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Grozījums Nr. 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un programmā 
noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot 
vērā vienoto stratēģisko satvaru un 
partnerības līgumu. Prasībām pievieno 
pārskatīto programmu un — attiecīgā 
gadījumā — pārskatītu partnerības līgumu.

Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi sagatavotām 
saskaņā ar 5. panta nosacījumiem; tām 
jābūt pamatotām, un tajās jo īpaši izklāsta 
programmas izmaiņu paredzamo ietekmi 
uz Savienības stratēģijas gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei un 
programmā noteikto konkrēto mērķu 
izpildi, ņemot vērā vienoto stratēģisko 
satvaru un partnerības līgumu. Prasībām 
pievieno pārskatīto programmu un —
attiecīgā gadījumā — pārskatītu 
partnerības līgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un programmā 
noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot 
vērā vienoto stratēģisko satvaru un 
partnerības līgumu. Prasībām pievieno 
pārskatīto programmu un — attiecīgā 
gadījumā — pārskatītu partnerības 

Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un ilgtspējīgai 
attīstībai un programmā noteikto konkrēto 
mērķu izpildi, ņemot vērā vienoto 
stratēģisko satvaru un partnerības līgumu. 
Prasības jāiesniedz atbilstoši 24. pantā 
minētajiem nosacījumiem, jo īpaši tiem, 
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līgumu. kas saistīti ar horizontālajiem principiem, 
tostarp ar partnerības principu, un 
5. pantā minēto daudzlīmeņu pārvaldības 
pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
2. daļa – 26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta saskaņā ar 1. punktu, ņemot vērā 
dalībvalsts iesniegto pamatojumu. 
Komisija var sniegt apsvērumus, un 
dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju. Saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem Komisija 
prasību grozīt programmu apstiprina ne 
vēlāk kā piecus mēnešus no dienas, kad 
programmas oficiāli iesniegusi dalībvalsts, 
ar nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Vajadzības gadījumā Komisija vienlaicīgi 
groza arī partnerības līguma 
apstiprināšanas lēmumu saskaņā ar 
15. panta 3. punktu.

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta saskaņā ar 1. punktu, ņemot vērā 
dalībvalsts iesniegto pamatojumu. 
Komisija var sniegt apsvērumus, un 
dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju. Saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem Komisija 
prasību grozīt programmu apstiprina ne 
vēlāk kā trīs mēnešus no dienas, kad 
programmas oficiāli iesniegusi dalībvalsts, 
ar nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Vajadzības gadījumā Komisija vienlaicīgi 
groza arī partnerības līguma 
apstiprināšanas lēmumu saskaņā ar 
15. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
2. daļa – 26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta saskaņā ar 1. punktu, ņemot vērā 

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta saskaņā ar 1. punktu, ņemot vērā 
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dalībvalsts iesniegto pamatojumu. 
Komisija var sniegt apsvērumus, un 
dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju. Saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem Komisija 
prasību grozīt programmu apstiprina ne 
vēlāk kā piecus mēnešus no dienas, kad 
programmas oficiāli iesniegusi dalībvalsts, 
ar nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Vajadzības gadījumā Komisija vienlaicīgi 
groza arī partnerības līguma 
apstiprināšanas lēmumu saskaņā ar 
15. panta 3. punktu.

dalībvalsts iesniegto pamatojumu. 
Komisija var sniegt apsvērumus, un 
dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju. Saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem Komisija 
prasību grozīt programmu apstiprina ne 
vēlāk kā divus mēnešus no dienas, kad 
programmas oficiāli iesniegusi dalībvalsts, 
ar nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Vajadzības gadījumā Komisija vienlaicīgi 
groza arī partnerības līguma 
apstiprināšanas lēmumu saskaņā ar 
15. panta 3. punktu.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir ierobežot termiņu, kurā Komisija apstiprina prasību grozīt darbības 
programmas.

Grozījums Nr. 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Makroreģionālo attīstības fondu 
programmu grozījumi
1. Prasībām par makroreģionālo attīstības 
fondu programmas grozījumiem, ko 
iesniedz to dalībvalstu grupa, kurās
izveidots makroreģionālās attīstības fonds, 
ir jābūt pienācīgi pamatotām un tajās jo 
īpaši ir jānorāda programmas izmaiņu 
plānotā ietekme Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas un makroreģionālās attīstības 
fonda programmā noteikto mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā vienoto 
stratēģisko satvaru un dalībvalstu grupas 
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noslēgtos līgumus par makroreģionālās
attīstības fonda izveidi. Tiem ir jāpievieno 
pārskatītā makroreģionālās attīstības 
fonda programma.
2. Komisija izvērtē saskaņā ar 1. punktu 
sniegto informāciju, ņemot vērā 
dalībvalstu grupas, kurā ir izveidots 
makroreģionālās attīstības fonds, 
pamatojumu. Komisija var izteikt 
apsvērumus, un dalībvalstu grupa, kurās 
izveidots makroreģionālās attīstības fonds, 
iesniedz Komisijai visu nepieciešamo 
papildu informāciju. Atbilstoši īpašajiem 
fonda noteikumiem Komisija apstiprina 
prasību grozīt makroreģionālās attīstības 
fonda programmu ne vēlāk kā piecu 
mēnešu laikā pēc dalībvalstu grupas, 
kurās izveidots makroreģionālās attīstības 
fonds, oficiālā iesnieguma saņemšanas, 
ar nosacījumu, ka visi Komisijas izteiktie 
apsvērumi ir pienācīgi ņemti vērā.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIB var pēc dalībvalstu lūguma 
piedalīties partnerības līguma 
sagatavošanā, kā arī darbībās, kas saistītas 
ar darbību sagatavošanu, jo īpaši lieliem 
projektiem, finanšu instrumentiem un 
publiskā un privātā sektora partnerībām.

1. EIB var pēc dalībvalstu lūguma 
piedalīties partnerības līguma sagatavošanā
vai pēc to dalībvalstu grupas lūguma, 
kuras ir nolēmušas izveidot 
makroreģionālās attīstības fondu, var 
piedalīties makroreģionālās attīstības 
fonda līgumu sagatavošanā, kā arī 
darbībās, kas saistītas ar darbību 
sagatavošanu, jo īpaši lieliem projektiem, 
finanšu instrumentiem un publiskā un 
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privātā sektora partnerībām.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EIB var pēc dalībvalstu lūguma 
piedalīties partnerības līguma 
sagatavošanā, kā arī darbībās, kas saistītas 
ar darbību sagatavošanu, jo īpaši lieliem 
projektiem, finanšu instrumentiem un 
publiskā un privātā sektora partnerībām.

1. EIB var pēc dalībvalstu lūguma 
piedalīties partnerības līguma 
sagatavošanā, kā arī darbībās, kas saistītas 
ar darbību sagatavošanu, lieliem un 
maziem projektiem, kas rada nozīmīgas 
inovāciju iespējas, finanšu instrumentiem 
un publiskā un privātā sektora partnerībām.

Or. en

Grozījums Nr. 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pirms partnerības līguma vai 
programmu pieņemšanas var apspriesties 
ar EIB.

2. Komisija pirms partnerības līguma vai 
līgumu par makroreģionālās attīstības 
fonda izveidi, kurus noslēgusi dalībvalstu 
grupa, vai programmu un 
makroreģionālās attīstības programmu 
pieņemšanas var apspriesties ar EIB.

Or. sk
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Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var lūgt EIB pārbaudīt lielu 
projektu tehnisko kvalitāti un ekonomisko 
un finansiālo dzīvotspēju un palīdzēt tai 
saistībā ar finanšu instrumentiem, kas 
jāīsteno vai jāizstrādā.

3. Komisija var lūgt EIB pārbaudīt lielu 
projektu tehnisko kvalitāti un ekonomisko 
un finansiālo dzīvotspēju un ilgtspēju un
palīdzēt tai saistībā ar finanšu 
instrumentiem, kas jāīsteno vai jāizstrādā.

Or. en

Grozījums Nr. 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
2. daļa – 2.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Teritoriālā attīstība

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atļaut visu VSS fondu (tostarp Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) iesaistīšanos integrētajos 
teritoriālajos ieguldījumos. Šajā nolūkā 99. panta nosacījumi ir jāpārceļ uz regulas pirmo 
daļu, un jāizveido jauna nodaļa.

Grozījums Nr. 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Regulas priekšlikums
2.daļa – 27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants
Integrētie teritoriālie ieguldījumi

1. Ja pilsētu attīstības stratēģijai vai citai 
teritoriālajai stratēģijai vai paktam, kas 
noteikts Regulas ... [ESF] 12. panta 
1. punktā, ir nepieciešama integrēta 
pieeja, kas ietver ieguldījumus atbilstoši 
vairākiem vienas vai vairāku darbības 
programmu prioritārajiem virzieniem, 
darbību veic kā integrēto teritoriālo 
ieguldījumu (ITI).
2. Attiecīgajās darbības programmās 
jānosaka plānotie ITI un jānorāda 
aptuvenais finansējuma apjoms no katra 
prioritārā virziena katram ITI.
3. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var 
noteikt vienu vai vairākas starpstruktūras, 
tostarp vietējās iestādes, reģionālās 
attīstības struktūras vai nevalstiskās 
organizācijas, lai veiktu ITI pārvaldību 
un īstenošanu.
4. Dalībvalsts vai attiecīgās vadošās 
iestādes nodrošina, ka darbības 
programmas uzraudzības sistēma ļauj 
noteikt darbības, kā arī ITI atbalstošo 
prioritāro virzienu rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atļaut visu VSS fondu (tostarp Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) iesaistīšanos integrētajos 
teritoriālajos ieguldījumos. Šajā nolūkā 99. panta nosacījumi ir jāpārceļ uz regulas pirmo 
daļu.

Grozījums Nr. 794
Fiorello Provera
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz sabiedrību orientēta vietējā attīstība, 
kas ir paredzēta kā LEADER vietējā 
attīstība attiecībā uz ELFLA:

1. Vietējā attīstība, ko ciešā sadarbībā ar 
sabiedrību vada vietējās iestādes, kas ir 
paredzēta kā LEADER vietējā attīstība 
attiecībā uz ELFLA:

Or. fr

Grozījums Nr. 795
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz sabiedrību orientēta vietējā attīstība, 
kas ir paredzēta kā LEADER vietējā 
attīstība attiecībā uz ELFLA:

1. Uz sabiedrību orientēta vietējā attīstība, 
ko veido vietējās iestādes sadarbībā ar 
vietējiem dalībniekiem kā LEADER
vietējo attīstību attiecībā uz ELFLA:

Or. en

Grozījums Nr. 796
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir vērsta uz konkrētām apakšreģionu 
teritorijām;

a) ir vērsta uz konkrētām apakšreģionu 
teritorijām, ko nosaka dalībvalstis 
atbilstoši savām īpašajām teritoriālajām 
vienībām, konsultējoties ar visiem 
5. pantā minētajiem partneriem;

Or. en
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Grozījums Nr. 797
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās iestādes sadarbībā ar vietējiem 
dalībniekiem, piemēram, vietējām rīcības 
grupām, kuru sastāvā ir publisko un 
privāto sociālekonomisko interešu pārstāvji 
un kurās lēmumu pieņemšanas līmenī ne 
publiskajam sektoram, ne jebkurai 
atsevišķai interešu grupai nav vairāk kā 
49 % balsstiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 798
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vada vietējās iestādes ciešā sadarbībā 
ar sabiedrību, t.i., to īsteno vietējās rīcības 
grupas, kuru sastāvā ir publisko un privāto 
sociālekonomisko interešu pārstāvji un 
kurās lēmumu pieņemšanas līmenī ne 
publiskajam sektoram, ne jebkurai 
atsevišķai interešu grupai nav vairāk kā 
49 % balsstiesību;

Or. fr

Grozījums Nr. 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam 
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību;
vietējās rīcības grupas ietver esošās 
LEADER grupas, kas jau ir atzītas 
atbilstoši Leader II,1 Leader+2 vai 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
(ELFLA) 3 62. pantam;
_____________
1 Komisijas ziņojums dalībvalstīm, kurā 
noteiktas vadlīnijas globālajām 
subsīdijām vai integrētajām darbības 
programmām, attiecībā uz kurām 
dalībvalstis ir aicinātas iesniegt 
pieteikumus, lai saņemtu palīdzību 
Kopienas iniciatīvas attiecībā uz lauku 
attīstību (Leader II) ietvaros (OV C 180, 
1.7.1994, 48. lpp.).
2 Komisijas 2000. gada 14. aprīļa 
ziņojums dalībvalstīm, kurā noteiktas 
vadlīnijas Kopienas iniciatīvai attiecībā uz 
lauku attīstību (Leader+) (OV C 139, 
18.5.2000, 5. lpp.). Saskaņā ar pēdējiem 
Komisijas veiktajiem grozījumiem 
paziņojumā, ar kuru groza 2000. gada 
14. aprīļa ziņojumu dalībvalstīm, kurā 
noteiktas vadlīnijas Kopienas iniciatīvai 
attiecībā uz lauku attīstību (Leader+) (OV 
C 294, 4.12.2003, 11. lpp.).
3 PADOMES 2005. gada 20. septembra 
REGULA (EK) Nr. 1698/2005 par 
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA)

Or. en
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Grozījums Nr. 800
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās iestādes sadarbībā ar vietējiem 
dalībniekiem, piemēram, vietējām rīcības 
grupām, kuru sastāvā ir publisko un 
privāto sociālekonomisko interešu pārstāvji 
un kurās lēmumu pieņemšanas līmenī ne 
publiskajam sektoram, ne jebkurai 
atsevišķai interešu grupai nav vairāk kā 
49 % balsstiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 801
László Surján

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 802
Giommaria Uggias
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam 
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību, 
izņemot darbības programmās iekļautos 
izņēmumus attiecībā uz esošās vietējās 
attīstības institucionalizētajām struktūrām 
un atšķirīgām balsošanas metodēm;

Or. it

Grozījums Nr. 803
Catherine Bearder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam 
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai principā nav vairāk kā 49 % 
balsstiesību, izņemot darbības 
programmās atļautos izņēmumus attiecībā 
uz esošajām institucionalizētajām vietējās 
attīstības struktūrām ar atšķirīgām 
balsošanas sistēmām;

Or. en



AM\903903LV.doc 15/158 PE491.054v01-00

LV

Grozījums Nr. 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tiek īstenota, izmantojot integrētas un uz 
reģioniem balstītas daudznozaru vietējās 
attīstības stratēģijas;

c) tiek īstenota, izmantojot integrētas un uz 
reģioniem balstītas ilgtspējīgas 
daudznozaru vietējās attīstības stratēģijas,
ņemot vērā ietekmi ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus virzienus vietējā kontekstā, 
tīklu veidošanu un — attiecīgā 
gadījumā — sadarbību.

d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus, sociālos un kultūras 
virzienus vietējā kontekstā, tīklu veidošanu 
un — attiecīgā gadījumā — sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 806
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts no VSS fondiem vietējai 
attīstībai ir saderīgs un koordinēts starp 
VSS fondiem. To inter alia nodrošina ar 

2. Atbalsts no VSS fondiem vietējai 
attīstībai ir saderīgs un koordinēts starp 
VSS fondiem. To inter alia nodrošina ar 
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koordinētas vietējās attīstības stratēģiju un 
vietējās attīstības grupu spēju veidošanas, 
atlases, apstiprināšanas un finansēšanas 
starpniecību.

koordinētas vietējās attīstības stratēģiju un 
vietējās attīstības grupu spēju veidošanas, 
atlases, apstiprināšanas un finansēšanas 
starpniecību ar vietējām iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 807
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
2. daļa – 28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbalsts no VSS fondiem vietējai 
attīstībai ir saderīgs un koordinēts starp 
VSS fondiem. To inter alia nodrošina ar 
koordinētas vietējās attīstības stratēģiju un 
vietējās attīstības grupu spēju veidošanas, 
atlases, apstiprināšanas un finansēšanas 
starpniecību.

2. Atbalsts no VSS fondiem vietējai 
attīstībai ir saderīgs un koordinēts starp 
VSS fondiem. To inter alia nodrošina ar 
koordinētas vietējās attīstības stratēģiju un 
vietējās attīstības grupu spēju veidošanas, 
atlases, apstiprināšanas un finansēšanas 
starpniecību ar vietējām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 808
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 28.a pants – (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Šie vietējās attīstības nosacījumi ir 
priekšnosacījums pilsētu un integrēto 
teritoriālo ieguldījumu radīšanai, kā 
noteikts šīs regulas 93. pantā un Regulas 
(ES) Nr. (...)/2012 7. pantā;

Or. en
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Grozījums Nr. 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Integrēta vietējās attīstības stratēģija 
ietver vismaz šādus elementus:

1. Integrēta ilgtspējīga vietējās attīstības 
stratēģija ietver vismaz šādus elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 810
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās teritorijas un iedzīvotāju definīcija, 
uz kuriem attiecas stratēģija;

a) tās teritorijas un iedzīvotāju definīcija, 
uz kuriem attiecas stratēģija atkarībā no 
vietējo teritoriju funkcionalitātes un 
pilsētu un lauku apgabalu saiknēm;

Or. en

Grozījums Nr. 811
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās teritorijas un iedzīvotāju definīcija, 
uz kuriem attiecas stratēģija;

a) tās teritorijas un iedzīvotāju definīcija, 
uz kuriem attiecas stratēģija attiecībā uz 
vietējo apgabalu funkcionalitāti un pilsētu 
un lauku apgabalu savienojumu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 812
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās teritorijas un iedzīvotāju definīcija, 
uz kuriem attiecas stratēģija;

a) tās teritorijas un iedzīvotāju definīcija, 
uz kuriem attiecas stratēģija atkarībā no 
vietējo teritoriju funkcionalitātes un 
pilsētu un lauku apgabalu saiknēm;

Or. en

Grozījums Nr. 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
stratēģijas integrētā un novatoriskā rakstura 
un mērķu hierarhijas apraksts, norādot 
skaidrus un izmērāmus sasniedzamos gala 
mērķus un rezultātus. Stratēģija ir saderīga 
ar visu iesaistīto VSS fondu atbilstošajām 
programmām;

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
stratēģijas integrētā un novatoriskā rakstura 
un mērķu hierarhijas apraksts, norādot 
skaidrus un izmērāmus sasniedzamos gala 
mērķus un rezultātus. Stratēģija ir saderīga 
ar iesaistīto valsts iestāžu stratēģijām un 
visu VSS fondu atbilstošajām 
programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
stratēģijas integrētā un novatoriskā 
rakstura un mērķu hierarhijas apraksts, 
norādot skaidrus un izmērāmus 
sasniedzamos gala mērķus un rezultātus. 
Stratēģija ir saderīga ar visu iesaistīto 
VSS fondu atbilstošajām programmām;

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
sniedzot to integrētā un novatoriskā 
rakstura pierādījumus, jo īpaši attiecībā uz 
piepilsētas apgabalu stratēģijām, kurās 
iesaistīti pilsētas partneri un ieinteresētās 
puses lauku apgabalos;

Or. fr

Grozījums Nr. 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
stratēģijas integrētā un novatoriskā 
rakstura un mērķu hierarhijas apraksts, 
norādot skaidrus un izmērāmus 
sasniedzamos gala mērķus un rezultātus. 
Stratēģija ir saderīga ar visu iesaistīto 
VSS fondu atbilstošajām programmām;

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
pievēršot īpašu uzmanību tās integrētajam 
raksturam, jo īpaši attiecībā uz piepilsētu 
apgabalu un funkcionālo zonu 
stratēģijām, kurās iesaistīti gan pilsētas 
partneri, gan lauku apgabalu dalībnieki;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz vietējās attīstības stratēģijām ir svarīgi tās īstenot, lai veicinātu pilsētas un lauku 
apgabalu mijiedarbi. Turklāt šajās vietējās attīstības stratēģijās pilnībā ir jāiesaista vietējie 
dalībnieki piepilsētu zonās.

Grozījums Nr. 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts



PE491.054v01-00 20/158 AM\903903LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
stratēģijas integrētā un novatoriskā rakstura 
un mērķu hierarhijas apraksts, norādot 
skaidrus un izmērāmus sasniedzamos gala 
mērķus un rezultātus. Stratēģija ir saderīga 
ar visu iesaistīto VSS fondu atbilstošajām 
programmām;

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
stratēģijas integrētā un novatoriskā rakstura 
un mērķu hierarhijas apraksts, norādot 
skaidrus un izmērāmus sasniedzamos gala 
mērķus un rezultātus. Stratēģija ir saderīga 
ar visu iesaistīto VSS fondu atbilstošajām 
programmām un ar šīs regulas 6., 7. un 
8. pantā noteiktajiem horizontālajiem 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 817
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) stratēģijas finanšu plāns, tostarp 
plānotais katra VSS fonda piešķīrums.

g) stratēģijas finanšu plāns, tostarp 
plānotais katra VSS fonda piešķīrums un 
jo īpaši integrēto teritoriālo ieguldījumu 
lietojums, ilgstošas pilsētvides attīstības 
un vienotās rīcības plāni.

Or. en

Grozījums Nr. 818
László Surján

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) plānojot vietējo dalībnieku, labuma 
guvēju un iespējamo partneru spēju 
veidošanu attiecībā uz tādu projektu 
sagatavošanu un īstenošanu, kas 
izstrādāti konkrētām vajadzībām 
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attiecīgajā apgabalā;

Or. en

Grozījums Nr. 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka vietējās attīstības 
stratēģiju atlases kritērijus. Atlases 
kritērijus var izklāstīt īpašajos fondu 
noteikumos.

2. Dalībvalstis, vienojoties ar 
reģionālajām un vietējām iestādēm un 
saskaņā ar 5. pantā un 4. panta 4. punktā
noteiktajiem principiem, nosaka vietējās 
attīstības stratēģiju atlases kritērijus. 
Atlases kritērijus var izklāstīt īpašajos 
fondu noteikumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka vietējās attīstības 
stratēģiju atlases kritērijus. Atlases 
kritērijus var izklāstīt īpašajos fondu 
noteikumos.

2. Dalībvalstis nosaka ilgtspējīgas vietējās 
attīstības stratēģiju atlases kritērijus. 
Atlases kritērijus var izklāstīt īpašajos 
fondu noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 821
Ramona Nicole Mănescu
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vietējās attīstības stratēģijas atlasa 
komiteja, ko šim nolūkam izveidojušas 
attiecīgās programmu vadošās iestādes.

3. Vietējās attīstības stratēģijas atlasa 
komiteja, ko šim nolūkam izveidojušas 
attiecīgās programmu vadošās iestādes, 
savukārt 5. pantā minētie partneri, jo 
īpaši sociālie partneri, ir šīs komitejas 
locekļi;

Or. en

Grozījums Nr. 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vietējās attīstības stratēģijas atlasa 
komiteja, ko šim nolūkam izveidojušas 
attiecīgās programmu vadošās iestādes.

3. Vietējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
atlasa komiteja, ko šim nolūkam 
izveidojušas attiecīgās programmu vadošās 
iestādes. Šajā komitejā pienācīgi ir 
pārstāvēti 5. pantā minētie partneri.

Or. en

Grozījums Nr. 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visu vietējās attīstības stratēģiju atlasi 
un apstiprināšanu pabeidz ne vēlāk kā 
2015. gada 31. decembrī.

4. Vietējās ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 
kuras izstrādā un īsteno esošās vietējās 
darbības grupas, atlasi un apstiprināšanu 
pabeidz ne vēlāk kā 2015. gada 
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31. decembrī; vietējās attīstības stratēģiju, 
kuras ierosina jaunizveidotas vietējās 
darbības grupas, atlasi un apstiprināšanu 
pabeidz ne vēlāk kā 2016. gada 
31. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 824
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lēmumā, ar kuru vadošā iestāde 
apstiprina vietējās attīstības stratēģiju, 
izklāsta katra VSS fonda piešķīrumus. Tajā 
arī nosaka to iestāžu lomu, kas atbild par 
attiecīgo programmu īstenošanu attiecībā 
uz visiem ar stratēģiju saistītajiem 
īstenošanas uzdevumiem.

5. Lēmumā, ar kuru vadošā iestāde 
apstiprina vietējās attīstības stratēģiju, 
izklāsta katra VSS fonda piešķīrumus. Tajā 
arī nosaka to vietējo iestāžu lomu, kas 
atbild par attiecīgo programmu īstenošanu 
attiecībā uz visiem ar stratēģiju saistītajiem 
īstenošanas uzdevumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lēmumā, ar kuru vadošā iestāde 
apstiprina vietējās attīstības stratēģiju, 
izklāsta katra VSS fonda piešķīrumus. Tajā 
arī nosaka to iestāžu lomu, kas atbild par 
attiecīgo programmu īstenošanu attiecībā 
uz visiem ar stratēģiju saistītajiem 
īstenošanas uzdevumiem.

5. Lēmumā, ar kuru vadošā iestāde 
apstiprina vietējās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju, izklāsta katra VSS fonda 
piešķīrumus. Tajā arī nosaka to iestāžu 
lomu, kas atbild par attiecīgo programmu 
īstenošanu attiecībā uz visiem ar stratēģiju 
saistītajiem īstenošanas uzdevumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus par tās 
teritorijas un iedzīvotāju definīciju, uz 
kuriem attiecas 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā stratēģija.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Deleģēto aktu izmantošana, lai noteiktu teritorijas un iedzīvotāju definīciju, uz kuriem 
attiecas vietējās attīstības stratēģija, ir pārmērīga; par šādiem uzdevumiem parasti ir 
atbildīgas vietējās un reģionālās iestādes, jo to veikšanai ir nepieciešamas īpašas zināšanas 
par vietējo situāciju.

Grozījums Nr. 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus par tās 
teritorijas un iedzīvotāju definīciju, uz 
kuriem attiecas 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā stratēģija.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 828
Herbert Dorfmann
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus par tās 
teritorijas un iedzīvotāju definīciju, uz 
kuriem attiecas 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā stratēģija.

6. Eiropas Komisijas izveidoto 
pamatnostādņu ietvaros to teritoriju un 
iedzīvotāju definīciju, uz kuriem attiecas 
vietējās attīstības stratēģija, nosaka 
atbildīgās plānošanas iestādes atbilstošā 
teritoriālā līmenī, ņemot vērā reālos 
sociālekonomiskos apstākļus vietējā 
līmenī.

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz LEADER un mazākajām teritorijām un apgabaliem, ko var atlasīt vadošā iestāde, 
būtu vēlams precizēt, ka EK nosaka vispārēju likumu, kurš pēc tam ir jāpieņem atkarībā no 
dažādajiem reģionālajiem un vietējiem apstākļiem, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējās rīcības grupas izstrādā un īsteno 
vietējās attīstības stratēģijas.

Vietējās rīcības grupas izstrādā un īsteno 
ilgtspējīgas vietējās attīstības stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka vietējās rīcības grupas 
un par atbilstošo programmu īstenošanu 
atbildīgo iestāžu lomu attiecībā uz visiem 
ar stratēģiju saistītajiem īstenošanas 
uzdevumiem.

Dalībvalstis atbilstoši 4. panta 4. punktā 
minētajai procedūrai nosaka vietējās 
rīcības grupas un par atbilstošo programmu 
īstenošanu atbildīgo iestāžu lomu attiecībā 
uz visiem ar stratēģiju saistītajiem 
īstenošanas uzdevumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 831
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai visas 
vietējās rīcības grupas vai nu izvēlētos 
vienu partneri no grupas par galveno 
partneri administratīvās un finanšu lietās, 
vai arī apvienotos likumīgi izveidotā 
vienotā struktūrā.

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai visas 
vietējās rīcības grupas vai nu izvēlētos 
vienu vietējo iestādi no grupas par galveno 
partneri administratīvās un finanšu lietās, 
vai arī apvienotos likumīgi izveidotā 
vienotā publiskajā struktūrā. Jebkurā 
gadījumā vadošā iestāde veic pasākumus, 
lai izvērtētu izvirzītā galvenā partnera vai 
izveidotās vienotās struktūras kompetenci 
projektu un programmu pārvaldībā.

Or. en

Grozījums Nr. 832
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai visas 
vietējās rīcības grupas vai nu izvēlētos 
vienu partneri no grupas par galveno 
partneri administratīvās un finanšu lietās, 

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai visas 
vietējās rīcības grupas vai nu izvēlētos 
vienu vietējo iestādi no grupas par galveno 
partneri administratīvās un finanšu lietās, 
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vai arī apvienotos likumīgi izveidotā 
vienotā struktūrā.

vai arī apvienotos likumīgi izveidotā 
vienotā publiskajā struktūrā.

Or. fr

Grozījums Nr. 833
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai visas 
vietējās rīcības grupas vai nu izvēlētos 
vienu partneri no grupas par galveno 
partneri administratīvās un finanšu lietās, 
vai arī apvienotos likumīgi izveidotā 
vienotā struktūrā.

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai visas 
vietējās rīcības grupas vai nu izvēlētos 
vienu vietējo iestādi no grupas par galveno 
partneri administratīvās un finanšu lietās, 
vai arī apvienotos likumīgi izveidotā 
vienotā publiskajā struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 834
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veidot vietējo dalībnieku spējas izstrādāt 
un īstenot darbības;

a) veidot vietējo dalībnieku spējas izstrādāt 
un īstenot darbības un aktīvi veicināt 
projektu un programmu pārvaldības spēju 
un prasmju attīstīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 835
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
50 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri, 
paredzot iespēju pārsūdzēt atlases lēmumus 
un ļaujot atlasi veikt rakstiskā procedūrā;

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
50 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri
(privātie partneri un asociācijas), paredzot 
iespēju pārsūdzēt atlases lēmumus un 
ļaujot atlasi veikt rakstiskā procedūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 836
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
50 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri, 
paredzot iespēju pārsūdzēt atlases lēmumus 
un ļaujot atlasi veikt rakstiskā procedūrā;

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
40 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri, 
un brīvprātīgā sektora partneri, paredzot 
iespēju pārsūdzēt atlases lēmumus un 
ļaujot atlasi veikt rakstiskā procedūrā;

Or. fr

Grozījums Nr. 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un b) izstrādāt tādu uz dzimumu līdztiesību 
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pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
50 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri, 
paredzot iespēju pārsūdzēt atlases lēmumus 
un ļaujot atlasi veikt rakstiskā procedūrā;

balstītu, nediskriminējošu un pārredzamu 
darbību atlases procedūru un kritērijus, 
kuros izvairās no interešu konflikta un kuri 
nodrošina, ka vismaz 50 % balsu atlases 
lēmumos sagādā partneri, kas nav publiskā 
sektora partneri, paredzot iespēju pārsūdzēt 
atlases lēmumus un ļaujot atlasi veikt 
rakstiskā procedūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 838
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
50 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri, 
paredzot iespēju pārsūdzēt atlases lēmumus 
un ļaujot atlasi veikt rakstiskā procedūrā;

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
40 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri 
(privātie partneri un asociācijas), paredzot 
iespēju pārsūdzēt atlases lēmumus un 
ļaujot atlasi veikt rakstiskā procedūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbību atlasē nodrošināt saskaņotību ar 
vietējās attīstības stratēģijām, nosakot to 
prioritāti pēc to ieguldījuma stratēģiju 
mērķu sasniegšanā;

c) darbību atlasē nodrošināt saskaņotību ar 
ilgtspējīgas vietējās attīstības stratēģijām, 
nosakot to prioritāti pēc to ieguldījuma 
stratēģiju mērķu sasniegšanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 840
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
2. daļa – 30. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbību atlasē nodrošināt saskaņotību ar 
vietējās attīstības stratēģijām, nosakot to 
prioritāti pēc to ieguldījuma stratēģiju 
mērķu sasniegšanā;

c) darbību atlasē nodrošināt vietējās
attīstības stratēģiju īstenošanu, nosakot 
darbības un piemērotos ieguldījumus pēc 
to prioritātes atbilstoši ieguldījumam
stratēģiju mērķu un darbības plāna 
sasniegšanā;

Or. pt

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi tas, ka vietējo darbības grupu galvenais uzdevums ir nodrošināt vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanu un to, lai pieņemtajā stratēģijā pastāvīgi netiktu veiktas 
izmaiņas. Vietējo darbības grupu mērķis ir noteikt piemērotus ieguldījumus un darbības 
plānu, lai nodrošinātu maksimālu pieņemtās stratēģijas īstenošanu.

Grozījums Nr. 841
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
2. daļa – 31. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sagatavošanās atbalsta izmaksas; a) sagatavošanās atbalsta izmaksas un 
vietējās attīstības stratēģiju sagatavošana;

Or. pt

Pamatojums

Ir jāfinansē visi vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanas izdevumi, tostarp, pētījumi, 
projekti, stratēģiskās analīzes un visi ieguldījumi, kas veikti, lai pienācīgi noteiktu īstenojamo 
stratēģiju.
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Grozījums Nr. 842
László Surján

Regulas priekšlikums
2. daļa – 31. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) spēju veidošana, vietējo dalībnieku 
apmācība programmu plānošanā, izstrādē 
un īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 843
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu prioritārajā virzienā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS fondus 
var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz ex ante 
novērtējumu, kurā norādītas tirgus 
nepilnības vai neoptimālas ieguldījumu 
situācijas, kā arī ieguldījumu vajadzības.

Lai veicinātu prioritārajā virzienā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu, KNR 
aptvertos fondus var izmantot, lai atbalstītu 
finanšu instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz atbilstoši XX 
pielikuma noteikumiem sagatavoto
ex ante novērtējumu, kurā norādītas tirgus 
nepilnības vai neoptimālas ieguldījumu 
situācijas, kā arī ieguldījumu vajadzības.
Dalībvalstīm ir jāatvieglo finanšu 
instrumentu izmantošana.

Or. xm

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jācenšas novērst administratīvie un juridiskie šķēršļi finanšu instrumentu 
izmantošanā. Pašreizējā situācijā atsevišķos Eiropas reģionos nav iespējams izmantot finanšu 
instrumentus, ko cita starpā sniedz struktūrfondi. Tas samazina fondu efektivitāti.
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Grozījums Nr. 844
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu prioritārajā virzienā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS fondus 
var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz ex ante 
novērtējumu, kurā norādītas tirgus
nepilnības vai neoptimālas ieguldījumu 
situācijas, kā arī ieguldījumu vajadzības.

Lai veicinātu prioritārajā virzienā noteikto 
tematisko un konkrēto mērķu sasniegšanu, 
KNR aptvertos fondus var izmantot, lai 
atbalstītu finanšu instrumentus programmā, 
tostarp gadījumos, kad tie organizēti ar 
fondu starpniecību, pamatojoties uz ex ante
novērtējumu, kurā sniegti fakti par tirgus 
nepilnībām vai neoptimālām ieguldījumu 
situācijām, kā arī ieguldījumu vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu prioritārajā virzienā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS fondus 
var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz ex ante 
novērtējumu, kurā norādītas tirgus 
nepilnības vai neoptimālas ieguldījumu 
situācijas, kā arī ieguldījumu vajadzības.

Lai veicinātu prioritārajā virzienā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS fondus 
var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmā, tostarp gadījumos, kad šāda 
makroreģionālās attīstības fonda 
programma organizēta ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz ex ante 
novērtējumu, kurā norādītas tirgus 
nepilnības vai neoptimālas ieguldījumu 
situācijas, kā arī ieguldījumu vajadzības.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.
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Grozījums Nr. 846
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu prioritārajā virzienā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS fondus 
var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz ex ante 
novērtējumu, kurā norādītas tirgus 
nepilnības vai neoptimālas ieguldījumu 
situācijas, kā arī ieguldījumu vajadzības.

Lai veicinātu prioritārajā virzienā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS fondus 
var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām. Tādā 
gadījumā jāveic atsevišķa uzskaite par 
katru finansējuma veidu.

Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām.

Or. de

Grozījums Nr. 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām. Tādā 
gadījumā jāveic atsevišķa uzskaite par 
katru finansējuma veidu.

Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām, 
mikrokredītiem un garantijas maksas 
subsīdijām. Tādā gadījumā jāveic atsevišķa 
uzskaite par katru finansējuma veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentu ex ante novērtējumu, 
tā atbalsta apvienošanu, ko piešķir 
galīgajiem saņēmējiem ar dotāciju, 
procentu likmju subsīdiju, garantijas 
maksas subsīdiju un finanšu instrumentu 
starpniecību, īpašus papildu noteikumus 
par izdevumu atbilstību un noteikumus, 
kuros precizē darbību veidus, ko 
neatbalsta ar finanšu instrumentu 
starpniecību.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir Komisija nosaka vienotus nosacījumus
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pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par
finanšu instrumentu ex ante novērtējumu, 
tā atbalsta apvienošanu, ko piešķir 
galīgajiem saņēmējiem ar dotāciju, 
procentu likmju subsīdiju, garantijas 
maksas subsīdiju un finanšu instrumentu 
starpniecību, īpašus papildu noteikumus 
par izdevumu atbilstību un noteikumus, 
kuros precizē darbību veidus, ko 
neatbalsta ar finanšu instrumentu 
starpniecību.

finanšu instrumentu ex ante novērtējuma 
īstenošanas aktos. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Pamatojums

Daļa ir svītrota, jo 2. daļa jau ir noteikta pietiekami skaidri; valsts atbalsta kritēriji paliek 
nemainīti; nozīmīga birokrātiskā sloga risks bez pievienotās vērtības. Tiesiskās noteiktības 
apsvērumu dēļ atcelti deleģētie akti attiecībā uz ex ante novērtējumu, tos aizstāj noteikumi 
īstenošanas regulā. Atceltas Komisijas apvienošanas pilnvaras, jo pienācīgi jau noteiktas 
valsts atbalsta noteikumos. Nepieļaut īpašu likumu finanšu instrumentiem. Pārējie noteikumi 
35.a pantā.

Grozījums Nr. 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentu ex ante novērtējumu, 
tā atbalsta apvienošanu, ko piešķir 
galīgajiem saņēmējiem ar dotāciju, 
procentu likmju subsīdiju, garantijas 
maksas subsīdiju un finanšu instrumentu 
starpniecību, īpašus papildu noteikumus 
par izdevumu atbilstību un noteikumus, 
kuros precizē darbību veidus, ko neatbalsta 
ar finanšu instrumentu starpniecību.

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentu ex ante novērtējumu, 
tā atbalsta apvienošanu, ko piešķir 
galīgajiem saņēmējiem ar dotāciju, 
procentu likmju subsīdiju, garantijas 
maksas subsīdiju, mikrokredītu un finanšu 
instrumentu starpniecību, īpašus papildu 
noteikumus par izdevumu atbilstību un 
noteikumus, kuros precizē darbību veidus, 
ko neatbalsta ar finanšu instrumentu 
starpniecību.
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Or. en

Grozījums Nr. 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šajā sadaļā neiekļautie noteikumi ir 
piemērojami tikai projektam vai 
saņēmējam (finanšu instruments).

Or. de

Pamatojums

Precizējums par to, ka uz gala saņēmēju neattiecas šajā sadaļā neiekļautie standarti
(piemēram, pārkāpumi, ienākumus radoši projekti, projektu ilgtermiņa dzīvotspēja).

Grozījums Nr. 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistībā ar finanšu instrumentiem 
iemaksas natūrā nav attiecināmie izdevumi, 
izņemot iemaksas, kas saistītas ar zemi vai 
nekustamo īpašumu ieguldījumos, kuru 
mērķis ir atbalstīt pilsētu attīstību un 
pilsētu atjaunošanu un kuros daļu no 
ieguldījuma veido zeme vai nekustamie 
īpašumi. Šādas zemes vai nekustamā 
īpašuma iemaksas ir attiecināmie izdevumi 
ar nosacījumu, ka ir izpildīti 59. panta 
nosacījumi.

3. Saistībā ar finanšu instrumentiem 
iemaksas natūrā nav attiecināmie izdevumi, 
izņemot iemaksas, kas saistītas ar zemi vai 
nekustamo īpašumu ieguldījumos, kuru 
mērķis ir atbalstīt pilsētu attīstību un 
pilsētu atjaunošanu un kuros daļu no 
ieguldījuma veido zeme vai nekustamie 
īpašumi. Šādas zemes vai nekustamā 
īpašuma iemaksas ir attiecināmie izdevumi 
ar nosacījumu, ka ir izpildīti 59. panta 
nosacījumi, neatkarīgi no 59. panta 
3. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem 
vērtības ierobežojumiem.
.
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Or. de

Pamatojums

Ekonomiski neīstenojama pieeja, ņemot vērā nekustamā īpašuma cenas galvaspilsētās.

Grozījums Nr. 854
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem finanšu instrumentiem piemēro 
Finanšu regulas VIII sadaļu. Ieguldījumus 
finanšu instrumentos no VSS fondiem 
saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu tur 
atsevišķos kontos un izmanto saskaņā ar 
attiecīgo VSS fondu mērķiem, lai atbalstītu 
darbības un galīgos saņēmējus atbilstīgi 
programmai vai programmām, no kurām 
šādi ieguldījumi tiek veikti.

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem finanšu instrumentiem piemēro 
Finanšu regulas VIII sadaļu. Ieguldījumus 
finanšu instrumentos no KNR aptvertajiem
fondiem saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu tur atsevišķos kontos un 
izmanto saskaņā ar attiecīgo KNR aptverto
fondu mērķiem, lai atbalstītu darbības un 
galīgos saņēmējus atbilstīgi programmai 
vai programmām, no kurām šādi 
ieguldījumi tiek veikti.

Or. en

Grozījums Nr. 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem finanšu instrumentiem piemēro 
Finanšu regulas VIII sadaļu. Ieguldījumus 
finanšu instrumentos no VSS fondiem 
saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu tur 
atsevišķos kontos un izmanto saskaņā ar 
attiecīgo VSS fondu mērķiem, lai atbalstītu 
darbības un galīgos saņēmējus atbilstīgi 
programmai vai programmām, no kurām 

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem finanšu instrumentiem piemēro 
Finanšu regulas VIII sadaļu. Ieguldījumus 
finanšu instrumentos no VSS fondiem 
saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu tur 
atsevišķos kontos un izmanto saskaņā ar 
attiecīgo VSS fondu mērķiem, lai atbalstītu 
darbības un galīgos saņēmējus atbilstīgi 
programmai, programmām vai 



PE491.054v01-00 38/158 AM\903903LV.doc

LV

šādi ieguldījumi tiek veikti. makroreģionālās attīstības fonda 
programmai, no kurām šādi ieguldījumi 
tiek veikti.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros paredz īpašus 
noteikumus par konkrētiem 
b) apakšpunktā minētiem finanšu 
instrumentu veidiem, kā arī produktiem, 
ko var nodrošināt ar šādu instrumentu 
starpniecību.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ierobežojošu, neprognozējamu noteikumu risks. Attiecībā uz produktiem jāizmanto maksimāla 
elastība.

Grozījums Nr. 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros paredz īpašus 
noteikumus par konkrētiem 
b) apakšpunktā minētiem finanšu 
instrumentu veidiem, kā arī produktiem, 

svītrots
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ko var nodrošināt ar šādu instrumentu 
starpniecību.

Or. es

Grozījums Nr. 858
Ramon Tremors i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros paredz īpašus 
noteikumus par konkrētiem b) apakšpunktā 
minētiem finanšu instrumentu veidiem, kā 
arī produktiem, ko var nodrošināt ar šādu 
instrumentu starpniecību.

Izmantojot īstenošanas regulu, Komisija 
nosaka īpašus noteikumus par konkrētiem 
b) apakšpunktā minētiem finanšu 
instrumentu veidiem, kā arī produktiem, ko 
var nodrošināt ar šādu instrumentu 
starpniecību.

Or. es

Pamatojums

Tas, ka Komisija periodā no 2014. līdz 2020. gadam var pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
JEREMIE instrumentu, var radīt nenoteiktību vadlīniju un procedūru izveidošanā, radot 
šķēršļus dalībai šajā iniciatīvā. Tiek uzskatīts, ka, lai ar JEREMIE instrumentu veicinātu 
projektus, no paša perioda sākuma ir jānosaka skaidri pārvaldības standarti un vienkāršas 
kontroles procedūras.

Grozījums Nr. 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldīt esošu vai jaunizveidotu 
juridisko personu kapitālā, tostarp tādu 
personu kapitālā, kuras tiek finansētas no 
citiem VSS fondiem, kas paredzēts finanšu 
instrumentu īstenošanai atbilstoši attiecīgo 

a) ieguldīt esošu vai jaunizveidotu 
juridisko personu kapitālā, tostarp tādu 
personu kapitālā, kuras tiek finansētas no 
citiem VSS fondiem, kas paredzēts finanšu 
instrumentu īstenošanai atbilstoši attiecīgo 
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VSS fondu mērķiem, un kuras veiks 
īstenošanas uzdevumus; atbalstu šādiem 
ieguldījumiem ierobežo līdz summām, kas 
vajadzīgas, lai īstenotu jaunus finanšu 
instrumentus atbilstīgi šīs regulas mērķiem, 
vai

VSS fondu mērķiem, un kuras veiks 
īstenošanas uzdevumus; atbalstu šādiem 
ieguldījumiem ierobežo līdz summām, kas 
vajadzīgas, lai īstenotu finanšu 
instrumentus atbilstīgi šīs regulas mērķiem, 
vai

Or. de

Pamatojums

Ir jābūt iespējai atbalstīt gan esošos, gan jaunos finanšu instrumentus.

Grozījums Nr. 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldīt esošu vai jaunizveidotu 
juridisko personu kapitālā, tostarp tādu 
personu kapitālā, kuras tiek finansētas no 
citiem VSS fondiem, kas paredzēts finanšu 
instrumentu īstenošanai atbilstoši attiecīgo 
VSS fondu mērķiem, un kuras veiks 
īstenošanas uzdevumus; atbalstu šādiem 
ieguldījumiem ierobežo līdz summām, kas 
vajadzīgas, lai īstenotu jaunus finanšu 
instrumentus atbilstīgi šīs regulas mērķiem, 
vai

a) ieguldīt esošu vai jaunizveidotu 
juridisko personu kapitālā, tostarp tādu 
personu kapitālā, kuras tiek finansētas no 
citiem VSS fondiem vai citiem ES 
instrumentiem, kas paredzēts finanšu 
instrumentu īstenošanai atbilstoši attiecīgo 
VSS fondu mērķiem, un kuras veiks 
īstenošanas uzdevumus; atbalstu šādiem 
ieguldījumiem ierobežo līdz summām, kas 
vajadzīgas, lai īstenotu jaunus finanšu 
instrumentus atbilstīgi šīs regulas mērķiem, 
vai

Or. en

Grozījums Nr. 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz noteikumus par finansējuma 
līgumiem, to struktūru uzdevumiem un 
atbildību, kurām uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī pārvaldības izmaksām 
un maksu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz noteikumus par finansējuma 
līgumiem, to struktūru uzdevumiem un 
atbildību, kurām uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī pārvaldības izmaksām un 
maksu.

Izmantojot īstenošanas regulu, Komisija 
paredz noteikumus par finansējuma 
līgumiem, to struktūru uzdevumiem un 
atbildību, kurām uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī pārvaldības izmaksām un 
maksu.

Or. es

Pamatojums

Tas, ka Komisija periodā no 2014. līdz 2020. gadam var pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
JEREMIE instrumentu, var radīt nenoteiktību vadlīniju un procedūru izveidošanā, radot 
šķēršļus dalībai šajā iniciatīvā. Tiek uzskatīts, ka, lai ar JEREMIE instrumentu veicinātu 
projektus, no paša perioda sākuma ir jānosaka skaidri pārvaldības standarti un vienkāršas 
kontroles procedūras.

Grozījums Nr. 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz noteikumus par finansējuma 
līgumiem, to struktūru uzdevumiem un 
atbildību, kurām uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī pārvaldības izmaksām un 
maksu.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt aktus, kuros paredz 
noteikumus par finansējuma līgumiem, to 
struktūru uzdevumiem un atbildību, kurām 
uzticēti īstenošanas uzdevumi, kā arī 
pārvaldības izmaksām un maksu.

Or. es

Grozījums Nr. 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem noteikumus attiecībā uz 
finansējuma līgumiem, un to struktūru 
uzdevumiem un atbildību, kurām uzticēti 
īstenošanas uzdevumi, kā arī attiecībā uz 
pārvaldības izmaksām un maksu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Mēs piekrītam Padomes Juridiskā dienesta uzskatam, ka ierosinātajiem deleģētajiem aktiem 
patiesībā jābūt īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punkta b) apakšpunkta i) un 
ii) punktā minētās struktūras, īstenojot 
finanšu instrumentus ar fondu starpniecību, 
īstenošanu var daļēji uzticēt finanšu 
starpniekiem, ar nosacījumu, ka šīs 
struktūras uz savu atbildību nodrošina 
finanšu starpnieku atbilstību Finanšu 
regulas 57. pantā un 131. panta 1., 1.a un 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Finanšu 
starpniekus atlasa atklātā, pārredzamā, 
samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, 
izvairoties no interešu konfliktiem.

5. Šā panta 4. punkta b) apakšpunkta i) un 
ii) punktā minētās struktūras, īstenojot 
finanšu instrumentus ar fondu starpniecību, 
īstenošanu var daļēji uzticēt finanšu 
starpniekiem, ar nosacījumu, ka šīs 
struktūras nodrošina finanšu starpnieku 
atbilstību Finanšu regulas 57. pantā un 
131. panta 1., 1.a un 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem. Finanšu starpniekus atlasa 
atklātā, pārredzamā, samērīgā un 
nediskriminējošā procedūrā, izvairoties no 
interešu konfliktiem.

Or. de

Pamatojums

Atbildība ir nenoteikts juridisks jēdziens; nav skaidrības par tiesiskajām sekām.

Grozījums Nr. 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktā 
minētās struktūras, kam uzticēti 
īstenošanas uzdevumi, atver fiduciāros 
kontus uz sava vārda un vadošās iestādes 
vārdā. Šādos fiduciārajos kontos turētos 
aktīvus pārvalda saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu, ievērojot 
attiecīgus uzraudzības noteikumus, un 
tiem ir atbilstoša likviditāte.

6. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktā 
minētās struktūras, kam uzticēti 
īstenošanas uzdevumi, atver fiduciāros 
kontus uz sava vārda un vadošās iestādes 
vārdā un nosaka finanšu instrumentu kā 
atsevišķu finanšu bloku. Šādā gadījumā 
atšķirību starp jaunajiem finanšu
instrumentā ieguldītajiem fondiem 
(tostarp ieguldījumiem no darbības 
programmām) un sākotnējiem finanšu 
institūtā pieejamajiem fondiem nodrošina 
ar atsevišķām grāmatvedības sistēmām.

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā atsevišķu attīstības banku biznesa modeļus, finanšu instrumentus nevar uzrādīt 
darījumu kontos. Attiecīgi jāturpina stingri ievērot pašreizējā finansējuma perioda labākās 
prakses.

Grozījums Nr. 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
īpašām prasībām attiecībā uz to aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, kurus pārvalda 
struktūras, kam uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī par aktīvu konvertēšanu 
starp euro un valstu valūtām.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Subsidiaritātes principa pārkāpums. Noteikumi starp vadošo iestādi un struktūru, kurai 
uzticēta īstenošana finansējuma vienošanās ietvaros.

Grozījums Nr. 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
īpašām prasībām attiecībā uz to aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, kurus pārvalda 
struktūras, kam uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī par aktīvu konvertēšanu 

7. Izmantojot īstenošanas regulu,
Komisija paredz sīki izstrādātus 
noteikumus par īpašām prasībām attiecībā 
uz to aktīvu nodošanu un pārvaldību, kurus 
pārvalda struktūras, kam uzticēti 
īstenošanas uzdevumi, kā arī par aktīvu 
konvertēšanu starp euro un valstu valūtām.
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starp euro un valstu valūtām.

Or. es

Pamatojums

Tas, ka Komisija periodā no 2014. līdz 2020. gadam var pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
JEREMIE instrumentu, var radīt nenoteiktību vadlīniju un procedūru izveidošanā, radot 
šķēršļus dalībai šajā iniciatīvā. Tiek uzskatīts, ka, lai ar JEREMIE instrumentu veicinātu 
projektus, no paša perioda sākuma ir jānosaka skaidri pārvaldības standarti un vienkāršas 
kontroles procedūras.

Grozījums Nr. 869
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
īpašām prasībām attiecībā uz to aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, kurus pārvalda 
struktūras, kam uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī par aktīvu konvertēšanu 
starp euro un valstu valūtām.

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
īpašām prasībām attiecībā uz to aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, kurus pārvalda 
struktūras, kam uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, īpašiem nosacījumiem, 
atbilstoši kuriem tādus ieguldījumus 
finanšu instrumentos, kas nav no KNR 
aptvertajiem fondiem, varētu uzskatīt par 
valsts līdzfinansējuma resursiem, kā arī 
par aktīvu konvertēšanu starp euro un 
valstu valūtām.

Or. en

Grozījums Nr. 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 33. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
īpašām prasībām attiecībā uz to aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, kurus pārvalda 
struktūras, kam uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī par aktīvu konvertēšanu 
starp euro un valstu valūtām.

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt aktus, kuros paredz sīki 
izstrādātus noteikumus par īpašām 
prasībām attiecībā uz to aktīvu nodošanu 
un pārvaldību, kurus pārvalda struktūras, 
kam uzticēti īstenošanas uzdevumi, kā arī 
par aktīvu konvertēšanu starp euro un 
valstu valūtām.

Or. es

Grozījums Nr. 871
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar 
64. pantu, neveic to darbību pārbaudes uz 
vietas, kuras ietver finanšu instrumentus, 
kas īstenoti saskaņā ar 33. panta 
1. punkta a) apakšpunktu. Tās saņem 
regulārus kontroles ziņojumus no 
struktūrām, kam uzticēta šo finanšu 
instrumentu īstenošana.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar 
64. pantu, neveic to darbību pārbaudes uz 
vietas, kuras ietver finanšu instrumentus, 
kas īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 

1. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar 
64. pantu, neveic to darbību pārbaudes uz 
vietas, kuras ietver finanšu instrumentus, 
kas īstenoti saskaņā ar 33. panta 4. punkta 
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a) apakšpunktu. Tās saņem regulārus 
kontroles ziņojumus no struktūrām, kam 
uzticēta šo finanšu instrumentu īstenošana.

b), i) un ii) apakšpunktu. Tās saņem 
regulārus kontroles ziņojumus no 
struktūrām, kam uzticēta šo finanšu 
instrumentu īstenošana.

Or. de

Pamatojums

ES līmenī apstiprinātajiem finanšu instrumentiem nav privilēģiju attiecībā pret valsts 
kontrolētajām kredītiestādēm dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar 
64. pantu, neveic to darbību pārbaudes uz 
vietas, kuras ietver finanšu instrumentus, 
kas īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu. Tās saņem regulārus 
kontroles ziņojumus no struktūrām, kam 
uzticēta šo finanšu instrumentu īstenošana.

1. Vadošās struktūras neveic to darbību 
pārbaudes uz vietas, kuras ietver finanšu 
instrumentus, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Tās 
saņem regulārus kontroles ziņojumus no 
struktūrām, kam uzticēta šo finanšu 
instrumentu īstenošana.

Or. es

Grozījums Nr. 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Par programmu revīziju atbildīgās 
struktūras neveic to darbību revīziju, kuras 
ietver finanšu instrumentus, kas īstenoti 
saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, un ar šādiem 
instrumentiem saistīto pārvaldības un 
kontroles sistēmu revīziju. Tās saņem 

2. Par programmu revīziju atbildīgās 
struktūras neveic to darbību revīziju, kuras 
ietver finanšu instrumentus, kas īstenoti 
saskaņā ar 33. panta 4. punkta b), i) un 
ii) apakšpunktu, un ar šādiem 
instrumentiem saistīto pārvaldības un 
kontroles sistēmu revīziju. Tās saņem 
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regulārus kontroles ziņojumus no 
revidentiem, kas izraudzīti līgumos, ar ko 
izveido minētos finanšu instrumentus.

regulārus kontroles ziņojumus no 
revidentiem, kas izraudzīti līgumos, ar ko 
izveido minētos finanšu instrumentus.

Or. de

Pamatojums

ES līmenī apstiprinātajiem finanšu instrumentiem nav privilēģiju attiecībā pret valsts 
kontrolētajām kredītiestādēm dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 875
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Par programmu revīziju atbildīgās 
iestādes veic revīziju gala saņēmēju līmenī 
tikai tad, ja finanšu instrumenta vai 
vadošās iestādes līmenī nav pieejami 
apliecinošie dokumenti, vai nepietiekamas 
uzraudzības un pārbaudes gadījumā, vai 
tad, ja ir leģitīmas šaubas par to, ka 
dokumentos nav norādīts reālais ar 
finanšu instrumentu sniegtais atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus 
attiecībā uz to finanšu instrumentu 
pārvaldības un kontroles kārtību, kuri tiek 
īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 33. panta 4. punkta 

svītrots
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b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus
attiecībā uz to finanšu instrumentu 
pārvaldības un kontroles kārtību, kuri tiek 
īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 33. panta 4. punkta 
b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktu.

3. Izmantojot īstenošanas regulu,
Komisija nosaka to finanšu instrumentu 
pārvaldības un kontroles kārtību, kuri tiek 
īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 33. panta 4. punkta 
b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus 
attiecībā uz to finanšu instrumentu 
pārvaldības un kontroles kārtību, kuri tiek 
īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 33. panta 4. punkta 
b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktu.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt īstenošanas aktus 
attiecībā uz to finanšu instrumentu 
pārvaldības un kontroles kārtību, kuri tiek 
īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 33. panta 4. punkta 
b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktu.

Or. es

Grozījums Nr. 879
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pieņem noteikumus, ar 
kuriem nosaka īstenoto finanšu 
instrumentu pārvaldības un kontroles 
režīmu saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a apakšpunktu un 33. panta 4. punkta b),
i), ii) un iii) apakšpunktu, izmantojot 
īstenošanas aktus. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Pamatojums

Mēs piekrītam Padomes Juridiskā dienesta uzskatam, ka ierosinātajiem deleģētajiem aktiem 
patiesībā jābūt īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu pieprasījumi, kas ietver 
izdevumus par finanšu instrumentiem

Maksājumu pieprasījumi, kas attiecas uz 
izdevumiem par finanšu instrumentiem

Or. de

Pamatojums

Citādi nav skaidrs, vai ir saistība ar 121. pantu.

Grozījums Nr. 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem maksājuma pieprasījumā 
iekļauj un atsevišķi norāda kopējo atbalsta 
summu, kas izmaksāta finanšu 
instrumentam.

1. Attiecībā uz finanšu instrumentiem 
maksājuma pieprasījumā iekļauj un 
atsevišķi norāda kopējo atbalsta summu, 
kas izmaksāta finanšu instrumentam.

Or. de

Pamatojums

Refinansēšanas izdevumu ietaupīšana, izmantojot valsts līdzfinansējumu. Skatīt augsta līmeņa 
grupas 2011. gada 15. maija ieteikumus.

Grozījums Nr. 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj 
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem 
galīgajos saņēmējos, kuri veicami iepriekš 
noteiktā ne vairāk kā divus gadus ilgā 
laikposmā, ieskaitot pārvaldības izmaksas 
vai maksu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svītrots, jo lieki administratīvie papildu izdevumi un finanšu instrumentu elastības 
ierobežojums ir pielīdzināti no sākuma līdz galīgā saņēmēja izdevumiem.
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Grozījums Nr. 883
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj 
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem 
galīgajos saņēmējos, kuri veicami iepriekš 
noteiktā ne vairāk kā divus gadus ilgā 
laikposmā, ieskaitot pārvaldības izmaksas 
vai maksu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 884
Peter Simon

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj 
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem galīgajos 
saņēmējos, kuri veicami iepriekš noteiktā 
ne vairāk kā divus gadus ilgā laikposmā, 
ieskaitot pārvaldības izmaksas vai maksu.

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj 
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem galīgajos 
saņēmējos, kuri veicami iepriekš noteiktā 
ne vairāk kā trīs gadus ilgā laikposmā, 
ieskaitot pārvaldības izmaksas vai maksu.

Or. de
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Pamatojums

Inovatīviem finanšu instrumentiem ir nepieciešams noteikts sākumperiods, pirms tie kļūst 
pilnībā funkcionāli. Tie ir arī pakļauti tirgus svārstībām, kas nav paredzamas darbības 
programmu izveides laikā, un tam ir nozīmīga ietekme uz ikgadējās aizplūdes apmēru. Tas 
jāņem vērā, paildzinot periodu, lai nodrošinātu pietiekamu elastību un fondu pilnīgu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj 
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem galīgajos 
saņēmējos, kuri veicami iepriekš noteiktā 
ne vairāk kā divus gadus ilgā laikposmā, 
ieskaitot pārvaldības izmaksas vai maksu.

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj 
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem galīgajos 
saņēmējos, kuri veicami iepriekš noteiktā 
ne vairāk kā četrus gadus ilgā laikposmā, 
ieskaitot pārvaldības izmaksas vai maksu.

Or. es

Pamatojums

Divu gadu laika posms finanšu instrumentu izmantošanai, sākot no to aktivizēšanas, ir pārāk 
ierobežojošs, ņemot vērā, ka šo instrumentu termiņš ir daudz ilgāks (piemēram, riska kapitāla 
fondiem tas ir vidēji četri gadi ieguldījumiem un četri – atsavināšanai). Tas rada 
diskriminējošu attieksmi, jo minētais laika posms nav piemērojams ES līmenī radītajiem 
finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj 
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem galīgajos 
saņēmējos, kuri veicami iepriekš noteiktā 
ne vairāk kā divus gadus ilgā laikposmā, 
ieskaitot pārvaldības izmaksas vai maksu.

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj 
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem galīgajos 
saņēmējos.

Or. es

Pamatojums

Divu gadu termiņš rada ierobežojumus, ko būs grūti ievērot.

Grozījums Nr. 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 2. punktu aprēķināto 
summu koriģē vēlākos maksājumu 
pieprasījumos, lai ņemtu vērā starpību 
starp atbalsta summu, kas iepriekš 
izmaksāta attiecīgajam finanšu 
instrumentam, un summām, kas faktiski 
ieguldītas galīgajos saņēmējos, pieskaitot 
pārvaldības izmaksas un maksu. Šīs 
summas norāda atsevišķi maksājuma 
pieprasījumā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svītrots, jo lieki administratīvie papildu izdevumi un finanšu instrumentu elastības 
ierobežojums ir pielīdzināti no sākuma līdz galīgā saņēmēja izdevumiem.



AM\903903LV.doc 55/158 PE491.054v01-00

LV

Grozījums Nr. 888
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 2. punktu aprēķināto 
summu koriģē vēlākos maksājumu 
pieprasījumos, lai ņemtu vērā starpību 
starp atbalsta summu, kas iepriekš 
izmaksāta attiecīgajam finanšu 
instrumentam, un summām, kas faktiski 
ieguldītas galīgajos saņēmējos, pieskaitot 
pārvaldības izmaksas un maksu. Šīs 
summas norāda atsevišķi maksājuma 
pieprasījumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu, izmantojot deleģētus aktus, 
pieņemt īpašus noteikumus par 
maksājumiem finanšu instrumentos un 
maksājumu atsaukšanu no finanšu 
instrumentiem, un iespējamām sekām 
attiecībā uz maksājumu pieprasījumiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Mēs piekrītam Padomes Juridiskā dienesta uzskatam, ka ierosinātajiem deleģētajiem aktiem 
patiesībā jābūt īstenošanas aktiem.
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Grozījums Nr. 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu, izmantojot deleģētus aktus, 
pieņemt īpašus noteikumus par 
maksājumiem finanšu instrumentos un 
maksājumu atsaukšanu no finanšu 
instrumentiem, un iespējamām sekām 
attiecībā uz maksājumu pieprasījumiem.

5. Izmantojot īstenošanas regulu,
Komisija nosaka īpašus noteikumus par 
maksājumiem finanšu instrumentos un 
maksājumu atsaukšanu no finanšu 
instrumentiem, un iespējamām sekām 
attiecībā uz maksājumu pieprasījumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu, izmantojot deleģētus aktus, 
pieņemt īpašus noteikumus par 
maksājumiem finanšu instrumentos un 
maksājumu atsaukšanu no finanšu 
instrumentiem, un iespējamām sekām 
attiecībā uz maksājumu pieprasījumiem.

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņemt īpašus noteikumus par 
maksājumiem finanšu instrumentos un 
maksājumu atsaukšanu no finanšu 
instrumentiem, un iespējamām sekām 
attiecībā uz maksājumu pieprasījumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem noteikumus attiecībā uz 
maksājumiem finanšu instrumentos un 
maksājumu atsaukšanu no finanšu 
instrumentiem, un iespējamām sekām 
attiecībā uz maksājumu pieprasījumiem. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Mēs piekrītam Padomes Juridiskā dienesta uzskatam, ka ierosinātajiem deleģētajiem aktiem 
patiesībā jābūt īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 35.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35.a pants
Atbilstošie finansējuma nosacījumi un 
mērķi ir jānosaka finansējuma līgumā par 
finanšu instrumentu izveidi. Nosakot, ka
i) aizdevumu atmaksai, līdzdalībām vai 
garantiju saistībām jābūt iespējami 
nodrošinātām noteikuma darbības laikā;
ii) nav atļauta grūtībās nonākušu 
uzņēmumu finansēšana.

Or. de

Pamatojums

Visi iespējamie īpašie atbilstības ierobežojumi jānosaka, pamatojoties uz KNR.



PE491.054v01-00 58/158 AM\903903LV.doc

LV

Grozījums Nr. 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecināmie izdevumi slēgšanas brīdī Attiecināmie izdevumi programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas slēgšanas brīdī

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas slēgšanas brīdī finanšu 
instrumenta attiecināmie izdevumi ir 
kopējā summa, ko finanšu instruments 
faktiski samaksājis vai — garantijas fondu 
gadījumā — par ko tas uzņēmies saistības 
55. panta 2. punktā norādītajā atbilstības 
laikposmā un kas atbilst:

1. Programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas slēgšanas 
brīdī finanšu instrumenta attiecināmie 
izdevumi ir kopējā summa, ko finanšu 
instruments faktiski samaksājis vai —
garantijas fondu gadījumā — par ko tas 
uzņēmies saistības 55. panta 2. punktā 
norādītajā atbilstības laikposmā un kas 
atbilst:

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 896
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kapitalizētām procentu likmes 
subsīdijām vai garantijas maksas 
subsīdijām, kas jāsamaksā par laikposmu, 
kurš nav ilgāks par 10 gadiem no 55. panta 
2. punktā minētā atbilstības laikposma, un 
ko izmanto apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem, kuri iemaksāti īpaši šim 
nolūkam atvērtā darījuma kontā, lai tos 
faktiski izmaksātu pēc 55. panta 2. punktā 
norādītā atbilstības laikposma, bet kas 
attiecībā uz aizdevumiem vai citiem riska 
instrumentiem izmaksāti ieguldījumiem 
galīgajos saņēmējos 55. panta 2. punktā 
norādītajā atbilstības laikposmā;

c) kapitalizētām procentu likmes 
subsīdijām vai garantijas maksas 
subsīdijām, kas jāsamaksā par laikposmu, 
kurš nav ilgāks par 10 gadiem no 55. panta 
2. punktā minētā atbilstības laikposma, un 
ko izmanto apvienojumā ar finanšu 
instrumentiem, kuri iemaksāti īpaši šim 
nolūkam atvērtā darījuma kontā vai ir 
norādīti atsevišķi, lai tos faktiski 
izmaksātu pēc 55. panta 2. punktā norādītā 
atbilstības laikposma, bet kas attiecībā uz 
aizdevumiem vai citiem riska 
instrumentiem izmaksāti ieguldījumiem 
galīgajos saņēmējos 55. panta 2. punktā 
norādītajā atbilstības laikposmā;

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā atsevišķu attīstības banku biznesa modeļus, finanšu instrumentus nevar uzrādīt 
darījumu kontos.

Grozījums Nr. 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pašu kapitālu balstītu instrumentu 
un mikrokredīta gadījumā kapitalizētas 
pārvaldības izmaksas vai maksu, kas 
jāsamaksā par laikposmu, kurš nav ilgāks 
par pieciem gadiem pēc 55. panta 2. punktā 
norādītā atbilstības laikposma, attiecībā uz 
ieguldījumiem galīgajos saņēmējos, kas 
radušies minētajā atbilstības laikposmā un 
uz ko nevar attiecināt 37. un 38. pantu, var 
uzskatīt par attiecināmajiem izdevumiem, 

2. Kapitalizētas pārvaldības izmaksas vai 
maksu, kas jāsamaksā par laikposmu, kurš 
nav ilgāks par pieciem gadiem pēc 
55. panta 2. punktā norādītā atbilstības 
laikposma, attiecībā uz ieguldījumiem 
galīgajos saņēmējos, kas radušies minētajā 
atbilstības laikposmā un uz ko nevar 
attiecināt 37. un 38. pantu, var uzskatīt par 
attiecināmajiem izdevumiem, ja tie tiek 
iemaksāti īpaši šim nolūkam atvērtā 
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ja tie tiek iemaksāti īpaši šim nolūkam 
atvērtā darījuma kontā.

darījuma kontā vai ir norādīti atsevišķi.

Or. de

Pamatojums

Visu finanšu instrumentu veidu lietošanas paplašināšana. Ņemot vērā atsevišķu attīstības 
banku biznesa modeļus, finanšu instrumentus nevar uzrādīt darījumu kontos.

Grozījums Nr. 898
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) no VSS fondiem saņemtā atbalsta 
kopsumma, kas iemaksāta finanšu 
instrumentā; un

i) no KNR aptvertajiem fondiem saņemtā 
atbalsta kopsumma, kas iemaksāta finanšu 
instrumentā; un

Or. en

Grozījums Nr. 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
sistēmas izveidi gada iemaksu 
kapitalizācijai attiecībā uz procentu 
likmes subsīdijām un garantijas maksas 
subsīdijām.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tiesiskā noteiktība.
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Grozījums Nr. 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
sistēmas izveidi gada iemaksu 
kapitalizācijai attiecībā uz procentu likmes 
subsīdijām un garantijas maksas 
subsīdijām.

4. Izmantojot īstenošanas regulu,
Komisija izveido sistēmu gada iemaksu 
kapitalizācijai attiecībā uz procentu likmes 
subsīdijām un garantijas maksas 
subsīdijām.

Or. es

Pamatojums

Tas, ka Komisija periodā no 2014. līdz 2020. gadam var pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
JEREMIE instrumentu, var radīt nenoteiktību vadlīniju un procedūru izveidošanā, radot 
šķēršļus dalībai šajā iniciatīvā. Tiek uzskatīts, ka, lai ar JEREMIE instrumentu veicinātu 
projektus, no paša perioda sākuma ir jānosaka skaidri pārvaldības standarti un vienkāršas 
kontroles procedūras.

Grozījums Nr. 901
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
sistēmas izveidi gada iemaksu 
kapitalizācijai attiecībā uz procentu likmes 
subsīdijām un garantijas maksas 
subsīdijām.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, 
nosakot īpašus noteikumus, par sistēmas 
izveidi gada iemaksu kapitalizācijai 
attiecībā uz procentu likmes subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 36. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija pieņem noteikumus par 
sistēmas izveidi gada iemaksu 
kapitalizācijai attiecībā uz procentu 
likmes subsīdijām un garantijas maksas 
subsīdijām. Šos īstenošanas noteikumus 
pieņem saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Pamatojums

Tiesiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kuras ir sarežģītā finanšu 
situācijā un kuras izpilda 22. panta 
1. punktā noteiktos kritērijus, iegulda 
procentu ienākumus vai citu peļņu ar 
ekonomiku saistītos infrastruktūras 
projektos, ja nepieciešams, ar Komisijas 
atbalstu un nolūkā maksimalizēt izaugsmi 
un konkurētspēju.

Or. de

Pamatojums

Ar riska dalīšanas instrumentu uzsver vajadzību nodrošināt īpašu atbalstu infrastruktūras 
projektiem dalībvalstīs, kuras ir sarežģītā finanšu situācijā, jo tie ievērojami veicina un palīdz 
saglabāt konkurētspēju.
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Grozījums Nr. 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz VSS fondu atbalstu attiecināmo 
līdzekļu atkārtota izmantošana līdz 
programmas slēgšanai

Uz VSS fondu atbalstu attiecināmo 
līdzekļu atkārtota izmantošana līdz 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības programmas slēgšanai

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 905
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieņēmumus un citus ieguvumus vai 
peļņu, tostarp procentus, garantijas maksu, 
dividendes, kapitāla ieņēmumus vai 
jebkurus citus ieguldījumu radītus 
ieņēmumus, kas attiecināmi uz atbalstu, 
kurš no VSS fondiem piešķirts finanšu 
instrumentam, izmanto šādiem mērķiem, 
attiecīgā gadījumā līdz nepieciešamajām 
summām:

2. Ieņēmumus un citus ieguvumus vai 
peļņu, tostarp procentus, garantijas maksu, 
dividendes, kapitāla ieņēmumus vai 
jebkurus citus ieguldījumu radītus 
ieņēmumus, kas attiecināmi uz atbalstu, 
kurš no KNR aptvertajiem fondiem 
piešķirts finanšu instrumentam, izmanto 
šādiem mērķiem, attiecīgā gadījumā līdz 
nepieciešamajām summām:

Or. en

Grozījums Nr. 906
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kapitāla līdzekļus, kas iemaksāti atpakaļ 
finanšu instrumentos no ieguldījumiem vai 
no atbrīvotajiem līdzekļiem, kuri piesaistīti 
garantijas līgumiem, un kas ir attiecināmi 
uz atbalstu no VSS fondiem, atkārtoti 
izmanto turpmākiem ieguldījumiem ar to 
pašu vai citu finanšu instrumentu 
starpniecību atbilstoši programmas vai
programmu mērķiem.

1. Kapitāla līdzekļus, kas iemaksāti atpakaļ 
finanšu instrumentos no ieguldījumiem vai 
no atbrīvotajiem līdzekļiem, kuri piesaistīti 
garantijas līgumiem, un kas ir attiecināmi 
uz atbalstu no VSS fondiem, atkārtoti 
izmanto turpmākiem ieguldījumiem ar to 
pašu vai citu finanšu instrumentu 
starpniecību atbilstoši programmas,
programmu, makroreģionālās attīstības 
fonda programmas vai makroreģionālās 
attīstības fondu programmu mērķiem.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieņēmumus un citus ieguvumus vai 
peļņu, tostarp procentus, garantijas maksu, 
dividendes, kapitāla ieņēmumus vai 
jebkurus citus ieguldījumu radītus 
ieņēmumus, kas attiecināmi uz atbalstu, 
kurš no VSS fondiem piešķirts finanšu 
instrumentam, izmanto šādiem mērķiem, 
attiecīgā gadījumā līdz nepieciešamajām 
summām:

2. Resursus, kas iemaksāti atpakaļ 
finanšu instrumentos no ieguldījumiem 
vai no atbrīvotajiem līdzekļiem, kuri 
piesaistīti garantijas līgumiem, tostarp 
ienākumus no jebkādu ieguldījumu 
galvenajiem vai pamatsummas 
elementiem un ienākumus no citiem 
ieguvumiem vai peļņas, tostarp procentus, 
garantijas maksu, dividendes, kapitāla 
ieņēmumus vai jebkurus citus ieguldījumu 
radītus ieņēmumus, kas ir attiecināmi uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentam, atkārtoti izmanto 
šādiem mērķiem, attiecīgā gadījumā līdz 
nepieciešamajām summām:
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Or. en

Grozījums Nr. 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) radušos pārvaldības izmaksu 
kompensācijai un finanšu instrumenta
pārvaldības maksas samaksāšanai;

a) radušos pārvaldības izmaksu 
kompensācijai un finanšu instrumentu
pārvaldības maksas samaksāšanai un 
papildu kompensācijai par valsts 
līdzfinansēšanas elementa refinansēšanas 
izmaksām, ja to nodrošina finanšu iestāde 
33. panta 4. punkta b), i) un ii) 
apakšpunkta izpratnē;

Or. de

Pamatojums

38. panta 2. punkta b) apakšpunkts nav pietiekami precīzs, lai saskaņotu attīstības banku 
refinansēšanas izdevumus ar noteikumiem.

Grozījums Nr. 909
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) radušos pārvaldības izmaksu 
kompensācijai un finanšu instrumenta 
pārvaldības maksas samaksāšanai;

a) radušos pārvaldības izmaksu 
kompensācijai un finanšu instrumenta 
pārvaldības maksas samaksāšanai un 
kompensācijai par valsts līdzfinansēšanas 
elementa refinansēšanas izmaksām, ja 
attiecīgi minēts 33. panta 4. punkta b), i) 
un ii) apakšpunktā;

Or. de
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Grozījums Nr. 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Vēlamajai atlīdzībai nevajadzētu 
pārsniegt apmēru, kas nepieciešams, lai 
radītu stimulus privāto partneru resursu 
piesaistīšanai, ar atbilstošu riska un 
peļņas sadalījumu nodrošinot interešu 
saskaņotību, atlīdzība ieguldītājiem 
nedrīkst pārsniegt ieguldījuma vērtību, tā 
jāveic atbilstoši ierastajai tirdzniecības 
praksei, un tai jābūt saskanīgai ar ES 
valsts palīdzības noteikumiem, kā arī 
jābūt izvērtētai ex-ante novērtējuma 
ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 911
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kā preferenciālu atlīdzību ieguldītājiem, 
kas darbojas pēc tirgus ekonomikas 
ieguldītāja principa un kas nodrošina 
ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 
finanšu instrumentam no VSS fondiem vai 
kas veic līdzieguldījumus galīgo saņēmēju 
līmenī;

b) kā preferenciālu atlīdzību ieguldītājiem, 
kas darbojas pēc tirgus ekonomikas 
ieguldītāja principa un kas nodrošina 
ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 
finanšu instrumentam no KNR 
aptvertajiem fondiem vai kas veic 
līdzieguldījumus galīgo saņēmēju līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kā preferenciālu atlīdzību ieguldītājiem, 
kas darbojas pēc tirgus ekonomikas 
ieguldītāja principa un kas nodrošina 
ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 
finanšu instrumentam no VSS fondiem vai 
kas veic līdzieguldījumus galīgo saņēmēju 
līmenī;

b) kā preferenciālu atlīdzību ieguldītājiem, 
kas darbojas pēc tirgus ekonomikas 
ieguldītāja principa un kas nodrošina 
ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 
finanšu instrumentam no VSS fondiem uz 
līdzfinansējuma pamata vai kas veic 
līdzieguldījumus galīgo saņēmēju līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) turpmākiem ieguldījumiem ar to pašu 
vai citu finanšu instrumentu starpniecību 
atbilstoši programmas vai programmu 
mērķiem.

c) turpmākiem ieguldījumiem ar to pašu 
vai citu finanšu instrumentu starpniecību 
atbilstoši programmas, programmu, 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fondu programmu mērķiem.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 38. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) infrastruktūras projekti

Or. de

Grozījums Nr. 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, kuras ir sarežģītā 
finansiālā situācijā un kuras izpilda 
22. panta 1. punktā noteiktos kritērijus, 
izmanto 1. un 2. punktā minētos resursus, 
ja nepieciešams, ar Komisijas atbalstu un 
nolūkā maksimalizēt izaugsmi un 
konkurētspēju, jo īpaši piešķīrumus ar 
ekonomiku saistītiem infrastruktūras 
projektiem.

Or. de

Grozījums Nr. 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 39. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mantotu līdzekļu izlietojums pēc 
programmas slēgšanas

Mantotu līdzekļu izlietojums pēc 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas slēgšanas

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.
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Grozījums Nr. 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no KNR aptvertajiem
fondiem piešķirts finanšu instrumentiem, 
tiek izlietoti atbilstoši programmas 
mērķiem vismaz 10 gadus ilgā laikposmā 
pēc programmas slēgšanas. Tas ietver 
pārvaldības mērķizmaksas.

Or. de

Pamatojums

Precizējums par pārvaldības izmaksām.

Grozījums Nr. 918
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
2. daļa – 39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
5 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

Or. fr
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Pamatojums

10 gadu laika posms pēc programmas slēgšanas, ko Komisija ierosina attiecībā uz finanšu 
instrumentu izmantošanu atbilstoši programmas mērķiem, ir pārāk ilgs un rada ilgtermiņa 
tiesisko nenoteiktību gan pārvaldības iestādēm, gan saņēmējiem.

Grozījums Nr. 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas vai
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas mērķiem vismaz 10 gadus 
ilgā laikposmā pēc programmas vai
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas slēgšanas.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
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finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas. Summu, kas 10 gadu laikā pēc 
programmas slēgšanas nav izmantota, 
ieskaita Eiropas Savienības budžetā.

Or. en

Grozījums Nr. 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
5 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

Or. es

Pamatojums

Laika ierobežojums ir jāpielāgo finansēto ieguldījumu glabāšanas laikam.

Grozījums Nr. 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 39. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras ir sarežģītā finansiālā 
situācijā un kuras izpilda 22. panta 
1. punktā noteiktos kritērijus, izmanto 1. 
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un 2. punktā minētos resursus, ja 
nepieciešams, ar Komisijas atbalstu un 
nolūkā maksimalizēt izaugsmi un 
konkurētspēju, jo īpaši piešķīrumus ar 
ekonomiku saistītiem infrastruktūras 
projektiem.

Or. de

Grozījums Nr. 923
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde nosūta Komisijai īpašu 
ziņojumu par darbībām, kas ietver finanšu 
instrumentus, to pievienojot kā pielikumu 
gada īstenošanas ziņojumam.

1. Vadošā iestāde nosūta Komisijai īpašu 
ziņojumu par darbībām, kas ietver finanšu 
instrumentus, to pievienojot kā pielikumu 
gada īstenošanas ziņojumam, lai novērstu 
dublēšanos un papildu administratīvo 
slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 924
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija katru gadu apkopo ziņojumu 
informāciju attiecībā uz finanšu 
instrumentu izmantojumu un efektivitāti 
atbilstoši dažādiem KNR aptvertajiem 
fondiem, tematiskajiem mērķiem un 
dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās programmas un prioritātes 
identifikācija, no kuras tiek nodrošināts no 
VSS fondiem piešķirtais atbalsts;

a) tās programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas un prioritātes 
identifikācija, no kuras tiek nodrošināts no 
VSS fondiem piešķirtais atbalsts;

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 2. punkts – -d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-d) saņēmēju noteikšana un tiem piešķirtā 
publiskā finansējuma summa;

Or. en

Grozījums Nr. 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) finanšu instrumentam piešķirtā atbalsta 
kopējā summa pa programmām un 
prioritātēm, kas iekļauta Komisijai 

d) finanšu instrumentam piešķirtā atbalsta 
kopējā summa pa programmām vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
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iesniegtajos maksājumu pieprasījumos; programmām un prioritātēm, kas iekļauta 
Komisijai iesniegtajos maksājumu 
pieprasījumos;

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu 
instruments samaksājis vai par ko tas 
uzņēmies saistības garantijas līgumos 
samaksāt galīgajiem saņēmējiem, pa 
programmām un prioritātēm vai 
pasākumiem, un kas iekļauta Komisijai 
iesniegtajos maksājumu pieprasījumos;

e) tā atbalsta kopējā summa, ko finanšu 
instruments samaksājis vai par ko tas 
uzņēmies saistības garantijas līgumos 
samaksāt galīgajiem saņēmējiem, pa 
programmām vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmām un 
prioritātēm vai pasākumiem, un kas 
iekļauta Komisijai iesniegtajos maksājumu 
pieprasījumos;

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) finanšu instrumenta ieguldījumu
daudzkāršojošā ietekme un ieguldījumu un 

g) ja iespējams, finanšu instrumenta 
ieguldījumu daudzkāršojošā ietekme un 
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līdzdalības vērtība; ieguldījumu un līdzdalības vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) finanšu instrumenta ieguldījums 
programmas un attiecīgās prioritātes 
rādītāju sasniegšanā.

h) finanšu instrumenta ieguldījums 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas un attiecīgās 
prioritātes rādītāju sasniegšanā.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 40. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īpašais ziņojums visā pilnībā ir jādara 
pieejams sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 41. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā no datuma, kurā 
izdarīts paziņojums par lēmumu, ar kuru 
pieņem makroreģionālās attīstības fonda 
programmu, makroreģionālās attīstības 
fondu veidojošā dalībvalstu grupa katrai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas prioritātei izveido vadības 
grupu, kas ir par programmas īstenošanas 
uzraudzību atbildīgā komiteja.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi. Apstiprinātajām 
makroreģionālajām stratēģijām jau ir vadības grupas. Šā grozījuma mērķis ir saskaņot 
apstiprināto makroreģionālo stratēģiju vadības grupu un programmas uzraudzības komitejas 
veiktos uzdevumus.

Grozījums Nr. 933
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 41. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības noteikumi, locekļu saraksts, 
tostarp indivīdu vārdi un uzvārdi, 
uzraudzības komitejas sanāksmju darba 
kārtība un pieņemtais sanāksmju 
protokols ir jāpublisko;

Or. en

Grozījums Nr. 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Uzraudzības komitejas sastāvā ir vadošās 
iestādes starpniekinstitūciju, un 5. pantā 
minēto partneru pārstāvji, jo īpaši ņemot 
vērā tos partnerus, kuri iesaistīti attiecīgo 
programmu sagatavošanā. Katram 
uzraudzības komitejas loceklim ir 
balsstiesības. Dalībvalstis nodrošina 
dzimumu līdztiesību šajā iestādē.

Or. en

Grozījums Nr. 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Uzraudzības komitejas sastāvā ir vadošās 
iestādes starpniekinstitūciju, un partneru 
pārstāvji. Komiteja izstrādā noteikumus, 
ar kuriem reglamentē balsstiesības.

Or. es

Grozījums Nr. 936
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Uzraudzības komitejas sastāvā ir vadošās 
iestādes starpniekinstitūciju, un partneru 
pārstāvji. Katrā no šīm komitejām 
partnerus deleģē pārredzamos procesos, 
ko ievēro visas dalībvalstu vadības 
iestādes un kas ir neatkarīgi no tām.
Katram uzraudzības komitejas loceklim ir 
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balsstiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadības grupu, kas veic darbību kā 
makroreģionālās attīstības fondu 
īstenošanas uzraudzības komiteja, veido 
eksperti saskaņā ar „trīskāršās spirāles” 
modeli, kas nozīmē, ka no publiskā, 
akadēmiskā un biznesa sektora ir jābūt 
vienādam pārstāvju skaitam. Katram 
uzraudzības komitejas loceklim ir 
balsstiesības.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi. Apvienotais 
„trīskāršās spirāles” modelis, kura kodolu veido eksperti, spēj radīt darboties spējīgu 
ekspertu komandu ar sinerģētisku iedarbību, apvienojot trīs dažādu sektoru priekšrocības.

Grozījums Nr. 938
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā.

svītrots



AM\903903LV.doc 79/158 PE491.054v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā.

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā, kamēr attiecīgā 
valsts to finansiāli atbalsta.

Or. es

Grozījums Nr. 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā.

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā, un sastāvā var būt 
arī ETSG vai citu to teritoriālās 
sadarbības organizāciju pārstāvji, kuras 
atrodas teritorijās, uz kurām attiecas 
programma.

Or. fr

Grozījums Nr. 941
Nuno Teixeira
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā.

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā un to finansiāli 
atbalsta.

Or. pt

Pamatojums

Ir saprātīgi iesaistīt uzraudzības komitejā trešo valstu pārstāvjus tikai tad, ja tās efektīvi 
līdzdarbojas attiecīgo programmu veicināšanā.

Grozījums Nr. 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Partneri izraugās un ieceļ locekļus, 
kuri tos pārstāv uzraudzības komitejā.

Or. en

Grozījums Nr. 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Uzraudzības komitejas locekļu 
saraksts ir jāpublisko.
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Or. en

Grozījums Nr. 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja programmā ieguldījumu sniedz EIB, 
tā var piedalīties uzraudzības komitejas 
darbā kā padomdevēja.

3. Ja programmā vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmā ieguldījumu 
sniedz EIB, tā var piedalīties uzraudzības
komitejas darbā kā padomdevēja.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi
gadā un pārskata programmas īstenošanu 
un progresu tās mērķu sasniegšanā. To 
darot, komiteja ņem vērā finanšu datus, 
kopējos un programmas īpašos rādītājus, 
tostarp rezultātu rādītāju izmaiņas, 
progresu skaitliski izteikto mērķa vērtību 
sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktos starpposma mērķus.

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi 
gadā un pārskata programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas īstenošanu un progresu tās 
mērķu sasniegšanā. To darot, komiteja ņem 
vērā finanšu datus, kopējos rādītājus un 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas īpašos 
rādītājus, tostarp rezultātu rādītāju 
izmaiņas, progresu skaitliski izteikto mērķa 
vērtību sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktos starpposma mērķus.

Or. sk
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Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi
gadā un pārskata programmas īstenošanu 
un progresu tās mērķu sasniegšanā. To 
darot, komiteja ņem vērā finanšu datus, 
kopējos un programmas īpašos rādītājus, 
tostarp rezultātu rādītāju izmaiņas, 
progresu skaitliski izteikto mērķa vērtību 
sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktos starpposma mērķus.

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz 
divreiz gadā un pārskata programmas 
īstenošanu un progresu tās mērķu 
sasniegšanā un šīs regulas 6., 7. un 
8. pantā noteikto horizontālo principu 
īstenošanā. To darot, komiteja ņem vērā 
finanšu datus, kopējos un programmas 
īpašos rādītājus, tostarp rezultātu rādītāju 
izmaiņas, progresu skaitliski izteikto mērķa 
vērtību sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktos starpposma mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības komiteja sīki izvērtē visus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi.

2. Uzraudzības komiteja sīki izvērtē visus 
jautājumus, kas ietekmē programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas izpildi.

Or. sk
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Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības komiteja sīki izvērtē visus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi.

2. Uzraudzības komiteja sīki izvērtē visus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi, tostarp rezultātu pārskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar uzraudzības komiteju apspriežas, un 
tā sniedz atzinumu par jebkuru vadošās 
iestādes ierosinātu programmas grozījumu.

3. Ar uzraudzības komiteju apspriežas, un 
tā sniedz atzinumu par jebkuru vadošās 
iestādes ierosinātu programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas grozījumu.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 950
Ramona Nicole Mănescu
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības komiteja var sniegt 
vadošajai iestādei ieteikumus par 
programmas īstenošanu un tās izvērtējumu. 
Tā uzrauga darbības, kas veiktas, 
pamatojoties uz tās ieteikumiem.

4. Uzraudzības komiteja var sniegt 
vadošajai iestādei ieteikumus par 
programmas īstenošanu un to, kā 
samazināt saņēmēju administratīvo slogu. 
Tā uzrauga darbības, kas veiktas, 
pamatojoties uz tās ieteikumiem, un vēlāk 
atkārtoti izvērtē, vai tā ir piemērota 
mērķim projekta un programmas 
pārvaldības izpratnē saskaņā ar 
starptautiski atzītiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uzraudzības komiteja var sniegt 
vadošajai iestādei ieteikumus par 
programmas īstenošanu un tās izvērtējumu. 
Tā uzrauga darbības, kas veiktas, 
pamatojoties uz tās ieteikumiem.

4. Uzraudzības komiteja var sniegt 
vadošajai iestādei ieteikumus par 
programmas vai makroreģionālās
attīstības fonda programmas īstenošanu 
un tās izvērtējumu. Tā uzrauga darbības, 
kas veiktas, pamatojoties uz tās 
ieteikumiem.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 952
Ramona Nicole Mănescu
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 4. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības komiteja apstiprina ikgadējo 
ziņojumu par programmu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
2. daļa – 43. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Uzraudzības komiteja apstiprina 
ikgadējos ziņojumus par 44. pantā minēto 
programmu īstenošanu un 46. pantā 
minētos progresa ziņojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2016. gada līdz 2022. gadam ieskaitot,
dalībvalsts iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu par programmas īstenošanu 
iepriekšējā finanšu gadā.

No 2016. gada līdz 2022. gadam ieskaitot,
dalībvalsts iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu par programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas īstenošanu iepriekšējā finanšu 
gadā.

Or. sk
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Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz programmām, kurās no 
fondiem piešķirtie resursi nepārsniedz 75 
miljonus euro, dalībvalsts ir atbrīvota no 
ikgadējo īstenošanas ziņojumu 
iesniegšanas un var iesniegt īstenošanas 
ziņojumus 2017. un 2019. gadā.

Or. de

Grozījums Nr. 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī darbībām, kas ir atlasītas atbalstam 
saskaņā ar programmu. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
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pasākumus. programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir precizēt, par kurām darbībām ir jāziņo. Apzīmējums „atlasītās 
darbības” nav pietiekami precīzs.

Grozījums Nr. 957
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus,
administratīvo procedūru vienkāršošanu
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas un tās prioritāšu īstenošanu, 
atsaucoties uz finanšu datiem, kopējiem un 
īpašiem programmas rādītājiem un 
skaitliski izteiktām mērķa vērtībām, tostarp 
rezultātu rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes 
sistēmā noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas izpildi, un 
veiktos korektīvos pasākumus.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
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saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Visiem personas 
datiem ir jābūt norādītiem pēc dzimuma.
Minētajos ziņojumos arī izklāsta darbības, 
kas veiktas, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus, un jebkurus jautājumus, kas 
ietekmē programmas izpildi, veiktos 
korektīvos pasākumus un darbības, kas 
veiktas, lai vienkāršotu administratīvās 
procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 960
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 961
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
ekonomisko un sociālo partneru 
asociācijai, un jebkurus jautājumus, kas 
ietekmē programmas izpildi, un veiktos 
korektīvos pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Apspriedes ar ekonomiskajiem un sociālajiem dalībniekiem, kā arī administratīvo procedūru 
efektivitāte ir būtiski svarīgi elementi darbības programmu īstenošanā. Šo elementu 
iekļaušana novērtējuma ziņojumos ļauj Komisijai labāk noteikt, kas dalībvalstī ir jāpaveic, lai 
nodrošinātu labāku kohēzijas politikas izmantošanu.

Grozījums Nr. 962
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2017. gadā, izklāsta 2. punktā noteikto 
informāciju un novērtē progresu 
programmas mērķu sasniegšanā, tostarp 
VSS fondu ieguldījumu rezultātu rādītāju 
izmaiņās, ja ir pieejami pierādījumi no 
izvērtējumiem. Tajā arī novērtē darbības, 

svītrots
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kas īstenotas, lai ņemtu vērā 6., 7. un 
8. pantā noteiktos principus, un ziņo par 
atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2017. gadā, izklāsta 2. punktā noteikto
informāciju un novērtē progresu 
programmas mērķu sasniegšanā, tostarp 
VSS fondu ieguldījumu rezultātu rādītāju 
izmaiņās, ja ir pieejami pierādījumi no 
izvērtējumiem. Tajā arī novērtē darbības, 
kas īstenotas, lai ņemtu vērā 6., 7. un 
8. pantā noteiktos principus, un ziņo par 
atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu 
mērķiem.

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2017. gadā, izklāsta 2. punktā noteikto 
informāciju un novērtē progresu 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas mērķu 
sasniegšanā, tostarp VSS fondu 
ieguldījumu rezultātu rādītāju izmaiņās, ja 
ir pieejami pierādījumi no izvērtējumiem. 
Tajā arī novērtē darbības, kas īstenotas, lai 
ņemtu vērā 6., 7. un 8. pantā noteiktos 
principus, un ziņo par atbalstu, kas 
izmantots klimata pārmaiņu mērķiem.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 964
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2017. gadā, izklāsta 2. punktā noteikto 

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2017. gadā, izklāsta 2. punktā noteikto 
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informāciju un novērtē progresu 
programmas mērķu sasniegšanā, tostarp 
VSS fondu ieguldījumu rezultātu rādītāju 
izmaiņās, ja ir pieejami pierādījumi no 
izvērtējumiem. Tajā arī novērtē darbības, 
kas īstenotas, lai ņemtu vērā 6., 7. un 
8. pantā noteiktos principus, un ziņo par 
atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu 
mērķiem.

informāciju un novērtē progresu 
programmas mērķu sasniegšanā, tostarp 
VSS fondu ieguldījumu rezultātu rādītāju 
izmaiņās, ja ir pieejami pierādījumi no 
izvērtējumiem. Tajā arī novērtē darbības, 
kas īstenotas, lai ņemtu vērā 6., 7. un 
8. pantā noteiktos principus, un ziņo par 
atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu 
mērķiem, un darbībām, kas veiktas, lai 
sasniegtu nabadzības samazināšanas 
mērķus.

Or. it

Grozījums Nr. 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ikgadējos īstenošanas ziņojumos 
jānovērtē 5. pantā minēto partneru 
nozīme programmas īstenošanā, iekļaujot 
iesaistīto partneru sarakstu, to atbildības 
jomas un izteiktos atzinumus attiecībā uz 
programmas īstenošanu un partnerības 
principu, kā arī to, kā šie viedokļi ir ņemti 
vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2019. gadā, un nobeiguma īstenošanas 

4. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2019. gadā, un nobeiguma īstenošanas 
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ziņojumā attiecībā uz VSS fondiem 
papildus 2. un 3. punktā noteiktajai 
informācijai un novērtējumam iekļauj 
informāciju un novērtējumu par progresu 
programmas mērķu sasniegšanā un tās 
ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas mērķu 
sasniegšanā.

ziņojumā attiecībā uz VSS fondiem 
papildus 2. un 3. punktā noteiktajai 
informācijai un novērtējumam iekļauj 
informāciju un novērtējumu par progresu 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas mērķu 
sasniegšanā un tās ieguldījumu Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var izdot ieteikumus atrisināt 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas īstenošanu. Ja šādi ieteikumi 
tiek sniegti, vadošā iestāde trīs mēnešu 
laikā informē Komisiju par veiktajiem 
korektīvajiem pasākumiem.

7. Komisija var izdot ieteikumus atrisināt 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas īstenošanu. 
Ja šādi ieteikumi tiek sniegti, vadošā 
iestāde trīs mēnešu laikā informē Komisiju 
par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 968
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var izdot ieteikumus atrisināt 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas īstenošanu. Ja šādi ieteikumi 
tiek sniegti, vadošā iestāde trīs mēnešu 
laikā informē Komisiju par veiktajiem 
korektīvajiem pasākumiem.

7. Komisija var izdot ieteikumus atrisināt 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas īstenošanu, tostarp tās 
programmu un projektu pārvaldību. Ja 
šādi ieteikumi tiek sniegti, vadošā iestāde 
trīs mēnešu laikā informē Komisiju par 
veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 969
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var izdot ieteikumus atrisināt 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas īstenošanu. Ja šādi ieteikumi 
tiek sniegti, vadošā iestāde trīs mēnešu 
laikā informē Komisiju par veiktajiem 
korektīvajiem pasākumiem.

7. Komisija var izdot ieteikumus atrisināt 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 970
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumu dara plaši pieejamu visā pilnībā.

Or. en

Grozījums Nr. 972
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumu satura kopsavilkumu, kas 
paredzēts plašai sabiedrībai, kā arī pašus 
ziņojumus dara plaši pieejamus visā 
pilnībā.

Or. en

Grozījums Nr. 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu no 2016. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot organizē gada 

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

pārskatīšanas sanāksmi ar Komisijas un 
katras dalībvalsts līdzdalību, lai pārskatītu 
katras programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas izpildi, 
ņemot vērā gada īstenošanas ziņojumu un 
Komisijas apsvērumus un ieteikumus, ja tie 
ir piemērojami.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada pārskatīšanas sanāksmē var 
pārskatīt vairāk nekā vienu programmu. 
Gada pārskatīšanas sanāksmēs, kas notiek 
2017. un 2019. gadā, pārskata visas 
dalībvalstī izpildītās programmas un arī 
ņem vērā progresa ziņojumus, ko 
dalībvalsts iesniegusi minētajos gados 
saskaņā ar 46. pantu.

2. Gada pārskatīšanas sanāksmē var 
pārskatīt vairāk nekā vienu programmu vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu. Gada pārskatīšanas 
sanāksmēs, kas notiek 2017. un 
2019. gadā, pārskata visas dalībvalstī 
izpildītās programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas un arī ņem vērā progresa 
ziņojumus, ko dalībvalsts iesniegusi 
minētajos gados saskaņā ar 46. pantu.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 975
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts un Komisija var vienoties 
neorganizēt gada pārskatīšanas sanāksmi 
par programmu citos gados, izņemot 2017. 
un 2019. gadu.

3. Dalībvalsts un Komisija var vienoties 
neorganizēt gada pārskatīšanas sanāksmi 
par programmu vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmu citos gados, 
izņemot 2017. un 2019. gadu.

Or. sk

Pamatojums

Grozījumā ņemti vērā vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļas grozījumi.

Grozījums Nr. 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 45. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pārskatīšanas sanāksmes attiecībā uz 
programmām, kurām no fondiem 
piešķirtais finansējums nepārsniedz 75 
miljonus euro, neatkarīgi no 45. panta 
1. punkta tiek sasauktas 2017. un 
2019. gadā.

Or. de

Pamatojums

Financial data for the ERDF, ESF and CF are already submitted annually in accordance with 
Article 102(1). This satisfies EU budgetary provisions and facilitates verification of 
performance of the programme. To facilitate the implementation of small programmes and 
take into account proportionality where the financial risk is low, these programmes are 
therefore exempted from the obligation to produce an annual implementation report and 
arrange review meetings. The programmes should therefore be obliged to prepare 
implementation reports in accordance with Article 44(3) and (4) and progress reports 
(Article 46) in 2017 and 2019. Annual review meetings in accordance with Article 45 should 
also only have to be convened in 2017 and 2019, an option already referred to in 
Article 45(3).
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Grozījums Nr. 977
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem 
un bioloģiskās daudzveidības mērķiem, 
tostarp Natura 2000, kā pieprasīts valstu 
prioritārās rīcības sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
izmērāmajiem kvalitātes un kvantitātes 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, ietverot 
rādītājus, kuri attiecas uz 7. un 8. pantā 
noteiktajiem horizontālajiem principiem, 
un atbalstu, kas izmantots klimata 
pārmaiņu mērķiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
nabadzības samazināšanos un reģionālo
atšķirību samazināšanu, kā arī 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 980
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu un 
nabadzības samazināšanas mērķiem;

Or. it

Grozījums Nr. 981
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, vai darbības, kas veiktas, lai izpildītu 
ex ante nosacījumus, kuri nebija izpildīti 
partnerības līguma pieņemšanas dienā, ir 
īstenotas saskaņā ar noteikto grafiku;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, vai darbības, kas veiktas, lai izpildītu 
ex ante nosacījumus, kuri nebija izpildīti 
partnerības līguma pieņemšanas dienā, ir 
īstenotas saskaņā ar noteikto grafiku;

c) to, vai darbības, kas veiktas, lai izpildītu 
ex ante nosacījumus, kuri nebija izpildīti 
partnerības līguma pieņemšanas dienā, ir 
īstenotas atbilstīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to mehānismu īstenošanu, kuri paredzēti, 
lai nodrošinātu koordināciju starp VSS 
fondiem un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem un ar EIB;

d) to mehānismu īstenošanu, kuri paredzēti, 
lai nodrošinātu koordināciju starp VSS 
fondiem un citiem Savienības, 
makroreģionālās attīstības fonda un valsts 
finansējuma instrumentiem un ar EIB;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.
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Grozījums Nr. 984
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbībām, kas veiktas, lai nostiprinātu 
dalībvalsts iestāžu un — attiecīgā 
gadījumā — atbalsta saņēmēju spēju 
pārvaldīt un izmantot VSS fondus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 985
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbībām, kas veiktas, lai nostiprinātu 
dalībvalsts iestāžu un — attiecīgā 
gadījumā — atbalsta saņēmēju spēju 
pārvaldīt un izmantot VSS fondus;

f) darbībām, kas veiktas, lai nostiprinātu 
dalībvalsts iestāžu un — attiecīgā 
gadījumā — atbalsta saņēmēju spēju 
pārvaldīt un izmantot VSS fondus, ietverot 
ieteikumus attiecībā uz programmas un 
projektu vadības apmācības saskaņošanu 
ar starptautiskajiem standartiem, lai 
uzlabotu administratīvo spēju;

Or. en

Grozījums Nr. 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbībām, kas veiktas, lai nostiprinātu 
dalībvalsts iestāžu un — attiecīgā 
gadījumā — atbalsta saņēmēju spēju 
pārvaldīt un izmantot VSS fondus;

f) darbībām, kas veiktas, lai nostiprinātu 
dalībvalsts vai dalībvalstu grupas, kuras ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, iestāžu un — attiecīgā gadījumā —
atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un 
izmantot VSS fondus;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 987
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānotajām darbībām un atbilstošajiem 
mērķiem programmās, lai mazinātu 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) plānotajām darbībām un atbilstošajiem 
mērķiem programmās, lai mazinātu 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem;

g) plānotajām darbībām un atbilstošajiem 
mērķiem programmās vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmās, lai mazinātu administratīvo 
slogu atbalsta saņēmējiem;
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Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) 5. pantā minēto partneru uzdevumiem 
partnerības līguma īstenošanā.

h) 5. pantā minēto partneru uzdevumiem 
partnerības līguma īstenošanā, ietverot 
iesaistīto partneru sarakstu, to atbildības 
jomas un viedokļus par programmas un 
par partnerības principa īstenošanu un to, 
kā šie viedokļi ir ņemti vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 990
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) 5. pantā minēto partneru uzdevumiem 
partnerības līguma īstenošanā.

h) 5. pantā minēto partneru uzdevumiem 
un šīs partnerības kvalitātes un 
efektivitātes novērtējumu partnerības 
līguma īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Lai partnerības principam piešķirtu reālu un pilnīgu nozīmi, dalībvalstis ne tikai norāda 
partneru uzdevumus, bet arī novērtē, cik sekmīgi ir īstenots partnerības princips.
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Grozījums Nr. 991
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 5. pantā minēto partneru 
projektu un programmas vadības rezultāti 
saistībā ar partnerības līguma īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) ierobežojumu iemesliem saistībā ar 
VSS fondu programmu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija trīs mēnešu laikā no 
progresa ziņojuma iesniegšanas konstatē, 
ka iesniegtā informācija ir nepilnīga vai 
neskaidra, tā var pieprasīt no dalībvalsts 
papildinformāciju. Dalībvalsts iesniedz 
Komisijai prasīto papildinformāciju trīs 
mēnešu laikā un, ja nepieciešams, attiecīgi 
pārskata progresa ziņojumu.

3. Ja Komisija trīs mēnešu laikā no 
progresa ziņojuma iesniegšanas konstatē, 
ka iesniegtā informācija ir nepilnīga vai 
neskaidra, tā var pieprasīt no dalībvalsts 
vai dalībvalstu grupas, kuras ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, papildinformāciju. Dalībvalsts vai 
dalībvalstu grupa, kuras ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, iesniedz 
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Komisijai prasīto papildinformāciju trīs 
mēnešu laikā un, ja nepieciešams, attiecīgi 
pārskata progresa ziņojumu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija trīs mēnešu laikā no 
progresa ziņojuma iesniegšanas konstatē, 
ka iesniegtā informācija ir nepilnīga vai 
neskaidra, tā var pieprasīt no dalībvalsts 
papildinformāciju. Dalībvalsts iesniedz 
Komisijai prasīto papildinformāciju trīs 
mēnešu laikā un, ja nepieciešams, attiecīgi 
pārskata progresa ziņojumu.

3. Ja Komisija viena mēneša laikā no 
progresa ziņojuma iesniegšanas konstatē, 
ka iesniegtā informācija ir nepilnīga vai 
neskaidra, tā var pieprasīt no dalībvalsts 
papildinformāciju. Dalībvalsts iesniedz 
Komisijai prasīto papildinformāciju trīs 
mēnešu laikā un, ja nepieciešams, attiecīgi 
pārskata progresa ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija 2017. un 2019. gadā sagatavo 
dalībvalstu progresa ziņojumu stratēģisku 
kopsavilkuma ziņojumu, ko tā iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

4. Komisija 2017. un 2019. gadā sagatavo 
dalībvalstu vai dalībvalstu grupas, kuras ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, progresa ziņojumu stratēģisku 
kopsavilkuma ziņojumu, ko tā iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
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Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savukārt 2018. un 2020. gadā Komisija 
iekļauj savā gada progresa ziņojumā 
pavasara Eiropadomes sanāksmei iedaļu, 
kurā sniegts stratēģiskā ziņojuma 
kopsavilkums, jo īpaši attiecībā uz 
progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā.

5. Savukārt 2018. un 2020. gadā Komisija 
iekļauj savā gada progresa ziņojumā 
pavasara Eiropadomes sanāksmei iedaļu, 
kurā sniegts stratēģiskā ziņojuma 
kopsavilkums, jo īpaši attiecībā uz 
progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas, kā arī 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
pamatiniciatīvu mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 

1. Lai uzlabotu programmu vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu struktūras un īstenošanas 
kvalitāti, kā arī novērtētu to efektivitāti, 
lietderību un ietekmi, veic izvērtēšanu.
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attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem33 un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) un bezdarbu.

Programmu vai makroreģionālās attīstības 
fondu programmu ietekmi izvērtē saskaņā 
ar attiecīgo VSS fondu misiju attiecībā uz 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem33 un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) un bezdarbu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem33 un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) un bezdarbu.

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem33 un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz klimata mērķiem, 
horizontālo principu rādītājiem, 
iekšzemes kopproduktu (IKP) un 
nodarbinātības un kvalitatīvu darbavietu 
mērķiem. Dalībvalstis var izmantot 
papildu rādītājus, tostarp tādus, kas 
attiecas uz programmu sociālo un vides 
ietekmi.

Or. en



PE491.054v01-00 108/158 AM\903903LV.doc

LV

Grozījums Nr. 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem33 un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) un bezdarbu.

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz reģionālajām un vietējām 
vajadzībām un attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP), bezdarbu un 
nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punkta noteikumiem 
programmu ietekmi var arī izvērtēt 
saistībā ar citiem aspektiem, ko uzskata 
par svarīgiem, ņemot vērā attiecīgās 
teritorijas konkrētās sociālās, ekonomikas 
un ģeogrāfiskās iezīmes. 

Or. fr

Grozījums Nr. 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sagādā vajadzīgos resursus 
izvērtējumu veikšanai un nodrošina 
procedūras, lai sagatavotu un savāktu 
izvērtējumiem vajadzīgos datus, tostarp 
datus, kas saistīti ar kopējiem un —
attiecīgā gadījumā — īpašajiem 
programmas rādītājiem.

2. Dalībvalstis vai dalībvalstu grupa, 
kuras ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, sagādā vajadzīgos 
resursus izvērtējumu veikšanai un 
nodrošina procedūras, lai sagatavotu un 
savāktu izvērtējumiem vajadzīgos datus, 
tostarp datus, kas saistīti ar kopējiem un —
attiecīgā gadījumā — īpašajiem 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas rādītājiem.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1002
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sagādā vajadzīgos resursus 
izvērtējumu veikšanai un nodrošina 
procedūras, lai sagatavotu un savāktu 
izvērtējumiem vajadzīgos datus, tostarp 
datus, kas saistīti ar kopējiem un —
attiecīgā gadījumā — īpašajiem 
programmas rādītājiem.

2. Dalībvalstis sagādā vajadzīgos resursus 
izvērtējumu veikšanai un nodrošina 
procedūras, lai sagatavotu un savāktu 
izvērtējumiem vajadzīgos datus, tostarp 
datus, kas saistīti ar kopējiem un —
attiecīgā gadījumā — īpašajiem 
programmas rādītājiem. Gan 
izvērtējumiem, gan datu apkopošanai ir 
tiesības uz atbalstu saistībā ar tehnisko 
palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 1003
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izvērtēšanu veic eksperti, kas ir 
funkcionāli neatkarīgi no iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par programmas īstenošanu.
Komisija sniedz norādījumus par to, kā 
veikt izvērtēšanu.

3. Izvērtēšanu veic eksperti, kas ir 
funkcionāli neatkarīgi no iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas īstenošanu. Komisija sniedz 
norādījumus par to, kā veikt izvērtēšanu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1004
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izvērtēšanu veic eksperti, kas ir 
funkcionāli neatkarīgi no iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par programmas īstenošanu. 
Komisija sniedz norādījumus par to, kā 
veikt izvērtēšanu.

3. Izvērtēšanu veic eksperti, kas ir 
funkcionāli neatkarīgi no iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par programmas īstenošanu. 
Ekspertu komanda, kas veic izvērtējumus, 
iesaista partnerus, kuri iecelti, izmantojot 
pārredzamus procesus, ko ņem vērā visas 
dalībvalsts pārvaldības iestādes un kas ir 
neatkarīgi no šādām iestādēm. Komisija 
sniedz norādījumus par to, kā veikt 
izvērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1005
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 4. punkts



AM\903903LV.doc 111/158 PE491.054v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visus izvērtējumus dara pilnībā 
publiski pieejamus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1006
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
2. daļa – 47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visus izvērtējumus dara pilnībā publiski 
pieejamus.

4. Visu izvērtējumu galīgo ziņojumu dara 
pilnībā publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai uzlabotu katras programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas struktūras kvalitāti, 
dalībvalstis vai dalībvalstu grupa, kuras ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, veic ex ante izvērtēšanu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.
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Grozījums Nr. 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ex ante izvērtēšanu veic tās iestādes 
pārziņā, kura ir atbildīga par programmu 
sagatavošanu. Izvērtējumus iesniedz 
Komisijai tad, kad iesniedz programmu 
kopā ar kopsavilkumu. Īpašajos fondu 
noteikumos var noteikt sliekšņus, līdz 
kuriem ex ante izvērtēšanu var apvienot ar 
citas programmas izvērtēšanu.

2. Ex ante izvērtēšanu veic tās iestādes 
pārziņā, kura ir atbildīga par programmu 
vai makroreģionālās attīstības fonda 
programmas sagatavošanu. Izvērtējumus 
iesniedz Komisijai tad, kad iesniedz 
programmu vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmu kopā ar kopsavilkumu.
Īpašajos fondu noteikumos var noteikt 
sliekšņus, līdz kuriem ex ante izvērtēšanu 
var apvienot ar citas programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas izvērtēšanu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1009
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ex ante izvērtēšanu veic tās iestādes 
pārziņā, kura ir atbildīga par programmu 
sagatavošanu. Izvērtējumus iesniedz 
Komisijai tad, kad iesniedz programmu 
kopā ar kopsavilkumu. Īpašajos fondu 
noteikumos var noteikt sliekšņus, līdz 
kuriem ex ante izvērtēšanu var apvienot ar 
citas programmas izvērtēšanu.

2. Ex ante izvērtēšanu veic tās iestādes 
pārziņā, kura ir atbildīga par programmu 
sagatavošanu. Izvērtējumus iesniedz 
Komisijai tad, kad iesniedz programmu 
kopā ar kopsavilkumu. Īpašajos fondu 
noteikumos var noteikt sliekšņus, līdz 
kuriem ex ante izvērtēšanu var apvienot 
attiecībā uz programmām, kurās ES 
ieguldījums ir mazāks par 150 miljoniem 
euro katrā programmā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, ņemot vērā atlasītos tematiskos 
mērķus un prioritātes un valsts un 
reģionālās vajadzības;

a) ieguldījumu Savienības kohēzijas 
mērķos un Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā, ņemot 
vērā atlasītos tematiskos mērķus un 
prioritātes un valsts un reģionālās 
vajadzības;

Or. fr

Grozījums Nr. 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, ņemot vērā atlasītos tematiskos 
mērķus un prioritātes un valsts un 
reģionālās vajadzības;

a) ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, ņemot vērā atlasītos tematiskos 
mērķus, šīs regulas 6., 7. un 8. pantā 
noteiktos horizontālos principus, kā arī 
prioritātes un valsts un reģionālās 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) budžeta līdzekļu piešķīruma saskaņotību 
ar programmas mērķiem;

c) budžeta līdzekļu piešķīruma saskaņotību 
ar programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas mērķiem;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu atbilstību 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu atbilstību 
vienotajam stratēģiskajam satvaram, 
partnerības līgumam un attiecīgajai valstij 

d) atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu un šīs 
regulas 6., 7. un 8. pantā noteikto 
horizontālo principu atbilstību vienotajam 
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adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu;

stratēģiskajam satvaram, partnerības 
līgumam un attiecīgajai valstij adresētajiem 
ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ierosināto programmu rādītāju atbilstību 
un skaidrību;

e) programmu vai makroreģionālās 
attīstības fondu programmu ierosināto
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rādītāju atbilstību un skaidrību;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1017
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) cilvēkresursu un administratīvās spējas 
atbilstību programmas pārvaldībai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1018
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) cilvēkresursu un administratīvās spējas 
atbilstību programmas pārvaldībai;

i) cilvēkresursu un administratīvās spējas 
atbilstību programmas pārvaldībai, 
izvērtējot to projektu un programmas 
vadības kompetenci;

Or. en

Grozījums Nr. 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) cilvēkresursu un administratīvās spējas 
atbilstību programmas pārvaldībai;

i) cilvēkresursu un administratīvās spējas 
atbilstību programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas pārvaldībai;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) to procedūru piemērotību, kas paredzētas 
programmas uzraudzībai un izvērtējumiem 
vajadzīgo datu savākšanai;

j) to procedūru piemērotību, kas paredzētas 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas uzraudzībai 
un izvērtējumiem vajadzīgo datu 
savākšanai;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru l) to plānoto pasākumu piemērotību, kuru 
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mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
iespēju vienlīdzību un novērst 
diskrimināciju;

mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
vienlīdzību un novērst diskrimināciju, 
ietverot pasākumus, lai novērstu piekļuves 
ierobežojumus personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 1022
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
iespēju vienlīdzību un novērst
diskrimināciju;

l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir nodrošināt vīriešu un sieviešu 
reālu un efektīvu vienlīdzību un apkarot 
diskrimināciju;

Or. es

Pamatojums

Ir jāņem vērā vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana starp vīriešiem un sievietēm un 
diskriminācijas apkarošana.

Grozījums Nr. 1023
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
iespēju vienlīdzību un novērst 
diskrimināciju;

l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
iespēju vienlīdzību un — atbilstīgos 
gadījumos — novērst diskrimināciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 1024
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību.

m) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
ietverot kvantificētu tīro ietekmi uz 
klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību.

m) to plānoto pasākumu piemērotību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
papildu nākotnes ārējo izmaksu 
novēršanu Eiropas sabiedrībai saskaņā ar 
šīs regulas 8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1026
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – m apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pasākumi, kas īstenoti, lai iesaistītu 
5. pantā minētos partnerus, tostarp 
ekonomiskos un sociālos partnerus, kā arī 
pasākumi, kuri vērsti uz administratīvo 
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procedūru vienkāršošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) plānoto vai īstenoto pasākumu 
piemērotība, lai 5. pantā minētos 
partnerus iesaistītu partnerības līguma un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
izvērtēšanā un uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1028
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vai programma atbilst tās mērķim saskaņā 
ar projektu starptautiskajiem standartiem 
un programmas vadības novērtēšanas 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ex ante izvērtējumā attiecīgā gadījumā
iekļauj izklāstītās prasības stratēģiskajam 
vides novērtējumam, kas jāņem vērā, 
īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija 
Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu34.

4. Ex ante izvērtējumā iekļauj izklāstītās 
prasības stratēģiskajam vides 
novērtējumam, kas jāņem vērā, īstenojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija 
Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu34, un ietver programmu 
ietekmes novērtējumus uz klimata 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
2. daļa – 48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ex ante izvērtējumā attiecīgā gadījumā
iekļauj izklāstītās prasības stratēģiskajam 
vides novērtējumam, kas jāņem vērā, 
īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes
2001. gada 27. jūnija 
Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu34.

4. Ex ante izvērtējumā iekļauj izklāstītās 
prasības stratēģiskajam vides 
novērtējumam, kas jāņem vērā, īstenojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija 
Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, ietverot programmu 
ietekmes novērtējumus uz bioloģisko 
daudzveidību un klimata pārmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības integrēšanu programmās, kā noteikts 8. pantā, 
ierosināto programmu ex-ante izvērtējumos jānovērtē visi būtiskie vides aspekti, it sevišķi 
klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība. Tas ir īpaši svarīgi, lai līdz 2020. gadam 
sasniegtu ES mērķus abās minētajās jomās un lai izvairītos no neefektīvām programmām.
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Grozījums Nr. 1031
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde katrai programmai 
izstrādā izvērtēšanas plānu, ko iesniedz 
saskaņā ar īpašajiem fondu noteikumiem.

1. Katrai programmai izstrādā izvērtēšanas
plānu, ko iesniedz saskaņā ar īpašajiem 
fondu noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Plānošanas periodā vadošās iestādes veic 
katras programmas izvērtēšanu, tostarp tās 
efektivitātes un ietekmes novērtēšanu, 
pamatojoties uz izvērtēšanas plānu. Vismaz 
reizi plānošanas periodā izvērtēšanā 
noskaidro, kā atbalsts no VSS fondiem ir 
veicinājis katras prioritātes mērķu 
sasniegšanu. Visus izvērtējumus pārbauda 
uzraudzības komiteja un nosūta Komisijai.

3. Plānošanas periodā vadošās iestādes veic 
katras programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas izvērtēšanu, 
tostarp tās efektivitātes un ietekmes 
novērtēšanu, pamatojoties uz izvērtēšanas 
plānu. Vismaz reizi plānošanas periodā 
izvērtēšanā noskaidro, kā atbalsts no VSS 
fondiem ir veicinājis katras prioritātes 
mērķu sasniegšanu. Visus izvērtējumus 
pārbauda uzraudzības komiteja un nosūta 
Komisijai.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 49. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar 3. punktā minēto 
izvērtējumu rezultātiem vadošās iestādes 
programmas mehānismos un īstenošanas 
procedūrās ievieš vajadzīgās izmaiņas un 
uzlabojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var pēc savas ierosmes veikt 
programmu izvērtēšanu.

4. Komisija var pēc savas ierosmes veikt 
programmu vai makroreģionālās attīstības 
fondu programmu izvērtēšanu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 50. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā saskaņā ar 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
pamatiniciatīvu mērķiem un īpašajos 
fondu noteikumos paredzētajām prasībām. 
Ex post izvērtēšanu pabeidz līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 50. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. daļa – 50. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ex post izvērtēšanu veic Komisija vai 
dalībvalstis, cieši sadarbojoties. Ex post
izvērtēšanā pārbauda VSS fondu 
efektivitāti un lietderību un to ieguldījumu 
reģionālo un vietējo vajadzību 
nodrošināšanā saskaņā ar īpašajos fondu 
noteikumos paredzētajām prasībām. 
Ex post izvērtējumos ietver VSS fondu 
programmu īstenošanas iespējamo 
ierobežojumu novērtējumu. Ex post
izvērtēšanu pabeidz līdz 2023. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pēc Komisijas ierosmes vai Komisijas 
vārdā VSS fondi var atbalstīt 
sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvās un tehniskās palīdzības, 
izvērtēšanas, revīzijas, kontroles 
pasākumus un piešķīrumu shēmas, lai 
atbalstītu konkurētspēju un 
nodarbinātību, kā nepieciešams šīs 
regulas īstenošanai.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu. Kā 
norādījusi 2012. gada 30. janvāra Eiropadome, Savienībai un dalībvalstīm būtu jāmodernizē 
savas tautsaimniecības un jāuzlabo konkurētspēja, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi. 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jāpiemēro konsekventa un vispusīga pieeja, kas apvieno 
inteliģentus ieguldījumus, kuri saglabā fiskālo konsolidāciju, un strukturālos pasākumus 
attiecībā uz turpmāko izaugsmi un nodarbinātību.
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Grozījums Nr. 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 51. pants – 1. punkts – 2. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar trešām valstīm. Lai saziņā ar 
plašu sabiedrību nodrošinātu lielāku 
efektivitāti un spēcīgākas sinerģijas starp 
saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo Regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī, korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ar nosacījumu, ka tās attiecas 
uz šīs regulas vispārējiem mērķiem;

f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kā arī trešām valstīm. Lai 
saziņā ar plašu sabiedrību nodrošinātu 
lielāku efektivitāti un spēcīgākas sinerģijas 
starp saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo Regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī, korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ar nosacījumu, ka tās attiecas 
uz šīs regulas vispārējiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1040
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 51. pants – 1. punkts – 2. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) valsts un reģionālās strīdu izšķiršanas 
sistēmas izveidi, lai sarunu ceļā risinātu 
strīdus, kas var rasties saistībā ar 
atšķirīgām tekstu interpretācijām, 
konfliktiem revīziju, pārbaužu un 
maksājumu noteikumu kontekstā, kā arī 
saistībā ar jebkādām nesaskaņām starp 
atbalsta saņēmējiem vispār;
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Or. en

Grozījums Nr. 1041
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 51. pants – 1. punkts – 2. daļa – j apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) informācija, kā arī 5. pantā minēto 
partneru, atbalsta saņēmēju/projektu 
vadītāju un projektu administratoru 
sākotnējā un pastāvīgā apmācība;

Or. en

Grozījums Nr. 1042
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 51. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) ieteikums attiecībā uz projektu un 
programmas vadītāju apmācību un šīs 
apmācības nodrošināšana, lai 
nostiprinātu administratīvās spējas 
veidošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 51. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) piešķīrumu shēmas konkurētspējas un 
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nodarbinātības atbalstam, kuras tiek 
īstenotas saskaņā ar makroreģionālās 
attīstības fondiem un kuras attiecas uz 
makroreģionālo projektu pilnu 
īstenošanas laiku saskaņā ar 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu prioritātēm.

Or. sk

Pamatojums

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. Past experience 
shows that real growth and employment can only be achieved on specific content. In the case 
of macro-regional development funds, specific content means specific macro-regional 
projects implemented within the priorities of the macro-regional development funds.

Grozījums Nr. 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 51. pants – 1. punkts – 2. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) palīdzību tematiskām jumta 
organizācijām un nevalstiskām 
organizācijām, ekonomikas un 
sociālajiem partneriem, kā arī tīkliem un 
asociācijām, kas pārstāv vietējās, pilsētu 
un reģionālās iestādes, kuras ES līmenī 
strādā pie kohēzijas politikas, lai 
atbalstītu tīklu izveidi ar valsts un 
reģionālajiem partneriem uzraudzības 
komitejā un lai veicinātu strukturizētu 
dialogu starp šiem partneriem un ar 
Komisiju. Turklāt palīdzība var ietvert 
viedokļu apmaiņas un sadarbības 
veicināšanu starp partneriem, kas strādā 
pie konkrētiem tematiem esošos un jaunos 
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tematiskajos tīklos.

Or. en

Grozījums Nr. 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 51. pants – 1. punkts – 2. daļa – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) palīdzību, lai atbalstītu viedokļu 
apmaiņu un sadarbību esošos un jaunos 
tematiskajos tīklos, ko veido regulas 
30. pantā minētās vietējās rīcības grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 1046
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS 
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem.

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu, 5. pantā 
minēto partneru, it sevišķi ekonomikas un 
sociālo partneru, un atbalsta saņēmēju 
spēju pārvaldīt un izmantot VSS fondus. 
Šīs darbības var attiekties uz iepriekšējiem 
un turpmākiem plānošanas periodiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS 
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem.

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles, revīzijas darbības
un piešķīrumu shēmas, lai veicinātu 
konkurētspēju un nodarbinātību. 
Dalībvalsts var izmantot VSS fondus, lai 
atbalstītu pasākumus administratīvā sloga 
mazināšanai atbalsta saņēmējiem, tostarp 
elektroniskās datu apmaiņas sistēmas, kā 
arī pasākumus, lai stiprinātu dalībvalstu
iestāžu un atbalsta saņēmēju vai 
dalībvalstu grupas, kuras ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, spēju 
pārvaldīt un izmantot VSS fondus. Šīs 
darbības var attiekties uz iepriekšējiem un 
turpmākiem plānošanas periodiem.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. daļa – 52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
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uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS 
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem.

uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu, reģionālo un 
vietējo iestāžu un atbalsta saņēmēju spēju 
pārvaldīt un izmantot VSS fondus. Šīs 
darbības var attiekties uz iepriekšējiem un
turpmākiem plānošanas periodiem. 
Attiecībā uz reģioniem, kas Eiropas 
Savienībā ir jaunpienācēji, dalībvalsts šos 
pasākumus veic nekavējoties, lai 
reģionālās un vietējās iestādes ātri varētu 
sākt vadīt sarežģītos Eiropas fondus, uz 
kuriem attiecas šī regula.

Or. fr

Grozījums Nr. 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS 
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu, 5. pantā 
minēto partneru un atbalsta saņēmēju 
spēju pārvaldīt un izmantot VSS fondus. 
Turklāt valsts līmenī veicina viedokļu un 
labāko prakšu apmaiņu starp 30. pantā 



PE491.054v01-00 132/158 AM\903903LV.doc

LV

periodiem. minētajām vietējām rīcības grupām. Šīs 
darbības var attiekties uz iepriekšējiem un 
turpmākiem plānošanas periodiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1050
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS 
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem.

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu, partneru un 
atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un 
izmantot VSS fondus. Šīs darbības var 
attiekties uz iepriekšējiem un turpmākiem 
plānošanas periodiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1051
László Surján

Regulas priekšlikums
2. daļa – 52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt spēju veidošanas, sagatavošanas, 
pārvaldības, uzraudzības, izvērtēšanas, 
informācijas un saziņas, tīklu veidošanas, 
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izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS 
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem.

sūdzību izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS 
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS 
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 52. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
darbības programmās tiek piešķirta 
atbilstīga tehniskā palīdzība šīs regulas 
5. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem partneriem, 
lai veicinātu šo partneru iesaistīšanos un 
dalību partnerības līgumu sagatavošanā 
un īstenošanā un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 53. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās palīdzības pasākumus, ko 
īsteno pēc Komisijas ierosmes vai tās 
vārdā, var finansēt 100 % apjomā.

2. Tehniskās palīdzības pasākumus, ko 
īsteno pēc Komisijas ierosmes vai tās 
vārdā, kā arī makroreģionālos projektus, 
kurus kā būtiskus projektus vismaz īsteno 
četru apstiprinātās makroreģionālās 
stratēģijas dalībvalstu teritorijās saskaņā 
ar makroreģionālās attīstības fondu 
programmām kopā ar piemēroto 
piešķīrumu shēmu, lai veicinātu 
konkurētspēju un nodarbinātību, var 
finansēt 100 % apjomā.

Or. sk

Pamatojums

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. This Grozījums
concerns the strategic objectives of the Union, which should be attained through 
transnational macro-regional cooperation in the implementation of macro-regional projects 
with the applied grant scheme to support competitiveness and employment. Because this case 
involves a combination of various strategic objectives of the Union, it is necessary to be able 
to finance macro-regional projects implemented under the priorities of programmes for 
macro-regional development funds as major projects, on the territory of at least four Member 
States of the approved macro-regional strategy, together with the applied grant scheme to 
promote competitiveness and employment, at the rate of 100 %.

Grozījums Nr. 1054
László Surján

Regulas priekšlikums
2. daļa – 53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās palīdzības pasākumus, ko 
īsteno pēc Komisijas ierosmes vai tās
vārdā, var finansēt 100% apjomā.

2. Tehniskās palīdzības pasākumus pēc 
Komisijas vai dalībvalsts ierosmes vai 
pasākumus, ko īsteno Komisijas vārdā, var 
finansēt 100% apjomā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1055
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
2. daļa – 53. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir vajadzīgs valsts līdzfinansējums,
to var aizstāt arī ar privāto ieguldītāju 
finansējumu.

Or. de

Grozījums Nr. 1056
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vienotas likmes ienākumu procenta 
piemērošana attiecīgajam darbības 
veidam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbības neto ienākumu pašreizējās 
vērtības aprēķināšana, ņemot vērā principa
“piesārņotājs maksā” piemērošanu un —

b) darbības neto ienākumu pašreizējās 
vērtības aprēķināšana, ņemot vērā visu 
transporta veidu ārējo sociālo un vides 
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attiecīgā gadījumā — taisnīguma 
apsvērumus, kas saistīti ar konkrētās 
dalībvalsts relatīvo labklājību.

izmaksu internalizāciju un principu
“piesārņotājs maksā”, kā arī taisnīguma 
apsvērumus, kas saistīti ar konkrētās 
dalībvalsts relatīvo labklājību.

Or. en

Grozījums Nr. 1058
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējamās darbības attiecināmie 
izdevumi nepārsniedz darbības ieguldījumu 
izmaksu pašreizējo vērtību, no tās atskaitot 
neto ienākumu pašreizējo vērtību, kas 
aprēķināta pēc vienas no šīm metodēm.

Līdzfinansējamās darbības attiecināmie 
izdevumi nepārsniedz darbības ieguldījumu 
izmaksu pašreizējo vērtību, no tās atskaitot 
neto ienākumu pašreizējo vērtību, kas 
aprēķināta pēc vienas no šīm metodēm, 
izņemot ieguldījumus ilgtspējīgā, zemu 
oglekļa emisiju transporta infrastruktūrā, 
kad attiecināmie izdevumi atbilst darbības 
ieguldījumu izmaksu pašreizējai vērtībai.

Or. de

Pamatojums

Dažiem transporta veidiem ir pienākums nodrošināt stabilus ieņēmumus, savukārt citiem nav 
šāda pienākuma. Šā noteikuma piemērošanas rezultātā tiktu noteikta vienāda ES 
līdzfinansējuma likme, kas saistīta ar augstāku kopējo ES finansējumu projektiem, kurus 
pilnībā vai gandrīz pilnībā jau atbalsta ar valsts līdzekļiem, savukārt ienākumus nesoši 
projekti saņemtu salīdzinoši mazāk ES finansējuma.

Grozījums Nr. 1059
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus 

svītrots
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attiecībā uz a) apakšpunktā minētās 
vienotās likmes definīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 142. 
pantu pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz 
a) apakšpunktā minētās vienotās likmes 
definīciju.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus 
attiecībā uz a) apakšpunktā minētās 
vienotās likmes definīciju un 
b) apakšpunktā minēto metodi.

Or. en

Pamatojums

Metodoloģijas pieņemšana ir vispārējs pasākums, kura mērķis ir papildināt pamata tiesību 
akta konkrētus nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem b) apakšpunktā minēto 
metodoloģiju, izmantojot īstenošanas 
aktus saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 143. panta 3. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Metodoloģijas pieņemšana ir vispārējs pasākums, kura mērķis ir papildināt pamata tiesību 
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akta konkrētus nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 1062
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punkts ir piemērojams 
tikai tām darbībām, kuru kopējās izmaksas 
pārsniedz EUR 1000 000.

3. Šā panta 1. un 2. punkts ir piemērojams 
tikai tām darbībām, kuru kopējās 
attiecināmās izmaksas pārsniedz 
EUR 1 000 000.

Or. pt

Pamatojums

Saprātīgi būtu analizēt ieņēmumus nesošas darbības, ko parasti sauc par finansēšanas 
plaisām, kad attiecināmie ieguldījumi pārsniedz EUR 1 000 000, nevis kad darbu kopējās 
izmaksas (attiecināmie un neattiecināmie ieguldījumi) pārsniedz šo summu. Grozījuma mērķis 
ir vienkāršot pieteikumu iesniegšanas procesu atbalsta saņēmējam, nodrošinot pārredzamību 
attiecībā uz struktūrfondu piešķiršanu.

Grozījums Nr. 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saskaņā ar 1. un 2. punktu finanšu 
darījumus starp juridiskām personām, 
kam ir kopīgi konsolidētie pārskati, 
neņem vērā, aprēķinot neto ieņēmumus, 
atbilstīgi Eiropas kontu sistēmas 
metodoloģijai un spēkā esošajiem ES un 
valstu tiesību aktiem.

Or. es
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Pamatojums

Pastāv uzskats, ka darījumus starp juridiskām personām, kam ir kopīgi konsolidētie pārskati, 
nevajadzētu ņemt vērā, aprēķinot ieņēmumus.

Grozījums Nr. 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 54. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu 
finanšu darījumus starp juridiskām 
personām, kam ir kopīgi konsolidētie 
pārskati, neņem vērā, aprēķinot neto 
ieņēmumus, atbilstīgi Eiropas kontu 
sistēmas metodoloģijai un spēkā 
esošajiem ES un valstu tiesību aktiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1065
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izdevumu atbilstību nosaka, 
pamatojoties uz valsts noteikumiem, 
izņemot, ja ir paredzēti īpaši noteikumi šajā 
regulā vai īpašajās fondu regulās vai 
pamatojoties uz šo regulu vai īpašajiem 
fondu noteikumiem.

1. Izdevumu atbilstību nosaka, 
pamatojoties uz valsts noteikumiem, 
izņemot, ja ir paredzēti īpaši noteikumi šajā 
regulā vai īpašajās fondu regulās vai 
pamatojoties uz šo regulu vai īpašajiem 
fondu noteikumiem. Izdevumu atbilstības 
noteikumi nodrošina vienlīdzīgu attieksmi 
pret principa „piesārņotājs maksā” 
projektiem un projektiem, ko īsteno 
saskaņā ar valsts vadības līgumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izdevumu atbilstību nosaka, 
pamatojoties uz valsts noteikumiem, 
izņemot, ja ir paredzēti īpaši noteikumi šajā 
regulā vai īpašajās fondu regulās vai 
pamatojoties uz šo regulu vai īpašajiem 
fondu noteikumiem.

1. Izdevumu atbilstību nosaka, 
pamatojoties uz valsts noteikumiem vai uz 
noteikumiem, par kuriem vienojusies 
dalībvalstu grupa, kas kopā īsteno 
makroreģionālās attīstības fondu,
izņemot, ja ir paredzēti īpaši noteikumi šajā 
regulā vai īpašajās fondu regulās vai 
pamatojoties uz šo regulu vai īpašajiem 
fondu noteikumiem.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1067
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izdevumu atbilstību nosaka, 
pamatojoties uz valsts noteikumiem, 
izņemot, ja ir paredzēti īpaši noteikumi šajā 
regulā vai īpašajās fondu regulās vai 
pamatojoties uz šo regulu vai īpašajiem 
fondu noteikumiem.

1. Izdevumu atbilstību nosaka, 
pamatojoties uz valsts noteikumiem, 
izņemot izdevumus, kas radušies saistībā 
ar Eiropas teritoriālās sadarbības 
projektu darbības jomu un ja ir paredzēti 
īpaši noteikumi šajā regulā vai īpašajās 
fondu regulās vai pamatojoties uz šo regulu 
vai īpašajiem fondu noteikumiem.

Or. fr
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Pamatojums

Ir svarīgi rast kopējus noteikumus, lai nodrošinātu, ka dažādu dalībvalstu privātpersonas 
nesaskaras ar konkurences izkropļojumiem teritoriālās sadarbības programmu izstrādes 
laikā.

Grozījums Nr. 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Darbības neatlasa atbalstam no VSS 
fondiem, ja tās ir fiziski pabeigtas vai 
pilnībā īstenotas, pirms atbalsta saņēmējs 
vadošajai iestādei ir iesniedzis pieteikumu 
par finansējumu atbilstoši programmai, 
neatkarīgi no tā, vai atbalsta saņēmējs ir 
veicis visus saistītos maksājumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Darbības neatlasa atbalstam no VSS 
fondiem, ja tās ir fiziski pabeigtas vai 
pilnībā īstenotas, pirms atbalsta saņēmējs 
vadošajai iestādei ir iesniedzis pieteikumu 
par finansējumu atbilstoši programmai, 
neatkarīgi no tā, vai atbalsta saņēmējs ir 
veicis visus saistītos maksājumus.

svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 1070
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šis pants neskar 51. pantā izklāstītos 
noteikumus par tās tehniskās palīdzības 
atbilstību, kas tiek sniegta pēc Komisijas 
ierosmes.

5. Šis pants neskar 51. pantā izklāstītos 
noteikumus par tās tehniskās palīdzības 
atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Darbībai var piešķirt atbalstu no viena 
vai vairākiem VSS fondiem un no citiem 
Savienības instrumentiem, ar nosacījumu, 
ka par izdevumu pozīciju, kas iekļauta 
maksājuma pieprasījumā atlīdzības 
saņemšanai no viena no VSS fondiem, 
netiek saņemts atbalsts no cita fonda vai 
Savienības instrumenta, nedz arī atbalsts 
no tā paša fonda citā programmā.

8. Darbībai var piešķirt atbalstu no viena 
vai vairākiem VSS fondiem un no citiem 
Savienības instrumentiem, ar nosacījumu, 
ka par izdevumu pozīciju, kas iekļauta 
maksājuma pieprasījumā atlīdzības 
saņemšanai no viena no VSS fondiem, 
netiek saņemts atbalsts no cita fonda vai 
Savienības instrumenta, nedz arī atbalsts 
no tā paša fonda citā programmā vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmā.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1072
Ramona Nicole Mănescu
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 8. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar reģiona starpniecību piešķirtais 
atbalsts ir pilnībā jāatmaksā, ja atbalsta 
saņēmējs pārvieto savu darbību uz citu 
reģionu, dalībvalsti vai ārpus ES.

Or. en

Grozījums Nr. 1073
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
2. daļa – 55. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Saistībā ar attiecīgajām Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmām 
Komisija izveido īpašas atbalsta shēmas, 
lai novērstu konkurences izkropļojumus 
starp operatoriem.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi rast kopējus noteikumus, lai nodrošinātu, ka dažādu dalībvalstu privātpersonas 
nesaskaras ar konkurences izkropļojumiem teritoriālās sadarbības programmu izstrādes 
laikā.

Grozījums Nr. 1074
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. daļa – 57. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vienreizējie maksājumi, kas nepārsniedz 
EUR 100 000 no valsts ieguldījuma;

c) vienreizējie maksājumi, kas nepārsniedz 
EUR 200 000 no valsts ieguldījuma vai 7–
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10 %, ja tie ir grupas projekti vai tīkla 
darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 1075
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 57. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vienreizējie maksājumi, kas nepārsniedz 
EUR 100 000 no valsts ieguldījuma;

c) vienreizējie maksājumi, kas nepārsniedz 
EUR 100 000 no valsts ieguldījuma visā 
Savienībā;

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā ir jāpaskaidro, ka finansējums nav saistīts tikai ar „valsts ieguldījumu”, bet 
attiecas arī uz ES līdzekļiem.

Grozījums Nr. 1076
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 57. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vienotas likmes finansējums, ko nosaka, 
piemērojot procentus vienai vai vairākām 
noteiktām izmaksu kategorijām.

d) vienotas likmes finansējums, ko nosaka, 
piemērojot procentus vienai vai vairākām 
noteiktām izmaksu kategorijām. Šīs 
vienotās likmes ietver arī stundu likmes.

Or. de

Grozījums Nr. 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
2. daļa – 57. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Starp uzņēmumiem tikai maziem un 
vidējiem uzņēmumiem ir tiesības uz 
piešķīrumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1078
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

a) vienota likme līdz 30 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

Or. de

Grozījums Nr. 1079
Peter Simon

Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 

a) vienota likme līdz 25 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
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dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

Or. de

Pamatojums

Vienotas likmes netiešajām izmaksām palīdz vienkāršot administratīvās procedūras. Lai 
nodrošinātu pilnīgu efektivitāti, vienotās likmes ir nedaudz jāpaaugstina, lai ņemtu vērā 
vietējos nosacījumus.

Grozījums Nr. 1080
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

a) vienota likme līdz 25 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpalielina vienotās likmes procentuālā daļa, jo tās un citi vienkāršotu izmaksu veidi ir 
viens no svarīgākajiem instrumentiem, ar ko vienkāršot un racionalizēt kohēzijas politikas 
praktisko darbu, t. i., galīgo atbalsta saņēmēju līmenī, piemēram, mazo uzņēmumu un lauku 
attīstības līmenī.

Grozījums Nr. 1081
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – a punkts



AM\903903LV.doc 147/158 PE491.054v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

a) vienota likme līdz 25 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja 
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

Or. en

Grozījums Nr. 1082
Peter Simon

Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienota likme līdz 15 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
izmaksām;

b) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
izmaksām;

Or. de

Pamatojums

Vienotas likmes netiešajām izmaksām palīdz vienkāršot administratīvās procedūras. Lai 
nodrošinātu pilnīgu efektivitāti, vienotās likmes ir nedaudz jāpaaugstina, lai ņemtu vērā 
vietējos apstākļus.

Grozījums Nr. 1083
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienota likme līdz 15 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 

b) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
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izmaksām; izmaksām;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpalielina vienotās likmes procentuālā daļa, jo tās un citi vienkāršotu izmaksu veidi ir 
viens no svarīgākajiem instrumentiem, ar ko vienkāršot un racionalizēt kohēzijas politikas 
praktisko darbu, t. i., galīgo atbalsta saņēmēju līmenī, piemēram, mazo uzņēmumu un lauku 
attīstības līmenī.

Grozījums Nr. 1084
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. daļa – 58. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienota likme līdz 15 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
izmaksām;

b) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījums natūrā, ko sniedz, 
nodrošinot būvdarbus, preces, 
pakalpojumus, zemi un nekustamo 
īpašumu, par kuru nav veikts maksājums 
skaidrā naudā, kas pamatots ar rēķiniem 
vai dokumentiem ar līdzvērtīgu 
pierādījuma vērtību, var būt attiecināmie 
izdevumi, ar nosacījumu, ka to atļauj VSS 
fondu un programmas atbilstības noteikumi 
un ka ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi:

1. Ieguldījums natūrā, ko sniedz, 
nodrošinot būvdarbus, preces, 
pakalpojumus, zemi un nekustamo 
īpašumu, par kuru nav veikts maksājums 
skaidrā naudā, kas pamatots ar rēķiniem 
vai dokumentiem ar līdzvērtīgu 
pierādījuma vērtību, var būt attiecināmie 
izdevumi, ar nosacījumu, ka to atļauj VSS 
fondu, programmas un makroreģionālās
attīstības fonda programmas atbilstības 
noteikumi un ka ir izpildīti visi turpmāk 
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minētie nosacījumi:

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to pieļauj programmas atbilstības 
noteikumi;

a) to pieļauj programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas atbilstības noteikumi;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1087
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neapbūvētas zemes un apbūvētas zemes 
pirkums, ja summa ir lielāka par 10 % no 
kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 
attiecīgajam darbības veidam. Īpašos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos var atļaut 
augstāku procentu darbībām, kas saistītas 
ar vides saglabāšanu;

b) apbūvētas zemes pirkums, ja summa ir 
lielāka par 10 % no kopējiem 
attiecināmajiem izdevumiem attiecīgajam 
darbības veidam. Īpašos un pienācīgi 
pamatotos gadījumos var atļaut augstāku 
procentu darbībām, kas saistītas ar vides 
saglabāšanu;

Or. de
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka neizmantotas teritorijas varētu iekļaut neierobežotas 
atbilstības kategorijā. Nevajadzētu būt noteiktam kopējo finansējuma izmaksu maksimālajam 
līmenim.

Grozījums Nr. 1088
Peter Simon

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neapbūvētas zemes un apbūvētas zemes 
pirkums, ja summa ir lielāka par 10 % no 
kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 
attiecīgajam darbības veidam. Īpašos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos var atļaut 
augstāku procentu darbībām, kas saistītas 
ar vides saglabāšanu;

b) neapbūvētas zemes un apbūvētas zemes 
pirkums, ja summa attiecībā uz zemi ir 
lielāka par 10 % no kopējiem 
attiecināmajiem izdevumiem attiecīgajam 
darbības veidam. Īpašos un pienācīgi 
pamatotos gadījumos var atļaut augstāku 
procentu darbībām, kas saistītas ar vides 
saglabāšanu;

Or. de

Pamatojums

Precizējums, kas ierosināts pēc apspriešanās ar Komisiju. Paskaidro Komisijas nolūku un 
iedibināto praksi, proti, ka šis noteikums attiecas tikai uz zemi, nevis subsidēto summu, kas 
atbilst šādam projektam.

Grozījums Nr. 1089
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neapbūvētas zemes un apbūvētas zemes 
pirkums, ja summa ir lielāka par 10 % no 
kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 
attiecīgajam darbības veidam. Īpašos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos var atļaut 
augstāku procentu darbībām, kas saistītas 

b) neapbūvētas zemes un apbūvētas zemes 
pirkums, ja summa, kas atbilst 
neapbūvētas zemes summai, ir lielāka par 
10 % no kopējiem attiecināmajiem 
izdevumiem attiecīgajam darbības veidam. 
Īpašos un pienācīgi pamatotos gadījumos 
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ar vides saglabāšanu; var atļaut augstāku procentu darbībām, kas 
saistītas ar vides saglabāšanu;

Or. de

Pamatojums

Formulējumā vajadzīgs paskaidrojums, ka attiecināmo izdevumu 10 % ierobežojums attiecas 
tikai uz neapbūvētu zemi (ko nosaka ar vērtējuma ziņojumu vai līdzvērtīgu analīzi).

Grozījums Nr. 1090
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis atbalsta 
saņēmējs, kas nav persona, ko neuzskata 
par nodokļa maksātāju, kā noteikts 
Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka 
šādas PVN summas nav radušās saistībā 
ar infrastruktūras nodrošināšanu.

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis atbalsta 
saņēmējs, kas nav persona, ko neuzskata 
par nodokļa maksātāju, kā noteikts 
Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajā daļā, ja tās ir reālās 
izmaksas, ko atbalsta saņēmēji ir patiešām 
seguši, īstenojot darbību vai projektu.

Or. it

Pamatojums

Konkrētiem atbalsta saņēmējiem dažādās programmās PVN veido izmaksas tāpat kā 
ieguldījuma izdevumi un tehniskie un vispārējie izdevumi. It sevišķi konkrētiem atbalsta 
saņēmēju viediem, kam nav iespēju saņemt atbrīvojumu no PVN vai to atgūt vēlāk, šīs 
izmaksas rada ierobežojumu, kura dēļ daudzi potenciālie pieteikumu iesniedzēji atsauc savus 
atbalsta pieprasījumus.

Grozījums Nr. 1091
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis 
atbalsta saņēmējs, kas nav persona, ko 
neuzskata par nodokļa maksātāju, kā 
noteikts Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka 
šādas PVN summas nav radušās saistībā 
ar infrastruktūras nodrošināšanu.

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis 
atbalsta saņēmējs, kas nav persona, ko 
neuzskata par nodokļa maksātāju, kā 
noteikts Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka 
šādas PVN summas nav radušās saistībā 
ar infrastruktūras nodrošināšanu.

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis 
atbalsta saņēmējs, kas nav persona, ko 
neuzskata par nodokļa maksātāju, kā 
noteikts Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka 
šādas PVN summas nav radušās saistībā 
ar infrastruktūras nodrošināšanu.

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis 
atbalsta saņēmējs, kas nav persona, ko 
neuzskata par nodokļa maksātāju, kā 
noteikts Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka 
šādas PVN summas nav radušās saistībā 
ar infrastruktūras nodrošināšanu.

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1095
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
2. daļa – 59. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis 
atbalsta saņēmējs, kas nav persona, ko 
neuzskata par nodokļa maksātāju, kā 
noteikts Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka 
šādas PVN summas nav radušās saistībā 
ar infrastruktūras nodrošināšanu.

c) atgūstamais pievienotās vērtības 
nodoklis.

Or. en

Grozījums Nr. 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot 2. un 3. punktā minētās atkāpes 
un īpašos fondu noteikumus, VSS fondu 
atbalstīto darbību norises vieta ir teritorija, 
uz ko attiecas programma, saskaņā ar kuru 
darbības tiek atbalstītas (“programmas 
teritorija”).

1. Ievērojot 2. un 3. punktā minētās atkāpes 
un īpašos fondu noteikumus, VSS fondu 
atbalstīto darbību norises vieta ir teritorija, 
uz ko attiecas programma, saskaņā ar kuru 
darbības tiek atbalstītas (“programmas 
teritorija vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmas teritorija”).

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde var pieņemt, ka darbība 
tiek īstenota ārpus programmas teritorijas, 
bet Savienībā, ar nosacījumu, ka ir izpildīti 
visi turpmāk paredzētie nosacījumi:

2. Vadošā iestāde var pieņemt, ka darbība 
tiek īstenota ārpus programmas teritorijas 
vai makroreģionālās attīstības fonda 
programmas teritorijas, bet Savienībā, ar 
nosacījumu, ka ir izpildīti visi turpmāk 
paredzētie nosacījumi:

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbība nodrošina labumu programmas 
teritorijai;

a) darbība nodrošina labumu programmas 
teritorijai vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmas teritorijai;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 

b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 
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programmas teritorijas, nepārsniedz 10 % 
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 3 % no atbalsta programmas 
līmenī.

programmas teritorijas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas teritorijas, nepārsniedz 10 % 
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 3 % no atbalsta programmas 
vai makroreģionālās attīstības fonda 
programmas līmenī;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nepārsniedz 10 % 
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 3% no atbalsta programmas 
līmenī.

b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nepārsniedz 10 % 
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 5% no atbalsta programmas 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopējā summa, kas saskaņā ar b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
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programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nepārsniedz 10 % 
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 3 % no atbalsta programmas 
līmenī.

programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nav mazāka par 
1 %, bet nepārsniedz 10 % no ERAF, 
Kohēzijas fonda un EJZF atbalsta 
prioritātes līmenī vai — attiecībā uz 
ELFLA — 3 % no atbalsta programmas 
līmenī. Šīs summas var piešķirt 87. panta 
2. punkta c) apakšpunkta v) un vi) punktā 
minētajām darbībām;

Or. fr

Pamatojums

Partneri būtu jāmudina ieguldīt daļu savu apropriāciju ārpus programmas teritorijas, 
piemēram, pārrobežu, starptautiskās un starpreģionu sadarbības darbībās un 
makroreģionālās un jūras baseina stratēģijās, lai efektīvi īstenotu teritoriālās kohēzijas 
principu.

Grozījums Nr. 1102
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzraudzības komiteja ir piekritusi 
attiecīgajai darbībai vai darbību veidiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. daļa – 60. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iestādes, kas ir atbildīgas par 
programmu, kurā tiek atbalstīta konkrētā 
darbība, ir izpildījušas iestāžu pienākumus 
programmā attiecībā uz darbības 
pārvaldību, kontroli un revīziju, vai arī tās 

d) iestādes, kas ir atbildīgas par 
programmu vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmu, kurā tiek atbalstīta 
konkrētā darbība, ir izpildījušas iestāžu 
pienākumus programmā vai 
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noslēdz vienošanās ar iestādēm teritorijā, 
kurā tiek īstenota darbība, ar nosacījumu, 
ka ir izpildīti 2. punkta a) apakšpunktā 
izklāstītie nosacījumi un pienākumi 
attiecībā uz darbības pārvaldību, kontroli 
un revīziju.

makroreģionālās attīstības fonda 
programmā attiecībā uz darbības 
pārvaldību, kontroli un revīziju, vai arī tās 
noslēdz vienošanās ar iestādēm teritorijā, 
kurā tiek īstenota darbība, ar nosacījumu, 
ka ir izpildīti 2. punkta a) apakšpunktā 
izklāstītie nosacījumi un pienākumi 
attiecībā uz darbības pārvaldību, kontroli 
un revīziju.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi attiecībā uz vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.


