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Grozījums Nr. 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 61. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbība, kas ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus, 
atmaksā no VSS fondiem saņemto 
atbalstu, ja piecu gadu laikā no galīgā 
maksājuma piešķiršanas atbalsta 
saņēmējam vai — attiecīgā gadījumā —
laikposmā, kas paredzēts valsts atbalsta 
noteikumos, notiek:

Atbalstu, ko darbība, kas ietver 
ieguldījumus infrastruktūrā vai ienesīgus 
ieguldījumus, saņēmusi no VSS fondiem,
atmaksā, ja 10 gadu laikā no galīgā 
maksājuma piešķiršanas atbalsta 
saņēmējam vai — attiecīgā gadījumā —
laikposmā, kas paredzēts valsts atbalsta 
noteikumos, notiek:

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 61. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbība, kas ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus, 
atmaksā no VSS fondiem saņemto 
atbalstu, ja piecu gadu laikā no galīgā 
maksājuma piešķiršanas atbalsta 
saņēmējam vai — attiecīgā gadījumā —
laikposmā, kas paredzēts valsts atbalsta 
noteikumos, notiek:

Atbalstu, ko darbība, kas ietver 
ieguldījumus infrastruktūrā vai ienesīgus 
ieguldījumus, saņēmusi no VSS fondiem,
atmaksā, ja desmit gadu laikā no galīgā 
maksājuma piešķiršanas atbalsta 
saņēmējam vai — attiecīgā gadījumā —
laikposmā, kas paredzēts valsts atbalsta 
noteikumos, notiek:

Or. en
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Grozījums Nr. 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 61. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbība, kas ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus, 
atmaksā no VSS fondiem saņemto 
atbalstu, ja piecu gadu laikā no galīgā 
maksājuma piešķiršanas atbalsta 
saņēmējam vai — attiecīgā gadījumā —
laikposmā, kas paredzēts valsts atbalsta 
noteikumos, notiek:

Atbalstu, ko darbība, kas ietver 
ieguldījumus infrastruktūrā vai ienesīgus 
ieguldījumus, saņēmusi no VSS fondiem, 
izņemot gadījumus, kad ir beidzies šāda 
atbalsta lietderīgās lietošanas laiks un tas 
ir izņemts no uzskaites, lai grāmatvedības 
nolūkos tiktu amortizēts saskaņā ar 
piemērojamajiem noteikumiem, atmaksā, 
ja piecu gadu laikā no galīgā maksājuma 
piešķiršanas atbalsta saņēmējam vai —
attiecīgā gadījumā — laikposmā, kas 
paredzēts valsts atbalsta noteikumos, 
notiek:

Or. es

Pamatojums

Reizēm lietderīgās lietošanas laiks, galvenokārt ieguldījumiem pētniecības un attīstības 
aprīkojumā jomā, ir mazāks par 5 gadiem vai darbību ilgumu. Tāpēc mēs uzskatām, ka 
šādiem gadījumiem ir jāpiemēro izņēmums.

Grozījums Nr. 1107
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 61. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādas izmaiņas infrastruktūras daļas 
īpašnieku sastāvā, kas sniedz uzņēmumam 
vai valsts iestādei nepamatotas 
priekšrocības, vai

b) tādas izmaiņas infrastruktūras daļas 
īpašnieku sastāvā, kas sniedz uzņēmumam 
vai valsts iestādei nepamatotas 
priekšrocības, izņemot gadījumus, kad no 
struktūrfondiem līdzfinansētu 
infrastruktūru izmantošanas tiesības vai 
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īpašumtiesības tiek nodotas kādam 
uzņēmējam, izsludinot konkursu, kas 
atbilst ES tiesību aktiem; vai

Or. en

Grozījums Nr. 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 61. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Novērtējot projektus, kuru vērtība 
pārsniedz EUR 25 miljonus, Komisijas 
rīcībā ir jābūt visai vajadzīgajai 
informācijai, kas ļauj izvērtēt, vai 
attiecīgais finansējuma apmērs radītu 
būtisku darba vietu skaita samazinājumu
esošajās Eiropas Savienības vietās, lai 
nepieļautu, ka ar Kopienas finansējumu 
tiek atbalstīta darbības pārcelšana uz citu 
vietu Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības, ko atbalsta ESF, un darbības, 
ko atbalsta pārējie VSS fondi un kas nav 
ieguldījumi infrastruktūrā vai ienesīgi 
ieguldījumi, atmaksā ieguldījumu no fonda
tikai tad, ja tām ir saistošs pienākums 
saglabāt ieguldījumus saskaņā ar 
piemērojamiem valsts atbalsta 
noteikumiem un ja minētajos noteikumos 

2. Atbalstu, kuru darbības, ko atbalsta 
ESF, un darbības, ko atbalsta pārējie VSS 
fondi un kas nav ieguldījumi infrastruktūrā 
vai ienesīgi ieguldījumi, saņēmušas no 
fonda atmaksā tikai tad, ja tām ir saistošs 
pienākums saglabāt ieguldījumus saskaņā 
ar piemērojamiem valsts atbalsta 
noteikumiem un ja desmit gados tiek 
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paredzētajā laikposmā tiek izbeigta to 
produktīvā darbība vai tā tiek pārcelta uz 
citu vietu.

izbeigta to produktīvā darbība vai tā tiek 
pārcelta uz citu vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punkts nav 
piemērojams ieguldījumiem finanšu 
instrumentos vai no finanšu 
instrumentiem vai ieguldījumiem jebkurā
darbībā, kuras produktīvā darbība tiek 
izbeigta neļaunprātīga bankrota dēļ.

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro
darbībām, kuru produktīvā darbība tiek 
izbeigta neļaunprātīga bankrota dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 61. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro
darbībām, kas saistītas ar tāda kustama 
īpašuma iegūšanu, kas pēc lietderīgās 
lietošanas laika beigām ir izņemts no 
atbalsta saņēmēja uzskaites un kas 
grāmatvedības nolūkos ir amortizēts 
saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem.

Or. es
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Pamatojums

In order to determine the stability of the operations, it is considered necessary, when making 
investments in movable property (for example, investments in equipment for R&D), to take 
account of the fact that assets acquired have a certain useful life, which is often less than the 
period of durability of the operations provided for in paragraph 1 of Article 61. This implies 
that beneficiaries of structural funds must maintain, in their balance sheet and physically in 
their facilities, equipment that is no longer useful, with the resulting financial damage.

Grozījums Nr. 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 63. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pienākumi Dalībvalstu un tādu dalībvalstu grupu, kas 
ir izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, pienākumi

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pārvaldības, kontroles 
un revīzijas uzdevumus un uzņemas 
izrietošos pienākumus, kas paredzēti 
noteikumos par dalītu pārvaldību, kuri 
izklāstīti Finanšu regulā un īpašajos fondu 
noteikumos. Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principu dalībvalstis ir atbildīgas par 
programmu pārvaldību un kontroli.

1. Dalībvalstis vai tādu dalībvalstu grupas, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, veic pārvaldības, 
kontroles un revīzijas uzdevumus un 
uzņemas izrietošos pienākumus, kas 
paredzēti noteikumos par dalītu pārvaldību, 
kuri izklāstīti Finanšu regulā un īpašajos 
fondu noteikumos. Saskaņā ar dalītas 
pārvaldības principu dalībvalstis ir 
atbildīgas par programmu pārvaldību un 
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kontroli. Atbildību par makroreģionālās 
attīstības programmas pārvaldību un 
kontroli uzņemas tādu dalībvalstu grupa, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
izveidotas to programmu pārvaldības un 
kontroles sistēmas saskaņā ar īpašo fondu 
noteikumu normām un lai šīs sistēmas 
efektīvi darbotos.

2. Dalībvalstis vai tādu dalībvalstu grupas, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondus, nodrošina, lai to 
programmu pārvaldības un kontroles 
sistēmas tiktu izveidotas saskaņā ar īpašo 
fondu noteikumu normām un lai šīs 
sistēmas efektīvi darbotos.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1115
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts izstrādā un īsteno 
procedūru to sūdzību neatkarīgai 

svītrots
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izskatīšanai un izšķiršanai, kuras saistītas 
ar VSS fondu līdzfinansēto darbību atlasi 
vai īstenošanu. Dalībvalsts pēc 
pieprasījuma paziņo šādas izskatīšanas 
rezultātus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1116
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts izstrādā un īsteno procedūru 
to sūdzību neatkarīgai izskatīšanai un 
izšķiršanai, kuras saistītas ar VSS fondu 
līdzfinansēto darbību atlasi vai īstenošanu. 
Dalībvalsts pēc pieprasījuma paziņo šādas 
izskatīšanas rezultātus Komisijai.

3. Dalībvalstis izstrādā un īsteno 
procedūru, kurā ir vienlīdzīgi pārstāvēta
vadošā iestāde un atbalsta saņēmēju 
pārstāvošā organizācija, nodrošinot to 
sūdzību neatkarīgu izskatīšanu un 
izšķiršanu, kuras saistītas ar VSS fondu 
līdzfinansēto darbību atlasi, izpildi, 
kontroli un maksājumiem vai to 
īstenošanu. Dalībvalstis paziņo šādas 
izskatīšanas rezultātus un piedāvātos 
risinājumus Komisijai nolūkā izveidot 
vadošo iestāžu, atbalsta saņēmēju un 
5. pantā minēto partneru informācijas 
portālu.

Or. en

Grozījums Nr. 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts izstrādā un īsteno procedūru 
to sūdzību neatkarīgai izskatīšanai un 
izšķiršanai, kuras saistītas ar VSS fondu 

3. Dalībvalstis vai tādu dalībvalstu grupas, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondus, izstrādā un īsteno 



PE491.056v01-00 10/169 AM\903905LV.doc

LV

līdzfinansēto darbību atlasi vai īstenošanu. 
Dalībvalsts pēc pieprasījuma paziņo šādas 
izskatīšanas rezultātus Komisijai.

procedūru to sūdzību neatkarīgai 
izskatīšanai un izšķiršanai, kuras saistītas 
ar VSS fondu līdzfinansēto darbību atlasi 
vai īstenošanu. Dalībvalstis vai tādu 
dalībvalstu grupas, kas ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondus, pēc 
pieprasījuma paziņo šādas izskatīšanas 
rezultātus Komisijai.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visu oficiālo informācijas apmaiņu starp 
dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot 
elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas, 
izmantojot īstenošanas aktus, izveidota 
atbilstoši Komisijas noteikumiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

4. Visu oficiālo informācijas apmaiņu starp 
dalībvalsti vai tādu dalībvalstu grupu, kas 
ir izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, un Komisiju veic, izmantojot 
elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas, 
izmantojot īstenošanas aktus, izveidota 
atbilstoši Komisijas noteikumiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1119
Mojca Kleva
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Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 63. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visu oficiālo informācijas apmaiņu starp 
dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot 
elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas, 
izmantojot īstenošanas aktus, izveidota 
atbilstoši Komisijas noteikumiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

4. Visu oficiālo informācijas apmaiņu starp 
dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot 
elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas, 
izmantojot īstenošanas aktus, izveidota 
atbilstoši Komisijas noteikumiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Ja iespējams, datus sadala pa 
dzimumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1120
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 64. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 64. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nepieļaut, ka palielinās tādu iestāžu un dalībnieku skaits, kuri vēl 
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vairāk sarežģī pārvaldības un kontroles sistēmu. Lai gan Eiropas Parlaments attiecībā uz šo 
jautājumu ir pieņēmis citus lēmumus, mēs uzskatām, ka REGI komitejai būtu skaidri jāpauž 
savs viedoklis par akreditācijas procedūru.

Grozījums Nr. 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 64. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 64. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Finanšu regulas [56. panta 
3. punktu] katra struktūra, kas ir atbildīga 
par izdevumu pārvaldību un kontroli 
atbilstīgi VSS fondiem, tiek akreditēta ar 
akreditācijas iestādes oficiālu lēmumu 
ministru līmenī.

1. Saskaņā ar Finanšu regulu [56. panta 
3. punktu] katra struktūra, kas ir atbildīga 
par VSS fondu izdevumu pārvaldību un 
kontroli, tiek akreditēta ar akreditācijas 
iestādes oficiālu lēmumu ministru līmenī
ar nosacījumu, ka Komisijai iepriekšējos 
finansēšanas periodos ir izdevies gūt 
pietiekami lielu uzticību attiecīgās 
dalībvalsts administratīvajām struktūrām;

Or. de

Grozījums Nr. 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 64. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumos, kad pastāv šaubas par 
dalībvalsts administratīvajām spējām, 
akreditācijas iestādes funkcijas uzņemas 
Komisija;

Or. de

Grozījums Nr. 1125
Ivars Godmanis

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 64. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Akreditācijas iestāde uzrauga akreditēto 
struktūru un atsauc tās akreditāciju ar 
oficiālu lēmumu gadījumā, ja struktūra 
vairs neatbilst vienam vai vairākiem 
akreditācijas kritērijiem, ja vien attiecīgā 
struktūra neveic vajadzīgos korektīvos 
pasākumus pārbaudes termiņā, kas 
jānosaka akreditācijas iestādei, ņemot vērā 
problēmas smagumu. Akreditācijas iestāde 
nekavējoties informē Komisiju par 
pārbaudes termiņa noteikšanu akreditētajai 
struktūrai un par katru atsaukšanas 
lēmumu.

4. Akreditācijas iestāde uzrauga akreditēto 
struktūru un atsauc tās akreditāciju ar 
oficiālu lēmumu gadījumā, ja struktūra 
vairs neatbilst vienam vai vairākiem 
akreditācijas kritērijiem, ja vien attiecīgā 
struktūra neveic vajadzīgos korektīvos 
pasākumus pārbaudes termiņā, kas 
jānosaka akreditācijas iestādei, ņemot vērā 
problēmas smagumu. Akreditācijas iestāde 
nekavējoties informē Komisiju par 
pārbaudes termiņa noteikšanu akreditētajai 
struktūrai un par katru atsaukšanas 
lēmumu. Dalībvalsts var nolemt neveidot 
atsevišķu akreditācijas iestādi un īstenot
akreditācijas procesu jau izveidotā 
neatkarīgā revīzijas iestādē.

Or. en

Grozījums Nr. 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 64. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalsts var iecelt koordinācijas 
struktūru, kuras pienākums ir sadarboties 
ar Komisiju un sniegt tai informāciju, 
veicināt Savienības noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, izstrādāt kopsavilkuma 
ziņojumu, kurā sniedz valsts līmeņa 
pārskatu par visām pārvaldības 
deklarācijām un revīzijas atzinumiem un 
koordinēt korektīvo pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz jebkuriem vispārējiem 
trūkumiem.

5. Dalībvalsts vai tādu dalībvalstu grupa, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, var iecelt koordinācijas 
struktūru, kuras pienākums ir sadarboties 
ar Komisiju un sniegt tai informāciju, 
veicināt Savienības noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, izstrādāt kopsavilkuma 
ziņojumu, kurā sniedz valsts līmeņa 
pārskatu par visām pārvaldības 
deklarācijām un revīzijas atzinumiem un 
koordinēt korektīvo pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz jebkuriem vispārējiem 
trūkumiem.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 64. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija ik gadu publicē ziņojumu 
par pasākumiem, ko Komisija un 
dalībvalstis veikušas, lai veicinātu 
vienkāršošanu (4. panta 10. punkts); 
aplūko arī jautājumu par 
proporcionalitātes principa īstenošanu
(4. panta 5. punkts).

Or. de

Grozījums Nr. 1128
Hermann Winkler
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Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 65. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp akreditācijas procedūru, gada 
pārvaldības deklarāciju, gada kontroles 
ziņojumiem, gada revīzijas atzinumu, gada 
īstenošanas ziņojumu un valsts un 
Savienības struktūru veiktām revīzijām, 
Komisija pārliecinās, vai dalībvalstis ir 
ieviesušas pārvaldības un kontroles 
sistēmas, kas atbilst šai regulai un 
īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
sistēmas darbojas efektīvi visā programmu 
īstenošanas laikā.

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
gada kontroles ziņojumiem, gada revīzijas 
atzinumu, gada īstenošanas ziņojumu un 
valsts un Savienības struktūru veiktām 
revīzijām, Komisija pārliecinās, vai 
dalībvalstis ir ieviesušas pārvaldības un 
kontroles sistēmas, kas atbilst šai regulai 
un īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
sistēmas darbojas efektīvi visā programmu 
īstenošanas laikā.

Or. de

Grozījums Nr. 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 65. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp akreditācijas procedūru, gada 
pārvaldības deklarāciju, gada kontroles 
ziņojumiem, gada revīzijas atzinumu, gada 
īstenošanas ziņojumu un valsts un 
Savienības struktūru veiktām revīzijām, 
Komisija pārliecinās, vai dalībvalstis ir 
ieviesušas pārvaldības un kontroles 
sistēmas, kas atbilst šai regulai un 
īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
sistēmas darbojas efektīvi visā programmu 
īstenošanas laikā.

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp akreditācijas procedūru, gada 
pārvaldības deklarāciju, gada kontroles 
ziņojumiem, gada revīzijas atzinumu, gada 
īstenošanas ziņojumu un valsts un 
Savienības struktūru veiktām revīzijām, 
Komisija pārliecinās, vai dalībvalstis vai 
tādu dalībvalstu grupas, kas ir
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, ir ieviesušas pārvaldības un 
kontroles sistēmas, kas atbilst šai regulai 
un īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
sistēmas darbojas efektīvi visā programmu 
īstenošanas laikā.

Or. sk
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Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 65. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no dalībvalstu veiktajām 
revīzijām Komisijas ierēdņi vai pilnvarotie 
Komisijas pārstāvji var veikt revīzijas vai 
pārbaudes uz vietas, par to attiecīgi
iepriekš brīdinot. Šādās revīzijās vai 
pārbaudēs var jo īpaši pārbaudīt 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
efektivitāti programmā vai tās daļā, 
darbības un novērtēt darbību vai 
programmu finanšu pareizu pārvaldību. 
Šādās revīzijās var piedalīties dalībvalstu 
ierēdņi vai pilnvarotie pārstāvji.

Neatkarīgi no dalībvalstu veiktajām 
revīzijām Komisijas ierēdņi vai pilnvarotie 
Komisijas pārstāvji var veikt revīzijas vai 
pārbaudes uz vietas, par to brīdinot vismaz 
desmit dienas iepriekš, izņemot 
steidzamus gadījumus. Šādās revīzijās vai 
pārbaudēs var jo īpaši pārbaudīt 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
efektivitāti programmā vai tās daļā, 
darbības un novērtēt darbību vai 
programmu finanšu pareizu pārvaldību. 
Šādās revīzijās var piedalīties dalībvalstu 
ierēdņi vai pilnvarotie pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno pašreizējā plānošanas periodā piemēroto praksi(72. pants Regulā 
Nr. 1083/2006).

Grozījums Nr. 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 65. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no dalībvalstu veiktajām 
revīzijām Komisijas ierēdņi vai pilnvarotie 
Komisijas pārstāvji var veikt revīzijas vai 
pārbaudes uz vietas, par to attiecīgi 

Neatkarīgi no revīzijām, ko veikušas 
dalībvalstis vai tādu dalībvalstu grupas, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, Komisijas ierēdņi vai 
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iepriekš brīdinot. Šādās revīzijās vai 
pārbaudēs var jo īpaši pārbaudīt 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
efektivitāti programmā vai tās daļā, 
darbības un novērtēt darbību vai 
programmu finanšu pareizu pārvaldību. 
Šādās revīzijās var piedalīties dalībvalstu 
ierēdņi vai pilnvarotie pārstāvji.

pilnvarotie Komisijas pārstāvji var veikt 
revīzijas vai pārbaudes uz vietas, par to 
attiecīgi iepriekš brīdinot. Šādās revīzijās 
vai pārbaudēs var jo īpaši pārbaudīt 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
efektivitāti programmā vai tās daļā, 
darbības un novērtēt darbību vai 
programmu finanšu pareizu pārvaldību. 
Šādās revīzijās var piedalīties dalībvalstu 
vai tādu dalībvalstu grupu, kas ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, ierēdņi vai pilnvarotie pārstāvji.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 65. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas ierēdņiem vai Komisijas 
pārstāvjiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti 
veikt revīzijas uz vietas, ir piekļuve visiem 
ierakstiem, dokumentiem un metadatiem, 
kas attiecas uz VSS fondu atbalstītajām 
darbībām vai pārvaldības un kontroles 
sistēmām, neatkarīgi no tā, kādā 
informācijas nesējā tie tiek glabāti. 
Dalībvalstis pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai šādu ierakstu, dokumentu un 
metadatu kopijas.

Komisijas ierēdņiem vai Komisijas 
pārstāvjiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti 
veikt revīzijas uz vietas, ir piekļuve visiem 
ierakstiem, dokumentiem un metadatiem, 
kas attiecas uz VSS fondu atbalstītajām 
darbībām vai pārvaldības un kontroles 
sistēmām, neatkarīgi no tā, kādā 
informācijas nesējā tie tiek glabāti. 
Dalībvalstis vai tādu dalībvalstu grupas, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai šādu ierakstu, dokumentu un 
metadatu kopijas.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.
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Grozījums Nr. 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 65. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var prasīt, lai dalībvalstis veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
to pārvaldības un kontroles sistēmu 
darbības efektivitāti vai izdevumu 
pareizību saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

3. Komisija var prasīt, lai dalībvalstis vai 
tādu dalībvalstu grupas, kas ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu to pārvaldības un kontroles 
sistēmu darbības efektivitāti vai izdevumu 
pareizību saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 65. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var prasīt dalībvalstij izskatīt 
Komisijai iesniegtu sūdzību par VSS fondu 
līdzfinansētu darbību atlasi vai īstenošanu 
vai pārvaldības un kontroles sistēmas 
darbību.

4. Komisija var prasīt dalībvalstij vai tādu 
dalībvalstu grupai, kas ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, izskatīt 
Komisijai iesniegtu sūdzību par VSS fondu 
līdzfinansētu darbību atlasi vai īstenošanu 
vai pārvaldības un kontroles sistēmas 
darbību.

Or. sk
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Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1135
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 65. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Revīzijas un kontroles pasākumus veic 
saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības akta 
principu „Tikai viens”, un tiem jābūt 
samērīgiem ar valsts atbalstu, kas 
piešķirts attiecīgajai darbībai un tās riska 
pakāpei. Piemērošanas noteikumus 
izstrādā 143. pantā minēto līdzekļu 
koordinēšanas komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 66. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības budžeta saistības attiecībā uz 
katru programmu uzņemas gada iemaksu 
veidā par katru fondu laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim. Komisijas lēmums, ar ko 
pieņem programmu, ir finansēšanas 
lēmums Finanšu regulas 75. panta 
2. punkta nozīmē un — sākot no brīža, kad 
par to tiek informēta attiecīgā 
dalībvalsts — juridiskas saistības minētās 
regulas nozīmē.

Savienības budžeta saistības attiecībā uz 
katru programmu vai makroreģionālās 
attīstības programmu uzņemas gada 
iemaksu veidā par katru fondu laikposmā 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim. Komisijas lēmums, ar ko 
pieņem programmu vai makroreģionālās 
attīstības programmu, ir finansēšanas 
lēmums Finanšu regulas 75. panta 
2. punkta nozīmē un — sākot no brīža, kad 
par to tiek informēta attiecīgā dalībvalsts 
vai tādu dalībvalstu grupa, kas ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
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fondu, — juridiskas saistības minētās 
regulas nozīmē.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1137
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 66. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 66. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1139
Richard Seeber
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Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 66. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 66. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz izpildes rezervi budžeta 
saistības uzņemas pēc tam, kad Komisija 
pieņem lēmumu, ar ko apstiprina 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības programmas grozījumus.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1141
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 66. pants – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī sadaļas I un II nodaļas noteikumi 
nekādā veidā netraucē pilnā apmērā 
izmaksāt atbalsta saņēmējam perioda 
atbalsta maksājumus, kas tam pienākas, 
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un neietekmē tā ekonomiskās un 
finansiālās intereses veiksmīgi pabeigt 
attiecīgā projekta īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 67. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumus veic kā priekšfinansējumu, 
starpposma maksājumus un — attiecīgā 
gadījumā — gada bilances maksājumu, 
un kā slēguma bilances maksājumu.

2. Maksājumus veic kā priekšfinansējumu, 
starpposma maksājumus un slēguma 
bilances maksājumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 67. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumus veic kā priekšfinansējumu, 
starpposma maksājumus un — attiecīgā 
gadījumā — gada bilances maksājumu, 
un kā slēguma bilances maksājumu.

2. Maksājumus veic kā priekšfinansējumu, 
starpposma maksājumus un slēguma 
bilances maksājumu.

Or. it

Pamatojums

Uzskata, ka ikgada kontu likvidācija var palielināt vadošo iestāžu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 1144
Ramona Nicole Mănescu
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Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 67. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atbalsta saņēmējiem nevar prasīt, lai 
tie daļu valsts finansējuma izmaksā 
iepriekš: dalībvalstīm finansējums 
attiecīgajai darbībai, kā arī starpposma 
maksājumi, jānodrošina savlaicīgi —
pirms sākumposma un papildpasākumu 
posma —, lai nepieļautu attiecīgās 
darbības nepamatotu pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1145
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 67. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Novēlotiem maksājumiem atbalsta 
saņēmējiem, kuri radušies saistībā ar 
tiesību aktos noteikto termiņu 
neievērošanu vai novēlotu pieprasījumu
izskatīšanu, tiks piemērota soda nauda 
atbilstīgi ES tiesību aktiem, kuri attiecas 
uz maksāšanas nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1146
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 67. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Atzītiem atbalsta saņēmējiem un 
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reprezentatīvām starpposma 
organizācijām, kurām ir garantijas, kas 
nav bankas garantijas, un kuras jau ir 
īstenojušas pasākumus, izmantojot valsts 
finansējumu, nav vajadzīgas bankas 
garantijas. Vadošajām iestādēm ir
jāsamazina bankas garantiju izmantojums 
un jādod priekšroka cita veida 
garantijām. Sūdzības, kas attiecas uz šo 
jomu, izskata 63. panta 3. punktā minētās
strīdu izšķiršanas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 71. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, kas norādītas dalībvalstu 
iesniegtajās programmās, izdevumu 
prognozēs, izdevumu deklarācijās, 
maksājumu pieprasījumos, gada pārskatos, 
un izdevumus, kas norādīti gada un 
nobeiguma īstenošanas ziņojumos, 
denominē euro.

Summas, kas minētas programmās, ko 
iesniegušas dalībvalstis, vai 
makroreģionālās attīstības programmās, 
ko iesniegušas tādu dalībvalstu grupas, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, izdevumu prognozēs, 
izdevumu deklarācijās, maksājumu 
pieprasījumos, gada pārskatos, un 
izdevumus, kas minēti gada un nobeiguma 
īstenošanas ziņojumos, norāda euro.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 71.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71.a pants
Priekšfinansējuma izmantošanas 

vispārējais princips
Priekšfinansējumu izmanto tikai, lai 
veiktu maksājumus atbalsta saņēmējiem 
programmas īstenošanas laikā. Šajā 
nolūkā to savlaicīgi dara pieejamu 
atbildīgajai struktūrai.

Or. en

Pamatojums

KNR priekšlikuma 72. panta 2. punktā, šķiet, noteikts vienīgi sākotnējā priekšfinansējuma 
izmantošanas vispārējais princips. Grozījuma mērķis ir padarīt šo principu par vispārēju 
normu, ko piemēro visiem fondiem, uz kuriem attiecas KNR, un visiem priekšfinansējuma 
veidiem.

Grozījums Nr. 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 72. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Komisija pieņem 
programmas pieņemšanas lēmumu, tā 
izmaksā sākotnējo priekšfinansējuma 
summu par visu plānošanas periodu. 
Sākotnējā priekšfinansējuma summu 
izmaksā daļās atbilstoši budžeta 
vajadzībām. Minētās daļas nosaka īpašajos 
fondu noteikumos.

1. Pēc tam, kad Komisija pieņem lēmumu 
par programmas vai makroreģionālās 
attīstības programmas pieņemšanu, tā 
izmaksā sākotnējo priekšfinansējuma 
summu par visu plānošanas periodu. 
Sākotnējā priekšfinansējuma summu 
izmaksā daļās atbilstoši budžeta 
vajadzībām. Minētās daļas nosaka īpašajos 
fondu noteikumos.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.
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Grozījums Nr. 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšfinansējumu izmanto tikai 
maksājumiem atbalsta saņēmējiem 
programmas īstenošanā. To nekavējoties 
dara pieejamu atbildīgajai struktūrai šim 
nolūkam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

KNR priekšlikuma 72. panta 2. punktā, šķiet, noteikts vienīgi sākotnējā priekšfinansējuma 
izmantošanas vispārējais princips. Grozījuma mērķis ir padarīt šo principu par vispārēju 
normu, ko piemēro visiem fondiem, uz kuriem attiecas KNR, un visiem priekšfinansējuma 
veidiem.

Grozījums Nr. 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšfinansējumu izmanto tikai 
maksājumiem atbalsta saņēmējiem 
programmas īstenošanā. To nekavējoties
dara pieejamu atbildīgajai struktūrai šim 
nolūkam.

2. Priekšfinansējumu izmanto tikai, lai 
veiktu maksājumus atbalsta saņēmējiem 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības programmas īstenošanas laikā. 
Šajā nolūkā to savlaicīgi dara pieejamu 
atbildīgajai struktūrai.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.
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Grozījums Nr. 1152
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 72. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atbalsta saņēmēji var nolemt ar 
programmas īstenošanu saistītās darbības 
veikt tikai pēc tam, kad ir piešķirts 
priekšfinansējums vai vadošā iestāde ir 
noteikusi maksājuma obligāto termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 73. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, kas izmaksāta kā sākotnējais 
priekšfinansējums, pilnībā dzēš no 
Komisijas pārskatiem ne vēlāk kā 
programmas slēgšanas brīdī.

Summu, kas izmaksāta kā sākotnējais 
priekšfinansējums, pilnībā dzēš no 
Komisijas pārskatiem ne vēlāk kā 
programmas vai makroreģionālās 
programmas slēgšanas brīdī.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1154
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 74. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par 
deviņiem mēnešiem, ja:

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 74. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par 
deviņiem mēnešiem, ja:

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 74. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par 
deviņiem mēnešiem, ja:

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, ja:

Or. it
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Pamatojums

Uzskata, ka 9 mēneši ir pārāk ilgs laiks starpposma maksājuma pieprasījuma maksājuma 
termiņa pārtraukšanai. 

Grozījums Nr. 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 74. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Deleģētais kredītrīkotājs var ierobežot 
pārtraukšanu līdz izdevumu daļai, kas 
ietverta maksājuma pieprasījumā, uz kuru 
attiecas 1. punktā minētie apstākļi. 
Deleģētais kredītrīkotājs nekavējoties 
informē dalībvalsti un vadošo iestādi par 
pārtraukšanas iemeslu un pieprasa tām 
izlabot situāciju. Deleģētais kredītrīkotājs 
izbeidz pārtraukšanu, tiklīdz ir veikti 
vajadzīgie pasākumi.

2. Deleģētais kredītrīkotājs var ierobežot 
pārtraukšanu līdz izdevumu daļai, kas 
ietverta maksājuma pieprasījumā, uz kuru 
attiecas 1. punktā minētie apstākļi. 
Deleģētais kredītrīkotājs nekavējoties 
informē dalībvalsti vai tādu dalībvalstu 
grupu, kas ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, un 
vadošo iestādi par pārtraukšanas iemeslu 
un pieprasa tām izlabot situāciju. 
Deleģētais kredītrīkotājs izbeidz 
pārtraukšanu, tiklīdz ir veikti vajadzīgie 
pasākumi.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1158
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulas

1. Līdz 30. jūnijam nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulu
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[56. pantu]: [56. pantu]:

Or. de

Grozījums Nr. 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulas
[56. pantu]:

1. Līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts vai 
tādu dalībvalstu grupa, kas ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, iesniedz 
Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulu
[56. pantu]:

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1160
Peter Simon

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulas
[56. pantu]:

1. Līdz 1. martam nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulu
[56. pantu]:

Or. de
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Pamatojums

Termiņa pielāgošana atbildīgi Eiropas Parlamenta 2011. gada 26. oktobra balsojumam par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam (2010/0395 (COD)).

Grozījums Nr. 1161
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulas
[56. pantu]:

1. Līdz 30. jūnijam nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulu
[56. pantu]:

Or. de

Grozījums Nr. 1162
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulas
[56. pantu]:

1. Līdz 30. jūnijam nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulu
[56. pantu]:

Or. de

Pamatojums

Gada pārskatu iesniegšanas termiņš būtu jāpagarina. Nosakot, ka apstiprināti gada pārskati 
jāiesniedz līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc finanšu gada beigām, visām iesaistītajām 
pusēm, jo īpaši pašvaldību iestādēm, kas veic izpildfunkciju, tiktu radīts būtisks 
administratīvais slogs un paredzēts ļoti īss termiņš to sagatavošanai.
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Grozījums Nr. 1163
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apliecinātus to atbilstošo struktūru 
gada pārskatus, kas akreditētas atbilstoši 
64. pantam;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apliecinātus to atbilstošo struktūru 
gada pārskatus, kas akreditētas atbilstoši 
64. pantam;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1165
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) revīzijas atzinumu, ko sagatavojusi 
izraudzītā neatkarīgā revīzijas struktūra, 
par pārvaldības ticamības deklarāciju, kas 
attiecas uz gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, iekšējās 
kontroles sistēmu pienācīgu darbību, kā 
arī pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību un pareizas finanšu pārvaldības 

svītrots
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principa ievērošanu, kopā ar kontroles 
ziņojumu, kurā izklāsta to veikto revīziju 
secinājumus, kas saistītas ar 
grāmatvedības gadu, uz kuru attiecas 
atzinums.

Or. de

Grozījums Nr. 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts 
iesniedz Komisijai papildinformāciju. Ja 
dalībvalsts neiesniedz prasīto informāciju 
līdz Komisijas noteiktajam tās iesniegšanas 
termiņam, Komisija lēmumu par 
grāmatojumu noskaidrošanu var pieņemt, 
pamatojoties uz tās rīcībā esošo 
informāciju.

2. Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts 
vai tādu dalībvalstu grupa, kas ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, iesniedz Komisijai 
papildinformāciju. Ja dalībvalsts vai tādu 
dalībvalstu grupa, kas ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, 
neiesniedz prasīto informāciju līdz 
Komisijas noteiktajam tās iesniegšanas 
termiņam, Komisija lēmumu par 
grāmatojumu noskaidrošanu var pieņemt, 
pamatojoties uz tās rīcībā esošo 
informāciju.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz [15. februārim] nākamajā gadā pēc 3. Līdz [15. februārim] nākamajā gadā pēc 
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pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai kopsavilkuma ziņojumu 
saskaņā ar Finanšu regulas [56. panta 
5. punkta] pēdējo daļu.

pārskata perioda beigām dalībvalsts vai 
tādu dalībvalstu grupa, kas ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, iesniedz 
Komisijai kopsavilkuma ziņojumu saskaņā 
ar Finanšu regulas [56. panta 5. punkta] 
pēdējo daļu.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76. pants svītrots
Grāmatojumu noskaidrošana
1. Līdz 30. aprīlim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām Komisija 
saskaņā ar īpašajiem fondu noteikumiem 
izlemj par to atbilstošo struktūru 
grāmatojumu noskaidrošanu, kuras 
akreditētas atbilstoši 64. pantam par katru 
programmu. Grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumā ņem vērā 
iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, un tas neskar 
jebkuras vēlākas finanšu korekcijas.
2. Gada grāmatojumu noskaidrošanas 
procedūras nosaka īpašajos fondu 
noteikumos.

Or. es

Pamatojums

Šo pantu ir ieteikts svītrot, jo tas ir pretrunā Komisijas atbalstītajai vienkāršošanai, ņemot 
vērā to, cik sarežģīti to būtu īstenot plānošanas periodā, kurā uzlabojumiem būtu jābūt 
vērstiem galvenokārt uz rezultātu novērtēšanu.
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Grozījums Nr. 1169
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76. pants svītrots
Grāmatojumu noskaidrošana
1. Līdz 30. aprīlim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām Komisija 
saskaņā ar īpašajiem fondu noteikumiem 
izlemj par to atbilstošo struktūru 
grāmatojumu noskaidrošanu, kuras 
akreditētas atbilstoši 64. pantam par katru 
programmu. Grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumā ņem vērā 
iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, un tas neskar 
jebkuras vēlākas finanšu korekcijas.
2. Gada grāmatojumu noskaidrošanas 
procedūras nosaka īpašajos fondu 
noteikumos.

Or. de

Grozījums Nr. 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76. pants svītrots
Grāmatojumu noskaidrošana
1. Līdz 30. aprīlim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām Komisija 
saskaņā ar īpašajiem fondu noteikumiem 
izlemj par to atbilstošo struktūru 
grāmatojumu noskaidrošanu, kuras 
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akreditētas atbilstoši 64. pantam par katru 
programmu. Grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumā ņem vērā 
iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, un tas neskar 
jebkuras vēlākas finanšu korekcijas.
2. Gada grāmatojumu noskaidrošanas 
procedūras nosaka īpašajos fondu 
noteikumos.

Or. es

Grozījums Nr. 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 30. aprīlim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām Komisija saskaņā 
ar īpašajiem fondu noteikumiem izlemj par 
to atbilstošo struktūru grāmatojumu 
noskaidrošanu, kuras akreditētas atbilstoši 
64. pantam par katru programmu. 
Grāmatojumu noskaidrošanas lēmumā ņem 
vērā iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, un tas neskar 
jebkuras vēlākas finanšu korekcijas.

1. Līdz 30. aprīlim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām Komisija saskaņā 
ar īpašajiem fondu noteikumiem izlemj par 
to atbilstošo struktūru grāmatojumu 
noskaidrošanu, kuras akreditētas atbilstoši 
64. pantam par katru programmu vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu. Grāmatojumu noskaidrošanas 
lēmumā ņem vērā iesniegto gada pārskatu 
pilnīgumu, pareizumu un patiesumu, un tas 
neskar jebkuras vēlākas finanšu korekcijas.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 77. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic finanšu korekcijas, atceļot 
visu Savienības ieguldījumu programmā 
vai tā daļu un atgūstot summas no 
dalībvalsts, lai no Savienības finansējuma 
dzēstu izdevumus, kas ir pretrunā 
piemērojamiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem, tostarp saistībā ar 
trūkumiem dalībvalstu pārvaldības un 
kontroles sistēmās, ko konstatējusi 
Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta.

1. Komisija veic finanšu korekcijas, pilnībā 
vai daļēji atceļot visu Savienības 
ieguldījumu programmā vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmā un atgūstot summas no 
dalībvalsts, lai no Savienības finansējuma 
dzēstu izdevumus, kas ir pretrunā 
piemērojamiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem, tostarp saistībā ar 
trūkumiem dalībvalstu pārvaldības un 
kontroles sistēmās, ko konstatējusi 
Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1173
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 77. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārkāpums ir ietekmējis vai būtu varējis
ietekmēt atbildīgās struktūras veikto 
darbības atlasi VSS fondu atbalstam;

a) pārkāpums ir ietekmējis atbildīgās 
struktūras veikto darbības atlasi VSS fondu 
atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 77. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir risks, ka pārkāpums ir ietekmējis vai 
būtu varējis ietekmēt izdevumu summu, 
kas deklarēta atlīdzības saņemšanai no 
Savienības budžeta.

b) pārkāpums ir ietekmējis izdevumu 
summu, kas deklarēta atlīdzības 
saņemšanai no Savienības budžeta.

Or. it

Pamatojums

Komisijai finanšu korekcijas būtu jāveic tikai tad, ja apstiprinās, ka attiecīgais pārkāpums 
patiešām ir ietekmējis deklarēto izdevumu summu.

Grozījums Nr. 1175
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 77. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir risks, ka pārkāpums ir ietekmējis vai 
būtu varējis ietekmēt izdevumu summu, 
kas deklarēta atlīdzības saņemšanai no 
Savienības budžeta.

b) ir risks, ka pārkāpums ir ietekmējis 
izdevumu summu, kas deklarēta atlīdzības 
saņemšanai no Savienības budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lemjot par finanšu korekcijas summu 
saskaņā ar 1. punktu, Komisija ņem vērā 
piemērojamo Savienības vai valsts tiesību 
aktu pārkāpuma veidu un smagumu un tā 
finansiālo ietekmi uz Savienības budžetu.

3. Lemjot par finanšu korekcijas summu 
saskaņā ar 1. punktu, Komisija ņem vērā 
piemērojamo Savienības vai valsts tiesību 
aktu pārkāpuma veidu un smagumu un tā 
finansiālo ietekmi uz Savienības budžetu. 
Komisija par savu lēmumu savlaicīgi 
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informē Eiropas Parlamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 77. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts, kurai ir finansiālas 
grūtības, izpilda 22. panta 1. punkta 
nosacījumus, Komisija pēc pieprasījuma, 
izmantojot īstenošanas pasākumu, izveido 
atsevišķu programmu, uz kuru attiecas 
centralizēta pārvaldība saskaņā ar
Regulas Nr. 1605/2002 54. panta 
a) apakšpunktu; šādas rīcības mērķim 
jābūt apvienot atlikto un/vai pārtraukto
finansējumu un procentu ienākumus vai
fondu līdzekļus, ko attiecīgā dalībvalsts 
vēl nav izlietojusi, un izmantot tos, lai pēc 
iespējas efektīvāk sekmētu izaugsmi un 
ekonomikas rādītājus, jo īpaši veicinot ar 
ekonomiku saistītus infrastruktūras 
projektus.

Or. de

Grozījums Nr. 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 78. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas programmas iesniedz saistību 
atcelšanas procedūrai, kas izstrādāta pēc 
principa, ka summām, uz kurām attiecas 
saistības, bet kurām nepiemēro 
priekšfinansējumu vai maksājuma 

1. Visas programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas iesniedz 
saistību atcelšanas procedūrai, kas 
izstrādāta pēc principa, ka summām, uz 
kurām attiecas saistības, bet kurām 
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pieprasījumu noteiktā periodā, piemēro 
saistību atcelšanu.

nepiemēro priekšfinansējumu vai 
maksājuma pieprasījumu noteiktā periodā, 
piemēro saistību atcelšanu.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistības, kuras attiecas uz perioda 
pēdējo gadu, atceļ saskaņā ar noteikumiem, 
kas jāievēro attiecībā uz programmu 
slēgšanu.

2. Saistības, kuras attiecas uz perioda 
pēdējo gadu, atceļ saskaņā ar noteikumiem, 
kas jāievēro attiecībā uz programmu vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu slēgšanu.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 78. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. To saistību daļu, kas joprojām ir 
atvērtas, atceļ, ja Komisijai līdz īpašajos 
fondu noteikumos noteiktajiem termiņiem 
nav iesniegts kāds no dokumentiem, kas 
vajadzīgi slēgšanai.

4. To saistību daļu, kas joprojām ir 
atvērtas, atceļ, ja Komisijai līdz īpašajos 
fondu noteikumos noteiktajiem termiņiem 
nav iesniegts kāds no dokumentiem, kas 
vajadzīgi programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
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programmas slēgšanai.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 79. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) force majeure apstākļi, kas būtiski 
ietekmē visas programmas vai tās daļas 
īstenošanu. Valsts iestādes, kas atsaucas uz 
force majeure apstākļiem, pierāda to tiešo 
ietekmi uz visas programmas vai tās daļas 
īstenošanu.

b) force majeure apstākļi, kas būtiski 
ietekmē visas programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas vai to daļas īstenošanu. 
Valsts iestādes vai tādu dalībvalstu grupu 
iestādes, kas ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, 
atsaucoties uz force majeure apstākļiem, 
pierāda to tiešo ietekmi uz visas 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas vai to daļas 
īstenošanu.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija savlaicīgi informē dalībvalsti 1. Komisija savlaicīgi informē dalībvalsti 
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un vadošo iestādi, ja ir risks, ka tiks 
piemērota saistību atcelšana, kā paredzēts 
78. pantā.

vai tādu dalībvalstu grupu, kas ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, un vadošo iestādi, ja ir risks, ka tiks 
piemērota saistību atcelšana, kā paredzēts 
78. pantā.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, pamatojoties uz informāciju, 
kas ir tās rīcībā 31. janvārī, informē 
dalībvalsti un vadošo iestādi par atcelto 
saistību summu, kas izriet no tās rīcībā 
esošās informācijas.

2. Komisija, pamatojoties uz informāciju, 
kas ir tās rīcībā 31. janvārī, informē 
dalībvalsti vai tādu dalībvalstu grupu, kas 
ir izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, un vadošo iestādi par atcelto 
saistību summu, kas izriet no tās rīcībā 
esošās informācijas.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 80. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstij ir divi mēneši laika, lai 
piekristu atceļamo saistību summai vai 

3. Dalībvalstij vai tādu dalībvalstu grupai, 
kas ir izveidojušas makroreģionālās 
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iesniegtu savus apsvērumus. attīstības fondu, ir divi mēneši laika, lai 
piekristu atceļamo saistību summai vai 
iesniegtu savus apsvērumus.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 80. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 30. jūnijam dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pārskatītu finansēšanas plānu, 
kurā par attiecīgo finanšu gadu norāda 
samazināto atbalsta summu vienā vai 
vairākos programmas prioritārajos 
virzienos. Ja minētais plāns netiek 
iesniegts, Komisija pārskata finansēšanas 
plānu, samazinot ieguldījumu no VSS 
fondiem attiecīgajam finanšu gadam. Šādu 
samazinājumu proporcionāli piemēro 
katram prioritārajam virzienam.

4. Līdz 30. jūnijam dalībvalsts vai tādu 
dalībvalstu grupai, kas ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, iesniedz 
Komisijai pārskatītu finansēšanas plānu, 
kurā par attiecīgo finanšu gadu norāda 
samazināto atbalsta summu vienā vai 
vairākos programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas prioritārajos 
virzienos. Ja minētais plāns netiek 
iesniegts, Komisija pārskata finansēšanas 
plānu, samazinot ieguldījumu no VSS 
fondiem attiecīgajam finanšu gadam. Šādu 
samazinājumu proporcionāli piemēro 
katram prioritārajam virzienam.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 80. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tādu dalībvalstu gadījumā, kurām ir 
finansiālas grūtības un uz kurām attiecas 
22. panta 1. punkts, samazinātais
finansējums tiks ieguldīts programmā, 
kura izveidota, izmantojot īstenošanas 
pasākumu, ko Komisija pārvalda saskaņā 
ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
54. panta a) apakšpunktu, un kuras 
prioritāte būs maksimāli liela atbalsta 
nodrošināšana izaugsmei un ekonomikas 
attīstībai, jo īpaši ar ekonomiku saistītiem
infrastruktūras projektiem, lai nepieļautu 
turpmāku kaitējumu reģionu ekonomikai.

Or. de

Grozījums Nr. 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – 80. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija groza programmas 
pieņemšanas lēmumu, izmantojot 
īstenošanas aktus, ne vēlāk kā 
30. septembrī.

5. Komisija groza programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas pieņemšanas lēmumu, 
izmantojot īstenošanas aktus, ne vēlāk kā 
30. septembrī.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.

Grozījums Nr. 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 81. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fondi veicina to Savienības darbību 
izstrādi un īstenošanu, kuru mērķis ir 
stiprināt tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju saskaņā ar Līguma 
174. pantu.

Fondi un šo fondu atbalstītās darbības 
veicina to Savienības darbību izstrādi un 
īstenošanu, kuru mērķis ir stiprināt tās 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
saskaņā ar Līguma 174. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 81. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fondu atbalstītās darbības veicina 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
īstenošanu.

Fondu atbalstītās darbības līdzsvarotā 
veidā veicina arī Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 81. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) „Makroreģionālā sadarbība” starp 
tādu dalībvalstu grupām, kas ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondus, kuru jāatbalsta visiem fondiem.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.
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Grozījums Nr. 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Resursus mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” piešķir par šādām trim
NUTS 2. līmeņa reģionu kategorijām:

Resursus mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” piešķir par šādām 
divām NUTS 2. līmeņa reģionu 
kategorijām:

Or. de

Grozījums Nr. 1192
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) mazāk attīstīti reģioni, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–27 valstīs.

a) mazāk attīstīti reģioni, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–27 valstīs, un attālākie 
reģioni.

Or. pt

Pamatojums

Tā kā attālākie reģioni vairākās Regulas daļās ir pielīdzināti mazāk attīstītiem reģioniem, šis 
princips būtu jāievēro arī šajā noteikumā.

Grozījums Nr. 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārejas reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir no 75 % līdz 90 % no vidējā 
IKP ES–27 valstīs;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vairāk attīstītie reģioni, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 90 % no 
vidējā IKP ES–27 valstīs.

c) vairāk attīstītie reģioni, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–27 valstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Šīs divas reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Or. de
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Grozījums Nr. 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem pēdējā trīs gadu periodā, par 
kuru ir pieejami dati, attiecībā pret vidējo 
IKP ES–27 valstīs par to pašu pārskata 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 1197
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc jaunākajiem 
pieejamajiem Savienības rādītājiem, 
attiecībā pret vidējo IKP ES–27 valstīs par 
to pašu pārskata periodu.

Or. es

Pamatojums

Reģionu iekļaušanai kādā no trim definētajām kategorijām jāizmanto jaunākie pieejamie 
ekonomikas dati, lai precīzi atspoguļotu reālo situāciju reģionos un krīzes radīto ietekmi. Šajā 
nolūkā ir jāievieš pielāgošanas klauzula, kas attiecīgajā plānošanas periodā ļautu pārskatīt 
reģionu kategorijas gadījumā, ja situācija šajos reģionos būtiski mainās.
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Grozījums Nr. 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem, kas pieejami par pēdējiem trim 
gadiem, attiecībā pret vidējo IKP ES–
27 valstīs par to pašu pārskata periodu.

Or. es

Grozījums Nr. 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Pēc tam ir atkārtoti jāizvērtē iepriekš 
minētajās kategorijās iekļaujamo reģionu 
saraksts, lai ņemtu vērā uz vienu 
iedzīvotāju izteiktā vidējā IKP 
samazinājumu šajos reģionos pēc 
ekonomikas un finanšu krīzes.
Reģioniem, kuru vidējo IKP uz vienu 
iedzīvotāju ekonomikas lejupslīde būs 
ietekmējusi visvairāk, tiks piešķirti 
papildu līdzekļi, tādējādi ņemot vērā 
jauno situāciju, kas tajos izveidojusies.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mazāk attīstīti reģioni, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir bijis 70 līdz 75 % no 
vidējā IKP ES valstīs vairāk nekā divus 
plānošanas periodus, bet kuri nav spējuši 
panākt vērā ņemamus ekonomiskās 
situācijas uzlabojumus, nākamajā 
plānošanas periodā tiks iekļauti
kategorijā, kurā ir augstāks valsts 
līdzfinansējuma līmenis.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 33. pantu, Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par Komisijas Piekto 
ziņojumu par kohēziju un kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada, kurā 
minēts: „aicina noteikt ierobežojumu tādu reģionu atbilstības termiņam, kuri nevar uzrādīt 
būtiskus uzlabojumus ekonomiskajā, sociālajā un vides situācijā pēc vairākiem plānošanas 
periodiem, neraugoties uz maksimālo atbalstu”.

Grozījums Nr. 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem pēdējo trīs gadu periodā, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
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iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 1202
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc jaunākajiem 
pieejamajiem Savienības rādītājiem, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Or. es

Pamatojums

Jāizmanto jaunākie pieejamie ekonomikas dati, lai precīzi atspoguļotu reālo situāciju 
reģionos un krīzes radīto ietekmi.

Grozījums Nr. 1203
Eleni Theocharous

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, ir mazāks 
nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, ir mazāks 
nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
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pārskata periodu. pārskata periodu, kā arī mazo salu 
dalībvalstis, kurām nav pastāvīgas fiksētās 
saiknes ar Eiropas kontinentālo daļu un 
kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2 
miljoniem.

Or. en

Pamatojums

Mazo salu valstīm, kurām attāluma un izolētības dēļ rodas būtiski ierobežojumi un kuras 
nesaņem valsts kontinentālās daļas atbalstu, ir jābūt tiesīgām pretendēt uz Kohēzijas fonda 
līdzekļiem, turklāt šīs tiesības nebūtu piemērojamas pagaidu kārtā. Mazo salu valstu 
teritoriālās īpatnības tika atzītas Līguma 174. pantā un tā 33. deklarācijā. ANO par „mazo 
salu valstīm” ir atzinusi arī Maltu un Kipru. Mazo salu valstu definēšanā varētu izmantot arī
lieluma kritēriju (piemēram, maksimālo iedzīvotāju skaitu).

Grozījums Nr. 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem, kas pieejami par pēdējiem trim 
gadiem, ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
NKI uz vienu iedzīvotāju NKI ES–
27 valstīs par to pašu pārskata periodu.

Or. es

Grozījums Nr. 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2010. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1206
Eleni Theocharous

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kuras ir tiesīgas saņemt 
finansējumu no Kohēzijas fonda 
2013. gadā, bet kurās nominālais NKI uz 
vienu iedzīvotāju pārsniedz 90 % no 
vidējā NKI uz vienu iedzīvotāju NKI ES–
27 valstīs, kas aprēķināts saskaņā ar šā 
punkta pirmo daļu, saņem atbalstu no 
Kohēzijas fonda, ievērojot pārejas un 
īpašus noteikumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 

4. Tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
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pieņem lēmumu, kurā iekļauj to reģionu 
sarakstu, kas atbilst šo trīs reģionu 
kategoriju kritērijiem, kas minēti 2. punktā, 
un to dalībvalstu sarakstu, kas atbilst 
3. punkta kritērijiem. Šāds saraksts ir spēkā 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

pieņem lēmumu, kurā iekļauj to reģionu 
sarakstu, kas atbilst šo divu reģionu 
kategoriju kritērijiem, kas minēti 2. punktā, 
un to dalībvalstu sarakstu, kas atbilst 
3. punkta kritērijiem. Šāds saraksts ir spēkā 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. de

Grozījums Nr. 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 82. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 2015. gadā Komisija pārskata reģionu 
atbilstību 2. punktā minētajām
kategorijām. Reģioni, kuros laikā starp 
iepriekš minēto pārskata periodu un 2010.
– 2012. gadu ekonomikas lejupslīdes dēļ 
IKP uz vienu iedzīvotāju būs samazinājies 
vismaz par 5 %, saņems papildu 
finansējumu, ņemot vērā jauno situāciju, 
kas tajos izveidojusies.

Or. en

Grozījums Nr. 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
3. daļa – 83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm, 
neskarot šā panta 3. punktu un 84. panta 
7. punktu.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm 
mērķim „Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, neskarot šā panta 
3. punktu un 84. panta 7. punktu un 
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izmantojot mērķa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” sadarbības programmas.

Or. fr

Pamatojums

Papildinot 2011. gada jūnija plenārsēdē pieņemto ziņojumu (2010/2155(INI)), grozījuma 
mērķis ir centies panākt, lai Eiropas apropriācijas piešķirtu katrai sadarbības programmai. 
Šāda piešķiršanas sistēma līdzsvarotu nevienādos piešķīrumus vienam un tam pašam 
apgabalam un finanšu peļņas aprēķināšanas nevienādās stratēģijas, lai attiecīgajā 
sadarbības apgabalā integrētā veidā nodrošinātu sadarbībai vajadzīgos līdzekļus.

Grozījums Nr. 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm, 
neskarot šā panta 3. punktu un 84. panta 
7. punktu.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm 
mērķim „Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, neskarot šā panta 
3. punktu un 84. panta 7. punktu un 
izmantojot mērķa „Teritoriālā sadarbība” 
sadarbības programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1211
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. daļa – 83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm, 

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm 
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neskarot šā panta 3. punktu un 84. panta 
7. punktu.

saistībā ar mērķi „Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, neskarot šā panta
3. punktu un 84. panta 7. punktu un 
izmantojot mērķa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” sadarbības programmas.

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējās resursu sadales sistēmas saglabāšana var negatīvi ietekmēt valsts līdzekļu 
sadalījumu vienam un tam pašam apgabalam un taisnīgas atdeves stratēģijas saglabāšanu 
katrā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm, 
neskarot šā panta 3. punktu un 84. panta 
7. punktu.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm
mērķa „Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” sasniegšanai, neskarot šā 
panta 3. punktu un 84. panta 7. punktu, kā 
arī mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
sasniegšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Resursu apjoms mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir 96,52 % no 
vispārējiem resursiem (t. i., kopā 

1. Resursu apjoms mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir XX % no 
vispārējiem resursiem (t. i., kopā 
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EUR 324 320 492 844), un to sadalījums ir 
šāds:

EUR XXX XXX XXX XXX), un to 
sadalījums ir šāds:

Or. es

Grozījums Nr. 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 50,13 % (t. i., kopā 
EUR 162 589 839 384) — mazāk 
attīstītiem reģioniem;

a) [50,13 %]1 (xxx) — mazāk attīstītiem 
reģioniem;

__________________
1 Procentuālā daļa jāpielīdzina saskaņā ar 
sarunām par JZF.

Or. de

Grozījums Nr. 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 50,13 % (t. i., kopā
EUR 162 589 839 384) — mazāk 
attīstītiem reģioniem;

a) XX % (t. i., kopā
EUR XXX XXX XXX XXX) — mazāk 
attīstītiem reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 12,01 % (t. i., kopā 
EUR 38 951 564 661) — pārejas 
reģioniem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 12,01 % (t. i., kopā 
EUR 38 951 564 661) — pārejas 
reģioniem;

b) XX % (t. i., kopā
EUR XXX XXX XXX XXX) — pārejas 
reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 1218
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Visi reģioni, kuri saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 5. panta 
1. punktu bija tiesīgi saņemt 
konverģences mērķa sasniegšanai 
paredzēto atbalstu un kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no vidējā 
IKP ES 27 valstīs un reģioni, kuri 
saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1083/2006 8. panta 1. punktu bija 
tiesīgi saņemt pārejas posma atbalstu, 
saņem piešķīrumu no struktūrfondiem, 
kas ir vismaz divas trešdaļas no šo 
reģionu 2007.–2013. gada piešķīruma 
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(t. i., kopā EUR XXX XXX XXX).

Or. en

Grozījums Nr. 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 16,39 % (t. i., kopā 
EUR 53 142 922 017) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

c) [28,40 %]1 (xxx) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

__________________
1 Procentuālā daļa jāpielīdzina saskaņā ar 
sarunām JZF.

Or. de

Grozījums Nr. 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 16,39 % (t. i., kopā 
EUR 53 142 922 017) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

c) XX % (t. i., kopā
EUR XX XXX XXX XXX) — vairāk 
attīstītiem reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) [21,19 %]1 (xxx) — dalībvalstīm;
ko atbalsta Kohēzijas fonds;

__________________
1 Procentuālā daļa jāpielīdzina saskaņā ar 
sarunām JZF.

Or. de

Grozījums Nr. 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) XX % (t. i., kopā 
EUR XX XXX XXX XXX) — dalībvalstīm, 
ko atbalsta Kohēzijas fonds;

Or. es

Grozījums Nr. 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) FEDER budžetā EUR XXX (t. i., 
EUR 40 vienam iedzīvotājam) kā papildu 
finansējums Līguma 349. pantā 
noteiktajiem tālākajiem reģioniem un 
NUTS 2. līmeņa reģioniem, kas atbilst 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) EUR XXX kā papildu finansējums 
Līguma 349. pantā noteiktajiem tālākajiem 
reģioniem un EUR XXX kā papildu 
finansējums NUTS 2. līmeņa reģioniem, 
kas atbilst Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1226
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) EUR XXX kā papildu finansējums 
NUTS 2. līmeņa reģioniem, kas atbilst 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) EUR XXX kā papildu finansējums 
Līguma 349. pantā noteiktajiem tālākajiem 
reģioniem, kuriem atbalsta līmenis būtu 
jāparedz atbilstīgi reālajiem tālāko 
reģionu trūkumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1228
Nuno Teixeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. pt

Pamatojums

Pēdējā daudzgadu finanšu shēmā (2007.–2013.) tālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem 
reģioniem bija piešķirti EUR 1 513 miljoni saskaņā ar 2004. gada cenām, kas atbilst 
EUR 1 738 saskaņā ar 2011. gada cenām. Salīdzinot 2007.–2012.gada plānošanas periodā 
paredzētās summas ar 2014.–2020. gada periodā paredzētajām, redzams, ka papildu 
piešķīruma apmērs ir samazinājies par 47 %, kas nav pamatoti, ņemot vērā šo reģionu 
skarbos klimatiskos, ekonomiskos un sociālos apstākļus.

Grozījums Nr. 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) EUR XXX kā papildu finansējums 
reģioniem, kuros ir pastāvīgi nelabvēlīgi 
dabas apstākļi, darbības programmās, kas 
pieņemtas saskaņā ar ERAF regulas 
10. pantu; šie reģioni ir definēti 
111. panta 4. punktā, izņemot tos, kuri jau 
minēti e) apakšpunktā.

Or. es

Grozījums Nr. 1230
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) EUR XXX kā papildu finansējums 
Līguma 349. pantā noteiktajiem 
tālākajiem reģioniem un kuru atbalsta 
līmenim būtu jānosaka atbilstīgi tālāko 
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reģionu reālajiem trūkumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) EUR XXX kā papildu finansējums 
Līguma 349. pantā noteiktajiem 
tālākajiem reģioniem un NUTS 2. līmeņa 
reģioniem, kas atbilst Austrijas, Somijas 
un Zviedrijas Pievienošanās līguma 
6. protokola 2. pantā noteiktajiem 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1232
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) EUR XXX kā papildu finansējums 
reģioniem, kuros ir pastāvīgi nelabvēlīgi 
dabas apstākļi, darbības programmās, kas 
tiek īstenotas saskaņā ar ERAF regulas 
10. pantu; šie reģioni ir reģioni, kas 
definēti 111. panta 4. punktā, izņemot tos, 
kuri jau minēti e) un f) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Reģioniem, kuros pastāvīgi ir nelabvēlīgi dabas apstākļi, ir jāpiešķir papildu finansējums, lai 
palīdzētu tiem pārvarēt grūtības, kas saistītas ar to īpašajiem apstākļiem, un tie varētu 
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izmantot savu attīstības potenciālu.

Grozījums Nr. 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) EUR XXX kā papildu finansējums 
reģioniem, kuros ir pastāvīgi nelabvēlīgi 
dabas apstākļi, darbības programmās, kas 
tiek īstenotas saskaņā ar ERAF regulas 
10. pantu; šie reģioni ir reģioni, kas 
definēti 111. panta 4. punktā, izņemot tos, 
kuri jau minēti e) un f) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, kuras Savienībai 
pievienojās līdz 2013. gadam, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75 % no 
vidējā IKP ES 27 valstīs un kuru reālais 
IKP pieaugums 2008.–2010. gadā bija 
mazāks par vidējo ES 27 dalībvalstīs, 
saņem kohēzijas politikas piešķīrumu, kas 
nav mazāks par 2007.–2013. gada 
piešķīrumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1235
Krišjānis Kariņš

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi reģioni, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 75 % no vidējā 
IKP ES 27 valstīs un kuru reālais IKP 
pieaugums 2008.–2010. gadā bija mazāks 
par vidējo ES 27 dalībvalstīs, saņem 
piešķīrumu, kura maksimālais līmenis ir 
noteikts 3,X % apmērā no šo valstu IKP 
vai to 2007.–2013. gada piešķīruma, 
izvēloties mazāko lielumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1236
Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES 25 valstīs šajā 
atskaites periodā, bet kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no vidējā 
IKP ES 27 valstīs, saņem piešķīrumu no 
struktūrfondiem, kas nav lielāks par 50 %
no šo reģionu 2007.–2013. gada 
piešķīruma.

Or. en

Grozījums Nr. 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Lai ilgtermiņā nodrošinātu struktūrfondu ieguldījumu ilgtspēju, veicinātu Eiropas 
konverģences reģionu ekonomikas izaugsmi un sociālo kohēziju un nostiprinātu panākto 
attīstību, šiem reģioniem jāsaņem vismaz divas trešdaļas no 2007.–2013. gada piešķīruma.
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Grozījums Nr. 1239
Ana Miranda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visiem reģioniem, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES 25 valstīs šajā 
atskaites periodā, bet kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no vidējā 
IKP ES 27 valstīs, vai tiem reģioniem, kuri 
tagad vairs nav iekļauti kategorijā 
„konverģences reģioni”, jo pārsniedz 
2014.–2020. gada minimālā atbalsta 
līmeni, tiks piemērots pielāgošanās 
mehānismam, pakāpeniski samazinot 
procentuālo daļu no šo reģionu 
iepriekšējā, konverģences mērķim 
paredzētā indikatīvā gada piešķīruma, ko 
Komisija aprēķinājusi daudzgadu finanšu 
shēmā 2007.–2013. gada periodam. 
Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 
kopējais atbalsts būs vismaz divas 
trešdaļas no atbalsta, kas sniegts 
laikposmā no 2007.–2013. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 1240
Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visi reģioni, kuri 2007.–2013. gadā 
saņēma konverģences mērķa sasniegšanai 
paredzēto atbalstu un kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no vidējā 
IKP ES 27 valstīs, saņem piešķīrumu no 
struktūrfondiem, kas ir vismaz divas 
trešdaļas no šo reģionu 2007.–2013. gada 
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vismaz divas trešdaļas no šo reģionu 
2007.–2013. gada piešķīruma.

piešķīruma.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgus sarežģījumus un statistikas kropļojumus, būtu jāparedz pārejas 
noteikums.

Grozījums Nr. 1241
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visi reģioni, kuri 2007.–2013. gadā 
saņēma konverģences mērķa sasniegšanai 
paredzēto atbalstu, tostarp tie reģioni, kuri 
šajā laikposmā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr.2083/2006 8. panta 1. punktu tika 
iekļauti tā dēvētajā „pārejas reģionu” 
kategorijā, bet kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no vidējā 
IKP ES 27 valstīs, saņem piešķīrumu no 
struktūrfondiem, kas ir vismaz divas 
trešdaļas no šo reģionu 2007.–2013. gada 
piešķīruma.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Komisijas formulējumā tā dēvētajam „drošības tīklam”, kas paredz minimālo 
atbalstu divu trešdaļu apmērā no pašreizējā perioda atbalsta, nav iekļauti pašreizējie pārejas 
reģioni, kuros saskaņā ar Regulas (EK) Nr.2083/2006 8. panta 1. punktu IKP uz vienu 
iedzīvotāju pārsniedz 75 % no vidējā IKP ES 25 valstīs, kas noteikts un aprēķināts saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, piemēram, Leipciga Vācijā. Tomēr, lai nostiprinātu jau sasniegtos 
rezultātus, arī šiem reģioniem ir vajadzīgs drošības tīkls.

Grozījums Nr. 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai ilgtermiņā nodrošinātu struktūrfondu 
ieguldījuma ilgtspēju, visi reģioni, kuri 
2007.–2013. gadā saņēma konverģences 
mērķa sasniegšanai paredzēto atbalstu, 
proti, arī pārejas reģioni saskaņā ar
Regulas (EK) Nr.2083/2006 8. panta 
1. punkta noteikumiem, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no vidējā IKP ES 25 
valstīs šajā atskaites periodā, bet kuros IKP 
uz vienu iedzīvotāju ir palielinājies, 
pārsniedzot 75 % no vidējā IKP ES 27 
valstīs, saņem piešķīrumu, kas ir vismaz 
divas trešdaļas no šo reģionu 2007.–
2013. gada piešķīruma.

Or. de
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Pamatojums

Komisijas formulējumā tā dēvētajam „drošības tīklam” nav iekļauti pašreizējie pārejas 
reģioni. Tomēr, lai nostiprinātu jau sasniegtos rezultātus, arī šiem reģioniem būtu jāgarantē 
drošības tīkls vismaz divu trešdaļu apmērā no pašreizējā piešķīruma.

Grozījums Nr. 1244
Eleni Theocharous

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES 25 valstīs šajā 
atskaites periodā, bet kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no vidējā 
IKP ES 27 valstīs, saņem piešķīrumu no 
struktūrfondiem, kas ir vismaz divas 
trešdaļas no šo reģionu 2007.–2013. gada 
piešķīruma. Neskarot iepriekš minēto, 
mazo salu valstu reģioni, kas 2007.–
2013. gadā saņem Kohēzijas fonda 
finansējumu, saņem struktūrfondu 
finansējumu, kas vienāds ar 2007. –
2013. gada piešķīruma apmēru.

Or. en

Pamatojums

Mazajām salu valstīm attāluma dēļ piekļuve iekšējam tirgum ir sarežģīta un dārga. Tāpēc tās 
pastāvīgi zaudē konkurētspēju, kā arī ne vien spēju gūt labumu no Eiropas mērķiem un to 
sasniegšanā. Kohēzijas fonda finansējumam ir jāsasniedz kritiskā masa, kas vajadzīga, lai 
izstrādātu programmas, kas atvieglinātu šo reģionu pilnīgu integrāciju iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 1245
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadalījumam pa dalībvalstīm izmanto 
šādus kritērijus:

2. Sadalījumam pa dalībvalstīm izmanto 
šādus kritērijus, kas pamatoti ar statistiku 
attiecībā uz dzimumiem: 

Or. en

Grozījums Nr. 1247
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība, teritoriālie 
kritēriji (kalnainums, augstums virs jūras 
līmeņa, klimats) un bezdarba līmenis 
attiecībā uz mazāk attīstītiem reģioniem un 
pārejas reģioniem;
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Or. en

Grozījums Nr. 1248
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība, teritoriālie 
kritēriji (kalnainums, augstums virs jūras 
līmeņa, klimats) un bezdarba līmenis 
attiecībā uz mazāk attīstītiem reģioniem un 
pārejas reģioniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība, pielāgoti 
izmantojamie neto ienākumi uz vienu 
iedzīvotāju un bezdarba līmenis attiecībā 
uz mazāk attīstītiem reģioniem un pārejas 
reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 1250
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība, būtiska un 
pastāvīga ekonomiska vai teritoriāla 
atpalicība, kā noteikts 111. panta 
4. punktā, un bezdarba līmenis attiecībā uz 
mazāk attīstītiem reģioniem un pārejas 
reģioniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 1251
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība un bezdarba 
līmenis, ņemot vērā grūtības reģionos, 
kuros ir nopietnas demogrāfiskas 
problēmas, attiecībā uz mazāk attīstītiem 
reģioniem un pārejas reģioniem;

Or. de

Grozījums Nr. 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība un bezdarba 
līmenis, būtiska un pastāvīga ekonomiska 
vai demogrāfiska atpalicība, iedzīvotāju 
skaita mazināšanās, iedzīvotāju 
izceļošana un novecošana attiecībā uz 
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mazāk attīstītiem reģioniem un pārejas 
reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 1253
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība, teritoriālie 
kritēriji (kalnainums, augstums virs jūras 
līmeņa, klimats) un bezdarba līmenis 
attiecībā uz mazāk attīstītiem reģioniem un 
pārejas reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 1254
László Surján

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1255
Nuno Teixeira
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pt

Pamatojums

Sadalot papildu piešķīrumu tālākajiem reģioniem, mazapdzīvotiem reģioniem un mazāk 
attīstītajiem reģioniem būtu jāpiemēro viena un tā pati procedūra. Citādi nav nozīmes
V sadaļas (Finansiālais atbalsts no fondiem), 110. panta 3. punkta b) apakšpunktā tālākos 
reģionus pielīdzināt mazāk attīstītajiem reģioniem un atbalsttiesīgajiem reģioniem papildu 
piešķīruma sadalei piemērot to pašu procedūru.

Grozījums Nr. 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums un demogrāfiskās 
neaizsargātības rādītājs attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 1257
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis, 
teritoriālie kritēriji (kalnainums, 
augstums virs jūras līmeņa, klimats) un 
iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums, iedzīvotāju skaita 
mazināšanās un iedzīvotāju novecošana
attiecībā uz vairāk attīstītajiem reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 1259
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis, 
teritoriālie kritēriji (kalnainums, 
augstums virs jūras līmeņa, klimats) un 
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iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis, 
pielāgoti izmantojamie neto ienākumi uz 
vienu iedzīvotāju, demogrāfiskā un 
sociālā neaizsargātība un iedzīvotāju
blīvums attiecībā uz vairāk attīstītajiem 
reģioniem; 

Or. en

Grozījums Nr. 1261
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, reģiona iekšējās atšķirības 
(NUTS 3. līmenis), bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums un demogrāfiskā 
novecošana attiecībā uz vairāk attīstītajiem 
reģioniem;

Or. fr
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Pamatojums

Lai uzlabotu mērķtiecīgumu un lielāku uzmanību pievērstu nabadzīgiem apgabaliem 
reģionos, arī tādos reģionos, kuros ir augsts labklājības līmenis, ir būtiski ņemt vērā reģionu 
iekšējās atšķirības.

Grozījums Nr. 1262
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
rādītājs un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz 
vairāk attīstītajiem reģioniem;

Or. es

Pamatojums

Līdztekus mazam iedzīvotāju blīvumam būtu jāņem vērā arī tādas demogrāfiskas problēmas 
kā iedzīvotāju skaita mazināšanās un iedzīvotāju novecošana, jo šīs ir nopietnas un 
pastāvīgas demogrāfiskas problēmas. Ir svarīgi ņemt vērā arī mācības priekšlaicīgi 
pārtraukušo cilvēku skaitu.

Grozījums Nr. 1263
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums, ņemot vērā arī 
būtiskas demogrāfiskas problēmas, ja 
tādas ir, attiecībā uz vairāk attīstītajiem 
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reģioniem;

Or. de

Grozījums Nr. 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums, iedzīvotāju 
izceļošana un iedzīvotāju novecošana, 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība attiecībā uz 
vairāk attīstītajiem reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 1265
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis, 
teritoriālie kritēriji (kalnainums, 
augstums virs jūras līmeņa, klimats) un 
iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1266
László Surján

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, reģiona iekšējās attīstības 
līmeņu atšķirības, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 1267
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iedzīvotāji, valsts labklājība un platība 
attiecībā uz Kohēzijas fondu.

c) iedzīvotāji, valsts labklājība, teritoriālie 
kritēriji (kalnainums, augstums virs jūras 
līmeņa, klimats) un platība attiecībā uz 
Kohēzijas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 1268
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iedzīvotāji, valsts labklājība un platība 
attiecībā uz Kohēzijas fondu.

c) iedzīvotāji, valsts labklājība, teritoriālie 
kritēriji (kalnainums, augstums virs jūras 
līmeņa, klimats) un platība attiecībā uz 
Kohēzijas fondu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1269
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iedzīvotāji, valsts labklājība un platība 
attiecībā uz Kohēzijas fondu.

c) iedzīvotāji, valsts labklājība, teritoriālie 
kritēriji (kalnainums, augstums virs jūras 
līmeņa, klimats) un platība attiecībā uz 
Kohēzijas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) teritorijas un iedzīvotāju procentuālā 
daļa, ko ietekmē būtiskas un pastāvīgas 
nelabvēlīgas ģeogrāfiskas vai 
demogrāfiskas problēmas, kā minēts 
LESD 174. pantā un šīs regulas 11. panta 
4. punktā;

Or. es

Grozījums Nr. 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca)reģioni, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska, ģeogrāfiska vai 
demogrāfiska atpalicība kā minēts 
Līguma 174. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) iegūtie rezultāti tiks pārskatīti un 
vajadzības gadījumā pielāgoti tā, lai dati, 
kas saistīti ar a), b), c) un d) apakšpunktā 
minēto kritēriju piemērošanu, objektīvi 
atspoguļotu reālo situāciju, ko radījusi 
pēdējo gadu ekonomikas un sociālā krīze;

Or. es

Grozījums Nr. 1273
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, 
ko tā saņēmusi saskaņā ar programmu 
[Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem], 

svītrots
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uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

Or. de

Grozījums Nr. 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, 
ko tā saņēmusi saskaņā ar programmu 
[Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem], 
uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1275
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, 
ko tā saņēmusi saskaņā ar programmu 
[Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem], 

svītrots



AM\903905LV.doc 85/169 PE491.056v01-00

LV

uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

Or. fi

Pamatojums

Ņemot vērā valstu un reģionu atšķirīgos apstākļus un ievērojot dalītās pārvaldības principus, 
būtu jāļauj dalībvalstīm pašām lemt par finansējuma sadali.

Grozījums Nr. 1276
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, 
ko tā saņēmusi saskaņā ar programmu 
[Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem], 
uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Būtu jāļauj reģioniem pašiem lemt par ESF finansējuma kritisko masu saskaņā ar SWOT 
analīzi, šo lēmumu pamatojot attiecīgajās darbības programmās.

Grozījums Nr. 1277
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 20 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 35 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 40 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

Or. fr

Pamatojums

Pārāk liela summa ESF, kas būtu pārāk liels slogs vadošajām iestādēm, varētu radīt situāciju, 
kad kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai pilnībā netiek apgūtas un izmantotas šīs politikas 
spējas.

Grozījums Nr. 1278
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, 
ko tā saņēmusi saskaņā ar programmu 
[Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem], 
uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1279
Jan Březina

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, 
ko tā saņēmusi saskaņā ar programmu 
[Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem], 
uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ESF paredzētā minimālā daļa būtu jāsaskaņo ar Padomes secinājumiem par Piekto ziņojumu 
par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Grozījums Nr. 1280
Eleni Theocharous

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 % 
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 % 
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.
Mazajām salu dalībvalstīm un citām 
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salām, kuras saņem Kohēzijas fonda 
finansējumu, un citām salām, izņemot tās, 
kurās atrodas dalībvalsts galvaspilsēta vai 
kurām ir fiziska saikne ar cietzemi, vismaz 
25 % struktūrfondu līdzekļu būtu 
jāpiešķir ESF;

Or. en

Pamatojums

Iesniegtais priekšlikums attiecībā uz ESF un ERAF savstarpējiem piešķīrumiem salu 
dalībvalstīm un reģioniem radīs problēmas saistībā ar Kohēzijas fonda finansējuma 
izmantošanu to vajadzībām visatbilstīgākajā veidā.

Grozījums Nr. 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 15 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem un 25 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

Or. de

Pamatojums

Būtu jārada iespēja elastīgāk piesaistīt ESF, ņemot vērā sākotnējo stāvokli reģionā; to 
nevajadzētu kavēt, mākslīgi nosakot konkrētas normas. Varētu rasties arī risks, ka 
nabadzīgākajos reģionos nebūtu pieejami pietiekami ESF līdzekļi izglītībai un apmācībai.

Grozījums Nr. 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko 
tā saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

3. No struktūrfondiem katra dalībvalsts 
piešķirs tādu ESF daļu, kas ir 
visatbilstīgākā tās reģionālās attīstības 
stratēģijai. Šī noteikuma izpratnē atbalstu 
dalībvalstij, ko tā saņēmusi saskaņā ar 
programmu [Pārtika trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem], uzskata par struktūrfondu 
daļu, kas piešķirti ESF.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā dažādu fondu līdzekļu absorbēšanas spēju reģionos, šāds procentuālais 
sadalījums nav pamatots. Tāpēc saistībā ar reģionālo politiku tiek ierosināts, ka katrai 
dalībvalstij savas reģionālās attīstības stratēģijas būtu jāpielāgo fondu līdzekļu pieejamībai.

Grozījums Nr. 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 15 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem un 25 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

Or. en
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Grozījums Nr. 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, 
ko tā saņēmusi saskaņā ar programmu 
[Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem], 
uzskata par struktūrfondu daļu, kas 
piešķirti ESF.

3. Sarunās par asociācijas līgumu 
apstiprināšanu dalībvalstis kopā ar 
Eiropas Komisiju lems par resursu 
sadalījumu, kas piešķirti no VSS fondos 
iekļautajiem dažādajiem fondiem.

Or. es

Pamatojums

Šobrīd ERAF daudz vairāk nekā ESF veicina darba vietu radīšanu. Tik lielu ESF procentuālo 
daļu vairākumā reģionu nav iespējams absorbēt, tādējādi radot fondu izmantošanas (MVU, P 
un A, IKT) nekustīgumu un neefektivitāti. ESF fonda mērķis nav aktīvās nodarbinātības 
politika, bet drīzāk integrācija un sociālā iekļaušana. Daudz efektīvāks ir ERAF, nevis ESF, 
ieguldījums darba vietu radīšanas un izaugsmes politikā.

Grozījums Nr. 1285
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 

3. ESF tiek atvēlēti vismaz aptuveni 20 %
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 35 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 40 %
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
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izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

Or. it

Pamatojums

Ierosinātā minimālā procentuālā daļa šķiet pārāk liela, un tā ir jāsamazina.

Grozījums Nr. 1286
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % 
līdzekļu, kas paredzēti pārejas reģioniem, 
un 52 % līdzekļu, kas paredzēti vairāk 
attīstītiem reģioniem katrā dalībvalstī. Šī 
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko 
tā saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

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

Or. en

Pamatojums

Lai reģionā nodrošinātu efektīvu, līdzsvarotu un mērķtiecīgu atbalstu, struktūrfondu resursu 
apmēru nevajadzētu regulēt, nosakot saistošas normas. Reģioniem jāļauj brīvi lemt, vai 
īstenot ERAF vai ESF projektus.

Grozījums Nr. 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 3.a punkts (jauns)



PE491.056v01-00 92/169 AM\903905LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a ESF resursu robežvērtībām katrai 
reģionu kategorijai būtu jābūt elastīgām, 
ņemot vērā reģionu specifiskās īpatnības 
un vajadzības, un attiecīgajām 
dalībvalstīm jābūt iespējai noteikt 
robežvērtības, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi un savstarpēji vienojoties ar 
Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Lai labāk sasniegtu ES kohēzijas politikas mērķus, reģioniem un vietējām pašvaldībām 
vajadzīga iespēja brīvi izstrādāt programmas.

Grozījums Nr. 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts no Kohēzijas fonda transporta 
infrastruktūrai saskaņā ar “Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu” ir EUR 10 000 000 000.

svītrots

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no Kohēzijas fonda 
piešķīruma katrai dalībvalstij par visu 
laikposmu. Kohēzijas fonda piešķīrumu 
katrai dalībvalstij samazina par attiecīgo 
summu.
Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā 
daļā minētajam atbalstam no Kohēzijas 
fonda, ieraksta Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta attiecīgajās 
budžeta pozīcijās par 2014. gadu.
Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas 
paredzēts Eiropas infrastruktūras 
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savienošanas instrumentā, īsteno saskaņā 
ar [13]. pantu Regulā (ES) […]/2012 par 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidi saistībā ar regulas 
I pielikumā minētajiem projektiem, 
piešķirot vislielāko iespējamo prioritāti 
projektiem, kuros ievēroti Kohēzijas fondā 
noteiktie valsts piešķīrumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1289
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts no Kohēzijas fonda transporta 
infrastruktūrai saskaņā ar “Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu” ir EUR 10 000 000 000.

svītrots

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no Kohēzijas fonda 
piešķīruma katrai dalībvalstij par visu 
laikposmu. Kohēzijas fonda piešķīrumu 
katrai dalībvalstij samazina par attiecīgo 
summu.
Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā 
daļā minētajam atbalstam no Kohēzijas 
fonda, ieraksta Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta attiecīgajās 
budžeta pozīcijās par 2014. gadu.
Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas 
paredzēts Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā, īsteno saskaņā 
ar [13]. pantu Regulā (ES) […]/2012 par 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidi saistībā ar regulas 
I pielikumā minētajiem projektiem, 
piešķirot vislielāko iespējamo prioritāti 
projektiem, kuros ievēroti Kohēzijas fondā 
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noteiktie valsts piešķīrumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts no Kohēzijas fonda transporta 
infrastruktūrai saskaņā ar “Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu” ir EUR 10 000 000 000.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1291
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts no Kohēzijas fonda transporta 
infrastruktūrai saskaņā ar “Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu” 
ir EUR 10 000 000 000.

Atbalsts no Kohēzijas fonda transporta 
infrastruktūrai saskaņā ar “Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu”
ir EUR XX. Šī summa ir jāizmanto tikai 
tādiem projektiem, kurus paredzēts īstenot 
dalībvalstīs, kurām ir tiesības pretendēt uz 
kohēzijas fonda atbalstu, un piemērojamā 
līdzfinansējuma likme jānosaka saskaņā 
ar 110. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē noteikumi Kohēzijas fonda atbalstam, kas paredzēts „Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam”.
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Grozījums Nr. 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no Kohēzijas fonda 
piešķīruma katrai dalībvalstij par visu 
laikposmu. Kohēzijas fonda piešķīrumu 
katrai dalībvalstij samazina par attiecīgo 
summu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no Kohēzijas fonda 
piešķīruma katrai dalībvalstij par visu 
laikposmu. Kohēzijas fonda piešķīrumu 
katrai dalībvalstij samazina par attiecīgo 
summu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā 
daļā minētajam atbalstam no Kohēzijas 
fonda, ieraksta Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta attiecīgajās 
budžeta pozīcijās par 2014. gadu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā 
daļā minētajam atbalstam no Kohēzijas 
fonda, ieraksta Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta attiecīgajās 
budžeta pozīcijās par 2014. gadu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas 
paredzēts Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā, īsteno saskaņā 
ar [13]. pantu Regulā (ES) […]/2012 par 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidi saistībā ar regulas 
I pielikumā minētajiem projektiem, 
piešķirot vislielāko iespējamo prioritāti 
projektiem, kuros ievēroti Kohēzijas fondā 

svītrots
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noteiktie valsts piešķīrumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas 
paredzēts Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā, īsteno saskaņā 
ar [13]. pantu Regulā (ES) […]/2012 par 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidi saistībā ar regulas 
I pielikumā minētajiem projektiem, 
piešķirot vislielāko iespējamo prioritāti 
projektiem, kuros ievēroti Kohēzijas fondā 
noteiktie valsts piešķīrumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1298
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas paredzēts 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, īsteno saskaņā ar [13]. pantu
Regulā (ES) […]/2012 par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta
izveidi saistībā ar regulas I pielikumā 
minētajiem projektiem, piešķirot vislielāko 
iespējamo prioritāti projektiem, kuros 
ievēroti Kohēzijas fondā noteiktie valsts 
piešķīrumi.

Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas paredzēts 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, īsteno saskaņā ar [11]. pantu
Regulā (ES) […]/2012, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, saistībā ar regulas 
I pielikumā minētajiem projektiem, 
piešķirot vislielāko iespējamo prioritāti 
projektiem, kuros ievēroti Kohēzijas fondā 
noteiktie valsts piešķīrumi. Atkāpjoties no 
iepriekš minētā, līdz 2016. gada 
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31. decembrim to projektu atlasi, kuri ir 
tiesīgi saņem finansējumu, veic, ievērojot 
no Kohēzijas fonda uz Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
novirzītos piešķīrumus valstīm.

Or. en

Pamatojums

Būtu vajadzīgs 3 gadu laikposms ar garantētiem valsts piešķīrumiem, lai nodrošinātu, ka 
visas dalībvalstis var sagatavot projektu sarakstu, izmantojot pieejamos Komisijas atbalsta 
instrumentus. Pēc šā laikposma būtu piemērojami Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta regulā paredzētie parastie noteikumi.

Grozījums Nr. 1299
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas paredzēts 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, īsteno saskaņā ar [13]. pantu 
Regulā (ES) […]/2012 par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
izveidi saistībā ar regulas I pielikumā 
minētajiem projektiem, piešķirot vislielāko 
iespējamo prioritāti projektiem, kuros 
ievēroti Kohēzijas fondā noteiktie valsts 
piešķīrumi.

Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas paredzēts 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, īsteno saskaņā ar [13]. pantu 
Regulā (ES) […]/2012 par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
izveidi, ņemot vērā Kohēzijas fondā 
noteiktos valsts piešķīrumus un 
nodrošinot projektu godīgu konkurenci.

Or. ro

Grozījums Nr. 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas paredzēts Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas paredzēts 
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Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, īsteno saskaņā ar [13]. pantu 
Regulā (ES) […]/2012 par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
izveidi saistībā ar regulas I pielikumā 
minētajiem projektiem, piešķirot vislielāko 
iespējamo prioritāti projektiem, kuros 
ievēroti Kohēzijas fondā noteiktie valsts 
piešķīrumi.

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, īsteno saskaņā ar [11]. pantu
Regulā (ES) […]/2012 par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
izveidi saistībā ar regulas I pielikumā 
minētajiem projektiem, piešķirot vislielāko 
iespējamo prioritāti projektiem, kuros 
ievēroti Kohēzijas fondā noteiktie valsts 
piešķīrumi. Tomēr līdz 2016. gada 
31. decembrim to projektu atlasi, kuri ir 
tiesīgi saņem finansējumu, veic, ievērojot 
no Kohēzijas fonda uz Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
novirzītos piešķīrumus valstīm.

Or. es

Pamatojums

Lai atvieglinātu pielāgošanos valstu piešķīrumiem no Kohēzijas fonda; tā kā sākumposmā 
dalībvalstis ar Komisijas palīdzību var sagatavot izmēģinājuma projektu, plānošanas perioda 
sākumā būtu lietderīgi noteikt trīs gadu periodu, garantējot katras dalībvalsts piešķīrumus.

Grozījums Nr. 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
saskaņā ar 14.c panta 1. punktu (jauns), 
ka partnerības nolīgumi, kā arī darbības 
programmas ļauj efektīvā, dzīvotspējīgā 
veidā savienot struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda resursus, kā arī Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
un TEN regulu.

Or. de

Pamatojums

Attiecīgi jāpielīdzina visas savstarpējās atsauces.
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Grozījums Nr. 1302
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar mērķi “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” no struktūrfondiem 
programmai [Pārtika trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem] piešķir atbalstu 
EUR 2 500 000 000.

Saskaņā ar mērķi “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” no struktūrfondiem 
programmai [Pārtika trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem] piešķir atbalstu 
EUR 3 500 000 000.

Or. fr

Pamatojums

Iepriekšējā plānošanas periodā atbalsta instrumentam „Pārtika trūcīgākajiem iedzīvotājiem” 
gada piešķīruma summa EUR 500 000 00. Tā kā šīs programmas mērķis ir atbalstīt ārkārtīgi 
nabadzīgus cilvēkus, kuru skaits ES ekonomikas krīzes dēļ palielinās, šā finansējuma apmērs 
būtu jāsaglabā vismaz 2014.–2020. gada līmenī.

Grozījums Nr. 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar mērķi “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” no struktūrfondiem 
programmai [Pārtika trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem] piešķir atbalstu 
EUR 2 500 000 000.

Saskaņā ar mērķi “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” no struktūrfondiem 
programmai [Pārtika trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem] piešķir atbalstu 
EUR 3 500 000 000.

Or. fr

Grozījums Nr. 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 5. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar mērķi “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” no struktūrfondiem
programmai [Pārtika trūcīgākajiem 
iedzīvotājiem] piešķir atbalstu 
EUR 2 500 000 000.

Pārtikai trūcīgākajiem iedzīvotājiem
piešķir atbalstu EUR XXX.

Or. es

Grozījums Nr. 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no struktūrfondu piešķīruma 
katrai dalībvalstij par visu laikposmu.
Attiecīgi samazina struktūrfondu 
piešķīrumu katrai dalībvalstij.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā katrai dalībvalstij 
par visu laikposmu nosaka summu, kas 
pārnesama no piešķīruma, kas paredzēts 
Eiropas Savienības finanšu shēmas 
pozīcijā „Dabas resursu saglabāšana un 
apsaimniekošana”.

Or. es

Grozījums Nr. 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā 
daļā minētajam atbalstam no 
struktūrfondiem, ieraksta programmas 
[Pārtika vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem] 
attiecīgajās budžeta pozīcijās par 

svītrots
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2014. gadu.

Or. es

Grozījums Nr. 1307
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums saskaņā ar iepriekšējiem pieteikumiem, lai svītrotu izpildes rezervi.

Grozījums Nr. 1308
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1310
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1311
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

6. Atbilstīgos gadījumos, ja dalībvalsts 
pieņem lēmumu, 5 % no mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
paredzētajiem resursiem tiks izmantoti, lai 
izveidotu izpildes rezervi, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem ERAF 
resursiem 0,2 % pēc Komisijas iniciatīvas
atvēl novatoriskām darbībām pilsētu 
ilgtspējīgas attīstības jomā.

7. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem ERAF 
resursiem XX % pēc Komisijas iniciatīvas 
atvēl novatoriskām darbībām pilsētu 
ilgtspējīgas attīstības jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 7 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam (t. i., kopā xxx).
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Or. de

Pamatojums

Skatīt Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija Rezolūcijas par Komisijas piekto ziņojumu par 
kohēziju un kohēzijas politiku un stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada 37. pantu 
(2011/2035(INI)).

Grozījums Nr. 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”
paredzētie resursi ir 7 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam (t. i., kopā EUR XXX).

Or. fr

Pamatojums

Tā kā Eiropas Parlaments plenārsēdē pieņēma nostāju, kurā aicināja vismaz 7 % no 
kohēzijas politikai paredzētajiem resursiem piešķirt Eiropas teritoriālajai sadarbībai, ir 
pamatoti laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam noteikt procentuālo daļu 7 % apmērā no 
fondu kopējiem piešķirtajiem resursiem.

Grozījums Nr. 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 3,48 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz

8. Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 7 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
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2020. gadam (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004).

2020. gadam (t. i., kopā 
EUR XX XXX XXX XXX). Šie resursi 
jāatskaita no Kohēzijas politikai piešķirto 
resursu kopējās summas, ņemot vērā 
sadalījumu sadarbības programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1317
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 7 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam (t. i., kopā 
EUR XX XXX XXX XXX).

Or. fi

Grozījums Nr. 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 84.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84.a pants
Resursi „Makroreģionu sadarbībai”

1. Vienojoties dalībvalstu grupai, kas 
izveidojusi makroreģionu attīstības fondu, 
makroreģionu attīstības fondā mērķim
„Makroreģionu sadarbība” paredzētie 
resursi ir vismaz 20 % no resursiem, kas 
no visiem fondiem laikposmam no 2014. 
līdz 2020. gadam paredzēti mērķim 
„Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” un ir pieejami 
dalībvalstīm, kuras ar līgumu ir 
izveidojušas makroreģionu attīstības 
fondu vai kuras ir pievienojušās līgumam, 
ar kuru izveido makroreģionu attīstības 
fondu. 
2. Vienojoties dalībvalstu grupai, kuras ar 
līgumu izveidojušas makroreģionu 
attīstības fondu, vai valstīm, kuras 
pievienojušās līgumam, ar ko izveido 
makroreģionu attīstības fondu, 
makroreģionu attīstības fondā mērķim 
„Makroreģionu sadarbība” paredzētos 
resursus, var piešķirt arī no to valstu 
līdzekļiem, kuras ar līgumu ir izveidojušas 
makroreģionu attīstības fondu vai kuras ir 
pievienojušās līgumam, ar kuru izveido 
makroreģionu attīstības fondu, vai no 
EIB līdzekļiem. 
3. Resursi visu fondu finanšu korekcijām, 
kuras līdz 2013. gada 31. decembrim 
Komisija ierosinājusi pret attiecīgā 
makroreģiona dalībvalstīm laikposmā no 
2007. līdz 2013. gadam, arī ir 
makroreģionu sadarbībai paredzētie 
resursi.
4. Visu fondu resursi laikposmam no 
2007. līdz 2013. gadam, proti, 2013. gada 
31. decembrī, par kuriem attiecīgā 
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reģiona dalībvalstis nav noslēgušas 
līgumu, arī ir resursi, kas paredzēti 
mērķim „Makroreģionu sadarbība”. 
5. Visu fondu resursi laikposmam no 
2007. līdz 2013. gadam, proti, 2013. gada 
31. decembrī, kurus attiecīgā reģiona 
dalībvalstis nav absorbējušas, arī ir 
resursi, kas paredzēti mērķim 
„Makroreģionu sadarbība”.

Or. sk

Pamatojums

Ņemot vērā vienotā stratēģiskā satvara novatoriskās daļas grozījumus un reālo makroreģionu 
sadarbību, ko veido dialogs un vienprātība to dalībvalstu starpā, kuras ar līgumu ir 
izveidojušas makroreģionu attīstības fondu vai to valstu starpā, kuras ir pievienojušās 
līgumam, ar ko izveido makroreģionu attīstības fondu. Tā ir ļoti spēcīga un patiesa 
integrācija, kuras pamatā ir subsidiaritātes princips.

Grozījums Nr. 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 1321
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, principā nav 
pārnesamas starp katru no šīm reģionu 
kategorijām.

Or. de

Grozījums Nr. 1322
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, nav pārnesamas starp 
katru no šīm reģionu kategorijām, izņemot 
programmas ar teritoriālu dimensiju, 
kuras aptver vairākus reģionus, kopīgus 
rīcības plānus (šīs regulas 3. nodaļa), 
pilsētu attīstības stratēģijas, citas 
stratēģijas vai teritoriālus paktus, kā 
noteikts Regulas 12. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, nav pārnesamas starp 
katru no šīm reģionu kategorijām. Šis 
pasākums neattiecas uz apropriācijām, 
kas piešķirtas makroreģionu attīstības 
fondam mērķim „Makroreģionu 
sadarbība”.

Or. sk

Pamatojums

Ņemot vērā vienotā stratēģiskā satvara novatoriskās daļas grozījumus un reālo makroreģionu 
sadarbību, ko veido dialogs un vienprātība to dalībvalstu starpā, kuras ar līgumu ir 
izveidojušas makroreģionu attīstības fondu vai to valstu starpā, kuras ir pievienojušās 
līgumam, ar ko izveido makroreģionu attīstības fondu.

Grozījums Nr. 1325
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, nav pārnesamas starp 
katru no šīm reģionu kategorijām, izņemot 
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programmas ar teritoriālu dimensiju, 
kuras aptver vairākus reģionus, kopīgus 
rīcības plānus (skatīt šīs regulas 
3. nodaļa), pilsētu attīstības stratēģijas, 
citas stratēģijas vai teritoriālus paktus kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. [ESF] 12. panta 
1. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1326
Bogusław Sonik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, nav pārnesamas starp 
katru no šīm reģionu kategorijām, izņemot 
programmas ar teritoriālu dimensiju, 
kuras aptver vairākus reģionus, kopīgus 
rīcības plānus (skatīt šīs regulas 
3. nodaļa), pilsētu attīstības stratēģijas, 
citas stratēģijas vai teritoriālus paktus kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. [ESF] 12. panta 
1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1327
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
3. daļa – 85. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 

svītrots
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īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 2 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

Or. pt

Pamatojums

Reģioniem jau ir paredzētas konkrētas finanšu apropriācijas, tāpēc finanšu līdzekļi nebūtu 
jāpārnes starp reģioniem; vēl jo vairāk tāpēc, ka lielākie saņēmēji ir visattīstītākie reģioni uz 
mazāk attīstīto reģionu rēķina. Ir skaidrs, ka iespējamā papildu ietekme šajā gadījumā 
neuzlabos Līguma 174. pantā paredzēto ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Šis 
grozījums atbilst grozījumam 59. apsvērumā.

Grozījums Nr. 1328
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 85. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 2 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 30 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

Or. de

Grozījums Nr. 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Regulas priekšlikums
3. daļa – 85. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
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pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 2 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 10 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1330
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
3. daļa – 85. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 2 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
iesniedzot partnerības līgumu, līdz 6 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Regulas priekšlikums
3. daļa – 86. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts vai līdzvērtīgi strukturāli 
izdevumi, ko valsts pārvalde atbalsta, 
piešķirot līdzfinansējumu ieguldījumiem, 
ko veic kā daļu no VSS fondu 
finansējuma, saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1466/97 nosakot konkrētus valsts 
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starpposma mērķus, tiks atskaitīti no 
strukturālā deficīta aprēķina un līdzīgā 
veidā tiks atskaitīti, novērtējot atbilstību 
Stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvajai daļai saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1466/97.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt mehānismu, kas, nepārkāpjot Stabilitātes pakta ierobežojumus, garantēs 
valstu ieguldījumus tādos līdzfinansētos projektos, kuri ir stratēģiski svarīgi ekonomikas
izaugsmei un nodarbinātības līmeņa palielināšanai.

Grozījums Nr. 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
3. daļa – 86. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To, vai valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu līmenis atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” ir saglabāts vajadzīgajā 
līmenī attiecīgajam laikposmam, 
pārbauda tikai tajās dalībvalstīs, kurās 
mazāk attīstītos un pārejas reģionos dzīvo 
vismaz 15 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Papildināmības noteikums būtu jāpārbauda visās dalībvalstīs, salīdz. ar 1. un 2. pantu. EP 
2011. gada 5. jūlija rezolūcijā (2011/2035(INI)) atzīts, ka „saskata Eiropas finansējuma 
pievienoto vērtību arī gadījumos, kad valsts, reģionālā un vietējā līmenī finansētie projekti 
veicina Eiropas kopējo mērķu sasniegšanu Eiropas integrācijās, ekonomiskās izaugsmes, 
pētniecības, vides aizsardzības, kultūras, resursu pārvaldības, sporta, demogrāfiskās 
attīstības, ilgtspējīgas energoapgādes, sociālās kohēzijas vai pārrobežu attīstības jomā, un 
kad to nebūtu bijis iespējams īstenot bez Eiropas iniciatīvas”.
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Grozījums Nr. 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
3. daļa – 86. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To, vai valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu līmenis atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir saglabāts vajadzīgajā līmenī attiecīgajam 
laikposmam, pārbauda tikai tajās 
dalībvalstīs, kurās mazāk attīstītos un 
pārejas reģionos dzīvo vismaz 15 % no 
kopējā iedzīvotāju skaita.

To, vai valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu līmenis atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir saglabāts vajadzīgajā līmenī attiecīgajam 
laikposmam, pārbauda tikai tajās 
dalībvalstīs, kurās mazāk attīstītos un 
pārejas reģionos dzīvo vismaz 20 % no 
kopējā iedzīvotāju skaita.

Or. fr

Grozījums Nr. 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. daļa – 86. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs, kurās mazāk attīstītos un 
pārejas reģionos dzīvo vismaz 70 % no 
kopējā iedzīvotāju skaita, pārbaudi veic 
valsts līmenī.

Dalībvalstīs, kurās mazāk attīstītos 
reģionos dzīvo vismaz 70 % no kopējā 
iedzīvotāju skaita, pārbaudi veic valsts 
līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. daļa – 86. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs, kurās mazāk attīstītos un 
pārejas reģionos dzīvo vairāk nekā 15 %, 
bet mazāk nekā 70 % no kopējā iedzīvotāju 

Dalībvalstīs, kurās mazāk attīstītos 
reģionos dzīvo vairāk nekā 15 %, bet 
mazāk nekā 70 % no kopējā iedzīvotāju 
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skaita, pārbaudi veic valsts un reģionālā 
līmenī. Tālab šādas dalībvalstis iesniedz 
Komisijai informāciju par izdevumiem 
mazāk attīstītos un pārejas reģionos katrā 
pārbaudes procesa posmā.

skaita, pārbaudi veic valsts un reģionālā 
līmenī. Tālab šādas dalībvalstis iesniedz 
Komisijai informāciju par izdevumiem 
mazāk attīstītos un pārejas reģionos katrā 
pārbaudes procesa posmā.

Or. de

Grozījums Nr. 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
3. daļa – 86. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs, kurās mazāk attīstītos un 
pārejas reģionos dzīvo vairāk nekā 15 %, 
bet mazāk nekā 70 % no kopējā iedzīvotāju 
skaita, pārbaudi veic valsts un reģionālā 
līmenī. Tālab šādas dalībvalstis iesniedz 
Komisijai informāciju par izdevumiem 
mazāk attīstītos un pārejas reģionos katrā 
pārbaudes procesa posmā.

Dalībvalstīs, kurās mazāk attīstītos un 
pārejas reģionos dzīvo vairāk nekā 20 %, 
bet mazāk nekā 70 % no kopējā iedzīvotāju 
skaita, pārbaudi veic valsts un reģionālā 
līmenī. Tālab šādas dalībvalstis iesniedz 
Komisijai informāciju par izdevumiem 
mazāk attīstītos un pārejas reģionos katrā 
pārbaudes procesa posmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 86. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1.–6. punktu nepiemēro mērķa 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” darbības 
programmām.

7. Šā panta 1.–6. punktu nepiemēro mērķa 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” darbības 
programmām vai mērķa „Makroreģionu 
sadarbība” makroreģionu attīstības fonda 
programmām.

Or. sk
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Pamatojums

Ņemot vērā vienotā stratēģiskā satvara novatoriskās daļas grozījumus un reālo makroreģionu 
sadarbību, ko veido dialogs un vienprātība to dalībvalstu starpā, kuras ar līgumu ir 
izveidojušas makroreģionu attīstības fondu vai to valstu starpā, kuras ir pievienojušās 
līgumam, ar ko izveido makroreģionu attīstības fondu.

Grozījums Nr. 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategoriju un, neskarot 52. pantu, atbilst
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos prioritārais 
virziens var attiekties uz vienu vai 
vairākām reģionu kategorijām vai 
apvienot vienu vai vairākas 
papildinošas ieguldījumu prioritātes 
saistībā ar dažādiem tematiskajiem 
mērķiem un fondiem atbilstoši 
īpašajiem fondu noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāatvieglina vairāku fondu programmu izmantošana.

Grozījums Nr. 1339
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 1. Darbības programma sastāv no 
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prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategoriju un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens var attiekties uz vienu vai 
vairākām reģionu kategorijām un ietver 
vienu vai vairākas viena vai vairāku 
tematisko mērķu ieguldījumu prioritātes 
atbilstoši īpašajiem fondu noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategoriju un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens var attiekties uz vienu vai 
vairākām reģionu kategorijām vai 
apvienot vienu vai vairākas papildinošas 
ieguldījumu prioritātes saistībā ar 
dažādiem tematiskajiem mērķiem un 
fondiem atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategoriju un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu un vienu
reģionu kategoriju un, neskarot 52. pantu, 
atbilst tematiskajam mērķim, un ietver 
vienu vai vairākas konkrētā tematiskā 
mērķa ieguldījumu prioritātes atbilstoši 
īpašajiem fondu noteikumiem. Ja 
nepieciešams palielināt tādas tematiski 
saskaņotas un integrētas pieejas ietekmi 
un efektivitāti, ar kuru paredzēts īstenot 
Savienības stratēģijas mērķus un 
uzdevumus gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes jomā, prioritārais 
virziens var apvienot:

Or. en

Grozījums Nr. 1342
Patrice Tirolien

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategoriju un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Prioritārais virziens 
pienācīgi pamatotos gadījumos var 
apvienot ieguldījumu prioritātes no 
dažādiem tematiskajiem mērķiem, kas 
izklāstīti 9. panta 8., 9., 10. un 11. punktā, 
lai veicinātu to ieguldījumu citos 
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ieguldījumu citos prioritārajos virzienos. prioritārajos virzienos. 

Or. fr

Pamatojums

Ja vajadzīgs, attiecīgos gadījumos ir vēlams nostiprināt dažādu kohēzijas politikas mērķu un 
Eiropas teritoriālās sadarbības virzienu darbības programmu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos prioritārais virziens var 
apvienot vienu vai vairākas papildinošas 
ieguldījumu prioritātes no dažādiem 
tematiskajiem mērķiem vai vienā mērķī 
apvienot vienu vai vairākas ieguldījumu 
prioritātes no ERAF, KF un ESF.

Or. en

Grozījums Nr. 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
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virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.
Turklāt, lai ierobežotu demogrāfiskās 
pārmaiņas, ERAF gadījumā prioritātes 
virziens var attiekties uz vairāk nekā 
vienu tematisko mērķi.

Or. es

Grozījums Nr. 1345
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF un
ERAF prioritārais virziens pienācīgi 
pamatotos gadījumos var apvienot 
ieguldījumu prioritātes no dažādiem 
tematiskajiem mērķiem, kas izklāstīti 
9. panta 8., 9., 10. un 11. punktā, lai 
veicinātu to ieguldījumu citos prioritārajos 
virzienos.

Or. en
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Grozījums Nr. 1346
Manfred Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategoriju un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu katrai
reģionu kategorijai, izņemot Kohēzijas 
fondu, un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos un, ja nepieciešams palielināt 
tādas tematiski saskaņotas un integrētas 
pieejas ietekmi un efektivitāti, ar kuru 
paredzēts īstenot Savienības stratēģijas 
mērķus un uzdevumus gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes jomā,
prioritārais virziens var:

a) attiekties uz vairāk nekā vienu reģionu 
kategoriju;
b) vienā tematiskajā mērķī apvienot vienu 
vai vairākas papildu ieguldījumu 
prioritātes no ERAF, KF un ESF;

c) vienā tematiskajā mērķī apvienot vienu 
vai vairākas papildu ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem līdz maksimāli 20 % no 
Savienības ieguldījuma darbības 
programmā;
d) ESF gadījumā — apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 10., 
un 11. punktā, lai veicinātu to ieguldījumu 
citos prioritāšu virzienos.

Dalībvalstis var apvienot divas vai 
vairākas a) līdz d) apakšpunktā minētās 
iespējas.

Or. de
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Grozījums Nr. 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiekties uz vairāk nekā vienu reģionu 
kategoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vienā tematiskajā mērķī apvienot vienu 
vai vairākas papildu ieguldījumu 
prioritātes no ERAF, KF un ESF;

Or. en

Grozījums Nr. 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vienā tematiskajā mērķī apvienot vienu 
vai vairākas papildu ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem līdz maksimāli 20 % no 



PE491.056v01-00 124/169 AM\903905LV.doc

LV

Savienības ieguldījuma darbības 
programmā, jo īpaši attiecībā uz tām 
ieguldījuma daļām, kas paredzētas, lai 
īstenotu integrētu pieeju teritoriālajai 
attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ESF gadījumā [...] — apvienot 
ieguldījumu prioritātes no dažādiem 
tematiskajiem mērķiem, kas izklāstīti 9. 
panta 8., 9., 10., un 11. punktā, lai 
veicinātu to devumu citos prioritāšu 
virzienos […].

Or. en

Grozījums Nr. 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 1. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dalībvalstis darbības programmā var 
izveidot vienu atsevišķu prioritātes asi, kas 
paredzēta 52. pantā aprakstītajai 
tehniskajai palīdzībai; šīs prioritāšu asis 
nepiemēro šā panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i), ii), iv) punktam, 
c) apakšpunkta ii) līdz via) punktam un 
e) apakšpunkta i) līdz iia) punktam;
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Or. en

Pamatojums

Pieņemt šo grozījumu, attiecīgi jāpielīdzina visas savstarpējās atsauces.

Grozījums Nr. 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var apvienot divas vai 
vairākas no a)–d) apakšpunktā minētajām 
iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) stratēģiju darbības programmas 
ieguldījumam Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, tostarp:

a) stratēģiju darbības programmas 
ieguldījumam ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas īstenošanā un 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) vajadzību identifikāciju, izklāstot 
problēmas, kas norādītas attiecīgajai valstij 
adresētajos ieteikumos un dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas 
vispārējās pamatnostādnēs saskaņā ar 
121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumos un pamatnostādnēs, kuras 
dalībvalstīm jāņem vērā savā 
nodarbinātības politikā, kas pieņemtas
saskaņā ar Līguma 148. panta 4. punktu, jo 
īpaši ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu un 
/vai reģionu ilgtspējīgas attīstības 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) vajadzību identifikāciju, ņemot vērā 
integrētās pamatnostādnes un valsts un 
reģionālās īpatnības;

Or. fr

Grozījums Nr. 1356
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tematisko mērķu un atbilstošo 
ieguldījumu prioritāšu izvēles pamatojumu, 
ņemot vērā partnerības līgumu un ex ante 
izvērtējuma rezultātus;

ii) tematisko mērķu un atbilstošo 
ieguldījumu prioritāšu izvēles pamatojumu, 
ņemot vērā partnerības līgumu un ex ante 
izvērtējuma rezultātus, vajadzības 
gadījumā ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu 
un /vai reģionu ilgtspējīgas attīstības 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 1358
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tematisko mērķu un atbilstošo 
ieguldījumu prioritāšu izvēles pamatojumu, 
ņemot vērā partnerības līgumu un ex ante 
izvērtējuma rezultātus;

ii) tematisko mērķu un atbilstošo 
ieguldījumu prioritāšu izvēles pamatojumu, 
ņemot vērā attiecīgā reģiona vajadzības 
un partnerības līgumu un ex ante 
izvērtējuma rezultātus;

Or. de

Grozījums Nr. 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) Procedūras, kuras paredzētas, lai 
attiecīgajos reģionos koordinātu mērķa 
„Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” darbības programmas, 
mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmas un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF), Eiropas 
Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai 
(ELFLA), Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta (EKPI), Eiropas 
Attīstības fonda (EAF) un 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA) programmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1360
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) attiecīgos gadījumos — procedūras, 
kuras paredzētas, lai iesaistītajos reģionos 
saskaņotu mērķa „Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” darbības 
programmas, teritoriālās sadarbības 
programmas un Savienības ārējo darbību 
virziena programmas.

Or. fr

Pamatojums

Lai pievērstu lielāku uzmanību situācijai reģionos, kuriem nav robežu ar Eiropu, būtu 
piemēroti sadarbības noteikumus nostiprināt darbības programmās. Šie noteikumi veicinātu 
arī novatorisku projektu attīstību saskaņā ar decentralizētu sadarbības nolīgumu.

Grozījums Nr. 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldījumu prioritātes un atbilstošos 
konkrētos mērķus;

i) ieguldījumu prioritātes un atbilstošos 
konkrētos mērķus saskaņā ar dažādajām 
izvēlēm, kas noteiktas šā panta 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 1362
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atbalstāmo darbību aprakstu, tostarp 
norādot galvenās mērķa grupas, īpašas 

iii) atbalstāmo darbību aprakstu, tostarp 
norādot galvenās mērķa grupas, īpašas 
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mērķa teritorijas un atbalsta saņēmēju 
veidus, ja piemērojams, un plānoto finanšu 
instrumentu izlietojumu;

mērķa teritorijas un, ja piemērojams, 
plānoto finanšu instrumentu izlietojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ieguldījumu integrētajā pieejā attiecībā 
uz teritoriālo attīstību, kas izklāstīta 
partnerības līgumā, tostarp:

c) ieguldījumu integrētajā pieejā attiecībā 
uz teritoriālo attīstību, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB;

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF, CEF un 
citiem Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB;

Or. de

Grozījums Nr. 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB;

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem, jo īpaši tiem, kas 
nodrošina strukturētu sadarbību, 
piemēram, programmu LIFE, un 
koordināciju ar EIB;

Or. en

Pamatojums

LIFE integrētie projekti ir reāls vides un klimata pasākumu integrēšanas instruments. Šie 
projekti var būtiski veicināt fondu efektīvu izmantošanu, galveno vides tiesību aktu saskaņotu 
īstenošanu un palielināt kohēzijas un lauksaimniecības politikas vides un klimata pasākumiem 
paredzētā finansējuma absorbēšanas spēju. Lai atvieglinātu praktisku īstenošanu, 
papildinošas darbības ar VSS fondiem ir jāparedz jau sākumposmā.

Grozījums Nr. 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB;

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp VSS fondiem vienā vai vairākos 
prioritāšu virzienos, un mehānismus, kas 
nodrošina koordināciju starp fondiem un 
citiem Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB;

Or. en

Grozījums Nr. 1367
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB;

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB, ja 
partnerības līgumā tas nav aprakstīts 
pietiekamā mērā;

Or. en

Grozījums Nr. 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) kārtību, kādā starp dažādām 
dalībvalstu un nozaru pārvaldības 
iestādēm valsts un reģionālā līmenī tiks 
īstenota sadarbība saistībā ar prioritātēm 
vides un klimata jomā, lai mērķi, 
pirmkārt, noteiktu reģionus, kuros varētu 
paredzēt darbības, kas papildina 
integrētos projektus vides un klimata jomā 
un, otrkārt, noteikt finansēšanas jomas, 
kurās būt izdevīgi izmantot LIFE 
programmā apstiprinātos risinājumus, 
metodes un pieejas;

Or. en

Pamatojums

LIFE integrētie projekti ir reāls vides un klimata pasākumu integrēšanas instruments. Šie 
projekti var būtiski veicināt fondu efektīvu izmantošanu, galveno vides tiesību aktu saskaņotu 
īstenošanu un palielināt kohēzijas un lauksaimniecības politikas vides un klimata pasākumiem 
paredzētā finansējuma absorbēšanas spēju. Lai atvieglinātu praktisku īstenošanu, 
papildinošas darbības ar VSS fondiem ir jāparedz jau sākumposmā.
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Grozījums Nr. 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecīgā gadījumā — plānoto integrēto 
pieeju pilsētu, lauku, piekrastes, zvejas 
reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un jo īpaši 28. un 29. panta 
īstenošanas kārtību;

ii) attiecīgā gadījumā — plānoto integrēto 
pieeju pilsētu, lauku, piekrastes, zvejas 
reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un mehānismus, kas saistīti ar šīs 
regulas 99. pantā minēto integrēto 
teritoriālo ieguldījumu (ITI), arī tos 
mehānismus, kas noteikti Regulas (ES) 
Nr. [ESF] 12. panta 1. punktā, tostarp 
katra fonda atbalsta gada indikatīvu 
sadalījumu integrētajām darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecīgā gadījumā — plānoto integrēto 
pieeju pilsētu, lauku, piekrastes, zvejas 
reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un jo īpaši 28. un 29. panta 
īstenošanas kārtību;

ii) plānoto integrēto pieeju pilsētu, lauku, 
piekrastes, zvejas reģionu un to reģionu 
teritoriālajai attīstībai, kuriem ir īpašas 
teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 28. un 
29. panta īstenošanas kārtību;

Or. en

Grozījums Nr. 1371
Richard Seeber
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecīgā gadījumā — plānoto integrēto 
pieeju pilsētu, lauku, piekrastes, zvejas 
reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un jo īpaši 28. un 29. panta 
īstenošanas kārtību;

ii) attiecīgā gadījumā — plānoto integrēto 
pieeju pilsētu, lauku, piekrastes, kalnu,
zvejas reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un jo īpaši 28. un 29. panta 
īstenošanas kārtību;

Or. de

Pamatojums

Kalnu apgabalos to īpatnību dēļ ir īpašas problēmas. Tiem jārisina daudzas un dažādas 
problēmas, kas saistītas ar, piemēram, emigrāciju un ekonomisko atpalicību. Tādēļ būtu 
vēlams šos reģionus minēt īpaši.

Grozījums Nr. 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [..] [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) tās funkcionālās pilsētas, kurās tiks 
īstenotas integrētas darbības ilgtspējīgai, 
iekļaujošai pilsētu attīstībai saskaņā ar
Regulas (ES) Nr. (ERAF) 7. pantu, ar 
noteikumu, ka vietējās pašvaldības vai 
struktūras, kas pārvalda 
daudzfunkcionālās pilsētas, kurās tiks 
īstenotas integrētās darbības, to atbalsta; 
pievieno šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [..] [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) sarakstu ar pilsētām un funkcionālām 
teritorijām, kurās tiks īstenotas integrētas 
darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, šīm 
darbībām piešķirtā ERAF atbalsta gada 
indikatīvu sadalījumu, ieskaitot resursus, 
kas nodoti pilsētām pārvaldībai saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [ERAF] 7. panta 
2. punktu, un integrētajām darbībām 
piešķirtā ESF atbalsta gada indikatīvu 
sadalījumu;

Or. es

Grozījums Nr. 1374
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) to pilsētu un funkcionālu teritoriju
orientējošu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai; šo sarakstu vajadzētu veidot 
sadarbībā ar vietējām un reģionu 
pašvaldībām, pienācīgi ņemot vērā katras 
dalībvalsts iestāžu sistēmas, lai visām 
vietējām pašvaldībām, kuras vēlas īstenot 
integrētus pilsētu attīstības pasākumu, 
nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi šīm 
darbībām piešķirtā ERAF atbalsta gada 
indikatīvam sadalījumam, ieskaitot 
resursus, kas nodoti pilsētām pārvaldībai 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [..] [ERAF] 
7. panta 2. punktu, un integrētajām 



PE491.056v01-00 136/169 AM\903905LV.doc

LV

darbībām piešķirtā ESF atbalsta gada 
indikatīvam sadalījumam;

Or. it

Grozījums Nr. 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) pilsētu sarakstu vai to pilsētu un 
funkcionālu teritoriju atlases kritēriju 
kopumu, kurās tiks īstenotas integrētas 
darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, šīm 
darbībām piešķirtā ERAF atbalsta gada 
indikatīvu sadalījumu, ieskaitot resursus, 
kas nodoti pilsētām pārvaldībai saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [ERAF] 7. panta 
2. punktu, un integrētajām darbībām 
piešķirtā ESF atbalsta gada indikatīvu 
sadalījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1376
Peter Simon

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) to pilsētu, funkcionālo pilsētu un citu 
funkcionālo teritoriju orientējošu sarakstu
atbilstīgi 14. panta b) apakšpunkta 
ii) punktā noteiktajiem kritērijiem, kurās 
tiks īstenotas integrētas darbības 
ilgtspējīgai pilsētu, reģionu vai teritoriju
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām vai 



AM\903905LV.doc 137/169 PE491.056v01-00

LV

iestādēm funkcionālu pilsētu un citu 
funkcionālu teritoriju pārvaldībai saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. [..] [ERAF] 7. panta 
2. punktu, un integrētajām darbībām 
piešķirtā ESF atbalsta gada indikatīvu 
sadalījumu;

Or. de

Pamatojums

Tā kā ilgtspējīga pilsētu attīstība neatteicas tikai uz pilsētām, bet arī uz lielākām 
ģeogrāfiskām kategorijām, piemēram, vairākām pilsētām, pilsētām un to apkārtējām 
teritorijām vai reģionālām konurbācijām, tas jāatspoguļo, nosakot attīstībai paredzētās 
pilsētu teritorijas.

Grozījums Nr. 1377
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [..] [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai; šo sarakstu veido sadarbībā ar 
vietējām un reģionu pašvaldībām, ņemot 
vērā katras dalībvalsts iestāžu sistēmas, 
lai visām vietējām pašvaldībām, kuras 
vēlas īstenot integrētus pilsētu attīstības 
pasākumus, nodrošinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi; šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [..] [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

Or. pt



PE491.056v01-00 138/169 AM\903905LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1378
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) orientējošu to pilsētu sarakstu, kurās 
tiks īstenotas integrētas darbības 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, šīm darbībām 
piešķirtā ERAF atbalsta gada orientējošu 
sadalījumu, ieskaitot resursus, kas nodoti 
pilsētām pārvaldībai saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada orientējošu sadalījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) reģionus, kuros tiks īstenota uz 
sabiedrību orientēta vietējā attīstība;

iv) reģionus, kuros tiks īstenota uz 
sabiedrību orientēta vietējā attīstība un 29. 
un 29. panta īstenošanas kārtību, tostarp 
integrētajām darbībām katra fonda 
piešķirtā atbalsta gada indikatīvu 
sadalījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) procedūras starpreģionālajām un 
starptautiskajām darbībām ar atbalsta 
saņēmējiem, kas atrodas vismaz vienā citā 
dalībvalstī;

v) procedūras pārrobežu,
starpreģionālajām un starptautiskajām 
darbībām ar atbalsta saņēmējiem, kas 
atrodas vismaz vienā citā dalībvalstī;

Or. fr

Grozījums Nr. 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vi) plānotās intervences ieguldījumu visu 
veidu makroreģionālo stratēģiju īstenošanā 
un jūras baseinu stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 1382
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 1383
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Alpu reģionā ir īpašas demogrāfiskās un ekonomiskās problēmas, tāpēc šim reģionam 
vajadzīgs īpašs Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsts.

Grozījums Nr. 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) reģionus, kuros tiek veicināta 
infrastruktūra pārrobežu saikne un/vai 
reģionāla saikne;

Or. de

Grozījums Nr. 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
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apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pieņemt šo grozījumu, attiecīgi jāpielīdzina visas savstarpējās atsauces.

Grozījums Nr. 1387
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
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izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, un reģionu, kuros ir 
demogrāfiskas problēmas, vai to mērķa 
grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas, 
kā arī indikatīvu finanšu sadalījumu;

Or. de

Grozījums Nr. 1388
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai risinātu 
reģionu demogrāfiskās problēmas un 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
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vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, personas 
ar invaliditāti, kā arī indikatīvu finanšu 
sadalījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1390
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība vai reģionu, kuros to 
ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ ir īpašas 
problēmas, piemēram, kalnu apgabalus,
vai to mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās 
ir vislielākais diskriminācijas vai 
atstumtības risks, īpaši ņemot vērā 
atstumtās kopienas, kā arī indikatīvu 
finanšu sadalījumu;

Or. de

Pamatojums

Kalnu apgabalos to īpatnību dēļ ir īpašas problēmas. Tiem jārisina daudzas un dažādas 
problēmas, kas saistītas ar, piemēram, emigrāciju un ekonomisko atpalicību. Tādēļ integrēta 
pieeja struktūrfondu atbalstam ir īpaši svarīga.

Grozījums Nr. 1391
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

d) attiecīgos gadījumos — ieguldījumu 
integrētajā pieejā, kas izklāstīta partnerības 
līgumā, lai apmierinātu to ģeogrāfisko 
reģionu īpašās vajadzības, kurus visvairāk 
ietekmē nabadzība, vai to mērķa grupu 
īpašās vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas;

Or. en

Grozījums Nr. 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) darbības programmas, kas īstenota 
saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK, 
stratēģisko vides novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1393
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par katru ex ante nosacījumu, kas 
paredzēts saskaņā ar IV pielikumu, kas nav
izpildīts partnerības līguma un darbības 
programmas iesniegšanas dienā, — to 
darbību aprakstu, kas jāveic, lai izpildītu 
ex ante nosacījumu, un šādu darbību 

ii) par katru ex ante nosacījumu, kas 
paredzēts saskaņā ar IV pielikumu, kas nav 
izpildīts partnerības līguma un darbības 
programmas iesniegšanas dienā, — to 
darbību aprakstu, kas jāveic, lai izpildītu 
ex ante nosacījumu;
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grafiku;

Or. en

Grozījums Nr. 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) darbības, kas jāveic, lai iesaistītu 
partnerus darbības programmas 
sagatavošanā, un partneru nozīmi
darbības programmas īstenošanā, 
uzraudzībā un izvērtēšanā;

iii) darbības, kas jāveic, lai iesaistītu 
partnerus darbības programmas 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā saskaņā ar 5. pantā minēto 
Eiropas rīcības kodeksu, tostarp iesaistīto 
partneru sarakstu, informāciju par 
partneru atlasi, partneru uzdevumus un 
uzskatus;

Or. en

Grozījums Nr. 1395
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) darbības, kas jāveic, lai iesaistītu 
partnerus darbības programmas 
sagatavošanā, un partneru nozīmi darbības 
programmas īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā;

iii) darbības, kas jāveic, lai iesaistītu 
partnerus darbības programmas 
sagatavošanā, un attiecīgo partneru nozīmi 
darbības programmas īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1396
Ramona Nicole Mănescu
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) plānoto tehniskās palīdzības 
izmantojumu, tostarp darbības iestāžu un 
atbalsta saņēmēju administratīvās spējas 
nostiprināšanai, kopā ar 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto atbilstošo 
informāciju attiecībā uz konkrēto prioritāro 
virzienu;

i) plānoto tehniskās palīdzības 
izmantojumu, tostarp darbības iestāžu, 
partneru un atbalsta saņēmēju 
administratīvās spējas nostiprināšanai, 
kopā ar 2. punkta b) apakšpunktā minēto 
atbilstošo informāciju attiecībā uz konkrēto 
prioritāro virzienu;

Or. en

Grozījums Nr. 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) plānoto tehniskās palīdzības 
izmantojumu, tostarp darbības iestāžu un
atbalsta saņēmēju administratīvās spējas 
nostiprināšanai, kopā ar 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto atbilstošo 
informāciju attiecībā uz konkrēto prioritāro 
virzienu;

i) plānoto šā panta 1. punkta 
e) apakšpunktā paredzēto iespēju attiecībā 
uz tehniskās palīdzības izmantojumu un
plānotās darbības iestāžu, atbalsta 
saņēmēju un 5. pantā minēto partneru
administratīvās spējas nostiprināšanai 
saskaņā ar Eiropas rīcības kodeksu, kopā 
ar 2. punkta b) apakšpunktā minēto 
atbilstošo informāciju attiecībā uz konkrēto 
prioritāro virzienu;

Or. en

Grozījums Nr. 1398
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem un darbības, ko 
plānots veikt, lai to samazinātu, izklāstot 
arī mērķus;

ii) novērtējumu par administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem un darbības, ko 
plānots veikt, lai to samazinātu, izklāstot 
arī mērķus un termiņus;

Or. en

Grozījums Nr. 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem un darbības, ko 
plānots veikt, lai to samazinātu, izklāstot 
arī mērķus;

ii) darbības, ko plānots veikt, lai atbalsta 
saņēmējiem samazinātu administratīvo 
slogu, izklāstot arī mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 1400
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) novērtējumu par administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem un darbības, ko 
plānots veikt, lai to samazinātu, izklāstot 
arī mērķus;

ii) novērtējumu par administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem un, attiecīgos 
gadījumos, darbības, ko plānots veikt, lai 
samazinātu administratīvo slogu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1401
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to lielo projektu saraktu, kuriem 
paredzamais galveno darbu izpildes 
sākuma datums ir pirms 2018. gada 
1. janvāra;

iii) orientējošu to lielo projektu saraktu, 
kuriem paredzamais galveno darbu izpildes 
sākuma datums ir pirms 2018. gada 
1. janvāra;

Or. en

Grozījums Nr. 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to lielo projektu sarakstu, kuru galveno 
darbu uzsākšanas datums ir pirms 
2018. gada 1. janvāra;

iii) orientējošu to lielo projektu saraktu, 
kuriem paredzamais galveno darbu izpildes 
sākuma datums ir pirms 2018. gada 
1. janvāra;

Or. en

Grozījums Nr. 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tabula, kurā visam plānošanas periodam, 
darbības programmai un katram 
prioritārajam virzienam ir precizēts no 
fondiem piešķiramā atbalsta un valsts 
līdzfinansējuma kopējais finanšu 

ii) tabula, kurā visam plānošanas periodam, 
darbības programmai un katram 
prioritārajam virzienam ir precizēts no 
fondiem piešķiramā atbalsta un valsts 
līdzfinansējuma kopējais finanšu 
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apropriācijas apjoms. Ja valsts 
līdzfinansējumu veido publiskais un 
privātais līdzfinansējums, tabulā norāda 
indikatīvu sadalījumu starp publiskajiem 
un privātajiem izdevumiem. Informācijas 
nolūkos tabulā norāda paredzamo EIB 
līdzdalību;

apropriācijas apjoms; Prioritārajiem 
virzieniem, kuri attiecas uz vairāk nekā 
vienu reģiona kategoriju, tabulā norāda 
atsevišķas summas no katra specifiskā 
fonda un attiecīgās līdzfinansējuma 
summas katrai reģiona kategorijai. 
Prioritārajiem virzieniem, kuri apvieno 
vienu vai vairākas papildu ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem VSS fondiem, 
tabulā atsevišķi norāda katra fonda 
summas. Ja valsts līdzfinansējumu veido 
publiskais un privātais līdzfinansējums, 
tabulā norāda indikatīvu sadalījumu starp 
publiskajiem un privātajiem izdevumiem. 
Informācijas nolūkos tabulā norāda 
paredzamo EIB līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) plānoto struktūrfonda un Kohēzijas 
fonda resursu saikni ar citiem finanšu 
instrumentiem, jo īpaši CEF;

Or. de

Grozījums Nr. 1405
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – h apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) norādot akreditācijas struktūru, vadošo 
iestādi, attiecīgā gadījumā — sertifikācijas 
iestādi un revīzijas iestādi;

i) norādot vadošo iestādi, attiecīgā 
gadījumā — sertifikācijas iestādi un 
revīzijas iestādi;
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Or. de

Grozījums Nr. 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – h apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) norādot akreditācijas struktūru, vadošo 
iestādi, attiecīgā gadījumā — sertifikācijas 
iestādi un revīzijas iestādi;

i) norādot vadošo iestādi, attiecīgā 
gadījumā — sertifikācijas iestādi un 
revīzijas iestādi;

Or. en

Grozījums Nr. 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – h apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) norādot akreditācijas struktūru, vadošo 
iestādi, attiecīgā gadījumā — sertifikācijas 
iestādi un revīzijas iestādi;

i) norādot vadošo iestādi, attiecīgā 
gadījumā — sertifikācijas iestādi un 
revīzijas iestādi;

Or. es

Grozījums Nr. 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 2. punkts – h apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) nosakot finansējuma piešķiršanas 
procedūru, izmantojot arī konkursus;

Or. de
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Grozījums Nr. 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību 
pret katastrofām, riska novēršanu un 
pārvaldību;

i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti,
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
ekosistēmā pamatotu pieeju klimata 
pārmaiņu seku mazināšanai un attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību 
pret katastrofām, riska novēršanu un 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību 
pret katastrofām, riska novēršanu un 
pārvaldību;

i) attiecīgos gadījumos — to īpašo darbību 
aprakstu, kuras jāveic, lai darbību atlasē 
ņemtu vērā vides aizsardzības prasības, 
resursu efektivitāti, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, izturību pret katastrofām, riska 
novēršanu un pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 1411
Richard Seeber
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību 
pret katastrofām, riska novēršanu un 
pārvaldību;

i) informāciju par darbībām, kuras jāveic, 
lai ņemtu vērā vides aizsardzības prasības, 
resursu efektivitāti, klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, izturību pret katastrofām, riska 
novēršanu un pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) to īpašo darbību aprakstu, kuras 
jāveic, lai veicinātu visu nabadzīgo un 
sociāli atstumto iedzīvotāju grupu 
iekļaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 

ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
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izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, seksuālās 
orientācijas vai dzimuma dēļ un jo īpaši 
attiecībā uz piekļuvi finansējumam, ņemot 
vērā to dažādo mērķa grupu vajadzības, 
kurās ir šādas diskriminācijas risks, un jo 
īpaši nepieciešamību nodrošināt 
pieejamību personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

ii) attiecīgos gadījumos — to īpašo 
darbību aprakstu, kuras jāveic, lai veicinātu 
iespēju vienlīdzību un darbības 
programmas sagatavošanā, izstrādē un 
īstenošanā novērstu jebkādu diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
ticības vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ un jo 
īpaši attiecībā uz piekļuvi finansējumam, 
ņemot vērā to dažādo mērķa grupu 
vajadzības, kurās ir šādas diskriminācijas 
risks, un jo īpaši nepieciešamību 
nodrošināt pieejamību personām ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 1415
László Surján

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – ii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un novērstu jebkādu 
noslāņošanos, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
finansējumam, ņemot vērā to dažādo 
mērķa grupu vajadzības, kurās ir šādas 
diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 1416
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

ii) informāciju par darbībām, kuras jāveic, 
lai ņemtu vērā iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) aprakstu par tās ieguldījumu 
infrastruktūras atbalstīšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
attiecīgā gadījumā — pasākumus dzimumu 
līdztiesības principa integrēšanai darbības 
programmas un darbības līmenī.

iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
attiecīgā gadījumā — pasākumus dzimumu 
līdztiesības principa integrēšanai darbības 
programmas un darbības līmenī, kā arī 
konkrētu darbību aprakstu, kas tiek 
īstenotas, lai veicinātu sieviešu un vīriešu 
līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
attiecīgā gadījumā — pasākumus dzimumu 

iii) attiecīgā gadījumā — aprakstu par tās 
ieguldījumu vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšanā un — attiecīgā gadījumā —
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līdztiesības principa integrēšanai darbības 
programmas un darbības līmenī.

pasākumus dzimumu līdztiesības principa 
integrēšanai darbības programmas un 
darbības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1420
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
attiecīgā gadījumā — pasākumus dzimumu 
līdztiesības principa integrēšanai darbības 
programmas un darbības līmenī.

iii) informāciju par tās ieguldījumu vīriešu 
un sieviešu līdztiesībā un — attiecīgā 
gadījumā — pasākumus dzimumu 
līdztiesības principa integrēšanai darbības 
programmas un darbības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1421
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 1. daļa – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) to īpašo pasākumu aprakstu, kuri 
veikti, lai sasniegtu ES nabadzības 
samazināšanas mērķi, veicinot 
nelabvēlīgā stāvoklī esošu iedzīvotāju 
grupu sociālo iekļaušanu, un samazinātu 
nevienlīdzību Eiropas Savienībā;

Or. it

Grozījums Nr. 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis kopā ar darbības 
programmas priekšlikumu atbilstīgi 
mērķim “Ieguldījums izglītībai un 
nodarbinātībai” iesniedz valsts līdztiesības 
struktūru atzinumu par pasākumiem, kas 
izklāstīti ii) un iii) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis kopā ar darbības programmas 
priekšlikumu atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izglītībai un nodarbinātībai” 
iesniedz valsts līdztiesības struktūru 
atzinumu par pasākumiem, kas izklāstīti ii) 
un iii) apakšpunktā.

Dalībvalstis kopā ar darbības programmas 
priekšlikumu atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izglītībai un nodarbinātībai” 
iesniedz valsts līdztiesības struktūru un šīs 
regulas 5. pantā minēto partneru
atzinumu par pasākumiem, kas izklāstīti i),
ii) un iii) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 87.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

87.a pants
Makroreģionu attīstības fonda saturs un 

pieņemšana atbilstoši mērķim 
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„Makroreģionu sadarbība”
1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz tematisko mērķi 
atbilstīgi apstiprinātai makroreģionālajai 
stratēģijai un ietver vienu vai vairākas šā 
tematiskā mērķa ieguldījumu prioritātes 
atbilstoši katra fonda noteikumiem. 
Ieguldījumu prioritātes var apvienot.
2. Makroreģionu attīstības fonda 
programmā izklāsta:
a) stratēģiju makroreģionu attīstības 
fonda programmas ieguldījumam 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā, tostarp:
i) vajadzību identifikāciju, izklāstot 
problēmas, kas norādītas attiecīgajai 
valstij adresētajos ieteikumos un 
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispārējās pamatnostādnēs 
saskaņā ar 121. panta 2. punktu un 
Padomes ieteikumos, kuri dalībvalstīm 
jāņem vērā savā nodarbinātības politikā, 
kas pieņemtas saskaņā ar Līguma 
148. panta 4. punktu un ņemot vērā 
attiecīgo valstu un reģionu vajadzības; 

ii) tematisko mērķu un atbilstošo 
ieguldījumu prioritāšu izvēles 
pamatojumu, ņemot vērā dalībvalstu 
grupas noslēgto līgumu, ar ko izveido 
makroreģionu attīstības fondu un ex ante 
izvērtējuma rezultātus;

b) attiecībā uz katru prioritāro virzienu:
i) ieguldījumu prioritātes un atbilstošos 
konkrētos mērķus,
ii) kopējos un īpašos īstenošanas un 
rezultātu rādītājus, attiecīgā gadījumā 
norādot atsauces vērtību un skaitliski 
izteiktu mērķa vērtību, atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem;
iii) atbalstāmo darbību aprakstu, tostarp 
galveno mērķgrupu, konkrēto iesaistīto 
teritoriju un — attiecīgos gadījumos —
atbalsta saņēmēju veidu apzināšanu, kā 
arī finanšu instrumentu plānoto 
izmantojumu,
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iv) atbilstošās intervences kategorijas, kas, 
pamatojas uz nomenklatūru, ko Komisija 
pieņēmusi, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 143. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru, un plānoto resursu 
indikatīvu sadalījumu; 
c) ieguldījumu integrētajā pieejā attiecībā 
uz teritoriālo attīstību, kas izklāstīta 
dalībvalstu grupas līgumā, ar ko izveido 
makroreģionu attīstības fondu, tostarp:
i) mehānismus, kas nodrošina 
koordināciju starp fondiem, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA), Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu (EJZF) un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB);
ii) attiecīgā gadījumā — plānoto integrēto 
pieeju pilsētu, lauku, piekrastes, zvejas 
reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un jo īpaši 28. un 29. panta 
īstenošanas kārtību;
iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada orientējošu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) atbalsta gada 
orientējošu sadalījumu; 
iv) reģionus, kuros tiks īstenota uz 
sabiedrību orientēta vietējā attīstība;
v) procedūras starpreģionālajām un 
starptautiskajām darbībām ar atbalsta 
saņēmējiem, kas atrodas vismaz vienā citā 
dalībvalstī;
vi) plānotās intervences ieguldījumu 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanā un 
jūras baseinu stratēģijas;
d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta dalībvalstu līgumā, ar ko izveido 
makroreģionu attīstības fondu, lai 
apmierinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
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nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās grupas, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;
e) fondu efektīvas īstenošanas 
nodrošināšanas kārtību, tostarp:
i) izpildes sistēmu atbilstoši 19. panta 
1. punktam;
ii) par katru ex ante nosacījumu, kas nav 
izpildīts partnerības līguma un darbības 
programmas iesniegšanas dienā, — to 
darbību aprakstu, kas jāveic, lai izpildītu 
ex ante nosacījumu, kas paredzēts 
saskaņā ar IV pielikumu, un šādu darbību 
grafiku;
darbības, kas jāveic, lai iesaistītu 
partnerus makroreģionu attīstības fonda 
sagatavošanā, un partneru nozīmi 
makroreģionu attīstības fonda īstenošanā, 
uzraudzībā un izvērtēšanā;
f) fondu efektīvas īstenošanas 
nodrošināšanas kārtību, tostarp:
i) plānoto tehniskās palīdzības 
izmantojumu, tostarp darbības iestāžu un 
atbalsta saņēmēju administratīvās spējas 
nostiprināšanai, kopā ar 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto atbilstošo 
informāciju attiecībā uz konkrēto 
prioritāro virzienu;
ii) novērtējumu par administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem un darbības, ko 
plānots veikt, lai to samazinātu, izklāstot 
arī mērķus;
iii) to svarīgāko projektu sarakstu, kuru 
gadījumā galveno darbu uzsākšanas 
datums ir līdz 2018. gada 1. janvārim;
g) finansējuma plānu, kurā ir divas 
tabulas:
i) tabula, kurā saskaņā ar 53., 110. un 
111. pantu pa gadiem sadalīts kopējās 
finanšu apropriācijas apjoms, kāds 
paredzēts atbalstam no katra fonda;
ii) tabula, kurā visam plānošanas 
periodam ir precizēts no fondiem 
piešķiramā atbalsta kopējais finanšu 
apropriācijas apjoms vai dalībvalstu, 
kuras ar līgumu izveidojušas 
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makroreģinu attīstības fondu, un valstu, 
kuras pievienojušās līgumam, ar ko 
izveido makroreģionu attīstības fondu, 
citu publiskā finansējuma avotu 
finansējums attiecīgajai makroreģionu 
attīstības programmai un katram 
prioritārajam virzienam un daļējai 
prioritātei; Ja finansējumu veido 
publiskais finansējums, ko piešķir 
dalībvalstis, kuras izveidojušas 
makroreģionu attīstības fondu, un valstis, 
kuras pievienojušās līgumam, ar ko 
izveido makroreģionu attīstības fondu, 
tabulā norāda indikatīvu sadalījumu starp 
šiem elementiem. Informācijas nolūkos 
tabulā norāda paredzamo EIB līdzdalību; 
h) makroreģionu attīstības fonda 
programmas īstenošanas noteikumus, 
tostarp:
i) norādot akreditācijas struktūru, vadošo 
iestādi, attiecīgā gadījumā —
sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi;
ii) norādot struktūru, kam Komisija 
piešķirs maksājumus.
3. Katra makroreģionu attīstības fonda 
programmā iekļauj:
i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību 
pret katastrofām, riska novēršanu un 
pārvaldību;
ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;
iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
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attiecīgā gadījumā — pasākumus 
dzimumu līdztiesības principa 
integrēšanai darbības programmas un 
darbības līmenī.
Dalībvalstu grupa, kas izveidojusi 
makroreģionu attīstības fondu, kopā ar 
makroreģionu attīstības fonda 
programmas priekšlikumu atbilstīgi 
mērķim „Makroreģionu sadarbība” 
iesniedz valsts līdztiesības struktūru 
atzinumu par pasākumiem, kas izklāstīti 
ii) un iii) apakšpunktā.
4. Dalībvalstu grupa, kas izveidojusi 
makroreģionu attīstības fondu, izstrādā 
makroreģionu attīstības fonda 
programmu saskaņā ar Komisijas 
pieņemto paraugu.
Minēto paraugu Komisija pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.
5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, ar ko apstiprina 
darbības programmu.

Or. sk

Pamatojums

Ņemot vērā vienotā stratēģiskā satvara novatoriskās daļas grozījumus un reālo makroreģionu 
sadarbību, ko veido dialogs un vienprātība to dalībvalstu starpā, kuras ar līgumu ir 
izveidojušas makroreģionu attīstības fondu vai to valstu starpā, kuras ir pievienojušās 
līgumam, ar ko izveido makroreģionu attīstības fondu.

Grozījums Nr. 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 5 % no Savienības 

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % no Savienības 
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finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

Or. en

Grozījums Nr. 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam gadījumos, kad 
prioritārie virzieni atbilst 87. panta 
1. punkta b) apakšpunktā noteiktajai 
iespējai, un, ievērojot maksimālo 
ierobežojumu kas ir 20 % no Savienības 
finansējuma katram darbības 
programmas prioritārajam virzienam
gadījumos, kad prioritārie virzieni atbilst 
87. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
noteiktajai iespējai, var finansēt daļu no 
darbības, par kuras izmaksām var saņemt 
atbalstu no otra fonda, pamatojoties uz 
attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

Or. en
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Grozījums Nr. 1427
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

Or. en
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Grozījums Nr. 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

Or. es

Grozījums Nr. 1430
Tamás Deutsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 15 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

Or. en
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Grozījums Nr. 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 88. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām.

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām vai mērķa „Makroreģionu 
sadarbība” makroreģionu attīstības fonda 
programmām.

Or. sk

Pamatojums

Ņemot vērā vienotā stratēģiskā satvara novatoriskās daļas grozījumus un reālo makroreģionu 
sadarbību, ko veido dialogs un vienprātība to dalībvalstu starpā, kuras ar līgumu ir 
izveidojušas makroreģionu attīstības fondu vai to valstu starpā, kuras ir pievienojušās 
līgumam, ar ko izveido makroreģionu attīstības fondu.

Grozījums Nr. 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
3. daļa – 89. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No Kohēzijas fonda atbalstītās darbības 
programmas izstrādā valsts līmenī.

No Kohēzijas fonda atbalstītās darbības 
programmas izstrādā valsts līmenī.

Ir jānodrošina, ka darbības programmas, 
kas vērstas uz mazāk aizsargātām 
iedzīvotāju grupām, piemēram, 
jauniešiem, sievietēm, migrantiem, 
ilgstošiem bezdarbniekiem, vecāka 
gadagājuma personām, personām ar 
invaliditāti un mazākumtautībām, var 
īstenot visā teritorijā neatkarīgi no 
references ģeogrāfiskajiem 
ierobežojumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 89. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jānodrošina, ka darbības programmas, 
kas vērstas uz mazāk aizsargātām 
iedzīvotāju grupām, piemēram, 
jauniešiem, sievietēm, imigrantiem, 
ilgstošiem bezdarbniekiem, vecāka 
gadagājuma personām, personām ar 
invaliditāti un mazākumtautībām, var 
īstenot visā teritorijā neatkarīgi no 
ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem.

Or. xm

Pamatojums

Darbības, kas vērstas uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu vajadzībām, būtu jāļauj īstenot 
visā reģiona teritorijā. Pieredze programmās, kurās iesaistīti vairāki reģioni, liecina, ka 
mazaizsargāto iedzīvotāju grupu integrācijai reģionos ir pievienotā vērtība.

Grozījums Nr. 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
3. daļa – 90. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni 
būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar 
mērķi veikt vienotu un noteiktu 
ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kuram 
ir skaidri noteikti mērķi un kura kopējās 
izmaksas pārsniedz EUR 50 000 000 (“liels 
projekts”). Finanšu instrumentus neuzskata 

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni 
būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar 
mērķi veikt vienotu un noteiktu 
ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kuram 
ir skaidri noteikti mērķi un kura kopējās 
izmaksas pārsniedz EUR 50 000 000, vai 
ja darbības palīdz īstenot 7. panta 
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par lieliem projektiem. 9. punktā minētu tematisko mērķi un tās 
kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 
EUR 75 000 000 („liels projekts”). Finanšu 
instrumentus neuzskata par lieliem 
projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 90. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni 
būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar 
mērķi veikt vienotu un noteiktu 
ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kuram 
ir skaidri noteikti mērķi un kura kopējās 
izmaksas pārsniedz EUR 50 000 000 (“liels 
projekts”). Finanšu instrumentus neuzskata 
par lieliem projektiem.

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām, vai makroreģionu 
attīstības fonda programmām, ERAF un 
Kohēzijas fonds var atbalstīt darbību, kas 
ietver virkni būvdarbu, darbību vai 
pakalpojumu ar mērķi veikt vienotu un 
noteiktu ekonomisku vai tehnisku 
uzdevumu, kuram ir skaidri noteikti mērķi 
un kura kopējās izmaksas pārsniedz 
EUR 50 000 000 (“liels projekts”). Finanšu 
instrumentus neuzskata par lieliem 
projektiem. Visi makroreģionu projekti, 
kurus atbalsta makroreģionu attīstības 
fonda programmā, jāiekļauj kategorijā 
„liels projekts”.

Or. sk

Pamatojums

Ņemot vērā vienotā stratēģiskā satvara novatoriskās daļas grozījumus un reālo makroreģionu 
sadarbību, ko veido dialogs un vienprātība to dalībvalstu starpā, kuras ar līgumu ir 
izveidojušas makroreģionu attīstības fondu vai to valstu starpā, kuras ir pievienojušās 
līgumam, ar ko izveido makroreģionu attīstības fondu, kas, īstenojot lielus starpvalstu 
makroreģionālus projektus, tieši ietekmē izaugsmi un nodarbinātību.

Grozījums Nr. 1436
Nuno Teixeira
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 90. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni 
būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar 
mērķi veikt vienotu un noteiktu 
ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kuram 
ir skaidri noteikti mērķi un kura kopējās 
izmaksas pārsniedz EUR 50 000 000 (“liels 
projekts”). Finanšu instrumentus neuzskata 
par lieliem projektiem.

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas 
fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni 
būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar 
mērķi veikt vienotu un noteiktu 
ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kas 
rada darba vietas, kuram ir skaidri noteikti 
mērķi un kura kopējās attiecināmās
izmaksas pārsniedz EUR 50 000 000 (“liels 
projekts”). Finanšu instrumentus neuzskata 
par lieliem projektiem.

Or. pt

Pamatojums

Būtu jāņem vērā lielo projektu radītais lielais darba vietu skaits, kas pierāda, ka 
struktūrfondu galvenā prioritāte ir saimnieciskās darbības stimulēšana un darba vietu 
radīšana. Ir skaidrs, ka Komisijai būtu jāņem vērā tikai tādi projekti, kuru faktiskās izmaksas 
pārsniedz EUR 50 000 000, nevis tādi, kuru kopējās izmaksas(attiecināmās un 
neattiecināmās) sasniedz kopējo summu. Mērķis ir atvieglināt procesu atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr. 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
3. daļa – 90. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lieliem projektiem vairāk attīstītos 
reģionos ir tiesības pretendēt uz atbalstu, 
ja tie saskaņā ar 9. panta 7. punktu ir 
vērsti uz infrastruktūras attīstību;

Or. de


