
nosacījumu neizpilde, Komisija, pieņemot 
programmu, var nolemt apturēt visus 
starpposma maksājumus attiecīgajai 
programmai vai daļu no tiem, līdz tiks 
apmierinoši pabeigtas īpašās darbības 
attiecīgās prioritātes ex ante nosacījumu 
izpildei, ja tas ir vajadzīgs, lai izvairītos no 
būtiska kaitējuma attiecīgajā prioritātē 
iekļauto darbību efektivitātei un 
lietderībai.

Or. es

Grozījums Nr. 685
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem, 
līdz tiks apmierinoši pabeigtas darbības 
ex ante nosacījumu izpildei. Darbību 

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

pieņemot lēmumu, būtu jāpievērš liela 
uzmanība lēmuma par maksājumu 
apturēšanu ekonomiskajām un sociālajām 
sekām. Darbību neveikšana, lai izpildītu 
ex ante nosacījumus līdz programmā 
noteiktajam termiņam, var būt pamatots 
iemesls, lai Komisija apturētu maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 686
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 687
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 5. Komisija novērtē sniegto informāciju 



AM\903901LV.doc 115/160 PE491.052v01-00

LV

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

par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu.

Or. it

Grozījums Nr. 688
Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Darbību neveikšana, lai 
izpildītu ex ante nosacījumus līdz 
programmā noteiktajam termiņam, var būt
pamatots iemesls, lai Komisija apturētu 
maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 689
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 5. punkts – 2. daļa (jauna)



PE491.052v01-00 116/160 AM\903901LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts ir pieņēmusi reģionalizētu 
plānošanas sistēmu, Komisijas veiktā 
maksājumu apturēšana attiecas tikai uz 
tiem reģioniem, kuri nav izpildījusi 
ex ante nosacījumus.

Or. it

Pamatojums

Tikai programmām, kurās nav garantēti ex ante nosacījumi, var apturēt Kopienas palīdzības 
maksājumus.

Grozījums Nr. 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Darbību neveikšana līdz noteiktajam 
termiņam ir iemesls, lai Komisija apturētu 
starpposma maksājumus attiecīgajai 
prioritātei. Prioritātei paredzēto 
maksājumu apturēšanu nekavējoties 
atceļ, ja dalībvalsts veic darbības, lai 
izpildītu programmai piemērojamos 
ex ante nosacījumus, kas nav izpildīti 
laikā, kad Komisija pieņem lēmumu par 
maksājumu apturēšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Dalībvalstis var novirzīt apturētos 
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maksājumus citām prioritātēm, kuru 
ex ante nosacījumi ir izpildīti.

Or. es

Grozījums Nr. 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 1.–5. punktu nepiemēro mērķa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām.

6. Šā panta 1.–5. punktu nepiemēro mērķa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” un 
Makroreģionālās attīstības fonda
programmām.

Or. sk

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot ar apstiprinātajām makroreģionālajām stratēģijām.

Grozījums Nr. 693
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Izpildes rezerve
No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Izpildes rezerve
No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Izpildes rezerve

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

Or. it
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Pamatojums

Izpildes rezerves ieviešana var veicināt to, ka politikas lēmumu pieņēmēji nosaka viegli 
sasniedzamus mērķus, lai nodrošinātu resursus.

Grozījums Nr. 696
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Izpildes rezerve
No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 697
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpildes rezerve Elastīguma rezerve

Or. fr

Grozījums Nr. 698
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 700
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

Izpildes rezervi nosaka plānošanas 
periodā un katrai dalībvalstij piešķirto 
resursu ietvaros, pamatojoties uz 
atceltajām apropriācijām, un tā ir 
paredzēta šādiem mērķiem:
i) finansēt iniciatīvas, lai atbalstītu 
jauniešu nodarbinātību, sociālo 
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integrāciju, atjaunojamās enerģijas 
attīstību, pieaugušo izglītību un piekļuvi 
veselības aprūpei;
ii) finansēt iniciatīvas pētniecības, 
inovāciju un rūpniecības attīstībai;
iii) nodrošināt struktūrfondu izmantošanu 
ekonomiskās vai sociālās krīzes laikā.

Or. fr

Grozījums Nr. 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 5 % 
ir izpildes rezerve, kas piešķirama saskaņā 
ar 20. panta noteikumiem.

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 5 % 
ir izpildes rezerve, kas paliek Komisijas 
rīcībā un kas piešķirama dalībvalstīm
saskaņā ar 20. panta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 5 % 
ir izpildes rezerve, kas piešķirama saskaņā 
ar 20. panta noteikumiem.

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 5 % 
var būt izpildes rezerve, kas attiecīgā 
gadījumā piešķirama saskaņā ar 20. panta 
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noteikumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 703
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
2. daļa – 18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 5 % 
ir izpildes rezerve, kas piešķirama saskaņā 
ar 20. panta noteikumiem.

No katram VSS fondam un dalībvalstij 
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un EJZF regulas V sadaļai, 5 % 
ir brīvprātīga izpildes rezerve, kas 
piešķirama saskaņā ar 20. panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Prasība veidot obligātu izpildes rezervi būtu jāsvītro. Izpildes rezerve būtu pieejama tikai 
plānošanas perioda beigās (2018., 2019. gadā), un būtu ļoti grūti objektīvi novērtēt atšķirības 
programmu izpildē. Tāpēc obligāta izpildes rezerve būtu jāaizstāj ar brīvprātīgu izpildes 
rezervi.

Grozījums Nr. 704
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Izpildes pārskatīšana
1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
2017. un 2019. gadā pārskata darbības 
programmu izpildi katrā dalībvalstī 
attiecībā pret attiecīgajā partnerības 
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līgumā un programmās noteikto izpildes 
sistēmu. Metode izpildes sistēmas 
noteikšanai ir sniegta I pielikumā.
2. Pārskatīšanā izvērtē programmu 
starpposma mērķu sasniegšanu prioritāšu 
līmenī, pamatojoties uz informāciju un 
novērtējumiem, kas ietverti progresa 
ziņojumos, kurus dalībvalstis iesniegušas 
2017. un 2019. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja 2012. un 2019. gadā veiktajā 
izpildes pārskatīšanā tiek secināts, ka 
prioritāte darbības programmā nav 
sasniegusi tās 2016. un 2018. gadam 
izvirzītos starpposma mērķus, Komisija 
iesniedz ieteikumus attiecīgajai 
dalībvalstij un vajadzības gadījumā sniedz 
tehnisku atbalstu, lai palīdzētu vadības 
iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 706
Giommaria Uggias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja 2017. un 2019. gadā veiktajā 
izpildes pārskatīšanā tiek secināts, ka nav 
sasniegti 2016. un 2018. gadam noteiktie 
programmu pamatmērķi prioritāšu 
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līmenī, Komisija iesniedz ieteikumus 
attiecīgajai dalībvalstij un vajadzības 
gadījumā sniedz tehnisku atbalstu vadības 
iestādēm.

Or. it

Grozījums Nr. 707
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. de

Grozījums Nr. 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en

Grozījums Nr. 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.
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Or. fr

Grozījums Nr. 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en

Grozījums Nr. 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. it

Pamatojums

Tas pats pamatojums, ka minēts 18. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 712
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en
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Grozījums Nr. 713
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpildes rezerves piešķiršana Brīvprātīgās izpildes rezerves piešķiršana

Or. en

Pamatojums

Prasība veidot obligātu izpildes rezervi būtu jāsvītro. Izpildes rezerve būtu pieejama tikai 
plānošanas perioda beigās (2018., 2019. gadā), un būtu ļoti grūti objektīvi novērtēt atšķirības 
programmu izpildē. Tāpēc obligāta izpildes rezerve būtu jāaizstāj ar brīvprātīgu izpildes 
rezervi.

Grozījums Nr. 714
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 2017. gadā veiktajā izpildes 
pārskatīšanā tiek secināts, ka prioritāte 
darbības programmā nav sasniegusi tās 
2016. gadam izvirzītos starpposma 
mērķus, Komisija iesniedz ieteikumus 
attiecīgajai dalībvalstij.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 2017. gadā veiktajā izpildes 
pārskatīšanā tiek secināts, ka prioritāte 
darbības programmā nav sasniegusi tās 
2016. gadam izvirzītos starpposma 
mērķus, Komisija iesniedz ieteikumus 
attiecīgajai dalībvalstij. 

svītrots

Or. es

Pamatojums

Nav lietderīgi veikt divas pārskatīšanas tik īsā laikposmā, jo rezerves apmērs nav tik liels. 
Komisijai jebkurā gadījumā var iesniegt ieteikumus.

Grozījums Nr. 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 2017. gadā veiktajā izpildes 
pārskatīšanā tiek secināts, ka prioritāte 
darbības programmā nav sasniegusi tās 
2016. gadam izvirzītos starpposma mērķus, 
Komisija iesniedz ieteikumus attiecīgajai 
dalībvalstij.

1. Ja 2017. gadā veiktajā izpildes 
pārskatīšanā tiek secināts, ka prioritāte 
darbības programmā nav sasniegusi tās 
2016. gadam izvirzītos starpposma mērķus, 
Komisija iesniedz ieteikumus attiecīgajai 
dalībvalstij, pienācīgi ņemot vērā 
neparedzamus ārējos apstākļus, kurus 
attiecīgā darbības programma nav 
varējusi ietekmēt, piemēram, negaidītu un 
nopietnu ekonomikas lejupslīdi, un kuri 
traucējuši sasniegt attiecīgās prioritātes 
vai prioritāšu mērķus. Vajadzības 
gadījumā Komisija paredz tehnisko 
atbalstu vadības iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz 2019. gadā veikto 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus. 
Dalībvalsts ierosina attiecināt izpildes 
rezervi uz programmām un prioritātēm, kas 
noteiktas minētajā Komisijas lēmumā. 
Saskaņā ar 26. pantu Komisija apstiprina 
grozījumus attiecīgajās programmās. Ja 
dalībvalsts neiesniedz informāciju 
atbilstoši 46. panta 2. un 3. punktam, 
izpildes rezervi par programmām vai 
prioritātēm nepiešķir.

2. Pamatojoties uz 2019. gadā veikto 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, līdz 2019. gada 
30. jūnijam pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus. Komisija 
katrai dalībvalstij piešķir tikai noteiktu 
procentuālo daļu no tās izpildes rezerves, 
kas atbilst veiksmīgi īstenoto programmu 
un prioritāšu daļai no attiecīgā fonda vai 
fondu kopējā piešķīruma dalībvalstij. 
Dalībvalsts vienādi attiecina izpildes 
rezervi uz visām programmām un 
prioritātēm, kas noteiktas Komisijas 
lēmumā. Saskaņā ar 26. pantu Komisija 
apstiprina grozījumus attiecīgajās 
programmās. Ja dalībvalsts neiesniedz 
informāciju atbilstoši 46. panta 2. un 
3. punktam, izpildes rezervi par 
programmām vai prioritātēm nepiešķir.

Or. en

Grozījums Nr. 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz 2019. gadā veikto 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 

2. Pamatojoties uz 2018. gadā veikto 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 
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sasniegušas starpposma mērķus. 
Dalībvalsts ierosina attiecināt izpildes 
rezervi uz programmām un prioritātēm, kas 
noteiktas minētajā Komisijas lēmumā. 
Saskaņā ar 26. pantu Komisija apstiprina 
grozījumus attiecīgajās programmās. Ja 
dalībvalsts neiesniedz informāciju 
atbilstoši 46. panta 2. un 3. punktam, 
izpildes rezervi par programmām vai 
prioritātēm nepiešķir.

sasniegušas starpposma mērķus. 
Dalībvalsts ierosina attiecināt izpildes 
rezervi uz programmām un prioritātēm, kas 
noteiktas minētajā Komisijas lēmumā. 
Saskaņā ar 26. pantu Komisija apstiprina 
grozījumus attiecīgajās programmās. Ja 
dalībvalsts neiesniedz informāciju 
atbilstoši 46. panta 2. un 3. punktam, 
izpildes rezervi par programmām vai 
prioritātēm nepiešķir.

Or. es

Grozījums Nr. 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja 2019. gadā veiktajā izpildes 
pārskatīšanā tiek secināts, ka prioritāte 
darbības programmā nav sasniegusi tās 
2018. gadam izvirzītos starpposma 
mērķus, Komisija pienācīgi izvērtē, vai 
mērķu sasniegšanai nav traucējuši 
neparedzami ārējie apstākļi, kurus 
attiecīgā darbības programma nav 
varējusi ietekmēt, piemēram, negaidīta un 
nopietna ekonomikas lejupslīde, un šādā 
gadījumā izpildes rezervi neietur, bet 
piešķir dalībvalstij, kuras teritorijā 
attiecīgo programmu īsteno. Dalībvalsts 
izpildes rezervi attiecina uz attiecīgajām 
prioritātēm, ja tās joprojām ir 
īstenojamas, vai, sniedzot pienācīgu 
pamatojumu, uz citām attiecīgās 
programmas vai citu programmu 
prioritātēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var apturēt 
visus programmas prioritātes starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var apturēt 
visus programmas prioritātes starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.

3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var aicināt 
dalībvalsti ierosināt izmaiņas attiecīgajās 
programmās. Ja dalībvalsts neatsaucas uz 
minēto prasību vai trīs mēnešu laikā 
sniedz neapmierinošu atbildi, Komisija 
var apturēt visas programmas prioritātes 
saistības vai daļu no tām saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.

Or. fr

Pamatojums

Ar izpildi saistītās tiesībaizsardzības prasības ir pārāk kategoriskas. Pirms maksājumu 
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apturēšanas Komisijai būtu jāpieprasa pārskatīt par neefektīvām atzītās programmas, lai 
noteiktu neizpildes iemeslus. 

Grozījums Nr. 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var apturēt 
visus programmas prioritātes starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.

3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, un ja nav veikti 
nepieciešamie izlabošanas pasākumi,
Komisija var apturēt visus programmas 
prioritātes starpposma maksājumus vai 
daļu no tiem saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta īpašajos fondu noteikumos.

Or. es

Grozījums Nr. 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā 
izklāstītajiem mērķiem, tā var piemērot 
finanšu korekcijas attiecībā uz 
konkrētajām prioritātēm saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem. Komisija 
var pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu, lai noteiktu kritērijus un 
metodes par to, kādas finanšu korekcijas 
jāpiemēro.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 724
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā 
izklāstītajiem mērķiem, tā var piemērot 
finanšu korekcijas attiecībā uz 
konkrētajām prioritātēm saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem. Komisija 
var pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu, lai noteiktu kritērijus un 
metodes par to, kādas finanšu korekcijas 
jāpiemēro.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā izklāstītajiem 
mērķiem, tā var piemērot finanšu 
korekcijas attiecībā uz konkrētajām 
prioritātēm saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem. Komisija var pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 142. pantu, lai 
noteiktu kritērijus un metodes par to, kādas 
finanšu korekcijas jāpiemēro.

4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā izklāstītajiem 
mērķiem un ja nav veikti nepieciešamie 
izlabošanas pasākumi, tā var piemērot 
finanšu korekcijas attiecībā uz konkrētajām 
prioritātēm saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem. Komisija var pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 142. pantu, lai 
noteiktu kritērijus un metodes par to, kādas 
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finanšu korekcijas jāpiemēro.

Or. es

Grozījums Nr. 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām un EJZF regulas V sadaļai 
2. punktu nepiemēro.

5. Makroreģionālās attīstības fonda 
programmām, mērķa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” programmām un EJZF regulas 
V sadaļai 2. punktu nepiemēro.

Or. sk

Pamatojums

Grozījums, lai ņemtu vērā vienotā stratēģiskā satvara jauno daļu.

Grozījums Nr. 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Makroekonomiskie nosacījumi Maksājumi dalībvalstīm ar īslaicīgām 
budžeta grūtībām

Or. en

Grozījums Nr. 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Šis pants ir svītrots.

Or. en

Grozījums Nr. 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. daļa – 21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. fr

Grozījums Nr. 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en

Grozījums Nr. 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
2. daļa – 21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.
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Or. it

Grozījums Nr. 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en

Grozījums Nr. 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. es

Grozījums Nr. 734
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 21. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja Komisija saskaņā attiecīgi ar 5. un 
6. punktu nolemj pārtraukt visus 
maksājumus vai saistības vai to daļu, tā 
nodrošina, ka šī pārtraukšana ir 
proporcionāla un efektīva, un ņem vērā 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskos un 
sociālos apstākļus, un ievēro vienlīdzīgu 

7. Ja Komisija saskaņā attiecīgi ar 5. un 
6. punktu nolemj pārtraukt visus 
maksājumus vai saistības vai to daļu, tā 
nodrošina, ka šī pārtraukšana ir 
proporcionāla un efektīva, un ņem vērā 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskos un 
sociālos apstākļus, un ievēro vienlīdzīgu 
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attieksmi starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā 
uz pārtraukšanas ietekmi uz attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiku.

attieksmi starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā 
uz pārtraukšanas ietekmi uz attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiku. Maksājumu 
apturēšana nekādā ziņā neskar atbalsta 
saņēmēju ekonomiskās un finansiālās 
intereses un projektu atbilstīgu īstenošanu 
attiecīgajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. daļa – 21. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja dalībvalsts saņem finansiālu 
atbalstu saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu, Komisija pēc attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma var izmantot 
īstenošanas pasākumu, lai izveidotu īpašu 
programmu saskaņā ar Finanšu regulas 
53.a pantu (Centralizēta pārvaldība), ar 
ko attiecīgās dalībvalsts apturētos vai 
atsauktos maksājumus piešķir 21. panta 
4. punktā minētajam mērķim (maksimāli 
palielināt pieejamo resursu ietekmi uz 
izaugsmi un konkurētspēju).

Or. de

Grozījums Nr. 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu palielinājums dalībvalstij, kam 
ir īslaicīgas budžeta grūtības

Maksājumu palielinājums dalībvalstīm, 
kam ir īslaicīgas budžeta grūtības un kas 
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piedzīvo nopietnu ekonomikas lejupslīdi, 
kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1466/97 un 
Regulā (EK) Nr. 1467/97 

Or. en

Grozījums Nr. 737
Erminia Mazzoni

Regulas priekšlikums
2. daļa – 22. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja attiecīgajā dalībvalstī atsauces 
laikposma pēdējos divos gados saistību un 
maksājumu starpība pārsniedz 30 %;

Or. en

Grozījums Nr. 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 22. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja attiecīgā dalībvalsts piedzīvo smagu 
ekonomikas lejupslīdi, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 1466/97 un Regulā (EK) 
Nr. 1467/97;

Or. en

Grozījums Nr. 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. daļa – 22. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts, kas atbilst kādam no 
1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, lai stabilizētu 
savu ekonomisko situāciju un izvairītos 
no postoša resursu zuduma, aicina 
Komisiju izmantot īstenošanas pasākumu 
nolūkā izveidot īpašu programmu saskaņā 
ar Finanšu regulas 53.a pantu 
(Centralizēta pārvaldība), kas nodrošina 
attiecīgās dalībvalsts apturēto vai atsaukto 
maksājumu izmantošanu, lai pēc iespējas 
ātrāk sasniegtu 21. panta 4. punktā 
noteikto mērķi (maksimāli palielināt 
pieejamo resursu ietekmi uz izaugsmi un 
konkurētspēju).

Or. de

Grozījums Nr. 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem. 

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem un ievērojot 5. pantā noteikto 
procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem.

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
šīs regulas 5. pantā minētajiem 
partneriem. Šāda sadarbība atbilst 
labākajai praksei, kas ir 5. panta 
3. punktā minētā Eiropas rīcības kodeksa 
pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 742
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem.

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem. Dalībvalstis nodrošina, ka 
partneri ir pārstāvēti programmu 
izstrādes, kā arī projektu atlases grupās. 
Partneru pārstāvjus dalībai šajās grupās 
ieceļ, izmantojot pārredzamu procedūru, 
ko ievēro visas dalībvalstu pārvaldes 
iestādes un kas izstrādātas neatkarīgi no 
šīm iestādēm. Darbības noteikumus, 
grupu dalībnieku sarakstu, tostarp 
personu vārdus un uzvārdus, kā arī 
pieņemtos grupu sanāksmju protokolus 
dara zināmus sabiedrībai. Programmas 
pirms to iesniegšanas Komisijai nodod 
sabiedriskai apspriešanai.

Or. en

Grozījums Nr. 743
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu sagatavošana Programmu un Makroreģionālās attīstības 
fonda programmu sagatavošana

Or. sk

Pamatojums

Grozījums, lai ņemtu vērā vienotā stratēģiskā satvara jauno daļu.

Grozījums Nr. 744
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem.

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
5. pantā minētajiem partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem.

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem un pirms to iesniegšanas 
Komisijai nodod sabiedriskai 
apspriešanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiek veicināta vairāku fondu (ERAF, 
ESF, Kohēzijas fonds, ELFLA, EJZF) 
programmu izmantošana. Šai sakarā 
Komisija apņemas atļaut izstrādāt un 
īstenot šādas programmas, ievērojot 
proporcionalitātes principu. 

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāveicina vairāku fondu programmu izmantošana.

Grozījums Nr. 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija atbalsta vairāku fondu 
darbības programmu īstenošanu un šai 
sakarā apņemas pieņemt pasākumus, kas 
nodrošinās šādu programmu izveides un 
īstenošanas atbilstību proporcionalitātes 
principam.

Or. en

Grozījums Nr. 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija atbalsta vairāku fondu 
programmu izveidi un veic sagatavošanās 
pasākumus, un veicina šādu iniciatīvu 
īstenošanai, ievērojot proporcionalitātes 
principu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līguma. 
Programmu, izņemot mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

3. Dalībvalstis iesniedz programmas sešu 
mēnešu laikā pēc partnerības līguma 
iesniegšanas, izņemot mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz deviņu mēnešu laikā pēc 
pamatregulas pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

Or. en

Pamatojums

Prasība iesniegt līgumu vienlaikus ar programmām var aizkavēt darbību uzsākšanu.

Grozījums Nr. 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līguma. 
Programmu, izņemot mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līgumu, izņemot 
mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmas un Makroreģionālās 
attīstības fonda programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas.
 Visām programmām pievieno ex ante 
izvērtējumu, kā noteikts 48. pantā.

Or. sk

Pamatojums

Grozījums, lai ņemtu vērā vienotā stratēģiskā satvara jauno daļu.

Grozījums Nr. 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līguma. 
Programmu, izņemot mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

3. Dalībvalstis iesniedz programmas trīs 
mēnešu laikā pēc partnerības līguma 
pieņemšanas, izņemot mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz deviņu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līguma. 
Programmu, izņemot mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

3. Dalībvalstis iesniedz programmas sešu 
mēnešu laikā pēc partnerības līguma 
iesniegšanas, izņemot mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 753
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līguma. 
Programmu, izņemot mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līgumu, izņemot 
mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmas, kuras iesniedz divpadsmit
mēnešu laikā pēc kopīgā stratēģiskā satvara 
pieņemšanas. Visām programmām 
pievieno ex ante izvērtējumu, kā noteikts 
48. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 754
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 3. Dalībvalstis iesniedz programmas trīs 
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vienlaikus ar partnerības līguma. 
Programmu, izņemot mērķa „Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

mēnešu laikā pēc tam, kad Eiropas 
Komisija pieņēmusi partnerības līgumu, 
izņemot mērķa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” programmas, kuras iesniedz 
sešu mēnešu laikā pēc kopīgā stratēģiskā 
satvara pieņemšanas. Visām programmām 
pievieno ex ante izvērtējumu, kā noteikts 
48. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek veicināta vairāku fondu (ERAF, 
ESF, Kohēzijas fonds, ELFLA, EJZF) 
darbības programmu izmantošana. Šai 
sakarā Eiropas Komisija pieņem 
pasākumus šādu programmu izveidei un 
īstenošanai, pienācīgi ņemot vērā 
proporcionalitātes principu.

Or. en

Pamatojums

Visiem dalībniekiem būtu jāveicina un jāatbalsta vairāku fondu programmu izveide un, 
ievērojot proporcionalitātes principu, būtu jāizvairās no procesuālajiem šķēršļiem.

Grozījums Nr. 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Makroreģionālās attīstības fondu 
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izveido ar līgumu, ko noslēdz dalībvalstu 
grupa, kas iesaistījusies apstiprinātajā 
makroreģionālajā stratēģijā. EIB, citām 
dalībvalstīm un dalībvalstīm, kuras nav 
iesaistījušās apstiprinātajā 
makroreģionālajā stratēģijā, un to 
kaimiņvalstīm ir tiesības noslēgt līgumu 
par makroreģionālo fondu.

Or. sk

Pamatojums

Grozījums, lai ņemtu vērā vienotā stratēģiskā satvara jauno daļu. Šis grozījums nodrošina 
apstiprināto makroreģionālo stratēģiju, piemēram, Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas 
jūras reģionam un Eiropas Savienības Stratēģijas Donavas reģionam, savstarpējo saistību. 

Grozījums Nr. 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam. Katrā programmā 
paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS 
fondu efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana, un pasākumus administratīvā 
sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam. Katrā programmā 
paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS 
fondu efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana, piemērojot arī konkurences 
procedūras un pasākumus administratīvā 
sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam. Katrā programmā 
paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS 
fondu efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana, un pasākumus administratīvā 
sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam reģiona un 
vietējo vajadzību nodrošināšanā, 
atsaucoties uz vienoto stratēģisko satvaru 
un partnerības līgumu. Katrā programmā 
paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS 
fondu efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana, un pasākumus administratīvā 
sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 759
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam. Katrā programmā 
paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS 
fondu efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana, un pasākumus administratīvā 
sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam. Katrā programmā 
paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS 
fondu efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja dalībvalstis un reģioni ir 
iesaistījušies makroreģionālajās vai jūras 
baseinu stratēģijās, lai nodrošinātu 
pietiekamus fondu piešķīrumus šīm 
stratēģijām, programmu ar tām saskaņo, 
ievērojot partnerības līgumu.

Or. en

Pamatojums

Fondi būtu cieši jākoordinē ar makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, lai 
nodrošinātu šīm stratēģijām pietiekamus fondu piešķīrumus.

Grozījums Nr. 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrā prioritātē nosaka rādītājus, pēc 
kuriem novērtē programmas īstenošanas 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu kā 
pamatu izpildes uzraudzībai, izvērtēšanai 
un pārskatīšanai. Tie ir šādi:

Katrā prioritātē nosaka izmērāmus 
kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, pēc 
kuriem novērtē programmas īstenošanas 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu kā 
pamatu izpildes uzraudzībai, izvērtēšanai 
un pārskatīšanai. Tie ir šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 762
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katrā prioritātē nosaka rādītājus, pēc Katrā prioritātē nosaka kvantitatīvus vai 
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kuriem novērtē programmas īstenošanas 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu kā 
pamatu izpildes uzraudzībai, izvērtēšanai 
un pārskatīšanai. Tie ir šādi:

kvalitatīvus rādītājus, pēc kuriem novērtē 
programmas īstenošanas progresu virzībā 
uz mērķu sasniegšanu kā pamatu izpildes 
uzraudzībai, izvērtēšanai un pārskatīšanai. 
Tie ir šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) attiecīgā gadījumā, rādītāji saistībā ar 
programmas devumu attiecībā uz 
makroreģionālajām un jūras baseinu 
stratēģijām.

Or. en

Pamatojums

Fondi būtu cieši jākoordinē ar makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, lai 
nodrošinātu šīm stratēģijām pietiekamus fondu piešķīrumus.

Grozījums Nr. 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz katru VSS fondu īpašajos 
fondu noteikumos izklāsta kopējus 
rādītājus un var paredzēt īpašus 
programmu rādītājus.

Attiecībā uz katru VSS fondu īpašajos 
fondu noteikumos izklāsta kopējus 
izmērāmus kvalitatīvus un kvantitatīvus 
rādītājus un var paredzēt īpašus 
programmu rādītājus.

Or. en
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Grozījums Nr. 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a rādītāji saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem horizontālajiem principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
to darbību aprakstu, kuras jāveic, lai 
ņemtu vērā 7. un 8. pantā noteiktos 
principus.

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
izmērāmus kvalitatīvus un kvantitatīvus 
mērķus un starpposma mērķus attiecībā 
uz rādītājiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem horizontālajiem principiem, 
un ar šiem rādītājiem attiecīgā gadījumā 
papildina īpašos programmu rādītājus un 
īpašās darbības, kuras jāveic, lai ņemtu 
vērā 7. un 8. pantā noteiktos principus.

Or. en

Grozījums Nr. 767
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj
to darbību aprakstu, kuras jāveic, lai ņemtu 
vērā 7. un 8. pantā noteiktos principus.

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
to darbību aprakstu, kuras jāveic, lai ņemtu 
vērā 7. un 8. pantā noteiktos principus, ja 
minētās darbības nav pietiekami 
aprakstītas partnerības līgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Katrā programmā nosaka pasākumus, 
kas veikti, lai visos programmas 
sagatavošanas, īstenošanas, novērtēšanas 
un uzraudzības posmos iesaistītu 5. pantā 
minētos partnerus saskaņā ar 5. pantā 
minēto Eiropas rīcības kodeksu, tostarp 
iesaistīto partneru sarakstu, partneru 
atlases un atbildības aprakstu, kā arī 
partneru nostāju attiecībā uz programmas 
saturu un partnerības principa 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Katras programmas, plāna un 
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projekta pamatā ir oglekļa dioksīda 
emisiju novērtējums, ievērojot stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus. Komisija nosaka 
vienotu metodi šo novērtējumu veikšanai, 
ievērojot 143. pantā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina ES ieguldījumu atbilstība stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem — šai sakarā 
cita starpā būtu jāveic oglekļa dioksīda emisiju novērtējums, kas ir būtisks instruments, lai 
nodrošinātu, ka līdz 2020. gadam īstenotās programmas nav pretrunā ES mērķiem klimata 
jomā.

Grozījums Nr. 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Katrā programmā iekļauj 
pierādījumus tam, ka kompetentās 
reģionālās un vietējās iestādes un 
iedzīvotāji teritorijā, kurā īsteno 
programmu, ir aktīvi iesaistīti 
programmas sagatavošanā un īstenošanā, 
un ka pienācīgi ir ņemts vērā viņu 
viedoklis par programmu saturu, kā arī 
katrā programmā sniedz pamatojumu 
attiecībā uz gadījumiem, kad programma 
iesniegta, neskatoties uz vienas vai 
vairāku iesaistīto reģionālo un vietējo 
iestāžu vai šā reģiona pilsoniskās 
sabiedrības nopietniem iebildumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Lai nodrošinātu atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, kā noteikts 
6. pantā, visas programmas atbilst 
prasībām, kas noteiktas Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvā 
(2001/42/EK), Direktīvā par dzīvotņu, 
faunas un floras aizsardzību (92/43/EEK), 
Ūdens direktīvā (2000/60/EK) un 
Direktīvā par savvaļas putnu aizsardzību 
(2000/147/EK). Turklāt 90. pantā minētos 
lielos projektus novērtē, ņemot vērā to 
ietekmi uz visi saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 85/337/EEK un 
Direktīvu 97/11/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi 
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu mērķiem, pamatojoties uz 
oglekļa dioksīda emisiju novērtējumu, kas 
veikts, ievērojot Savienības stratēģijas 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei mērķus. Komisija nosaka 
vienotu metodi šo novērtējumu veikšanai, 
ievērojot 143. pantā noteikto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu mērķiem un mērķiem 
bioloģiskās daudzveidības jomā, tostarp 
saistībā ar Natura 2000 tīklu, kā noteikts 
katras valsts prioritāro pasākumu 
kopumā.

Or. en

Pamatojums

Progresa novērtēšana bioloģiskās daudzveidības jomā jau ir paredzēta ES budžeta ārējā 
dimensijā (finansējums attīstībai), taču, lai uzraudzītu progresu virzībā uz ES mērķa 
sasniegšanu bioloģiskās daudzveidības jomā, proti, līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, šis aspekts būtu jāņem vērā, izstrādājot ES budžetu kopumā. 
Natura 2000 tīkla prioritāro pasākumu kopumi, kas izstrādāti nolūkā īstenot Dzīvotņu 
direktīvas 8. pantu, ir instrumenti, ko izmanto, lai noteiktu finansējuma apmēru, kas valsts 
līmenī paredzēts Natura 2000 tīkla mērķu efektīvai sasniegšanai.

Grozījums Nr. 774
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi 
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu, sociālās integrācijas un 
nabadzības mazināšanas mērķiem.
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Or. it

Grozījums Nr. 775
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 24. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Visu ar transportu un mobilitāti 
saistīto programmu, plānu un projektu 
pamatā ir novērtējums par ietekmi uz 
drošību un izvairīšanos no negadījumiem 
atbilstīgi ES mērķim līdz 2020. gadam par 
50 % samazināt smagu negadījumu 
skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 777
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
Makroreģionālās attīstības fonda 
programmu saturs
1. Katrā Makroreģionālās attīstības fonda 
programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
apstiprinātajai makroreģionālajai 
stratēģijai. Katrā Makroreģionālās 
attīstības fonda programmā paredz 
kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS fondu 
efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana, un pasākumus administratīvā 
sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

2. Katrā Makroreģionālās attīstības fonda 
programmā nosaka prioritātes, kas atbilst 
apstiprinātās makroreģionālās stratēģijas 
prioritātēm, izklāstot konkrētus mērķus 
un no VSS fondiem piešķirtā atbalsta 
finanšu apropriācijas.

3. Katrā prioritātē nosaka rādītājus, pēc 
kuriem novērtē Makroreģionālās 
attīstības fonda programmas īstenošanas 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu kā 
pamatu efektīvai uzraudzībai, 
novērtēšanai un pārskatīšanai. 

Cita starpā tie ir šādi:

a) finanšu rādītāji saistībā ar 
attiecinātajiem izdevumiem;

b) īstenošanas rādītāji saistībā ar 
atbalstītajām darbībām;

c) rezultātu rādītāji saistībā ar prioritāti. 

Attiecībā uz katru VSS fondu īpašajos 
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fondu noteikumos izklāsta kopējus 
rādītājus, un var paredzēt īpašus katras 
Makroreģionālās attīstības fonda 
programmas rādītājus.

4. Katrā Makroreģionālās attīstības fonda 
programmā iekļauj to darbību aprakstu, 
kuras jāveic, lai ņemtu vērā 7. un 8. pantā 
noteiktos principus.

5. Dalībvalstis, kuras izveido 
Makroreģionālās attīstības fondu, izstrādā 
Makroreģionālās attīstības fonda 
programmu saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

Or. sk

Pamatojums

Grozījums, lai ņemtu vērā vienotā stratēģiskā satvara jauno daļu.

Grozījums Nr. 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija novērtē programmu atbilstību 
šai regulai, īpašajiem fondu noteikumiem, 
to reālajam ieguldījumam tematisko mērķu 
un ar katru VSS fondu saistīto konkrēto 
Savienības prioritāšu sasniegšanā, un 
atbilstību vienotajam stratēģiskajam 
satvaram un partnerības līgumam, ņemot 
vērā ex ante izvērtējumu. Novērtējumā jo 
īpaši pārbauda programmas stratēģijas 
atbilstību un īstenojamību, atbilstošos 
mērķus, rādītājus, gala mērķus un budžeta 
līdzekļu piešķiršanu.
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un budžeta līdzekļu piešķiršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
2. daļa – 25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sagatavo apsvērumus trīs 
mēnešu laikā no programmas iesniegšanas. 
Dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju un vajadzības 

2. Komisija sagatavo apsvērumus viena 
mēneša laikā no programmas iesniegšanas. 
Dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju un vajadzības 
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gadījumā pārskata ierosināto programmu. gadījumā pārskata ierosināto programmu.

Or. it

Pamatojums

Lai izvairītos no kavēšanās, uzsākot programmas, būtu jāsaīsina darbības programmu 
pieņemšanai atvēlētais laikposms.

Grozījums Nr. 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
2. daļa – 25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem Komisija apstiprina katru 
programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
tam, kad to oficiāli iesniegusi(-šas) 
dalībvalsts(-is), ar nosacījumu, ka ir 
pietiekami ņemti vērā Komisijas 
apsvērumi, bet ne agrāk kā 2014. gada 
1. janvārī vai pirms Komisija pieņem 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu.

3. Saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem Komisija apstiprina katru 
programmu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
tam, kad to oficiāli iesniegusi(-šas) 
dalībvalsts(-is), ar nosacījumu, ka ir 
pietiekami ņemti vērā Komisijas 
apsvērumi, bet ne agrāk kā 2014. gada 
1. janvārī vai pirms Komisija pieņem 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu.

Or. it

Pamatojums

Lai izvairītos no kavēšanās, uzsākot programmas, būtu jāsaīsina darbības programmu 
pieņemšanai atvēlētais laikposms.

Grozījums Nr. 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija sagatavo apsvērumus trīs 
mēnešu laikā no programmas 
iesniegšanas. Dalībvalsts, kuras 
izveidojušas Makroreģionālās attīstības 
fondu, iesniedz Komisijai visu vajadzīgo 
papildinformāciju un vajadzības gadījumā 
pārskata ierosināto Makroreģionālās 
attīstības fonda programmu.

3. Saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem Komisija apstiprina katru 
Makroreģionālās attīstības fonda 
programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pēc tam, kad to oficiāli iesniegusi(-šas) 
dalībvalsts(-is), ar nosacījumu, ka ir 
pietiekami ņemti vērā Komisijas 
apsvērumi. 

Or. sk

Pamatojums

Grozījums, lai ņemtu vērā vienotā stratēģiskā satvara jauno daļu. 


