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Grozījums Nr. 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts vai vadošā iestāde tūlīt pēc 
sagatavošanas darba pabeigšanas iesniedz 
Komisijai šādu informāciju par lielajiem 
projektiem:

Dalībvalsts, dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, vai vadošā iestāde tūlīt pēc 
sagatavošanas darba pabeigšanas iesniedz 
Komisijai šādu informāciju par lielajiem 
projektiem:

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstis, kas pievienojas nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1439
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apraksts un informācija par ieguldījumu 
un tā vietu;

b) stratēģiska analīze, kas ietver aprakstu
un informāciju par ieguldījumu, vietu un 
to, kā ieguldījums palīdzēs veicināt 
ekonomiku un reģionālo attīstību;

Or. pt

Pamatojums

Zinot, ka struktūrfondu mērķis ir nodrošināt dalībvalstu un to reģionu lielāku ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, ir svarīgi saprast, kā lieli projekti palīdzēs stimulēt 
ekonomisko darbību un to reģionu attīstību, kuros veiks ieguldījumus.
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Grozījums Nr. 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par veikto priekšizpēti, 
tostarp iespēju analīzi, rezultātiem un
neatkarīgu kvalitātes pārbaudi;

d) informācija par veikto priekšizpēti, 
tostarp iespēju analīzi, rezultātiem,
neatkarīgu kvalitātes pārbaudi, ilgtermiņa 
sociālo ietekmi, ilgtermiņa ietekmi uz 
publiskajiem budžetiem un saskaņotību ar 
ilgtspējīgo attīstību reģionālā un vietējā 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izmaksu un ieguvumu analīze, tostarp 
ekonomiskā un finanšu analīze, un riska 
novērtējums;

e) izmaksu un ieguvumu analīze, tostarp 
ekonomiskā un finanšu analīze, principa 
“piesārņotājs maksā” piemērošanas, kā 
arī ārējo vides un sociālo izmaksu 
internalizācijas analīze, un riska 
novērtējums;

Or. en

Grozījums Nr. 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ietekmes uz vidi analīze, ņemot vērā 
nepieciešamību pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu 
sekas un izturību pret katastrofām;

f) ietekmes uz vidi analīze saskaņā ar 
Direktīvām 85/337/EEK un 97/11/EK, 
ņemot vērā nepieciešamību pielāgoties 
klimata pārmaiņām un mazināt klimata 
pārmaiņu sekas, bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību, resursu efektivitāti un izturību 
pret katastrofām;

Or. en

Grozījums Nr. 1443
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) apraksts par to, kādā veidā un apmērā 
partneri iesaistās lielo projektu 
sagatavošanā, un šīs līdzdalības 
rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1444
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) lielā projekta izstrādei un īstenošanai 
ierosinātā sabiedriskās apspriešanas 
procesa apraksts;

Or. en
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Grozījums Nr. 1445
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) apraksts par to, kādā veidā un apmērā 
partneri iesaistās lēmumu pieņemšanā 
par lielo projektu, un šīs līdzdalības 
rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) apraksts par to, kādā veidā un apmērā 
5. pantā minētie partneri ir iesaistīti 
lēmumu pieņemšanā par lieliem 
projektiem, tostarp iesaistīto partneru 
saraksts, to izvēlēšanas process, 
pienākumi un viedokļi par programmas 
saturu un partnerības principa 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – ib apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) apraksts par to, kādā veidā un apmērā 
notikusi apspriešanās ar sabiedrību par 
lielā projekta sagatavošanu un 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1448
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 1. daļa – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) lielo projektu izstrādei un īstenošanai 
ierosinātā sabiedriskās apspriešanas 
procesa apraksts;

Or. en

Grozījums Nr. 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 143. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru sniedz 
indikatīvus norādījumus par
metodoloģiju, kas izmantojama 
e) apakšpunktā minētās izmaksu un 
ieguvumu analīzes veikšanai.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus, nosakot metodoloģiju, kas 
izmantojama e) apakšpunktā minētās 
izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Metodoloģijas pieņemšana ir vispārēja tvēruma pasākums, ar ko paredz papildināt noteiktus 
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nebūtiskus pamata tiesību akta elementus.

Grozījums Nr. 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā. 
Dalībvalsts vai vadošā iestāde pārskata 
sarakstu divus gadus pēc darbības 
programmas pieņemšanas, un pēc 
dalībvalsts pieprasījuma to var koriģēt 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jo īpaši lai iekļautu lielos 
projektus, kuru paredzamais pabeigšanas 
datums ir pirms 2022. gada beigām.

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā. Lielos 
projektus var apstiprināt arī plānošanas 
periodā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā lielo projektu īpašo raksturu, dalībvalstīm nevajadzētu saskarties ar pārmērīgiem 
šķēršļiem, tos pārskatot.

Grozījums Nr. 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā. 
Dalībvalsts vai vadošā iestāde pārskata 
sarakstu divus gadus pēc darbības 
programmas pieņemšanas, un pēc 
dalībvalsts pieprasījuma to var koriģēt 

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā, kas 
nav galīgs. Dalībvalsts vai vadošā iestāde 
pārskata sarakstu divus gadus pēc darbības 
programmas pieņemšanas, un pēc 
dalībvalsts pieprasījuma to var koriģēt 
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saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jo īpaši, lai iekļautu lielos 
projektus, kuru paredzamais pabeigšanas 
datums ir pirms 2022. gada beigām.

saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jo īpaši, lai iekļautu lielos 
projektus, kuru paredzamais pabeigšanas 
datums ir pirms 2022. gada beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 1452
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā. 
Dalībvalsts vai vadošā iestāde pārskata 
sarakstu divus gadus pēc darbības 
programmas pieņemšanas, un pēc 
dalībvalsts pieprasījuma to var koriģēt 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jo īpaši lai iekļautu lielos 
projektus, kuru paredzamais pabeigšanas 
datums ir pirms 2022. gada beigām.

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā. Lielos 
projektus var apstiprināt arī plānošanas 
periodā. Paredzētos lielo projektu 
izdevumus var pieteikt pat pirms 
Komisijas apstiprinājuma saņemšanas par 
lielajiem projektiem, kuru pabeigšanas 
datums ir pirms 2022. gada beigām.

Or. fr

Pamatojums

Lielo projektu apstiprināšana plānošanas periodā un izdevumu pieteikšana, pirms Komisija 
tos apstiprinājusi, tāpat kā pašreizējā periodā, nozīmē efektīvāku un vienkāršāku īstenošanu.

Grozījums Nr. 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, pēc iespējas iekļauj 
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programmas lielo projektu sarakstā. 
Dalībvalsts vai vadošā iestāde pārskata 
sarakstu divus gadus pēc darbības 
programmas pieņemšanas, un pēc 
dalībvalsts pieprasījuma to var koriģēt 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jo īpaši lai iekļautu lielos 
projektus, kuru paredzamais pabeigšanas 
datums ir pirms 2022. gada beigām.

darbības programmas lielo projektu 
sarakstā. Lielos projektus var apstiprināt 
arī plānošanas periodā. Liela projekta 
izdevumus var pieteikt, pirms Komisija ir 
šo projektu apstiprinājusi. Lielie projekti 
ir jāpabeidz pirms 2022. gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Mēs gribētu, lai plānošanas periodā iesniegtos lielos projektus varētu sākt, negaidot 
Komisijas apstiprinājumu, kā ierosināts pašreizējā plānošanas periodā. Aicinām ļaut pieteikt 
izdevumus, pirms Komisija ir apstiprinājusi lielo projektu, lai nekavētu darbību uzsākšanu.

Grozījums Nr. 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 91. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Makroreģionāliem projektiem, ko 
iesniedz apstiprināšanai makroreģionālās 
attīstības fonda padomē, jābūt 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas makroreģionālo projektu 
sarakstā. Dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, vai makroreģionālās attīstības 
fonda padome divus gadus pēc attiecīgā 
fonda programmas pieņemšanas sarakstu 
pārbauda. Pēc dalībvalstu grupas lūguma 
sarakstu var pārskatīt, galvenokārt tādēļ, 
lai iekļautu makroreģionālus projektus, 
kurus paredzēts pabeigt līdz 2022. gada 
beigām.

Or. sk
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Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
III daļa – 92. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lielo projektu novērtējumā Komisija 
noskaidro, vai finansējuma piešķiršana 
radītu nozīmīgus darbavietu zaudējumus 
to esošajās vietās Eiropas Savienībā, lai 
nodrošinātu, ka ar Kopienas finansējumu 
netiek atbalstīta uzņēmumu pārvietošana 
Savienības teritorijā.

Or. de

Grozījums Nr. 1456
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
III daļa – 92. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc informācijas 
iesniegšanas dienas pieņem lēmumu 
apstiprināt lielu projektu saskaņā ar 
91. pantu. Minētajā lēmumā nosaka fizisko 
priekšmetu, summu, uz kuru attiecas 
prioritārā virziena līdzfinansējuma likme, 
fiziskos un finanšu rādītājus progresa 
uzraudzībai un paredzamo lielā projekta 
ieguldījumu attiecīgā prioritārā virziena vai 
virzienu mērķu sasniegšanā. 
Apstiprināšanas lēmumu pieņem ar 

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc informācijas 
iesniegšanas dienas pieņem lēmumu par 
liela projekta apstiprināšanu saskaņā ar 
91. pantu. Minētajā lēmumā nosaka fizisko 
priekšmetu, summu, uz kuru attiecas 
prioritārā virziena līdzfinansējuma likme, 
fiziskos un finanšu rādītājus progresa 
uzraudzībai un paredzamo lielā projekta 
ieguldījumu attiecīgā prioritārā virziena vai 
virzienu mērķu sasniegšanā. Komisija 
apstiprināšanas lēmumu pieņem ar 
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nosacījumu, ka pirmais būvdarbu līgums 
tiek noslēgts divu gadu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas.

nosacījumu, ka pirmais būvdarbu līgums 
tiek noslēgts vai — PPP struktūru 
īstenotu darbību gadījumā — PPP līgums
starp publisko struktūru un privātā 
sektora struktūru tiek parakstīts trīs gadu 
laikā no apstiprināšanas dienas. Pēc 
pienācīgi pamatota dalībvalsts lūguma, 
īpaši gadījumā, kad ar lielu projektu 
īstenošanu saistītu administratīvu 
procedūru vai tiesas procesu dēļ rodas 
kavējumi, un ja lūgums tiek iesniegts trīs 
gadu laikposmā, Komisija, izmantojot 
deleģētu aktu, var pieņemt lēmumu 
pagarināt laikposmu par ne vairāk kā 
diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 92. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc informācijas 
iesniegšanas dienas pieņem lēmumu 
apstiprināt lielu projektu saskaņā ar 
91. pantu. Minētajā lēmumā nosaka fizisko 
priekšmetu, summu, uz kuru attiecas 
prioritārā virziena līdzfinansējuma likme, 
fiziskos un finanšu rādītājus progresa 
uzraudzībai un paredzamo lielā projekta 
ieguldījumu attiecīgā prioritārā virziena vai 
virzienu mērķu sasniegšanā. 
Apstiprināšanas lēmumu pieņem ar 
nosacījumu, ka pirmais būvdarbu līgums
tiek noslēgts divu gadu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc informācijas 
iesniegšanas dienas pieņem lēmumu 
apstiprināt lielu projektu saskaņā ar 
91. pantu. Minētajā lēmumā nosaka fizisko 
priekšmetu, summu, uz kuru attiecas 
prioritārā virziena līdzfinansējuma likme, 
fiziskos un finanšu rādītājus progresa 
uzraudzībai un paredzamo lielā projekta 
ieguldījumu attiecīgā prioritārā virziena vai 
virzienu mērķu sasniegšanā. Komisija 
saskaņā ar 92. panta 1. punktu un 
92. panta 2. punktu veic apstiprināšanu ar 
nosacījumu, ka pirmais būvdarbu līgums 
tiek noslēgts vai – PPP struktūru īstenotu 
darbību gadījumā – PPP līgums starp 
publisko struktūru un privātā sektora 
struktūru tiek parakstīts trīs gadu laikā no 
apstiprināšanas dienas. Pēc pienācīgi 
pamatota dalībvalsts lūguma, īpaši 
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gadījumā, kad ar lielu projektu 
īstenošanu saistītu administratīvu 
procedūru vai tiesas procesu dēļ rodas 
kavējumi, un ja lūgums tiek iesniegts trīs 
gadu laikposmā, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktu, var pieņemt lēmumu 
pagarināt laikposmu par ne vairāk kā 
diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1458
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
III daļa – 92. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar lieliem projektiem saistītos 
izdevumus var iekļaut maksājumu 
pieteikumos pēc liela projekta 
iesniegšanas Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1459
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
III daļa – 92. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija atsakās atļaut atbalsta 
piešķiršanu no fondiem lielam projektam, 
tā informē dalībvalsti par atteikuma 
iemeslu 2. punktā noteiktajā termiņā.

3. Ja Komisija atsakās atļaut atbalsta 
piešķiršanu no fondiem lielam projektam, 
tā informē dalībvalsti par atteikuma 
iemeslu 2. punktā noteiktajā termiņā.
Maksājumu pieteikumi pēc Komisijas 
lēmuma pieņemšanas ir attiecīgi jākoriģē.

Or. en
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Grozījums Nr. 1460
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
III daļa – 92. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar lieliem projektiem saistītos 
izdevumus neiekļauj maksājumu 
pieteikumos pirms Komisijas 
apstiprināšanas lēmuma pieņemšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 92. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar lieliem projektiem saistītos 
izdevumus neiekļauj maksājumu 
pieteikumos pirms Komisijas 
apstiprināšanas lēmuma pieņemšanas.

4. Ar lieliem projektiem saistītos 
izdevumus var iekļaut maksājumu 
pieteikumu pieprasījumā pēc lielā 
projekta iesniegšanas Komisijas 
apstiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 93. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopīgs rīcības plāns ir darbība, ko 
nosaka un pārvalda attiecībā pret gala 
mērķiem un rezultātiem, ko tā sasniegs. 
Plāns ietver tādu projektu grupu, kuri 
nesastāv no infrastruktūras nodrošināšanas 

1. Kopīgs rīcības plāns ir darbība, ko 
nosaka un pārvalda attiecībā pret gala 
mērķiem un rezultātiem, ko tā sasniegs. 
Plāns ietver tādu projektu un 
makroreģionālu projektu grupu, kuri 
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un kuri tiek īstenoti uz atbalsta saņēmēja 
atbildību kā daļa no darbības programmas 
vai programmām. Dalībvalsts un Komisija 
vienojas par kopīga rīcības plāna gala 
mērķiem un rezultātiem, un tās veicina 
darbības programmu konkrēto mērķu 
sasniegšanu un ir pamats atbalsta 
saņemšanai no fondiem. Rezultāti ir kopīgā 
rīcības plāna tiešā ietekme. Atbalsta 
saņēmējs ir publisko tiesību subjekts. 
Kopīgus rīcības plānus neuzskata par 
lieliem projektiem.

nesastāv no infrastruktūras nodrošināšanas 
un kuri tiek īstenoti uz atbalsta saņēmēja 
atbildību kā daļa no darbības programmas, 
darbības programmām vai 
makroreģionālās attīstības fondu
programmām. Dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa, kas izveidojusi makroreģionālās 
attīstības fondu, un Komisija vienojas par 
kopīga rīcības plāna gala mērķiem un 
rezultātiem, un tās veicina darbības 
programmu konkrēto mērķu sasniegšanu 
un ir pamats atbalsta saņemšanai no 
fondiem. Rezultāti ir kopīgā rīcības plāna 
tiešā ietekme. Atbalsta saņēmējs ir 
publisko tiesību subjekts. Kopīgus rīcības 
plānus neuzskata par lieliem projektiem.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 93. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 10 000 000 vai 20 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām iz
mazāka.

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 10 000 000 vai 20 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām ir
mazāka. Kopīgam rīcības plānam 
piešķirtais publiskais atbalsts uz 
dalībvalsti var būt vismaz EUR 5 000 000.

Or. en
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Grozījums Nr. 1464
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
III daļa – 93. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopīgs rīcības plāns ir darbība, ko 
nosaka un pārvalda attiecībā pret gala 
mērķiem un rezultātiem, ko tā sasniegs. 
Plāns ietver tādu projektu grupu, kuri 
nesastāv no infrastruktūras 
nodrošināšanas un kuri tiek īstenoti uz 
atbalsta saņēmēja atbildību kā daļa no 
darbības programmas vai programmām. 
Dalībvalsts un Komisija vienojas par 
kopīga rīcības plāna gala mērķiem un 
rezultātiem, un tās veicina darbības 
programmu konkrēto mērķu sasniegšanu 
un ir pamats atbalsta saņemšanai no 
fondiem. Rezultāti ir kopīgā rīcības plāna 
tiešā ietekme. Atbalsta saņēmējs ir 
publisko tiesību subjekts. Kopīgus rīcības 
plānus neuzskata par lieliem projektiem.

1. Kopīgs rīcības plāns ir darbība, ko 
nosaka un pārvalda attiecībā pret gala 
mērķiem un rezultātiem, ko tā sasniegs. 
Plāns ietver tādu projektu grupu, kuri tiek 
īstenoti uz atbalsta saņēmēja atbildību, 
tostarp vietējo un reģionālo iestāžu, kā 
daļa no darbības programmas vai 
programmām. Dalībvalsts un Komisija 
vienojas par kopīga rīcības plāna gala 
mērķiem un rezultātiem, un tās veicina 
darbības programmu konkrēto mērķu 
sasniegšanu un ir pamats atbalsta 
saņemšanai no fondiem. Rezultāti ir kopīgā 
rīcības plāna tiešā ietekme. Atbalsta 
saņēmējs ir publisko tiesību subjekts. 
Kopīgus rīcības plānus neuzskata par 
lieliem projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
III daļa – 93. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 10 000 000 vai 20 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām iz
mazāka.

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 5 000 000 vai 10 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām ir
mazāka.

Or. en
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Grozījums Nr. 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 93. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 10 000 000 vai 20 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām iz
mazāka.

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 5 000 000 vai 10 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām ir
mazāka.

Or. es

Grozījums Nr. 1467
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
III daļa – 93. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 10 000 000 vai 20 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām iz
mazāka.

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 5 000 000 vai 10 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām ir
mazāka.

Or. en

Grozījums Nr. 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 93.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93.a pants
Lēmums par lielu projektu

1. Makroreģionālās attīstības fonda 
padome novērtē makroreģionālu projektu, 
balstoties uz 91. pantā minēto 
informāciju, lai noskaidrotu, vai 
ierosinātais atbalsts no fondiem ir 
pamatots.
2. Makroreģionālās attīstības fonda 
padome pieņem lēmumu ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc informācijas iesniegšanas 
un pamatojoties uz 91. pantā noteikto 
makroreģionāla projekta apstiprināšanas 
kārtību. Lēmumā ir iekļauts konkrēts 
projekta apraksts, summa, ko sedz 
prioritārā virziena līdzfinansējuma likme, 
fiziskie un finanšu rādītāji progresa 
uzraudzībai un paredzamais 
makroreģionālā projekta ieguldījums 
attiecīgā prioritārā virziena vai virzienu 
mērķu sasniegšanā. Apstiprināšanas 
lēmumu pieņem ar nosacījumu, ka 
sākotnējais darbu līgums tiek noslēgts 
divu gadu laikā no lēmuma pieņemšanas 
dienas.
3. Ja makroreģionālās attīstības fonda 
padome atsakās atļaut atbalsta 
piešķiršanu no fondiem makroreģionālam 
projektam, tā informē dalībvalstu grupu, 
kas izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, par atteikuma iemesliem 2. punktā 
noteiktajā termiņā.
4. Ar makroreģionāliem projektiem 
saistītos izdevumus neiekļauj maksājumu 
pieteikumos pirms makroreģionālās 
attīstības fonda padomes labvēlīga 
lēmuma pieņemšanas.
5. Makroreģionālās attīstības fonda 
padome informē Komisiju par savu 
lēmumu.

Or. sk
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Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi. Makroreģionālu projektu apstiprināšanai piemēro 
īpašu shēmu.

Grozījums Nr. 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 94. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, vadošā iestāde vai jebkurš 
izraudzīts publisko tiesību subjekts var 
iesniegt priekšlikumu par kopīgu rīcības 
plānu vienlaicīgi ar attiecīgo darbības 
programmu iesniegšanu vai arī vēlāk. 
Priekšlikumā iekļauj visus 95. pantā 
minētos elementus.

1. Dalībvalsts, dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, vadošā iestāde vai jebkurš 
izraudzīts publisko tiesību subjekts var 
iesniegt priekšlikumu par kopīgu rīcības 
plānu vienlaicīgi ar attiecīgo darbības 
programmu un makroreģionālās attīstības 
fondu programmu iesniegšanu vai arī 
vēlāk. Priekšlikumā iekļauj visus 95. pantā 
minētos elementus.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 94. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopīgs rīcības plāns attiecas uz daļu 
laikposma no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. decembrim. Kompensāciju 
par kopīga rīcības plāna gala mērķiem un 
rezultātiem var saņemt tikai tad, ja tie tiek 
sasniegti pēc kopīgā rīcības plāna 
apstiprināšanas lēmuma pieņemšanas 
dienas un pirms noteiktā īstenošanas 
laikposma beigām.

2. Kopīgs rīcības plāns attiecas uz visu 
plānošanas laikposmu vai daļu laikposma 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 
31. decembrim. Kompensāciju par kopīga 
rīcības plāna gala mērķiem un rezultātiem 
var saņemt tikai tad, ja tie tiek sasniegti pēc 
kopīgā rīcības plāna apstiprināšanas 
lēmuma pieņemšanas dienas un pirms 
noteiktā īstenošanas laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) kopīgo rīcības plānu pamatojošo 
attīstības vajadzību un mērķu analīzi, 
ņemot vērā darbības programmu mērķus un 
— attiecīgā gadījumā — attiecīgajai valstij 
adresētos ieteikumus un dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas vispārējās 
pamatnostādnes saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu, un Padomes 
ieteikumus, ko dalībvalstis ņem vērā savā 
nodarbinātības politikā saskaņā ar Līguma 
148. panta 4. punktu;

1) kopīgo rīcības plānu pamatojošo 
attīstības vajadzību un mērķu analīzi, 
ņemot vērā darbības programmu un 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu mērķus un — attiecīgā 
gadījumā — attiecīgajai valstij adresētos 
ieteikumus un dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikas vispārējās 
pamatnostādnes saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu, un Padomes 
ieteikumus, ko dalībvalstis vai dalībvalstu 
grupa, kas izveidojusi makroreģionālās 
attīstības fondus, ņem vērā savā 
nodarbinātības politikā saskaņā ar Līguma 
148. panta 4. punktu;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
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makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) kopīgo rīcības plānu pamatojošo 
attīstības vajadzību un mērķu analīzi, 
ņemot vērā darbības programmu mērķus 
un — attiecīgā gadījumā — attiecīgajai 
valstij adresētos ieteikumus un dalībvalstu 
un Savienības ekonomikas politikas 
vispārējās pamatnostādnes saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu, un 
Padomes ieteikumus, ko dalībvalstis ņem 
vērā savā nodarbinātības politikā saskaņā 
ar Līguma 148. panta 4. punktu;

1) kopīgo rīcības plānu pamatojošo 
attīstības vajadzību un mērķu analīzi, 
ņemot vērā darbības programmu mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) kopīgo rīcības plānu pamatojošo 
attīstības vajadzību un mērķu analīzi, 
ņemot vērā darbības programmu mērķus 
un — attiecīgā gadījumā — attiecīgajai 
valstij adresētos ieteikumus un dalībvalstu 
un Savienības ekonomikas politikas 
vispārējās pamatnostādnes saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu, un Padomes 
ieteikumus, ko dalībvalstis ņem vērā savā 
nodarbinātības politikā saskaņā ar Līguma 
148. panta 4. punktu;

1) kopīgo rīcības plānu pamatojošo 
attīstības vajadzību un mērķu analīzi, 
ņemot vērā darbības programmu, 
makroreģionālo stratēģiju un jūras 
baseinu stratēģiju mērķus, ja tiem ir 
nozīmīga ietekme, un — attiecīgā 
gadījumā — attiecīgajai valstij adresētos 
ieteikumus un dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikas vispārējās 
pamatnostādnes saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu, un Padomes 
ieteikumus, ko dalībvalstis ņem vērā savā 
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nodarbinātības politikā saskaņā ar Līguma 
148. panta 4. punktu;

Or. en

Pamatojums

Fondi būtu ciešāk jāsaskaņo ar makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, lai 
nodrošinātu fondu līdzekļu pietiekamu piešķīrumu šīm stratēģijām.

Grozījums Nr. 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) satvaru, kurā izklāsta saistību starp 
kopīgā rīcības plāna vispārējiem un 
konkrētajiem mērķiem, starpposma mērķus 
un sasniedzamos gala mērķus un 
rezultātus, kā arī paredzētos projektus vai
projektu veidus;

2) satvaru, kurā izklāsta saistību starp 
kopīgā rīcības plāna vispārējiem un 
konkrētajiem mērķiem, starpposma mērķus 
un sasniedzamos gala mērķus un 
rezultātus, kā arī projektus un plānotos 
makroreģionālos projektus vai paredzētos 
projektu veidus un makroreģionālo 
projektu veidus;

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) analīzi par kopīgā rīcības plāna ietekmi 
uz vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas novēršanu;

6) analīzi par kopīgā rīcības plāna ietekmi 
uz 7. pantā minēto vīriešu un sieviešu 
līdztiesības veicināšanu un diskriminācijas 
novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1476
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) analīzi par kopīgā rīcības plāna ietekmi 
uz vīriešu un sieviešu līdztiesības 
veicināšanu un diskriminācijas novēršanu;

6) attiecīgā gadījumā — analīzi par kopīgā 
rīcības plāna ietekmi uz vīriešu un sieviešu 
līdztiesības veicināšanu un diskriminācijas 
novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) analīzi par kopīgā rīcības plāna 
ietekmi uz visu to grupu iekļaušanas 
veicināšanu, kuras skar vai apdraud 
nabadzība un sociālā atstumtība;

Or. en

Grozījums Nr. 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) analīzi par kopīgā rīcības plāna ietekmi 
uz ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, ja 
piemērojams;

7) analīzi par kopīgā rīcības plāna ietekmi 
uz 8. pantā minēto ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) finanšu plānu pa darbības programmām 
un prioritārajiem virzieniem, ieskaitot 
kopējo attiecināmo summu un publisko 
atbalstu.

c) finanšu plānu pa darbības programmām 
vai makroreģionālās attīstības fondu 
programmām un prioritārajiem virzieniem, 
ieskaitot kopējo attiecināmo summu un 
publisko atbalstu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1480
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 9. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) jaunākos pasākumus, lai iesaistītu 
partnerus kopīgā rīcības plāna izstrādē, 
un to nozīmi plāna īstenošanā, 
turpmākajos pasākumos un izvērtēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 95. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) veiktos vai plānotos pasākumus, lai 
iesaistītu regulas 5. pantā minētos 
partnerus kopīgā rīcības plāna 
sagatavošanā, īstenošanā, izvērtēšanā un 
uzraudzībā, tostarp kā uzraudzības 
komitejas locekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 96. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija trīs mēnešu laikā pēc kopīga 
rīcības plāna priekšlikuma iesniegšanas 
uzskata, ka tas neatbilst novērtēšanas 
prasībām, tā iesniedz dalībvalstij 
apsvērumus. Dalībvalsts iesniedz 
Komisijai visu prasīto papildinformāciju 
un vajadzības gadījumā attiecīgi pārskata 
kopīgo rīcības plānu.

Ja Komisija trīs mēnešu laikā pēc kopīga 
rīcības plāna priekšlikuma iesniegšanas 
uzskata, ka tas neatbilst novērtēšanas 
prasībām, tā iesniedz dalībvalstij vai 
dalībvalstu grupai, kas izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu,
apsvērumus. Dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa, kas izveidojusi makroreģionālās 
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attīstības fondu, iesniedz Komisijai visu 
prasīto papildinformāciju un vajadzības 
gadījumā attiecīgi pārskata kopīgo rīcības 
plānu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 96. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem lēmumu apstiprināt 
kopīgo rīcības plānu ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc tam, kad to iesniegusi 
dalībvalstis, bet ne agrāk, kā tiek 
pieņemtas attiecīgās darbības programmas, 
ar nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri apsvērumi.

2. Komisija pieņem lēmumu apstiprināt 
kopīgo rīcības plānu ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc tam, kad to iesniegusi 
dalībvalsts vai dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, bet ne agrāk, kā tiek pieņemtas 
attiecīgās darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmas, ar nosacījumu, ka ir 
pietiekami ņemti vērā jebkuri apsvērumi.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1484
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
III daļa – 96. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētajā lēmumā 
norāda atbalsta saņēmēju un kopīgā rīcības 
plāna mērķus, starpposma mērķus, 
sasniedzamos gala mērķus un rezultātus, šo 
starpposma mērķu, gala mērķu un rezultātu 
sasniegšanas izmaksas, kā arī finanšu plānu 
pa darbības programmām un prioritārajiem 
virzieniem, ieskaitot kopējo attiecināmo 
summu un valsts ieguldījumu, kopīgā 
rīcības plāna īstenošanas laikposmu un —
attiecīgā gadījumā — kopīgā rīcības plāna 
ģeogrāfisko aptvērumu un mērķa grupas.

3. Šā panta 2. punktā minētajā lēmumā 
norāda atbalsta saņēmēju un kopīgā rīcības 
plāna mērķus, starpposma mērķus, 
sasniedzamos gala mērķus un rezultātus, šo 
starpposma mērķu, gala mērķu un rezultātu 
sasniegšanas izmaksas, kā arī finanšu plānu 
pa darbības programmām vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmām un prioritārajiem virzieniem, 
ieskaitot kopējo attiecināmo summu un 
valsts ieguldījumu, kopīgā rīcības plāna 
īstenošanas laikposmu un — attiecīgā 
gadījumā — kopīgā rīcības plāna 
ģeogrāfisko aptvērumu un mērķa grupas.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 96. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija atsakās atļaut atbalsta 
piešķiršanu no fondiem kopīgam rīcības 
plānam, tā informē dalībvalsti par 
atteikuma iemeslu 2. punktā noteiktajā 
termiņā.

4. Ja Komisija atsakās atļaut atbalsta 
piešķiršanu no fondiem kopīgam rīcības 
plānam, tā informē dalībvalsti vai 
dalībvalstu grupu, kas izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, par 
atteikuma iemeslu 2. punktā noteiktajā 
termiņā.

Or. sk
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Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 97. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts vai vadošā iestāde izveido tādu 
koordinācijas komiteju kopīgajam rīcības 
plānam , kas atšķiras no darbības 
programmu uzraudzības komitejas. 
Koordinācijas komiteja tiekas vismaz 
divreiz gadā.

Dalībvalsts, dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi reģionālās attīstības fondu, vai 
vadošā iestāde izveido tādu koordinācijas 
komiteju kopīgajam rīcības plānam, kas 
atšķiras no darbības programmu 
uzraudzības komitejas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas uzraudzības komitejas. 
Koordinācijas komiteja tiekas vismaz 
divreiz gadā.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 97. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par tās sastāvu lemj dalībvalsts, vienojoties 
ar vadošo iestādi un ievērojot partnerības 

Par tās sastāvu lemj dalībvalsts vai 
dalībvalstu grupa, kas izveidojusi 
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principu. makroreģionālās attīstības fondu,
vienojoties ar vadošo iestādi un ievērojot 
partnerības principu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
III daļa – 97. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izvērtē progresu kopīgā rīcības plāna 
starpposma mērķu, gala mērķu un rezultātu 
sasniegšanā;

a) izvērtē progresu kopīgā rīcības plāna 
starpposma mērķu, gala mērķu un rezultātu 
sasniegšanā un nosūta rezultātus 
uzraudzības komitejai;

Or. en

Grozījums Nr. 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 97. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izskata un apstiprina priekšlikumus 
grozīt kopīgo rīcības plānu, lai ņemtu vērā 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē tā izpildi.

b) izskata un apstiprina priekšlikumus 
grozīt kopīgo rīcības plānu, lai ņemtu vērā 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē tā izpildi, 
un nosūta rezultātus uzraudzības 
komitejai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 97. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts iesniegtajām prasībām grozīt 
kopīgus rīcības plānus jābūt pienācīgi 
pamatotām. Komisija novērtē, vai 
grozīšanas prasība ir pamatota, ņemot vērā 
dalībvalsts sniegto informāciju. Komisija 
var sniegt apsvērumus, un dalībvalsts 
iesniedz Komisijai visu vajadzīgo 
papildinformāciju. Komisija pieņem 
lēmumu par grozīšanas prasību ne vēlāk kā 
trīs mēnešus no dienas, kad to oficiāli 
iesniegusi dalībvalsts, ar nosacījumu, ka ir 
pietiekami ņemti vērā jebkuri Komisijas 
sagatavotie apsvērumi. Grozījums stājas 
spēkā lēmuma pieņemšanas dienā, ja vien 
lēmumā nav noteikts citādi.

3. Dalībvalsts vai dalībvalstu grupas, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, iesniegtajām prasībām grozīt 
kopīgus rīcības plānus jābūt pienācīgi 
pamatotām. Komisija novērtē, vai 
grozīšanas prasība ir pamatota, ņemot vērā 
dalībvalsts vai dalībvalstu grupas, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, sniegto informāciju. Komisija var 
sniegt apsvērumus, un dalībvalsts vai 
dalībvalstu grupa, kas izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, iesniedz 
Komisijai visu vajadzīgo 
papildinformāciju. Komisija pieņem 
lēmumu par grozīšanas prasību ne vēlāk kā 
trīs mēnešus no dienas, kad to oficiāli 
iesniegusi dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa, kas izveidojusi makroreģionālās 
attīstības fondu, ar nosacījumu, ka ir 
pietiekami ņemti vērā visi Komisijas 
sagatavotie apsvērumi. Grozījums stājas 
spēkā lēmuma pieņemšanas dienā, ja vien 
lēmumā nav noteikts citādi.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
III daļa – 98. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopīgā rīcības plāna finanšu 
pārvaldības, kontroles un revīzijas 
vienīgais mērķis ir pārbaudīt, vai 
maksājumu nosacījumi, kuri noteikti 
kopīgā rīcības plāna apstiprināšanas 
lēmumā, ir izpildīti.

2. Kopīgā rīcības plāna finanšu 
pārvaldības, kontroles un revīzijas 
vienīgais mērķis ir pārbaudīt, vai 
maksājumu nosacījumi, kuri noteikti 
kopīgā rīcības plāna apstiprināšanas 
lēmumā, ir izpildīti. Turklāt attiecīgās 
dalībvalstis vai reģioni var pieņemt 
lēmumu par kopīgā rīcības plāna prasību 
izpildes posmiem un gada vai daudzgadu 
periodiem attiecībā uz maksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 
vai vairāku darbības programmu vairāk 
nekā vienu prioritāro virzienu, darbību 
veic kā integrētu teritoriālo ieguldījumu 
(ITI).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – IV nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Teritoriālā attīstība Teritoriālā attīstība1

__________________
1 Visu IV nodaļu “Teritoriālā 
attīstība”pārvieto uz regulas I daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 
vai vairāku darbības programmu vairāk 
nekā vienu prioritāro virzienu, darbību veic 
kā integrētu teritoriālo ieguldījumu (ITI).

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija, 
infrastruktūras stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 
vai vairāku darbības programmu vairāk 
nekā vienu prioritāro virzienu, darbību veic 
kā integrētu teritoriālo ieguldījumu (ITI).

Or. de

Grozījums Nr. 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 

1. Ja pilsētas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija, kas minēta Regulas [..] [ERAF] 
7. pantā, vai cita teritoriālās attīstības 
stratēģija vai pakts, kas minēti Regulas [..] 
[ESF] 12. panta 1. punktā, paredz integrētu 
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vai vairāku darbības programmu vairāk 
nekā vienu prioritāro virzienu, darbību veic 
kā integrētu teritoriālo ieguldījumu (ITI).

pieeju, piesaistot ieguldījumus saskaņā ar 
vienas vai vairāku darbības programmu 
vairāk nekā vienu prioritāro virzienu, 
darbību veic kā integrētu teritoriālo 
ieguldījumu (ITI).

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka dalībvalstis var izmantot ITI ilgtspējīgas pilsētu attīstības 
stratēģijām, kā minēts priekšlikumā ERAF regulai, un cita veida teritoriālās attīstības 
stratēģijām, kā minēts priekšlikumā ESF regulai.

Grozījums Nr. 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 
vai vairāku darbības programmu vairāk 
nekā vienu prioritāro virzienu, darbību veic 
kā integrētu teritoriālo ieguldījumu (ITI).

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 
vai vairāku darbības programmu vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu vairāk nekā vienu prioritāro 
virzienu, darbību veic kā integrētu 
teritoriālo ieguldījumu (ITI).

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



PE491.057v01-00 34/156 AM\903906LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 
vai vairāku darbības programmu vairāk 
nekā vienu prioritāro virzienu, darbību 
veic kā integrētu teritoriālo ieguldījumu 
(ITI).

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, kas 
minēta 87. panta 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktos, piesaistot ieguldījumus 
saskaņā ar vienas vai vairāku darbības 
programmu vienu vai vairākiem 
prioritārajiem virzieniem, darbību veic kā 
integrētu teritoriālo ieguldījumu (ITI).

Or. en

Grozījums Nr. 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja dalībvalstis un reģioni piedalās 
makroreģionālās stratēģijās vai jūras 
baseinu stratēģijās, ITI ir saderīgi ar šīm 
stratēģijām.

Or. en

Pamatojums

Fondi būtu ciešāk jāsaskaņo ar makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, lai šīm 
stratēģijām nodrošinātu pietiekamu fondu līdzekļu piešķīrumu.

Grozījums Nr. 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 
finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 
prioritārā virziena.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 
finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 
prioritārā virziena.

2. Atbilstošajās darbības programmās vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmās norāda plānotos ITI un 
izklāsta indikatīvu finanšu piešķīrumu 
katram ITI no katra prioritārā virziena.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 
finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 
finanšu piešķīrumu katram prioritārajam 
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prioritārā virziena. virzienam vai plānotajā ITI iesaistītajiem 
prioritārajiem virzieniem.

Or. en

Grozījums Nr. 1502
Peter Simon

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 
finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 
prioritārā virziena.

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI, pamatojoties uz 
pilsētu, funkcionālo pilsētu apgabalu vai 
citu funkcionālo teritoriālo apgabalu, kur 
tiks veikts ITI, indikatīvu sarakstu, un 
izklāsta indikatīvu finanšu piešķīrumu 
katram ITI. Visu tematisko mērķu 
ieguldījumu prioritātes saskaņā ar 
9. pantu var apvienot un īstenot vienā ITI 
neatkarīgi no darbības programmu 
prioritārajiem virzieniem.

Or. de

Pamatojums

Lai, izmantojot jauno ITI instrumentu, pēc iespējas ņemtu vērā integrētu un ilgtspējīgu 
pilsētu, reģionālās vai teritoriālās attīstības stratēģiju un lai varētu elastīgi atbildēt uz 
attīstības prasībām vietējā līmenī, attīstāmie pilsētu apgabali būtu jādefinē uz šāda pamata 
un līdzekļi ITI jāpiešķir, neatsaucoties uz darbības programmu prioritārajiem virzieniem.

Grozījums Nr. 1503
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 
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finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 
prioritārā virziena.

finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 
prioritārā virziena. Lai īstenotu ITI, var 
izmantot arī ārpus ITI nepiemērotus 
tematiskos mērķus.

Or. de

Pamatojums

Par pilsētu attīstību atbildīgās iestādes ir ziņojušas, ka ITI ir sarežģīti īstenot trīs 
tematiskajās ERAF jomās, kuras būtu vēlams uzlūkot kā integrētu koncepciju. Efektīvai 
integrētai attīstībai ir vajadzīgi vairāki prioritāri virzieni. Tā kā prioritārajiem tematiskajiem 
mērķiem ir rezervēti līdz 80 % ERAF līdzekļu un apmēram 15 % ir iedalīti citiem mērķiem, ir 
gandrīz neiespējami noteikt vairāk par vienu prioritāru virzienu.

Grozījums Nr. 1504
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 
finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 
prioritārā virziena.

2. Atbilstošajās darbības programmās 
apraksta atlases procedūru attiecībā uz 
plānotajiem ITI un izklāsta indikatīvu 
finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 
prioritārā virziena.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 87. panta 2. punkta c) apakšpunkta iii) punkta grozījumu, lai vietējā līmenī varētu 
sekmīgi īstenot ES kohēzijas politiku laikposmam pēc 2013. gada, ir vajadzīgs pietiekami 
daudz laika, lai izstrādātu attīstības stratēģijas, kas ir ITI pamatā.

Grozījums Nr. 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var iecelt 
vienu vai vairākas starpniekinstitūcijas, 
tostarp pašvaldības, reģionālās attīstības 
iestādes vai nevalstiskās organizācijas, 
ITI pārvaldības un īstenošanas veikšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var iecelt 
vienu vai vairākas starpniekinstitūcijas, 
tostarp pašvaldības, reģionālās attīstības 
iestādes vai nevalstiskās organizācijas, ITI 
pārvaldības un īstenošanas veikšanai.

3. Attiecīgajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu 
piešķīrumu katram ITI no katra prioritārā 
virziena. Dalībvalsts, dalībvalstu grupa, 
kas izveidojusi makroreģionālu fondu, vai 
vadošā iestāde var iecelt vienu vai vairākas 
starpniekinstitūcijas, tostarp pašvaldības, 
reģionālās attīstības iestādes vai 
nevalstiskās organizācijas, ITI pārvaldības 
un īstenošanas veikšanai.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var iecelt 
vienu vai vairākas starpniekinstitūcijas, 
tostarp pašvaldības, reģionālās attīstības 
iestādes vai nevalstiskās organizācijas, ITI 
pārvaldības un īstenošanas veikšanai.

3. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var iecelt 
vienu vai vairākas starpniekinstitūcijas, 
tostarp pašvaldības, reģionālās attīstības 
iestādes, nevalstiskās organizācijas vai 
30. pantā minētās vietējās rīcības grupas, 
ITI pārvaldības un īstenošanas veikšanai.
Ir jānodrošina ITI saskaņotība reģionālā 
līmenī ar reģionālajām ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts vai atbilstošās vadošās 
iestādes nodrošina, lai darbības 
programmas uzraudzības sistēma 
paredzētu ITI veicinošo prioritārā 
virziena darbību un rezultātu 
identifikāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts vai atbilstošās vadošās 
iestādes nodrošina, lai darbības 

4. Dalībvalsts, dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
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programmas uzraudzības sistēma paredzētu 
ITI veicinošo prioritārā virziena darbību un 
rezultātu identifikāciju.

fondu, vai atbilstošās vadošās iestādes 
nodrošina, lai darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas uzraudzības sistēma 
paredzētu ITI veicinošo prioritārā virziena 
darbību un rezultātu identifikāciju.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovācijas daļu un par patiesu 
makroreģionālu sadarbību, kam pamatā ir dialogs un dalībvalstu vienošanās par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi vai valstu pievienošanās nolīgumam par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts vai atbilstošās vadošās 
iestādes nodrošina, lai darbības 
programmas uzraudzības sistēma paredzētu 
ITI veicinošo prioritārā virziena darbību 
un rezultātu identifikāciju.

4. Dalībvalsts vai atbilstošās vadošās 
iestādes nodrošina, lai darbības 
programmas uzraudzības sistēma paredzētu 
ITI darbību un rezultātu identifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1511
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 99. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts vai atbilstošās vadošās 
iestādes nodrošina, lai darbības 
programmas uzraudzības sistēma paredzētu 

4. Dalībvalsts vai atbilstošās vadošās 
iestādes nodrošina, lai darbības 
programmas uzraudzības sistēma paredzētu 
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ITI veicinošo prioritārā virziena darbību un 
rezultātu identifikāciju.

ITI veicinošo prioritārā virziena darbību un 
rezultātu identifikāciju. Ja ITI saņem 
atbalstu no vairāk nekā vienas 
programmas vai prioritārajiem 
virzieniem, darbības un rezultātus var 
noteikt ITI līmenī, nevis attiecībā uz 
konkrētu prioritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
darbības programmas izpildi;

a) visus jautājumus, kas ietekmē darbības 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas izpildi;

Or. sk

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) lielo projektu īstenošanu; d) lielo projektu un makroreģionālo 
projektu īstenošanu;

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.
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Grozījums Nr. 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pasākumus, kas veikti, lai veicinātu
sieviešu un vīriešu līdztiesību, iespēju 
vienlīdzību un nediskrimināciju, tostarp 
pieejamības nodrošināšanu personām ar 
invaliditāti;

f) pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu
sieviešu un vīriešu līdztiesību, iespēju 
vienlīdzību un nediskrimināciju, tostarp 
pieejamību personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 1515
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pasākumus, kas veikti, lai veicinātu
sieviešu un vīriešu līdztiesību, iespēju 
vienlīdzību un nediskrimināciju, tostarp 
pieejamības nodrošināšanu personām ar 
invaliditāti;

f) pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu, 
ka tiek ņemta vērā sieviešu un vīriešu 
līdztiesība, iespēju vienlīdzība un 
nediskriminācija, tostarp pieejamība
personām ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 1516
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pasākumus, kuru mērķis ir izskaust 



AM\903906LV.doc 43/156 PE491.057v01-00

LV

nabadzību un veicināt nelabvēlīgo 
iedzīvotāju grupu sociālo iekļaušanu;

Or. it

Grozījums Nr. 1517
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ilgtspējīgas attīstības veicināšanas
pasākumus;

g) pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu, 
ka tiek ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības 
aspekts;

Or. en

Grozījums Nr. 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darbības programmā veiktos pasākumus 
saistībā ar ex ante nosacījumu izpildi;

h) darbības programmā vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmā veiktos pasākumus saistībā ar 
ex ante nosacījumu izpildi;

Or. sk

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) finanšu instrumentus. i) finanšu instrumentu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumus;

b) gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumus un progresa ziņojumus, ko 
sniedz 2017. un 2019. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbības programmas novērtēšanas 
plānu un jebkurus plāna grozījumus;

c) darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas novērtēšanas plānu un 
jebkurus šī plāna grozījumus;

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.
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Grozījums Nr. 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) darbības programmas saziņas stratēģiju 
un jebkurus stratēģijas grozījumus;

d) darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas saziņas stratēģiju un jebkurus 
šīs stratēģijas grozījumus;

Or. sk

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 100. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkuru vadošās iestādes priekšlikumu
par jebkuriem darbības programmas 
grozījumiem.

e) visus vadošās iestādes priekšlikumus par 
jebkuriem darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas grozījumiem.

Or. sk

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2016. gada 30. aprīlim un līdz katra 
nākamā gada 30. aprīlim līdz pat 
2022. gadam ieskaitot dalībvalsts iesniedz 
Komisijai gada ziņojumu saskaņā ar 
44. panta 1. punktu. Ziņojums, ko iesniedz 
2016. gadā, attiecas uz 2014. un 
2015. finanšu gadu, kā arī uz laikposmu no 
izdevumu atbilstības sākuma datuma līdz 
2013. gada 31. decembrim.

1. Līdz 2016. gada 30. jūnijam un līdz 
katra nākamā gada 30. jūnijam līdz pat 
2022. gadam ieskaitot dalībvalsts iesniedz 
Komisijai gada īstenošanas ziņojumu 
saskaņā ar 44. panta 1. punktu. Ziņojums, 
ko iesniedz 2016. gadā, attiecas uz 2014. 
un 2015. finanšu gadu, kā arī uz laikposmu 
no dienas, kad izdevumus sāk uzskatīt par 
attaisnotiem, līdz 2013. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 1525
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp 
pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrību 
orientētu vietējo attīstību saskaņā ar
darbības programmu;

a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp to 
teritoriju attīstību, kuras pastāvīgi vai 
būtiski skar demogrāfiskas un ar dabu 
saistītas grūtības, pilsētu ilgtspējīgu 
attīstību un uz sabiedrību orientētu vietējo 
attīstību saskaņā ar darbības programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 1526
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp 

a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp 
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pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrību 
orientētu vietējo attīstību saskaņā ar 
darbības programmu;

pilsētu ilgtspējīgu attīstību, to teritoriju 
attīstību, kuras pastāvīgi vai būtiski skar 
demogrāfiskas un ar dabu saistītas 
grūtības, un uz sabiedrību orientētu vietējo 
attīstību saskaņā ar darbības programmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 1527
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp 
pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrību 
orientētu vietējo attīstību saskaņā ar 
darbības programmu;

a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp to 
teritoriju attīstību, kuras pastāvīgi vai 
būtiski skar demogrāfiskas un ar dabu 
saistītas grūtības, pilsētu ilgtspējīgu 
attīstību un uz sabiedrību orientētu vietējo 
attīstību saskaņā ar darbības programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 1528
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) progresu tādu darbību īstenošanā, kuru 
mērķis ir stiprināt dalībvalstu iestāžu un 
atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un 
izmantot fondus;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) progresu, kas panākts jebkuru 
starpreģionu un starptautisko darbību 
īstenošanā;

c) attiecīgā gadījumā progresu, kas 
panākts makroreģionālo stratēģiju un 
jūras baseinu stratēģiju un jebkuru citu
starpreģionu un starptautisko darbību 
īstenošanā;

Or. en

Pamatojums

Fondi cieši jāsaskaņo ar makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, lai nodrošinātu, 
ka minētajām stratēģijām no šiem fondiem tiek piešķirts pietiekams finansējums.

Grozījums Nr. 1530
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) progresu, kas panākts jebkuru 
starpreģionu un starptautisko darbību 
īstenošanā;

c) attiecīgā gadījumā progresu, kas 
panākts jebkuru starpreģionu un 
starptautisko darbību īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1531
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) īpašās darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu 

e) īpašās darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu 
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diskrimināciju, tostarp pieejamības 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti, un 
kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu 
dzimumu līdztiesības principa integrēšanu 
darbības programmā un darbībās;

diskrimināciju, tostarp pieejamības 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti, un 
kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu 
dzimumu līdztiesības principa integrēšanu 
darbības programmā un darbībās, kā arī 
īpašos pasākumus, kas pieņemti, lai 
izskaustu nabadzību un veicinātu 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu sociālo 
iekļaušanu;

Or. it

Grozījums Nr. 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) īpašās darbības, kas veiktas, lai 
nodrošinātu jauniešiem vienlīdzīgas 
iespējas gūt panākumus, uzlabotu 
kultūrizglītības pieejamību visiem 
jauniešiem un veicinātu vienlīdzīgas 
iespējas jauniešiem sporta, atpūtas un 
ceļošanas pieejamības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar 8. pantu;

f) darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar 8. pantu, 
darbības, kas veiktas, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām un novērstu tās, un 
darbības, kas veiktas, lai veicinātu cieņu 
pret vidi, bioloģisko daudzveidību un 
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ekosistēmām un to saglabāšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) progresu darbību īstenošanā sociālās 
inovācijas jomā, ja piemērojams;

h) attiecīgā gadījumā progresu, kas 
panākts darbību īstenošanā sociālās 
inovācijas un sociālās ekonomikas jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 1535
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) progresu pasākumu īstenošanā, lai 
ņemtu vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

i) progresu, kas panākts tādu pasākumu 
īstenošanā, kuru mērķis ir risināt
reģionālās demogrāfiskās problēmas un 
ņemt vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
pastāvīgas vai nopietnas demogrāfiskas 
un ar dabu saistītas grūtības un 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norāda arī izmantotos finanšu 
resursus;

Or. en
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Grozījums Nr. 1536
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) progresu pasākumu īstenošanā, lai ņemtu
vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

i) progresu, kas panākts tādu pasākumu 
īstenošanā, kuru mērķis ir ņemt vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības,
kurus skar pastāvīgas vai nopietnas 
demogrāfiskas un ar dabu saistītas 
grūtības un kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norāda arī izmantotos finanšu 
resursus;

Or. fr

Grozījums Nr. 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) progresu pasākumu īstenošanā, lai ņemtu
vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

i) progresu, kas panākts tādu pasākumu 
īstenošanā, kuru mērķis ir ņemt vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai sociālās 
atstumtības risks, īpaši ņemot vērā 
atstumtās kopienas, norāda arī izmantotos 
finanšu resursus;

Or. en
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Grozījums Nr. 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) progresu pasākumu īstenošanā, lai ņemtu
vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

i) progresu, kas panākts tādu pasākumu 
īstenošanā, kuru mērķis ir ņemt vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas
un personas ar invaliditāti, attiecīgā 
gadījumā norāda arī izmantotos finanšu 
resursus;

Or. xm

Pamatojums

Iekļaujot personas ar invaliditāti, tiek uzlaboti šī punkta noteikumi, vienlaikus neradot 
pretrunas ar citiem šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr. 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) progresu pasākumu īstenošanā, lai ņemtu
vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

i) progresu, kas panākts tādu pasākumu 
īstenošanā, kuru mērķis ir ņemt vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas
un personas ar invaliditāti, attiecīgā 
gadījumā norāda arī izmantotos finanšu 
resursus;

Or. en
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Grozījums Nr. 1540
Mojca Kleva

Regulas priekšlikums
III daļa –101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) progresu pasākumu īstenošanā, lai ņemtu
vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

i) progresu, kas panākts tādu pasākumu 
īstenošanā, kuru mērķis ir ņemt vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā sievietes, atstumtās 
kopienas un personas ar invaliditāti, 
attiecīgā gadījumā norāda arī izmantotos 
finanšu resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 1541
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) partneru iesaistīšanu darbības 
programmas īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1542
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 101. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta 
prioritāšu un principu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 101.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.a pants
Īstenošanas ziņojumi attiecībā uz mērķi 

“Makroreģionālā sadarbība”
1) Līdz 2016. gada 30. aprīlim un līdz 
katra nākamā gada 30. aprīlim līdz pat 
2022. gadam ieskaitot to dalībvalstu 
grupa, kuras ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, iesniedz 
Komisijai gada ziņojumu saskaņā ar 
44. panta 1. punktu. Ziņojums, ko 
iesniedz 2016. gadā, attiecas uz 2014. un 
2015. finanšu gadu, kā arī uz laikposmu 
no dienas, kad izdevumus sāk uzskatīt par 
attaisnotiem, līdz 2013. gada 
31. decembrim.
2) Gada īstenošanas ziņojumos sniedz 
šādu informāciju:
a) makroreģionālās attīstības programmas 
īstenošana saskaņā ar 44. panta 
2. punktu;
b) progress, kas panākts makroreģionālu 
projektu un kopīgu rīcības plānu izstrādē 
un īstenošanā.
3) Gada īstenošanas ziņojumos, ko 
iesniedz 2017. un 2019. gadā, ietver un 
novērtē informāciju, kas paredzēta 
attiecīgi 44. panta 3. un 4. punktā, 
informāciju, kas noteikta 2. punktā, kā 
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arī:
c) progresu, kas panākts integrētās pieejas 
īstenošanā makroreģionālās attīstības 
jomā saskaņā ar makroreģionālās 
attīstības fonda programmu;
d) progresu, kas panākts tādu darbību 
īstenošanā, kuru mērķis ir stiprināt 
dalībvalstu iestāžu un atbalsta saņēmēju 
spēju pārvaldīt un izmantot šos fondus;
e) progresu, kas panākts jebkuru 
starpreģionu un starptautisko darbību 
īstenošanā;
f) progresu, kas panākts izvērtēšanas 
plāna un to turpmāko pasākumu 
īstenošanā, kas noteikti pēc izvērtējumu 
secinājumu pieņemšanas;
g) īpašās darbības, kas veiktas, lai 
veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
novērstu diskrimināciju, tostarp 
pieejamības nodrošināšanu personām ar 
invaliditāti, un kārtību, kas īstenota, lai 
nodrošinātu dzimumu līdztiesības 
principa integrēšanu makroreģionālās 
attīstības fonda programmā un darbībās;
h) darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar 8. pantu;
i) to fondu informatīvo un publicitātes 
pasākumu rezultātus, kuri veikti saskaņā 
ar saziņas stratēģiju;
j) attiecīgā gadījumā progresu, kas 
panākts darbību īstenošanā sociālās 
inovācijas jomā;
k) progresu, kas panākts tādu pasākumu 
īstenošanā, kuru mērķis ir ņemt vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai 
atstumtības risks, īpaši ņemot vērā 
atstumtās kopienas, attiecīgā gadījumā 
norāda arī izmantotos finanšu resursus;
l) partneru iesaistīšanu makroreģionālās 
attīstības fonda programmas īstenošanā, 
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uzraudzībā un izvērtēšanā.
4) Gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumus sagatavo pēc paraugiem, ko 
Komisija pieņem, izmantojot īstenošanas 
aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu un 
efektīvu makroreģionālo sadarbību, kuras pamatā ir dialogs un vienošanās starp 
dalībvalstīm, kas nolemj izveidot makroreģionālās attīstības fondu, vai valstīm, kas 
pievienojas nolīgumam par makroreģionālās attīstības fonda izveidi.

Grozījums Nr. 1544
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

102. pants svītrots
Finanšu datu nosūtīšana

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim, 
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde 
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:
(a) kopējās un valsts attiecināmās 
izmaksas par darbībām un atbalstam 
atlasīto darbību skaits;
(b) kopējās un valsts attiecināmās 
izmaksas par līgumiem vai citām 
juridiskām saistībām, ko uzņēmušies 
atbalsta saņēmēji atbalstam atlasīto 
darbību īstenošanā;
(c) kopējie attiecināmie izdevumi, ko 
atbalsta saņēmēji deklarējuši vadošajai 
iestādei.
2. Turklāt sūtījumā, ko veic 31. janvārī, 
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minētos datus iekļauj, tos iedalot pa 
intervences kategorijām. Šādu sūtījumu 
uzskata par tādu, kas atbilst 44. panta 
2. punktā minētajai finanšu datu 
iesniegšanas prasībai.
3. Datu sūtījumiem, kas jāveic līdz 
31. janvārim un 31. jūlijam, pievieno 
prognozi attiecībā uz summu, par kādu 
dalībvalstis ir iecerējušas iesniegt 
maksājumu pieteikumus par kārtējo 
finanšu gadu un nākamo finanšu gadu.
4. Robeždatums attiecībā uz datiem, kas 
iesniegti saskaņā ar šo pantu, ir tā 
mēneša pēdējā diena, kas ir pirms 
iesniegšanas mēneša.

Or. de

Pamatojums

Ziņošanas pienākumi salīdzinājumā ar pašreizējo periodu tiktu būtiski ierobežoti gan 
darbības jomas, gan biežuma ziņā. Šādi noteikumi nosaka vajadzību pēc būtiska spēju 
potenciāla un kavē īstenošanu.

Grozījums Nr. 1545
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim, 
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde 
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

svītrots

(a) kopējās un valsts attiecināmās 
izmaksas par darbībām un atbalstam 
atlasīto darbību skaits;
(b) kopējās un valsts attiecināmās 
izmaksas par līgumiem vai citām 
juridiskām saistībām, ko uzņēmušies 
atbalsta saņēmēji atbalstam atlasīto 
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darbību īstenošanā;
(c) kopējie attiecināmie izdevumi, ko 
atbalsta saņēmēji deklarējuši vadošajai 
iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim,
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde 
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

1. Līdz 31. janvārim un 31. jūlijam vadošā 
iestāde uzraudzības nolūkos elektroniski 
nosūta Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

Or. en

Grozījums Nr. 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim, 
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde 
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim, 
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde 
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmu un pa prioritārajiem
virzieniem:

Or. sk
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1548
Peter Simon

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim, 
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde 
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

1. Līdz 30. aprīlim un 31. oktobrim vadošā 
iestāde uzraudzības nolūkos elektroniski 
nosūta Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi mērķim vienkāršot administratīvās procedūras un koncentrēties uz projektu 
īstenošanu attiecībā uz finanšu datu nosūtīšanu lielākā mērā būtu jāņem vērā 
proporcionalitātes princips.

Grozījums Nr. 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim,
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde 
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

1. Līdz 31. janvārim un 31. jūlijam vadošā 
iestāde uzraudzības nolūkos elektroniski 
nosūta Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

Or. fr
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Grozījums Nr. 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopējās un valsts attiecināmās 
izmaksas par līgumiem vai citām 
juridiskām saistībām, ko uzņēmušies 
atbalsta saņēmēji atbalstam atlasīto 
darbību īstenošanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1551
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Turklāt sūtījumā, ko veic 31. janvārī, 
minētos datus iekļauj, tos iedalot pa 
intervences kategorijām. Šādu sūtījumu 
uzskata par tādu, kas atbilst 44. panta 
2. punktā minētajai finanšu datu 
iesniegšanas prasībai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1552
Peter Simon

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Turklāt sūtījumā, ko veic 31. janvārī, 
minētos datus iekļauj, tos iedalot pa 
intervences kategorijām. Šādu sūtījumu 

2. Turklāt sūtījumā, ko veic 30. aprīlī, 
minētos datus iekļauj, tos iedalot pa 
intervences kategorijām. Šādu sūtījumu 
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uzskata par tādu, kas atbilst 44. panta 
2. punktā minētajai finanšu datu 
iesniegšanas prasībai.

uzskata par tādu, kas atbilst 44. panta 
2. punktā minētajai finanšu datu 
iesniegšanas prasībai.

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi mērķim vienkāršot administratīvās procedūras un koncentrēties uz projektu 
īstenošanu attiecībā uz finanšu datu nosūtīšanu lielākā mērā būtu jāņem vērā 
proporcionalitātes princips.

Grozījums Nr. 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu sūtījumiem, kas jāveic līdz 
31. janvārim un 31. jūlijam, pievieno 
prognozi attiecībā uz summu, par kādu 
dalībvalstis ir iecerējušas iesniegt 
maksājumu pieteikumus par kārtējo 
finanšu gadu un nākamo finanšu gadu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1554
Peter Simon

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu sūtījumiem, kas jāveic līdz 
31. janvārim un 31. jūlijam, pievieno 
prognozi attiecībā uz summu, par kādu 
dalībvalstis ir iecerējušas iesniegt 
maksājumu pieteikumus par kārtējo 
finanšu gadu un nākamo finanšu gadu.

3. Datu sūtījumiem, kas jāveic līdz 
30. aprīlim, pievieno prognozi attiecībā uz 
summu, par kādu dalībvalstis ir iecerējušas 
iesniegt maksājumu pieteikumus par 
kārtējo finanšu gadu un nākamo finanšu 
gadu.
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Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi mērķim vienkāršot administratīvās procedūras un koncentrēties uz projektu 
īstenošanu attiecībā uz finanšu datu nosūtīšanu lielākā mērā būtu jāņem vērā 
proporcionalitātes princips.

Grozījums Nr. 1555
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Robeždatums attiecībā uz datiem, kas 
iesniegti saskaņā ar šo pantu, ir tā 
mēneša pēdējā diena, kas ir pirms 
iesniegšanas mēneša.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 102. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Datu sūtījumiem, kas jāveic līdz 
31. janvārim un 31. jūlijam, pievieno 
prognozi attiecībā uz summu, par kādu 
dalībvalstis ir iecerējušas iesniegt 
maksājumu pieteikumus par kārtējo 
finanšu gadu un nākamo finanšu gadu.

3. Datu sūtījumiem, kas jāveic līdz 
31. janvārim un 31. jūlijam, pievieno 
prognozi attiecībā uz summu, par kādu 
dalībvalstis vai tādu dalībvalstu grupa, 
kuras ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, ir iecerējušas iesniegt 
maksājumu pieteikumus par kārtējo 
finanšu gadu un nākamo finanšu gadu.

Or. sk

Pamatojums

Ņemti vērā grozījumi, kas attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara inovācijas aspektu.
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Grozījums Nr. 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
III daļa – 103. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma 175. pantā minētajā Komisijas 
ziņojumā iekļauj:

1. Līguma 175. pantā minētajā Komisijas 
ziņojumā jo īpaši iekļauj:

Or. en

Grozījums Nr. 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
III daļa – 103. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā ziņojumā iekļauj arī 
jebkādus priekšlikumus par pasākumiem 
un politikām, kas būtu jāpieņem, lai 
stiprinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, kā arī īstenotu 
Savienības prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 104. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde katrai darbības 
programmai izstrādā izvērtēšanas plānu.
Izvērtēšanas plānu iesniedz pirmajā 
uzraudzības komitejas sanāksmē. Ja vienas 

1. Vadošā iestāde katrai darbības 
programmai vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmai izstrādā 
izvērtēšanas plānu. Izvērtēšanas plānu 
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uzraudzības komitejas pārziņā ir vairākas 
darbības programmas, izvērtēšanas plāns 
var attiekties uz visām attiecīgajām 
darbības programmām.

iesniedz pirmajā uzraudzības komitejas 
sanāksmē. Ja vienas uzraudzības komitejas 
pārziņā ir vairākas darbības programmas, 
izvērtēšanas plāns var attiekties uz visām 
attiecīgajām darbības programmām.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1560
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 104. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde katrai darbības 
programmai izstrādā izvērtēšanas plānu. 
Izvērtēšanas plānu iesniedz pirmajā 
uzraudzības komitejas sanāksmē. Ja 
vienas uzraudzības komitejas pārziņā ir 
vairākas darbības programmas, 
izvērtēšanas plāns var attiekties uz visām 
attiecīgajām darbības programmām.

1. Vadošā iestāde katrai darbības 
programmai izstrādā izvērtēšanas plānu. 
Izvērtēšanas plānu iesniedz kopā ar pirmo 
īstenošanas ziņojumu. Ja vienas 
uzraudzības komitejas pārziņā ir vairākas 
darbības programmas, izvērtēšanas plāns 
var attiekties uz visām attiecīgajām 
darbības programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 1561
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 104. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim vadošās 
iestādes par katru programmu Komisijai 
iesniedz ziņojumu, kurā apkopoti 
plānošanas periodā veiktās izvērtēšanas 
secinājumi, tostarp programmas galveno 

svītrots
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gala mērķu un rezultātu novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 104. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim vadošās 
iestādes par katru programmu Komisijai 
iesniedz ziņojumu, kurā apkopoti 
plānošanas periodā veiktās izvērtēšanas 
secinājumi, tostarp programmas galveno 
gala mērķu un rezultātu novērtējums.

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim vadošās 
iestādes par katru programmu vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu Komisijai iesniedz ziņojumu, 
kurā apkopoti plānošanas periodā veiktās 
izvērtēšanas secinājumi, tostarp 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas galveno gala 
mērķu un rezultātu novērtējums.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 104. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
un vadošajām iestādēm veic ex post 
izvērtēšanas.

3. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
vai dalībvalstu grupu, kuras ir 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, un vadošajām iestādēm veic ex post 
izvērtēšanas.

Or. sk
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Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un vadošās iestādes ir 
atbildīgas par:

1. Dalībvalstis vai dalībvalstu grupu, 
kuras ir izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, un vadošās iestādes ir 
atbildīgas par:

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādas vienotas tīmekļa vietnes vai
vienota tīmekļa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
visām konkrētajā dalībvalstī īstenotajām 
darbības programmām un nodrošina 
piekļuvi tām;

a) tādas vienotas tīmekļa vietnes vai 
vienota tīmekļa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
visām konkrētajā dalībvalstī īstenotajām 
darbības programmām vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmām attiecīgajos makroreģionos
un nodrošina piekļuvi tām;

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.
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Grozījums Nr. 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādas vienotas tīmekļa vietnes vai 
vienota tīmekļa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
visām konkrētajā dalībvalstī īstenotajām 
darbības programmām un nodrošina 
piekļuvi tām;

a) tādas vienotas tīmekļa vietnes vai 
vienota tīmekļa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
visām konkrētajā dalībvalstī īstenotajām 
darbības programmām un nodrošina 
piekļuvi tām, tostarp plānošanas 
dokumentiem, no sabiedrības un 
partneriem saņemtajiem novērojumiem 
un tam, kā tie ir ņemti vērā (tostarp 
pamatojumiem atteikuma gadījumā);

Or. en

Grozījums Nr. 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to, lai potenciālie atbalsta saņēmēji tiktu 
informēti par darbības programmu 
nodrošinātajām finansējuma iespējām;

b) to, lai potenciālie atbalsta saņēmēji tiktu 
informēti par darbības programmu vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu nodrošinātajām finansējuma 
iespējām;

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1568
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Savienības pilsoņu informēšanu par 
kohēzijas politikas un fondu nozīmi un 
sasniegumiem, organizējot informēšanas 
un saziņas pasākumus par partnerības 
līgumu, darbības programmu un darbību 
rezultātiem un ietekmi.

c) Savienības pilsoņu informēšanu par 
kohēzijas politikas un fondu nozīmi un 
sasniegumiem, organizējot informēšanas 
un saziņas pasākumus par partnerības 
līgumu, darbības programmu vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu un darbību rezultātiem un 
ietekmi.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sabiedrības informēšanu par 
plānošanas termiņiem un visu saistīto 
sabiedriskās apspriešanas procesu 
paredzamajiem termiņiem visos 
partnerības līguma un programmu 
sagatavošanas posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sabiedrības informēšanu par 
plānošanas termiņiem un visu saistīto 
sabiedriskās apspriešanas procesu 
paredzamajiem termiņiem un veidu no 
partnerības līgumu izstrādes uzsākšanas 
brīža un minētā termiņa atjaunināšanu 
vismaz ik pēc trīs mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ES iestādes un padomdevējas 
struktūras rīko informētības uzlabošanas 
pasākumus, lai izskaidrotu kohēzijas 
politikas darbības principus.

Or. en

Grozījums Nr. 1572
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sabiedrības informēšana par 
plānošanas termiņiem un visu saistīto 
sabiedriskās apspriešanas procesu 
paredzamajiem termiņiem un veidu no 
valsts reformas stratēģiju, kas ir 
partnerības līgumu pamatā, izstrādes 
uzsākšanas brīža un minētā termiņa 
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atjaunināšanu vismaz ik pēc diviem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1573
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Informētības uzlabošanas pasākumus 
var rīkot arī ES iestādes un padomdevējas 
struktūras, lai atspoguļotu kohēzijas 
politikas darbības veidu, kā arī tās 
pievienoto vērtību attiecībā uz ES.

Or. it

Grozījums Nr. 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu fondu atbalsta 
pārredzamību, dalībvalstis uztur darbību 
sarakstu, kurš iedalīts pa darbības 
programmām un fondiem CSV vai XML 
formātā un kurš ir pieejams vienotajā 
tīmekļa vietnē vai tīmekļa portālā, iekļaujot 
visu attiecīgajā dalībvalstī īstenoto 
darbības programmu sarakstu un 
kopsavilkumu.

Lai nodrošinātu fondu atbalsta 
pārredzamību, dalībvalstis vai dalībvalstu 
grupa, kuras ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, uztur 
darbību sarakstu, kurš iedalīts pa darbības 
programmām vai makroreģionālās 
attīstības fondu programmām un fondiem 
CSV vai XML formātā un kurš ir pieejams 
vienotajā tīmekļa vietnē vai tīmekļa 
portālā, iekļaujot visu attiecīgajā dalībvalstī 
īstenoto darbības programmu vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu sarakstu un kopsavilkumu.

Or. sk
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Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1575
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 2. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Dalībvalstis tajā pašā tīmekļa vietnē 
publicē plānošanas dokumentus 
sabiedriskai apspriešanai, kā arī no 
sabiedrības, tostarp partneriem, saņemtos 
novērojumus un komentārus, kā arī 
atgriezenisko saiti par novērojumiem un 
komentāriem, tostarp pamatojumu 
atteikuma gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
III daļa – 105. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbību sarakstu atjaunina vismaz ik pēc 
trim mēnešiem.

Darbību sarakstu atjaunina vismaz ik pēc 
sešiem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 106. pants – 1. punkts – 1. daļa



PE491.057v01-00 72/156 AM\903906LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadošā iestāde izstrādā saziņas stratēģiju 
katrai darbības programmai. Var izstrādāt 
kopēju saziņas stratēģiju vairākām darbības 
programmām.

Vadošā iestāde izstrādā saziņas stratēģiju 
katrai darbības programmai vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmai. Var izstrādāt kopēju saziņas 
stratēģiju vairākām darbības programmām.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1578
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 106. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saziņas stratēģijā iekļauj V pielikumā 
noteiktos elementus un gada 
atjauninājumus, sniedzot sīku informāciju 
par plānotajiem veicamajiem informācijas 
un publicitātes pasākumiem.

Saziņas stratēģijā iekļauj V pielikumā 
noteiktos elementus, sniedzot sīku 
informāciju par plānotajiem veicamajiem 
informācijas un publicitātes pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 106. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saziņas stratēģiju apspriež un apstiprina 
pirmā uzraudzības komiteja pēc darbības 
programmas pieņemšanas.

Saziņas stratēģiju apspriež un apstiprina 
pirmā uzraudzības komiteja pēc darbības 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fondu programmas pieņemšanas.
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Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1580
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 106. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkuru saziņas stratēģijas pārskatīšanu 
apspriež un apstiprina uzraudzības 
komiteja.

Jebkuru saziņas stratēģijas pārskatīšanu 
apspriež uzraudzības komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vadošā iestāde vismaz reizi gadā 
attiecībā uz katru darbības programmu 
informē uzraudzības komiteju par saziņas 
stratēģijas īstenošanu un tās rezultātu 
novērtējumu.

3. Vadošā iestāde vismaz reizi gadā 
attiecībā uz katru darbības programmu vai 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu informē uzraudzības komiteju 
par saziņas stratēģijas īstenošanu un tās 
rezultātu novērtējumu.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1582
Richard Seeber
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Regulas priekšlikums
III daļa – 106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vadošā iestāde vismaz reizi gadā 
attiecībā uz katru darbības programmu 
informē uzraudzības komiteju par saziņas 
stratēģijas īstenošanu un tās rezultātu 
novērtējumu.

3. Vadošā iestāde vismaz reizi gadā 
attiecībā uz katru darbības programmu 
informē uzraudzības komiteju par saziņas 
stratēģijas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1583
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

107. pants svītrots
Informācijas un saziņas koordinatori un 

to tīkli
1. Katra dalībvalsts ieceļ informācijas un 
saziņas koordinatoru, kurš koordinē 
informācijas un saziņas pasākumus 
saistībā ar vienu vai vairākiem fondiem 
un attiecīgi informē Komisiju.
2. Informācijas un saziņas koordinators 
koordinē un vada valsts fondu ziņotāju 
tīklu, tostarp Eiropas attiecīgās 
teritoriālās sadarbības programmas, 
V pielikumā minētās tīmekļa vietnes vai 
tīmekļa portāla izveidi un uzturēšanu un 
pienākumu sniegt pārskatu par valsts 
līmenī veiktiem saziņas pasākumiem.
3. Katra vadošā iestāde ieceļ vienu 
personu, kura atbild par informāciju un 
saziņu darbības programmas līmenī, un 
informē Komisiju par ieceltajām 
personām.
4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
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īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus un 
vadošās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 1584
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 107. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ieceļ informācijas un 
saziņas koordinatoru, kurš koordinē 
informācijas un saziņas pasākumus saistībā 
ar vienu vai vairākiem fondiem un attiecīgi 
informē Komisiju.

1. Katra dalībvalsts ieceļ informācijas un 
saziņas koordinatoru, kurš kopā ar 
partneriem attiecīgajā līmenī koordinē 
informācijas un saziņas pasākumus saistībā 
ar vienu vai vairākiem fondiem un attiecīgi 
informē Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 107. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ieceļ informācijas un 
saziņas koordinatoru, kurš koordinē 
informācijas un saziņas pasākumus saistībā 
ar vienu vai vairākiem fondiem un attiecīgi 
informē Komisiju.

1. Katra dalībvalsts vai katra dalībvalstu 
grupa, kas ir izveidojusi makroreģionālās 
attīstības fondu, ieceļ informācijas un 
saziņas koordinatoru, kurš koordinē 
informācijas un saziņas pasākumus saistībā 
ar vienu vai vairākiem fondiem un attiecīgi 
informē Komisiju.

Or. sk
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Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 107. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijas un saziņas koordinators 
koordinē un vada valsts fondu ziņotāju 
tīklu, tostarp Eiropas attiecīgās teritoriālās 
sadarbības programmas, V pielikumā 
minētās tīmekļa vietnes vai tīmekļa portāla 
izveidi un uzturēšanu un pienākumu sniegt 
pārskatu par valsts līmenī veiktiem saziņas 
pasākumiem.

2. Informācijas un saziņas koordinators 
koordinē un vada valsts fondu ziņotāju 
tīklu, tostarp Eiropas attiecīgās teritoriālās 
sadarbības programmas, V pielikumā 
minētās tīmekļa vietnes vai tīmekļa portāla 
izveidi un uzturēšanu un pienākumu sniegt 
pārskatu par valsts līmenī veiktiem saziņas 
pasākumiem. Informācijas un saziņas 
koordinators koordinē un vada 
makroreģionālo fondu ziņotāju tīklu, 
V pielikumā minētās tīmekļa vietnes vai 
tīmekļa portāla izveidi un uzturēšanu un 
pienākumu sniegt pārskatu par 
makroreģionālā līmenī veiktiem saziņas 
pasākumiem.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 107. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra vadošā iestāde ieceļ vienu 
personu, kura atbild par informāciju un 
saziņu darbības programmas līmenī, un 

3. Katra vadošā iestāde ieceļ vienu 
personu, kura atbild par informāciju un 
saziņu darbības programmas vai 
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informē Komisiju par ieceltajām personām. makroreģionālās attīstības fonda 
programmas līmenī, un informē Komisiju 
par ieceltajām personām.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Regulas priekšlikums
III daļa – 107. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus un 
vadošās iestādes.

4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus un 
vadošās iestādes.

Ikviena vadības iestāde lietderīgi izmantos 
ES informācijas tīkla “Europe Direct” 
centrus informācijas un saziņas 
pasākumu īstenošanā vietējā un 
reģionālajā līmenī.

Or. it

Pamatojums

Ir atkārtoti uzsvērta „Europe Direct” centru kā vadošajām iestādēm noderīga instrumenta 
nozīme informācijas un saziņas pasākumu attiecināšanā uz struktūrfondiem.

Grozījums Nr. 1589
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
III daļa – 107. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus un 
vadošās iestādes.

4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus, 
dalībvalstu grupas, kuras ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, un 
vadošās iestādes.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 109. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehnisko palīdzību sniedz darbības 
programmas viena fonda prioritārā 
virziena veidā vai īpašas darbības 
programmas veidā.

2. Tehnisko palīdzību sniedz darbības 
programmas prioritārā virziena daļas vai 
prioritārā virziena veidā vai īpašas 
darbības programmas veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 109.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

109.a pants
Dalībvalstu grupas, kuras ir izveidojušas 

makroreģionālās attīstības fondu, 
tehniskais atbalsts

1. Katrs fonds var finansēt tehniskās 
palīdzības darbības, kas ir atbilstīgas 
saskaņā ar jebkuru no pārējiem fondiem.
Summa, ko no fondiem piešķir tehniskajai 
palīdzībai, nepārsniedz 4 % no kopējās 
summas, kas no fondiem piešķirta 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmām mērķim “Makroreģionu 
sadarbība” katrā reģionu kategorijā.
Dotāciju shēmas nolūkiem, kuras mērķis 
ir atbalstīt konkurētspēju un 
nodarbinātību, tehniskajai palīdzībai 
piešķirto fondu summu palielina vēl par 
6 % no kopējās summas, kas no fondiem 
piešķirta makroreģionālās attīstības fondu 
programmām mērķim “Makroreģionu 
sadarbība” katrā reģionu kategorijā.
2. Tehnisko palīdzību sniedz 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas viena fonda prioritārā 
virziena veidā.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā. Saskaņā ar 2012. gada 
30. janvāra Eiropadomi Savienībai un dalībvalstīm ir jāmodernizē to ekonomika un jāuzlabo 
konkurētspēja, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi. Savienība un dalībvalstis izmanto 
konsekventu un visaptverošu pieeju, kurā ir apvienoti gudri ieguldījumi nodokļu 
konsolidācijas uzturēšanai un strukturāli pasākumi turpmākai izaugsmei un nodarbinātībai.

Grozījums Nr. 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijas lēmumā par darbības 
programmas pieņemšanu nosaka 
līdzfinansējuma likmi un katram 
prioritārajam virzienam piešķirtā fondu 
atbalsta maksimālo summu.

1. Komisijas lēmumā par darbības 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas pieņemšanu 
nosaka līdzfinansējuma likmi un katram 
prioritārajam virzienam piešķirtā fondu 
atbalsta maksimālo summu.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijas lēmumā par darbības 
programmas pieņemšanu nosaka 
līdzfinansējuma likmi un katram 
prioritārajam virzienam piešķirtā fondu
atbalsta maksimālo summu.

1. Komisijas lēmumā par darbības 
programmas pieņemšanu nosaka 
līdzfinansējuma likmi un katram 
prioritārajam virzienam piešķirtā katra
fonda atbalsta maksimālo summu.

Or. en

Grozījums Nr. 1594
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir nepieciešams valsts līdzfinansējums, 
to var sniegt arī privāti ieguldītāji.
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Or. de

Grozījums Nr. 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz programmām mērķim 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” 1. un 
2. punktā minētos Komisijas lēmumus 
īsteno darbības programmas ietvaros, 
nevis attiecībā uz katru prioritāro 
virzienu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1596
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” nav augstāka par:

Principā — citiem vārdiem, izņemot 
pamatotus īpašus gadījumus, par kuriem 
ir panākta vienošanās arī Eiropas 
Komisiju — līdzfinansējuma likme
darbības programmu katra prioritārā 
virziena līmenī atbilstīgi mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
nav augstāka par:

Or. de

Pamatojums

Daudzos gadījumos finansēšanas projekts negūst panākumus, jo atsevišķas vietējās 
pašvaldības nevar atļauties veikt attiecīgo finanšu iemaksu. Šī iemesla dēļ šķiet, ka 
konsultācijās ar Eiropas Komisiju ir nepieciešama lielāka elastība atbilstoši katram 
konkrētam gadījumam.
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Grozījums Nr. 1597
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” nav augstāka par:

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” ir ne augstāka kā:

Or. de

Grozījums Nr. 1598
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 85 % attiecībā uz Kohēzijas fondu; a) 75 % attiecībā uz Kohēzijas fondu;

Or. en

Pamatojums

Maksimālā finansējuma likme Kohēzijas fondam būtu jāierobežo līdz 75 %. Patiesais pašu 
finansējums ir labākā garantija reģionu un dalībvalsts apņēmībai nodrošināt kohēzijas 
politikas kvalitāti un rezultātus un arī drošu finanšu pārvaldību.

Grozījums Nr. 1599
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 85 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kuru vidējais IKP 

b) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kuru vidējais IKP 
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uz vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 85 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs šajā periodā, un attiecībā uz 
tālākajiem reģioniem;

uz vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 85 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs šajā periodā, un attiecībā uz 
tālākajiem reģioniem;

Or. en

Pamatojums

Maksimālā finansējuma likme būtu jāierobežo līdz 75 %. Patiesais pašu finansējums ir labākā 
garantija reģionu un dalībvalsts apņēmībai nodrošināt kohēzijas politikas kvalitāti un 
rezultātus un arī drošu finanšu pārvaldību.

Grozījums Nr. 1600
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 80 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas 
b) punktā, un kuri 2014. gada 1. janvārī ir 
bijuši atbilstīgi Kohēzijas fonda pārejas 
noteikumiem;

c) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas 
b) apakšpunktā, un kuri 2014. gada 
1. janvārī ir bijuši atbilstīgi Kohēzijas 
fonda pārejas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Maksimālā finansējuma likme būtu jāierobežo līdz 75 %. Patiesais pašu finansējums ir labākā 
garantija reģionu un dalībvalsts apņēmībai nodrošināt kohēzijas politikas kvalitāti un 
rezultātus un arī drošu finanšu pārvaldību.

Grozījums Nr. 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) punktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % 
no vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites 
periodā, bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
ir vairāk nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) punktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites periodā, 
bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir vairāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 valstīs;

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) apakšpunktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites periodā, 
bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir vairāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 valstīs, un 
attiecībā uz reģioniem, kas tiek finansēti 
kā pārejas reģioni atbilstīgi konverģences 
mērķim laika periodā no 2007. līdz 
2013. gadam;

Or. de

Grozījums Nr. 1603
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) punktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % 
no vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites 
periodā, bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
ir vairāk nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs;

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) apakšpunktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kas saņem finansējumu laika 
periodā no 2007. līdz 2013. gadam 
atbilstīgi konverģences mērķim, tostarp 
reģioniem, kas šajā periodā saņem 
finansējumu kā pārejas reģioni saskaņā 
ar Regulas Nr. 1083/2006 8. panta 
1. punktu, bet kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no vidējā 
IKP ES–27 valstīs;

Or. de

Pamatojums

To avoid a fragmented approach to the funding issue involving different co-financing rates 
within an operational programme, it is necessary to standardise the co-financing rates. 
Accordingly, the Phasing Out Regions should be treated in the same way as the other regions 
receiving support under the convergence objective. The safety net will be adjusted in line with 
the Amendments in relation to Recital 54 and Article 84. If the wording is retained, different 
regions within a federal state or operational programme would have different co-financing 
rates.

Grozījums Nr. 1604
Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) punktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites periodā, 
bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir vairāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 valstīs;

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) apakšpunktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites periodā, 
bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir vairāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 valstīs, un 
attiecībā uz reģioniem, kas ir tiesīgi 
saņemt finansējumu pārejas atbalsta 
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ietvaros saskaņā ar Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 8. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1605
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) punktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % 
no vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites 
periodā, bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
ir vairāk nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs;

d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) apakšpunktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kas saņem finansējumu laika 
periodā no 2007. līdz 2013. gadam 
atbilstīgi konverģences mērķim un kuru 
IKP uz vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 
75 % no vidējā IKP ES–27 valstīs;

Or. de

Pamatojums

Ir jārod pārejas risinājums, lai izvairītos no nevajadzīgām grūtībām un statistikas datu 
kropļojumiem.

Grozījums Nr. 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) 60 % pārejas reģionos, izņemot 
d) apakšpunktā minētos;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 1607
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatotos gadījumos reģioniem, 
konsultējoties ar Komisiju, ir jāpalielina 
ES līdzfinansējuma likme atsevišķiem 
darbības programmu prioritārajiem 
virzieniem atbilstīgi mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai”.

Or. de

Grozījums Nr. 1608
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena 
līmenī atbilstīgi mērķim “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” nav augstāka par 
75 %.

Darbības programmu līdzfinansējuma 
likme atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 85 %. ERAF 
ieguldījums darbības programmās 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāks par 85 % no 
attiecināmajiem izdevumiem, ja vismaz 
viens to dalībnieks ir no dalībvalsts, kuras 
IKP uz vienu iedzīvotāju 2001.–
2003. gadā bija mazāk nekā 85 % no 
vidējā IKP ES–25 valstīs tajā pašā 
periodā. ERAF ieguldījums visās pārējās 
darbības programmās nav augstāks par 
75 % no ERAF līdzfinansētajiem 
attiecināmajiem izdevumiem. Fondu 
atbalstu katra prioritārā virziena līmenī 
nosaka, nodrošinot atbilstību 
maksimālajai atbalsta summai un katras 
darbības programmas līmenī noteiktās 
katra fonda maksimālajai ieguldījuma 
likmei.
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Or. pt

Grozījums Nr. 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 85 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības
programmu katra prioritārā virziena 
līmenī atbilstīgi mērķim “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” nav augstāka par 
75 %.

Darbības programmu līdzfinansējuma 
likme atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.
Attiecībā uz programmām, kurās piedalās 
mazāk attīstīti reģioni, līdzfinansējuma 
likmi var palielināt par vēl
10 procentpunktiem (līdz 85 %).

Or. en

Grozījums Nr. 1611
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 85 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 85 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1613
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 85 %.

Or. en

Grozījums Nr. 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
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María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %, izņemot 
attiecībā uz mazāk attīstītiem reģioniem 
saskaņā ar 82.2. panta a) apakšpunktu un 
tālākajiem reģioniem saskaņā ar Līguma 
349. pantu, kuriem noteiktā maksimālā 
likme ir 85 %.

Or. fr

Grozījums Nr. 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.
Līdzfinansējuma likme tālākajiem 
reģioniem nav augstāka par 85 %.

Or. es

Grozījums Nr. 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības
programmu katra prioritārā virziena 
līmenī atbilstīgi mērķim “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” nav augstāka par 
75 %.

Darbības programmu līdzfinansējuma 
likme atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Or. fr

Grozījums Nr. 1617
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.
Līdzfinansējuma likme programmām, 
kurās ir iesaistīti tālākie reģioni, nav 
augstāka par 85 %.

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā Līguma 349. pantā skaidri noteiktos tālāko reģionu ekonomiskos un sociālos 
apstākļus, šiem reģioniem būtu jāsaņem, sākot ar 10 % vairāk finansējuma nekā pārējiem ES 
reģioniem.

Grozījums Nr. 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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svītrots
4. Papildu piešķīruma līdzfinansējuma 
likme saskaņā ar 84. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu nav augstāka par 50 %.
Tādu pašu līdzfinansējuma likmi piemēro 
papildu piešķīrumam saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [..]/2012 [ETS regula] 4. panta 
2. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu piešķīruma līdzfinansējuma likme 
saskaņā ar 84. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu nav augstāka par 50 %.

Papildu piešķīruma līdzfinansējuma likme 
saskaņā ar 84. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu ir 50 %.

Or. es

Grozījums Nr. 1620
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu piešķīruma līdzfinansējuma likme 
saskaņā ar 84. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu nav augstāka par 50 %.

Papildu piešķīruma līdzfinansējuma likme 
saskaņā ar 84. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu nav augstāka par 85 %.

Or. pt

Pamatojums

Ir taisnīgi standartizēt īpaša papildu piešķīruma līdzfinansējuma likmi, kuru saņem mazāk 
attīstītie, pārejas un vairāk attīstītie reģioni. Turklāt 110. panta 3. punkta b) apakšpunktā jau 
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ir noteikts, ka mazāk attīstīto reģionu līdzfinansējuma likmei būtu jābūt 85 %, tāpēc ir 
jānodrošina parastu piešķīrumu reģioniem un īpaša papildu piešķīruma viendabība.

Grozījums Nr. 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja viss prioritārais virziens tiek īstenots 
ar finanšu instrumentu vai uz sabiedrību 
orientētas vietējās attīstības starpniecību, 
maksimālo līdzfinansējuma likmi saskaņā 
ar 3. punktu prioritārā virziena līmenī 
palielina par desmit procentpunktiem.

5. Ja viss prioritārais virziens tiek īstenots 
ar finanšu instrumentu vai teritoriālo 
instrumentu, kas atbalsta vietējo attīstību, 
(VIKI, KRP vai uz sabiedrību orientēta 
vietējā attīstība) starpniecību, maksimālo 
līdzfinansējuma likmi saskaņā ar 3. punktu 
prioritārā virziena līmenī palielina par 
desmit procentpunktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja viss prioritārais virziens tiek īstenots
ar finanšu instrumentu vai uz sabiedrību 
orientētas vietējās attīstības starpniecību, 
maksimālo līdzfinansējuma likmi saskaņā 
ar 3. punktu prioritārā virziena līmenī 
palielina par desmit procentpunktiem.

5. Ja 50 % resursu, kas ir paredzēti 
ieguldījumu prioritātei, tiek īstenoti ar 
finanšu instrumentu vai uz sabiedrību 
orientētas vietējās attīstības starpniecību, 
maksimālo līdzfinansējuma likmi saskaņā 
ar 3. punktu prioritārā virziena līmenī 
palielina par desmit procentpunktiem.

Or. es

Pamatojums

Visa prioritārā virziena īstenošana ar finanšu instrumentu starpniecību, lai panāktu, ka 
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līdzfinansējuma likme tiek palielināta par 10 procentpunktiem, var būt ļoti ierobežojoša un 
būtu jāatvieglo, paredzot saudzīgākus procentus ieguldījumu prioritātes līmenī.

Grozījums Nr. 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja viss prioritārais virziens tiek īstenots 
ar finanšu instrumentu vai uz sabiedrību 
orientētas vietējās attīstības starpniecību, 
maksimālo līdzfinansējuma likmi saskaņā 
ar 3. punktu prioritārā virziena līmenī 
palielina par desmit procentpunktiem.

5. Ja viss prioritārais virziens tiek īstenots 
ar uz sabiedrību orientētas vietējās 
attīstības starpniecību, maksimālo 
līdzfinansējuma likmi saskaņā ar 3. punktu 
prioritārā virziena līmenī palielina par 
desmit procentpunktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai atbalstītu darbības, kas tiek īstenotas 
ar Savienības līmenī izveidotu un 
Komisijas tieši vai netieši pārvaldītu 
finanšu instrumentu starpniecību, var 
izveidot atsevišķu prioritāro virzienu ar 
līdzfinansējuma likmi līdz 100 %. Ja šajā 
nolūkā tiek izveidots atsevišķs prioritārais 
virziens, atbalstu konkrētajā prioritārajā 
virzienā nedrīkst īstenot ar citiem 
līdzekļiem.

7. Lai atbalstītu darbības, kas tiek īstenotas 
ar Savienības līmenī izveidotu un 
Komisijas vai 33. panta 4. punkta 
b) apakšpunkta ii) daļā minēto struktūru
tieši vai netieši pārvaldītu finanšu 
instrumentu starpniecību, var izveidot 
atsevišķu prioritāro virzienu ar 
līdzfinansējuma likmi līdz 100 %. Ja šajā 
nolūkā tiek izveidots atsevišķs prioritārais 
virziens, atbalstu konkrētajā prioritārajā 
virzienā nedrīkst īstenot ar citiem 
līdzekļiem.

Or. de
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Pamatojums

Vienlīdzīga attieksme pret dalībvalstu izveidotajiem finanšu instrumentiem un to 
nediskriminēšana.

Grozījums Nr. 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai atbalstītu darbības, kas tiek īstenotas 
ar Savienības līmenī izveidotu un 
Komisijas tieši vai netieši pārvaldītu 
finanšu instrumentu starpniecību, var 
izveidot atsevišķu prioritāro virzienu ar 
līdzfinansējuma likmi līdz 100 %. Ja šajā 
nolūkā tiek izveidots atsevišķs prioritārais 
virziens, atbalstu konkrētajā prioritārajā 
virzienā nedrīkst īstenot ar citiem 
līdzekļiem.

7. Lai atbalstītu darbības, kas tiek īstenotas 
ar Savienības līmenī izveidotu un 
Komisijas tieši vai netieši pārvaldītu 
finanšu instrumentu starpniecību, tikai 
gadījumos, kas attiecas uz 22.a pantu, var 
izveidot atsevišķu prioritāro virzienu ar 
līdzfinansējuma likmi līdz 100 %. Ja šajā
nolūkā tiek izveidots atsevišķs prioritārais 
virziens, atbalstu konkrētajā prioritārajā 
virzienā nedrīkst īstenot ar citiem 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1626
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai atbalstītu darbības, kas tiek īstenotas 
ar Savienības līmenī izveidotu un
Komisijas tieši vai netieši pārvaldītu 
finanšu instrumentu starpniecību, var 
izveidot atsevišķu prioritāro virzienu ar 
līdzfinansējuma likmi līdz 100 %. Ja šajā 
nolūkā tiek izveidots atsevišķs prioritārais 
virziens, atbalstu konkrētajā prioritārajā 
virzienā nedrīkst īstenot ar citiem 

7. Lai atbalstītu darbības, kas tiek īstenotas 
ar Savienības līmenī izveidotu un 
Komisijas tieši vai netieši pārvaldītu 
finanšu instrumentu starpniecību, var 
izveidot atsevišķu prioritāro virzienu ar 
līdzfinansējuma likmi līdz 75 %. Ja šajā 
nolūkā tiek izveidots atsevišķs prioritārais 
virziens, atbalstu konkrētajā prioritārajā 
virzienā nedrīkst īstenot ar citiem 
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līdzekļiem. līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Maksimālā finansējuma likme būtu jāierobežo līdz 75 %. Patiesais pašu finansējums ir labākā 
garantija reģionu un dalībvalsts apņēmībai nodrošināt kohēzijas politikas kvalitāti un 
rezultātus un arī drošu finanšu pārvaldību.

Grozījums Nr. 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 110. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Līdzfinansējuma likme katra 
makroreģionālās attīstības fondu 
programmu prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” var būt 100 %.

Or. sk

Pamatojums

Dažādu stratēģisku Savienības mērķu kombinācijas dēļ (Eiropas integrācija, konkurētspēja, 
nodokļu konsolidācija, izaugsmes saglabāšana un nodarbinātība) ir jābūt iespējai finansēt 
makroreģionālos projektus, kas 100 % apmērā tiek finansēti makroreģionālās attīstības fondu 
prioritāro programmu ietvaros kā lieli projekti vismaz četru apstiprinātās makroreģionālās 
stratēģijas dalībvalstu teritorijā kopā ar dotāciju shēmu konkurētspējas un nodarbinātības 
veicināšanai.

Grozījums Nr. 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) prioritārā virziena nozīmību Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā, ņemot 
vērā konkrētos trūkumus, kas jānovērš;

1) prioritārā virziena nozīmību Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā, ņemot 
vērā konkrētos trūkumus Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei pamatiniciatīvu 
mērķu sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Līguma 349. pantā minēto tālāko 
reģionu iekļaušanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 1630
Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) projekta neatkarīgo ilgtspēju 
ekonomikas un finanšu ziņā, ja 
projektiem ar augstākām līdzfinansējuma 
likmēm, kas rada ienākumus, būtu jādod 
priekšroka attiecībā pret projektiem, kas 
nerada ienākumus;

Or. de
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Pamatojums

Atsevišķiem transporta uzņēmumiem vienmēr tiek izvirzīta prasība radīt ienākumus, savukārt 
citiem netiek. Šī noteikuma piemērošana izraisītu situāciju, kurā atsevišķās ES 
līdzfinansējuma likmes novestu pie lielāka vispārējā ES finansējuma projektiem, kas jau ir 
pilnībā vai gandrīz pilnībā finansēti no valsts budžeta, savukārt projekti, kas rada ienākumus, 
saņemtu salīdzinoši mazāku ES finansējumu.

Grozījums Nr. 1631
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) nabadzības izskaušanu un 
neaizsargāto iedzīvotāju grupu sociālās 
iekļaušanas veicināšanu, jo īpaši ar 
integrētu aktīvas iekļaušanas pieeju 
starpniecību; 

Or. it

Grozījums Nr. 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Kohēzijas fondam atbilstīgas salu 
dalībvalstis un citas salas, izņemot tās, 
kurās atrodas dalībvalsts galvaspilsēta vai 
kurām ir fiziska saikne ar cietzemi;

a) mazu salu dalībvalstis un citas salas, 
izņemot tās, kurās atrodas dalībvalsts 
galvaspilsēta vai kurām ir fiziska saikne ar 
cietzemi;

Or. en

Grozījums Nr. 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast
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Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Šādos reģionos 110.3. pantā noteiktās 
līdzfinansējuma likmes var palielināt par 
10 % līdz maksimālajiem griestiem 80 % 
apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) citi reģioni, kuriem ir ļoti nopietnas 
demogrāfiskās situācijas dēļ radušās 
grūtības.

Or. en

Grozījums Nr. 1635
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) attālas pierobežu pilsētas;

Or. es

Pamatojums

Attālas pierobežu pilsētas arī būtu jāiekļauj starp reģioniem, kuriem ir nopietnas un 
pastāvīgas dabas vai demogrāfiskās situācijas dēļ radušās grūtības.
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Grozījums Nr. 1636
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) citi reģioni, kuriem ir nopietnas un 
pastāvīgas demogrāfiskās situācijas dēļ 
radušās grūtības.

Or. pt

Grozījums Nr. 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) citi reģioni, kurus ir skārušas 
nopietnas demogrāfiskās situācijas dēļ 
radušās grūtības.

Or. es

Grozījums Nr. 1638
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 4. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) citi reģioni, kurus ir skārušas 
nopietnas demogrāfiskās situācijas dēļ 
radušās grūtības.

Or. es
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Pamatojums

Reģioni ar pakāpenisku vai pēkšņu iedzīvotāju skaita samazinājumu, novecojošiem 
iedzīvotājiem, demogrāfisko izkliedētību vai aizvien zemākiem dzimstības rādītājiem būtu 
jāiekļauj starp reģioniem, kurus ir skārušas nopietnas demogrāfiskās situācijas dēļ radušās 
grūtības.

Grozījums Nr. 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) reģioni, kuros ir nopietna 
demogrāfiskā neaizsargātība.

Or. en

Pamatojums

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for ‘areas with severe and permanent natural or demographic 
handicaps’ in Article 111(4) of the proposed Common Provisions Regulation for the 
Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe demographic 
challenges. As an indicator for these severe demographic challenges a referral could be made 
to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 2020 assessment.

Grozījums Nr. 1640
Teresa Riera Madurell

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādos reģionos 110.3. pantā noteikto 
līdzfinansējuma likmju griestus var 
palielināt par 10 % līdz maksimālajiem 
griestiem 80 % apmērā.

Or. en
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Pamatojums

Līdzfinansējuma likmes palielināšana palīdzētu minētajiem reģioniem pārvarēt 
ierobežojumus, kas noteikti to īpašā pastāvīgā ģeogrāfiskā un demogrāfiskā stāvokļa dēļ, un 
vienlaikus ļaus īstenot to attīstības potenciālu.

Grozījums Nr. 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos reģionos 110. panta 3. punktā 
noteiktās maksimālās līdzfinansējuma 
likmes var palielināt par 10 % līdz ne 
vairāk kā 80 %.

Or. es

Grozījums Nr. 1642
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 111. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģionos, kuros ir nopietnas un 
pastāvīgas demogrāfiskās situācijas dēļ 
radušās grūtības, piemēram, ilgstošs 
iztrūkums emigrācijas ziņā vai visu 
iedzīvotāju skaita samazinājums par 
vismaz 15 % līdz 2025. gadam.

Or. de

Pamatojums

Novērtēšanas vajadzībām tika izmantots demogrāfiskās neaizsargātības indekss 
2020. gadam.
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Grozījums Nr. 1643
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
III daļa – 111.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

111.a pants
Pārskaitījumu maksimālais apjoms no 

fondiem
Lai palīdzētu sasniegt mērķus pienācīgi 
koncentrēt kohēzijas finansējumu 
vismazāk attīstītos reģionos un 
dalībvalstīs un mazināt ierobežojumu dēļ 
radušās atšķirības vidējos atbalsta 
intensitātes apjomos uz vienu iedzīvotāju, 
pārskaitījumu maksimālais apjoms no 
fondiem katrai atsevišķai dalībvalstij 
saskaņā ar šo regulu ir šāds:
– dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu 
iedzīvotāju (PSL) XXXX.–XXXX. gadā ir 
mazāks par 40 % no ES-27 vidējā 
rādītāja: 3,7893 % no to IKP;
– dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu 
iedzīvotāju (PSL) XXXX.–XXXX. gadā ir 
vienāds ar vai lielāks par 40 % un mazāks 
par 50 % no ES-27 vidējā rādītāja: 
3,7135 % no to IKP;
– dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu 
iedzīvotāju (PSL) XXXX.–XXXX. gadā ir 
vienāds ar vai lielāks par 50 % un mazāks 
par 55 % no ES-27 vidējā rādītāja: 
3,6188 % no to IKP;
– dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu 
iedzīvotāju (PSL) XXXX.–XXXX. gadā ir 
vienāds ar vai lielāks par 55 % un mazāks 
par 60 % no ES-27 vidējā rādītāja: 
3,5240 % no to IKP;
– dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu 
iedzīvotāju (PSL) XXXX.–XXXX. gadā ir 
vienāds ar vai lielāks par 60 % un mazāks 
par 65 % no ES-27 vidējā rādītāja: 
3,4293 % no to IKP;
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– dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu 
iedzīvotāju (PSL) XXXX.–XXXX. gadā ir 
vienāds ar vai lielāks par 65 % un mazāks 
par 70 % no ES-27 vidējā rādītāja: 
3,3346 % no to IKP;
– dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu 
iedzīvotāju (PSL) XXXX.–XXXX. gadā ir 
vienāds ar vai lielāks par 65 % un mazāks 
par 70 % no ES-27 vidējā rādītāja: 
3,2398 % no to IKP;
– pēc tam maksimālo pārskaitījumu 
apjomu samazina par 0,09 
procentpunktiem no IKP katram 5 
procentpunktu pieaugumam no vidējā 
NKI uz vienu iedzīvotāju (PLS) XXXX.–
XXXX. gadā salīdzinājumā ar ES-27 
vidējo rādītāju.

Or. en

Pamatojums

Maksimālais fondu atbalsta līmenis ir jādiferencē atbilstoši dalībvalstu attīstības līmenim. 
Būtu jāturpina piemērot pašreizējā plānošanas perioda nosacījumi. Būtu jānosaka trīs gadu 
atsauces periods (piemēram, no 2007. līdz 2009. gadam), balstoties uz jaunākajiem 
pieejamajiem datiem.

Grozījums Nr. 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
izveidotas darbības programmu pārvaldības 
un kontroles sistēmas saskaņā ar 62. un 
63. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
izveidotas darbības programmu pārvaldības 
un kontroles sistēmas saskaņā ar 62. un 
63. pantu. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka ir ievērots vispārējais 
proporcionalitātes (4.5. pants) un 
administratīvo izmaksu samazināšanas 
(4.10. pants) princips.

Or. de
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Grozījums Nr. 1645
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis novērš, konstatē un izlabo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar jebkuriem 
kavējuma procentiem. Tās ziņo Komisijai 
par šādiem pārkāpumiem un informē to par 
saistīto administratīvo procedūru un 
tiesvedības gaitu.

Dalībvalstis novērš, konstatē un izlabo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar jebkuriem 
kavējuma procentiem. Nepamatoti 
samaksātās summas nav jāatmaksā, un 
šādiem gadījumiem netiks pievērsta 
uzmanība, ja attiecīgā summa 
nepārsniedz EUR 400. Tas pats attiecas uz 
attiecīgajiem procentiem. Šīs summas 
nevar atskaitīt izdevumu deklarācijā. Tās 
ziņo Komisijai par šādiem pārkāpumiem 
un informē to par saistīto administratīvo 
procedūru un tiesvedības gaitu.

Or. de

Pamatojums

Ir vēlams zemāks ierobežojums sīkām neatbilstībām, lai samazinātu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 1646
Peter Simon

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis novērš, konstatē un izlabo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar jebkuriem 
kavējuma procentiem. Tās ziņo Komisijai 
par šādiem pārkāpumiem un informē to par 
saistīto administratīvo procedūru un 
tiesvedības gaitu.

Dalībvalstis novērš, konstatē un izlabo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar jebkuriem 
kavējuma procentiem. Ja atsevišķos 
gadījumos līdzekļi ir samaksāti 
nepamatoti noapaļošanas vai 
grāmatvedības kļūdu dēļ vai arī tāpēc, ka 
finansējums nav attiecināms uz 
izdevumiem, minētā nauda nav 
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jāatmaksā, un šādiem gadījumiem netiks 
pievērsta uzmanība, ja attiecīgā summa 
nepārsniedz EUR 250. Šis ierobežojums 
nelieliem pieprasījumiem ir attiecināms 
arī uz attiecīgajiem procentiem, ja 
paredzamie procenti nepārsniedz 
EUR 250. Šos izdevumus nevar atskaitīt 
no izdevumu deklarācijā deklarētajiem 
izdevumiem. Tās ziņo Komisijai par 
šādiem pārkāpumiem un informē to par 
saistīto administratīvo procedūru un 
tiesvedības gaitu.

Or. de

Pamatojums

Lai vienkāršotu noteikumus un pārvaldību un ievērotu proporcionalitātes principu, ir 
lietderīgi ieviest zemāku ierobežojumu piešķirto līdzekļu atmaksāšanai.

Grozījums Nr. 1647
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis novērš, konstatē un izlabo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar jebkuriem 
kavējuma procentiem. Tās ziņo Komisijai 
par šādiem pārkāpumiem un informē to par 
saistīto administratīvo procedūru un 
tiesvedības gaitu.

Dalībvalstis novērš, konstatē un izlabo 
pārkāpumus un atgūst nepamatoti 
samaksātās summas kopā ar jebkuriem 
kavējuma procentiem. Nepamatoti 
samaksātas summas (piemēram, 
finansējums nav attiecināms uz 
izdevumiem vai noapaļošanas vai 
grāmatvedības kļūdu dēļ) nav jāatmaksā, 
un šādiem gadījumiem netiks pievērsta 
uzmanība, ja attiecīgā summa 
nepārsniedz EUR 250. Tas pats ir 
attiecināms arī uz attiecīgajiem 
procentiem, ja paredzamie procenti 
nepārsniedz EUR 250. Šos izdevumus 
nevar atskaitīt no izdevumu deklarācijā 
deklarētajiem izdevumiem. Tās ziņo 
Komisijai par šādiem pārkāpumiem un 
informē to par saistīto administratīvo 
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procedūru un tiesvedības gaitu.

Or. de

Pamatojums

Ir vēlams noteikt zemāku ierobežojumu sīkām neatbilstībām, jo tādējādi tiktu būtiski 
samazināts administratīvais slogs, kura izmaksas būtu ļoti nesamērīgas salīdzinājumā ar 
atgūto summu.

Grozījums Nr. 1648
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā 
2014. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām varētu veikt, 
izmantojot tikai elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

svītrots

Šādas sistēmas veicina sadarbspēju ar 
valstu un Savienības sistēmām un ļauj 
atbalsta saņēmējiem iesniegt visu pirmajā 
daļā prasīto informāciju tikai vienreiz.
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
informācijas apmaiņu saskaņā ar šo 
punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1649
Peter Simon
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Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā 
2014. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām varētu veikt, 
izmantojot tikai elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā 
2016. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām varētu veikt, 
izmantojot tikai elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

Or. de

Pamatojums

Tā kā, īstenojot pāreju uz elektronisko datu apmaiņas sistēmām, būs jāprecizē un jārisina ne 
tikai tehniski, bet arī virkne juridisku jautājumu dalībvalstīs, šo sistēmu ieviešanas termiņš 
būtu nedaudz jāpagarina.

Grozījums Nr. 1650
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā 
2014. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām varētu veikt, 
izmantojot tikai elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā 
2015. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām varētu veikt, 
izmantojot tikai elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

Or. de

Grozījums Nr. 1651
Michael Theurer
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Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā 
2014. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām varētu veikt, 
izmantojot tikai elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā 
2015. gada 31. decembrī visu informācijas 
apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām varētu veikt, 
izmantojot tikai elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas.

Or. de

Grozījums Nr. 1652
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parasti saskaņā ar Mazās 
uzņēmējdarbības aktā minēto “tikai 
vienreiz” principu, saņēmējam var lūgt 
tikai vienreiz sniegt nepieciešamo 
informāciju neatkarīgi no tehniskā 
atbalsta, pārvaldības iestādēm 
reģionālajā, valsts un Eiropas līmenī, 
attiecīgā CSC fonda. Dažādu pārvaldības 
iestāžu pienākums ir īstenot informācijas 
apmaiņu starp tām.

Or. en

Grozījums Nr. 1653
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 3. punkts – 3.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, konsultējoties ar dalībvalstīm 
un 5. pantā minēto partneru Eiropas 
pārstāvjiem, īstenošanas aktu veidā 
pieņem precīzu un ne pārāk izsmeļošu 
visu fondu tehnisko, administratīvo un 
uzskaites daļu, kā arī ikviena fonda īpašo 
daļu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 1654
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 112. pants – 3. punkts – 3.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts vai reģionālā iestāde valsts 
specifisko iezīmju dēļ var pieprasīt 
papildu elementus ar Uzraudzības 
komitejas atļauju. Lai nodrošinātu 
saņēmēja informētību, Valsts partnerības 
nolīgumam un atsevišķos gadījumos 
attiecīgajām darbības programmām 
jāpievieno papildu daļu saraksts. 
Komisijas pienākums ir īstenot šī saraksta 
novērtēšanu kā daļu no partnerības 
nolīguma un attiecīgā gadījumā darbības 
programmu apstiprināšanas procesa.

Or. en

Grozījums Nr. 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 112.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

112.a pants
Dalībvalstu grupas, kura ir izveidojusi 

makroreģionālās attīstības fondu, 
pienākumi

1. Dalībvalstu grupa, kura ir izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, 
nodrošina, ka tiek izveidotas darbības 
programmu pārvaldības un kontroles
sistēmas saskaņā ar 62. un 63. pantu.
2. Dalībvalstu grupa, kura ir izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, novērš, 
atklāj un labo pārkāpumus un atgūst 
nepamatoti samaksātās summas, kā arī 
jebkādus procentus par kavētiem 
maksājumiem. Tās ziņo Komisijai par 
šādiem pārkāpumiem un informē to par 
saistīto administratīvo procedūru un 
tiesvedības gaitu.
Ja saņēmējam nepamatoti samaksātās 
summas nav iespējams atgūt un tam par 
iemeslu ir kādas dalībvalstu grupas, kura 
ir izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, vaina vai nevērība, dalībvalstu 
grupa, kura ir izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, atbild 
par attiecīgās summas atmaksāšanu 
Savienības vispārējā budžetā.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
šajā punktā minētajiem dalībvalstu 
grupas, kura ir izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, 
pienākumiem.
3. Dalībvalstu grupa, kura ir izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, 
nodrošina, lai ne vēlāk kā 2014. gada 
31. decembrī visu informācijas apmaiņu 
starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām 
iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas 
iestādēm un starpniekinstitūcijām varētu 
veikt, izmantojot tikai elektroniskās datu 



PE491.057v01-00 112/156 AM\903906LV.doc

LV

apmaiņas sistēmas.
Šādas sistēmas veicina sadarbspēju ar 
valstu un Savienības sistēmām un ļauj 
atbalsta saņēmējiem iesniegt visu pirmajā 
daļā prasīto informāciju tikai vienreiz.
Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par 
informācijas apmaiņu saskaņā ar šo 
punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
vadošo iestādi. Vienu un to pašu valsts 
sektora iestādi vai struktūru var iecelt par 
vadošo iestādi vairāk nekā vienai darbības 
programmai.

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
vadošo iestādi. Vienu un to pašu valsts 
sektora iestādi vai struktūru var iecelt par 
vadošo iestādi vairāk nekā vienai darbības 
programmai. Dalībvalstīs ar pietiekamu 
administratīvo organizāciju, kurās 
darbības programmā iesaistīto līdzekļu
reprezentatīvu daļu pārvalda reģionālā 
iestāde, par vadošo iestādi ieceļ šo iestādi.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ievērotu Komisijas ierosināto vienkāršošanu saskaņā ar 
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subsidiaritātes principu, kura mērķis ir panākt, lai lēmumi tiktu pieņemti iespējami tuvāk 
iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 1657
Fiorello Provera

Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
vadošo iestādi. Vienu un to pašu valsts 
sektora iestādi vai struktūru var iecelt par 
vadošo iestādi vairāk nekā vienai darbības 
programmai.

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, multireģionāla, reģionāla vai 
vietēja līmeņa valsts sektora iestādi vai 
struktūru par vadošo iestādi. Vienu un to 
pašu valsts sektora iestādi vai struktūru var 
iecelt par vadošo iestādi vairāk nekā vienai 
darbības programmai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1658
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
vadošo iestādi. Vienu un to pašu valsts 
sektora iestādi vai struktūru var iecelt par 
vadošo iestādi vairāk nekā vienai darbības 
programmai.

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, multireģionāla, reģionāla vai 
vietēja līmeņa valsts sektora iestādi vai 
struktūru par vadošo iestādi. Vienu un to 
pašu valsts sektora iestādi vai struktūru var 
iecelt par vadošo iestādi vairāk nekā vienai 
darbības programmai.

Or. en

Grozījums Nr. 1659
Bogusław Sonik
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
vadošo iestādi. Vienu un to pašu valsts 
sektora iestādi vai struktūru var iecelt par 
vadošo iestādi vairāk nekā vienai darbības 
programmai.

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, multireģionāla, reģionāla vai 
vietēja līmeņa valsts sektora iestādi vai 
struktūru par vadošo iestādi. Vienu un to 
pašu valsts sektora iestādi vai struktūru var 
iecelt par vadošo iestādi vairāk nekā vienai 
darbības programmai.

Or. en

Grozījums Nr. 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
vadošo iestādi. Vienu un to pašu valsts 
sektora iestādi vai struktūru var iecelt par 
vadošo iestādi vairāk nekā vienai darbības 
programmai.

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
vadošo iestādi. Vienu un to pašu valsts 
sektora iestādi vai struktūru var iecelt par 
vadošo iestādi vairāk nekā vienai darbības 
programmai. Lai garantētu vadošo iestāžu 
administratīvo spēju, tajās obligātam 
personāla darbā pieņemšanas 
nosacījumam ir jābūt pārbaudāmam 
projektu un plānošanas vadītāja 
sertifikātam, un vajadzības gadījumā ir 
jānodrošina nepieciešamā apmācība.

Or. en

Grozījums Nr. 1661
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis tiek aicinātas nozīmēt 
vienas pieturas aģentūru pieteikuma 
iesniedzējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
sertifikācijas iestādi, neskarot 3. punktu. 
Vienu un to pašu sertifikācijas iestādi var 
iecelt vairāk nekā vienai darbības 
programmai.

2. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
sertifikācijas iestādi, neskarot 3. punktu. 
Vienu un to pašu sertifikācijas iestādi var 
iecelt vairāk nekā vienai darbības 
programmai. Dalībvalstīs ar pietiekamu 
administratīvo organizāciju, kurās 
darbības programmā iesaistīto līdzekļu 
reprezentatīvu daļu pārvalda reģionālā 
iestāde, par sertifikācijas iestādi ieceļ šo 
iestādi.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ievērotu Komisijas ierosināto vienkāršošanu saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kura mērķis ir panākt, lai lēmumi tiktu pieņemti iespējami tuvāk 
iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru, kas ir 
funkcionāli neatkarīga no vadošās iestādes 
un sertifikācijas iestādes, par revīzijas 
iestādi. Vienu un to pašu revīzijas iestādi 
var iecelt vairāk nekā vienai darbības 
programmai.

4. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru, kas ir 
funkcionāli neatkarīga no vadošās iestādes 
un sertifikācijas iestādes, par revīzijas 
iestādi. Vienu un to pašu revīzijas iestādi 
var iecelt vairāk nekā vienai darbības 
programmai. Dalībvalstīs ar pietiekamu 
administratīvo organizāciju, kurās 
darbības programmā iesaistīto līdzekļu 
reprezentatīvu daļu pārvalda reģionālā 
iestāde, par revīzijas iestādi ieceļ šo 
iestādi.

Or. es

Grozījums Nr. 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var uzticēt 
darbības programmas daļas pārvaldību 
starpniekinstitūcijai, noslēdzot rakstisku 
vienošanos starp starpniekinstitūciju un 
dalībvalsti vai vadošo iestādi (turpmāk 
“vispārējā dotācija”). Starpniekinstitūcija 
iesniedz garantijas par savu maksātspēju un 
kompetenci attiecīgajā jomā, kā arī tās 
administratīvajā un finanšu pārvaldībā.

7. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var uzticēt 
darbības programmas daļas pārvaldību 
starpniekinstitūcijai, noslēdzot rakstisku 
vienošanos starp starpniekinstitūciju un 
dalībvalsti vai vadošo iestādi (turpmāk 
“vispārējā dotācija”), tostarp vietējām 
iestādēm, reģionālās attīstības struktūrām 
vai nevalstiskām organizācijām. Lai 
uzlabotu mazo nevalstisko organizāciju 
piekļuvi struktūrfondiem, vadošā iestāde 
veicina mazo un pielāgoto vispārējo 
dotāciju izmantošanu. Starpniekinstitūcija 
iesniedz garantijas par savu maksātspēju un 
kompetenci attiecīgajā jomā, kā arī tās 
administratīvajā un finanšu pārvaldībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 1665
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. daļa – 113. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var uzticēt 
darbības programmas daļas pārvaldību 
starpniekinstitūcijai, noslēdzot rakstisku 
vienošanos starp starpniekinstitūciju un 
dalībvalsti vai vadošo iestādi (turpmāk 
“vispārējā dotācija”). Starpniekinstitūcija 
iesniedz garantijas par savu maksātspēju 
un kompetenci attiecīgajā jomā, kā arī tās 
administratīvajā un finanšu pārvaldībā.

7. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var uzticēt 
darbības programmas daļas pārvaldību 
starpniekinstitūcijai, noslēdzot rakstisku 
vienošanos starp starpniekinstitūciju un 
dalībvalsti vai vadošo iestādi (turpmāk 
“vispārējā dotācija”).

Or. en

Grozījums Nr. 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 113.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113.a pants
Makroreģionālās attīstības fonda iestāžu 

iecelšana
1. Dalībvalstu grupa nolīgumā par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi 
vienojas izveidot makroreģionālās 
attīstības fonda programmu. Vēl šajā 
nolīgumā tās vienojas izveidot Padomi, 
kas būs makroreģionālās attīstības fonda 
programmas vadošā iestāde. Vadītājus 
ieceļ dalībvalstis, kuras ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, 
savukārt valstis, kuras ir pievienojušās 
nolīgumam par makroreģionālās 
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attīstības fonda izveidi, izvirza vadītāja un 
vadītāja vietnieka kandidatūru. 
Dalībvalsts gadījumā vadītāja 
pienākumus pilda attiecīgais Eiropadomes 
loceklis. Valsts, kas nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts, gadījumā vadītāja 
pienākumus pilda attiecīgais ministru 
prezidents. Padomes sastāvā ir arī divi 
Komisijas pārstāvji un viens Eiropas 
Investīciju bankas pārstāvji. Vadītāja 
prombūtnē viņu Padomes sanāksmēs 
pārstāv vadītāja vietnieks. Padomes 
lēmumus pieņem balsojot. Vadītājam, 
kurš pārstāv valsti, kas nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts, nav balsstiesību. 
Lēmumus apstiprina ar klātesošo 
Padomes balsstiesīgo locekļu vai viņu 
vietnieku vienkāršu balsu vairākumu. 
Padome ir Valdes publiskā sektora 
partneris. Padomes uzdevumus veic 
Padomes ģenerālsekretariāts.
2. Dalībvalstu grupa nolīgumā par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi 
vienojas izveidot Finanšu komiteju, kas ir 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas sertifikācijas iestāde. 
Finanšu padomi veido līdzdalības valstu 
finanšu ministri un Komisijas pārstāvis. 
Ikvienam Finanšu komitejas loceklim ir 
iecelts vietnieks, kas attiecīgā locekļa 
prombūtnē pārstāv viņu Finanšu 
komitejas sanāksmēs. Finanšu komitejas 
lēmumus pieņem balsojot. Lēmumus 
apstiprina ar Finanšu komitejas locekļu 
vai viņu vietnieku vienkāršu balsu 
vairākumu. Valdes uzdevumus veic 
Valdes ģenerālsekretariāts.
3. Eiropas Revīzijas palāta ir 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas revīzijas iestāde.
4. Dalībvalstu grupa nolīgumā par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi 
vienojas izveidot Valdi, kas ir 
makroreģionālās attīstības fonda 
starpniecības iestāde. Attiecīgās 
vienošanās starp vadošo iestādi un 
starpniecības iestādi oficiāli protokolē 
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rakstiska nolīguma veidā, kas noslēgts 
starp starpniecības iestādi un vadošo 
iestādi (turpmāk “vispārējā dotācija”).
Starpniecības iestāde iesniedz garantijas 
par savu maksātspēju un kompetenci 
attiecīgajā jomā, kā arī tās 
administratīvajā un finanšu pārvaldībā. 
Valde ir Padomes privātā sektora 
partneris. Valdi vada ģenerāldirektors un 
četri izpilddirektori. Ģenerāldirektoru 
ieceļ Padome. Izpilddirektoru 
kandidatūru izvirza privātā sektora 
partneris. Valdes uzdevumus veic privātā 
sektora partneris, kas ir vismaz četru 
juridisko personu konsorcijs. Vēl šajā 
nolīgumā tās vienojas izveidot Padomi, 
kas būs makroreģionālās attīstības fonda 
programmas vadošā iestāde. Vadītājus 
ieceļ dalībvalstis, kuras ir izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, 
savukārt valstis, kuras ir pievienojušās 
nolīgumam par makroreģionālās 
attīstības fonda izveidi, izvirza vadītāja un 
vadītāja vietnieka kandidatūru. 
Dalībvalsts gadījumā vadītāja 
pienākumus pilda attiecīgais Eiropadomes 
loceklis. Valsts, kas nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts, gadījumā vadītāja 
pienākumus pilda attiecīgais ministru 
prezidents. Padomes sastāvā ir arī divi 
Komisijas pārstāvji un viens Eiropas 
Investīciju bankas pārstāvji. Vadītāja 
prombūtnē viņu Padomes sanāksmēs 
pārstāv vadītāja vietnieks. Padomes 
lēmumus pieņem balsojot. Vadītājam, 
kurš pārstāv valsti, kas nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts, nav balsstiesību. 
Lēmumus apstiprina ar klātesošo 
Padomes balsstiesīgo locekļu vai viņu 
vietnieku vienkāršu balsu vairākumu. 
Padome ir Valdes publiskā sektora 
partneris. Padomes uzdevumus veic 
Padomes ģenerālsekretariāts.
5. Dalībvalstu grupa nolīgumā par 
makroreģionālās attīstības fonda izveidi 
rakstveidā sagatavo noteikumus, kas 
reglamentē attiecības starp vadošo iestādi, 
sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi un 
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šādu iestāžu attiecības ar Komisiju.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā. Attiecībā uz 
makroreģionālās attīstības fonda iestādēm bija izmantots Starptautiskā Valūtas fonda 
piemērotais pārvaldes modelis; vēl tam bija piemēroti publiskā un privātā sektora 
partnerības vadības un darbības principi. Šajā modelī ir ņemtas vērā attiecīgo dalībvalstu 
intereses.

Grozījums Nr. 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde atbild par darbības 
programmas pārvaldību saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu.

1. Vadošā iestāde atbild par darbības 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas pārvaldību 
saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības 
principu.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz darbības programmas 
pārvaldību vadošā iestāde:

2. Attiecībā uz darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas pārvaldību vadošā iestāde:
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Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalsta uzraudzības komitejas darbu un 
sniedz tai informāciju, kas tai vajadzīga tās 
uzdevumu izpildei, jo īpaši datus, kas 
attiecas uz progresu darbības programmas 
mērķu sasniegšanā, finanšu datus un ar 
rādītājiem un starpposma mērķiem saistītos 
datus;

a) atbalsta uzraudzības komitejas darbu un 
sniedz tai informāciju, kas tai vajadzīga tās 
uzdevumu izpildei, jo īpaši datus, kas 
attiecas uz progresu darbības programmas 
vai makroreģionālās attīstības fonda 
programmas mērķu sasniegšanā, finanšu 
datus un ar rādītājiem un starpposma 
mērķiem saistītos datus;

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalsta uzraudzības komitejas darbu un 
sniedz tai informāciju, kas tai vajadzīga tās 
uzdevumu izpildei, jo īpaši datus, kas 
attiecas uz progresu darbības programmas 
mērķu sasniegšanā, finanšu datus un ar 
rādītājiem un starpposma mērķiem saistītos 

a) atbalsta uzraudzības komitejas darbu un 
jo īpaši nodrošina, ka šīs regulas 5. pantā 
minētajiem partneriem saskaņā ar 
Eiropas Rīcības kodeksu ir nepieciešamās 
spējas piedalīties partnerības līguma un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un izvērtēšanā, un sniedz 
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datus; uzraudzības komitejai informāciju, kas tai 
vajadzīga tās uzdevumu izpildei, jo īpaši 
datus, kas attiecas uz progresu darbības
programmas mērķu sasniegšanā, finanšu 
datus un ar rādītājiem un starpposma 
mērķiem saistītos datus;

Or. en

Grozījums Nr. 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nodrošina, lai d) apakšpunktā minētie 
dati tiktu savākti, ievadīti un glabāti 
sistēmā un lai dati par rādītājiem tiktu 
iedalīti pa dzimumiem, ja to paredz ESF 
regulas I. pielikums.

e) nodrošina, lai d) apakšpunktā minētie 
dati tiktu savākti, ievadīti un glabāti 
sistēmā un lai dati par rādītājiem tiktu 
iedalīti pa dzimumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1672
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) veic aktīvus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās darbinieki, kā arī 
starpniecības iestāžu darbinieki pilnībā 
pārzina Programmu un projektu 
pārvaldības noteikumus, un nodrošina 
nepieciešamo apmācību saskaņā ar ar 
starptautiskajiem standartiem, lai 
novērstu vadošās iestādes konstatētu 
nepilnību.
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Or. en

Grozījums Nr. 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izstrādā un pēc apstiprināšanas piemēro 
atbilstošas atlases procedūras un kritērijus:

a) kopā ar uzraudzības komiteju izstrādā 
un pēc apstiprināšanas piemēro atbilstošas 
atlases procedūras un kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz darbības programmas 
finanšu pārvaldību un kontroli vadošā 
iestāde:

4. Attiecībā uz darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas finanšu pārvaldību un 
kontroli vadošā iestāde:

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārbauda, vai līdzfinansētie produkti un 
pakalpojumi ir piegādāti un sniegti un vai 
atbalsta saņēmēji ir samaksājuši 
izdevumus, ko tie deklarējuši, un vai 
izdevumi atbilst piemērojamiem 
Savienības un valsts tiesību aktiem, 
darbības programmai un darbības atbalsta 
nosacījumiem;

a) pārbauda, vai līdzfinansētie produkti un 
pakalpojumi ir piegādāti un sniegti un vai 
atbalsta saņēmēji ir samaksājuši 
izdevumus, ko tie deklarējuši, un vai 
izdevumi atbilst piemērojamiem 
Savienības un valsts tiesību aktiem, 
darbības programmai vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmai un darbības 
atbalsta nosacījumiem;

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ievieš efektīvus un samērīgus krāpšanas 
apkarošanas pasākumus, ņemot vērā 
apzinātos riskus;

c) ievieš efektīvus un samērīgus krāpšanas 
apkarošanas pasākumus, ņemot vērā 
apzinātos riskus, piemēram, neatkarīgs 
birojs, kas saņem informāciju no 
informatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 1677
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 4. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izstrādā pārvaldības ticamības 
deklarāciju par pārvaldības un kontroles 
sistēmas darbību, pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību un pareizas 
finanšu pārvaldības principa ievērošanu 
kopā ar ziņojumu, kurā izklāsta veikto 
pārvaldības kontroles pasākumu 
rezultātus, jebkurus pārvaldības un 
kontroles sistēmā apzinātos trūkumus un 
jebkurus veiktos korektīvos pasākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1678
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbību pārbaudes uz vietas. b) ieguldījumu projektu, kuru summa 
pārsniedz EUR 500 000 no izdevumiem,
pārbaudes uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja vadošā iestāde ir arī atbalsta 
saņēmējs saskaņā ar darbības 
programmu, 4. punkta a) apakšpunktā 
minētajās pārbaudes procedūrās 
nodrošina funkciju pienācīgu nošķiršanu.

7. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var 
uzticēt darbības programmas daļas 
pārvaldību starpniekinstitūcijai, noslēdzot 
rakstisku vienošanos starp 
starpniekinstitūciju un dalībvalsti vai 
vadošo iestādi (turpmāk “vispārējā 
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dotācija”), tostarp vietējām iestādēm, 
reģionālās attīstības struktūrām vai 
nevalstiskām organizācijām. Lai 
atvieglotu struktūrfondu pieejamību 
mazām NVO, dalībvalstis veicina mazu un 
īpaši pielāgotu vispārējo dotāciju 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Vispārējās dotācijas ir spēcīgs un pārbaudīts finanšu rīks, kas veicina sekmīgu sociālo 
iekļaušanu ar mērķtiecīgu projektu starpniecību, kuros ir iesaistītas sociālās iekļaušanas 
NVO un kuri patiešām atbilst neaizsargāto iedzīvotāju grupu vajadzībām attiecīgajā 
teritorijā. Eiropas platforma cīņai pret nabadzību.

Grozījums Nr. 1680
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III daļa – 114. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem 4. punkta e) apakšpunktā 
minētās pārvaldības deklarācijas 
paraugu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 143. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 115. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) apliecināt gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu un to, ka 

c) apliecināt gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu un to, ka 
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pārskatos iekļautie izdevumi atbilst 
piemērojamiem Savienības un valsts 
noteikumiem un ir radušies saistībā ar 
darbībām, kas atlasītas finansējumam 
saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami 
darbības programmai un atbilst Savienības 
un valsts noteikumiem;

pārskatos iekļautie izdevumi atbilst 
piemērojamiem Savienības un valsts 
noteikumiem un ir radušies saistībā ar 
darbībām, kas atlasītas finansējumam 
saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami 
darbības programmai vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmai un atbilst 
Savienības un valsts noteikumiem;

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 115. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošināt sistēmu, kas datorizētā formā 
ieraksta un glabā grāmatvedības uzskaiti 
par katru darbību un atbalsta visus datus, 
kas vajadzīgi maksājumu pieteikumu un 
gada pārskatu sagatavošanai, tostarp 
uzskaiti par atgūstamajām summām, 
atgūtajām summām un summām, kas 
atsauktas pēc tam, kad pilnībā vai daļēji 
atcelts ieguldījums kādai darbībai vai 
darbības programmai;

d) nodrošināt sistēmu, kas datorizētā formā 
ieraksta un glabā grāmatvedības uzskaiti 
par katru darbību un atbalsta visus datus, 
kas vajadzīgi maksājumu pieteikumu un 
gada pārskatu sagatavošanai, tostarp 
uzskaiti par atgūstamajām summām, 
atgūtajām summām un summām, kas 
atsauktas pēc tam, kad pilnībā vai daļēji 
atcelts ieguldījums kādai darbībai vai 
darbības programmai, vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmai;

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1683
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
III daļa – 115. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) veikt uzskaiti par atgūstamām summām 
un summām, kas atsauktas pēc tam, kad 
pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai 
darbībai. Atgūtās summas pirms darbības 
programmas slēgšanas atmaksā Savienības 
vispārējā budžetā, tās atskaitot no nākamās 
izdevumu deklarācijas.

h) veikt uzskaiti par atgūstamām summām 
un summām, kas atsauktas pēc tam, kad 
pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai 
darbībai. Atgūtās summas pirms darbības 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas slēgšanas 
atmaksā Savienības vispārējā budžetā, tās 
atskaitot no nākamās izdevumu 
deklarācijas.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 116. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sešu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas iestāde 
sagatavo revīzijas stratēģiju revīziju 
veikšanai. Revīzijas stratēģijā izklāsta 
revīzijas metodoloģiju, metodi darbību 
atlasei revīzijas mērķiem un revīziju 
plānošanu saistībā ar kārtējo grāmatvedības 
gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības 
gadiem. Revīzijas stratēģiju atjaunina katru 
gadu, sākot no 2016. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot. Ja uz vairāk nekā 
vienu darbības programmu attiecas vienota 
pārvaldības un kontroles sistēma, 
attiecīgajām darbības programmām var 
sagatavot vienu revīzijas stratēģiju.
Revīzijas iestāde pēc pieprasījuma iesniedz 

4. Sešu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas iestāde 
sagatavo revīzijas stratēģiju revīziju 
veikšanai. Revīzijas stratēģijā izklāsta 
revīzijas metodoloģiju, metodi darbību 
atlasei revīzijas mērķiem un revīziju 
plānošanu saistībā ar kārtējo grāmatvedības 
gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības 
gadiem. Revīzijas stratēģiju atjaunina katru 
gadu, sākot no 2016. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot. Ja uz vairāk nekā 
vienu darbības programmu vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu attiecas vienota pārvaldības un 
kontroles sistēma, attiecīgajām darbības 
programmām vai makroreģionālās 
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revīzijas stratēģiju Komisijai. attīstības fonda programmām var 
sagatavot vienu revīzijas stratēģiju.
Revīzijas iestāde pēc pieprasījuma iesniedz 
revīzijas stratēģiju Komisijai.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1685
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 117. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
III daļa – 117. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 117. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1688
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
III daļa – 117. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. it

Pamatojums

Vadošo iestāžu un sertifikācijas iestāžu akreditācija ir noraidīta ierosinātās regulas ietvaros.

Grozījums Nr. 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 117. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto oficiālo 
lēmumu pieņem, pamatojoties uz tādas 
neatkarīgas revīzijas struktūras ziņojumu 
un atzinumu, kura novērtē pārvaldības un 
kontroles sistēmu, tostarp 
starpniekinstitūciju nozīmi tajā, un tās 
atbilstību 62., 63., 114. un 115. pantam.
Akreditācijas struktūra ņem vērā, vai 
darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmas ir līdzīgas tām, kas ir 
izmantotas iepriekšējam plānošanas 
periodam, kā arī jebkurus pierādījumus par 
tās efektīvu darbību.

2. Šā panta 1. punktā minēto oficiālo 
lēmumu pieņem, pamatojoties uz tādas 
neatkarīgas revīzijas struktūras ziņojumu 
un atzinumu, kura novērtē pārvaldības un 
kontroles sistēmu, tostarp 
starpniekinstitūciju nozīmi tajā, un tās 
atbilstību 62., 63., 114. un 115. pantam.
Akreditācijas struktūra ņem vērā, vai 
darbības programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas pārvaldības 
un kontroles sistēmas ir līdzīgas tām, kas ir 
izmantotas iepriekšējam plānošanas 
periodam, kā arī jebkurus pierādījumus par 
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tās efektīvu darbību.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 117. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts iesniedz 1. punktā minēto 
oficiālo lēmumu Komisijai sešu mēnešu 
laikā no darbības programmas pieņemšanas 
lēmuma pieņemšanas dienas.

3. Dalībvalsts vai dalībvalstu grupa, kuras 
ir izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, iesniedz 1. punktā minēto oficiālo 
lēmumu Komisijai sešu mēnešu laikā no 
darbības programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas pieņemšanas 
lēmuma pieņemšanas dienas.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 117. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja darbības programmai piešķirtā fondu 
atbalsta kopējā summa pārsniedz 
EUR 250 000 000, Komisija divu mēnešu 
laikā no 1. punktā minētā oficiālā lēmuma 
saņemšanas var pieprasīt neatkarīgās 
revīzijas struktūras ziņojumu un atzinumu 

Ja darbības programmai vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmai piešķirtā fondu atbalsta 
kopējā summa pārsniedz 
EUR 250 000 000, Komisija divu mēnešu 
laikā no 1. punktā minētā oficiālā lēmuma 
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un pārvaldības un kontroles sistēmas 
aprakstu.

saņemšanas var pieprasīt neatkarīgās 
revīzijas struktūras ziņojumu un atzinumu 
un pārvaldības un kontroles sistēmas 
aprakstu.

Or. sk

Pamatojums

Pielāgošana grozījumiem vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļā.

Grozījums Nr. 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 119. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts nodrošina, lai ne vēlāk kā 
darbības programmas slēgšanas brīdī 
atbalsta saņēmējiem izmaksātā publiskā 
atbalsta summa būtu vismaz vienāda ar 
ieguldījumu no fondiem, kuru Komisija 
izmaksājusi dalībvalstij.

Dalībvalsts vai dalībvalstu, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, grupa nodrošina, lai ne vēlāk kā 
darbības programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas slēgšanas 
brīdī atbalsta saņēmējiem izmaksātā 
publiskā atbalsta summa būtu vismaz 
vienāda ar ieguldījumu no fondiem, kuru 
Komisija izmaksājusi dalībvalstij vai 
dalībvalstu, kas izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, grupai.

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Regulas priekšlikums
III daļa – 120. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atlīdzina kā starpposma 
maksājumus 90 % no summas, ko iegūst, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikta darbības programmas 
pieņemšanas lēmumā, piemērojot 
prioritārajam virzienam noteiktajiem 
attiecināmajiem izdevumiem, kas iekļauti 
maksājuma pieteikumā. Tā nosaka gada 
bilanci saskaņā ar 130. panta 1. punktu.

1. Komisija atlīdzina kā starpposma 
maksājumus 95 % no summas, ko iegūst, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikta darbības programmas 
pieņemšanas lēmumā, piemērojot 
prioritārajam virzienam noteiktajiem 
attiecināmajiem izdevumiem, kas iekļauti 
maksājuma pieteikumā. Tā nosaka gada 
bilanci saskaņā ar 130. panta 1. punktu.

Or. it

Pamatojums

Starpposma maksājums 90 % apmērā no summas, kas izriet no līdzfinansējuma likmes, ir 
nepamatots, jo tas liegtu vadošajai iestādei īstenot to likviditātes pārvaldību, kas vajadzīga 
programmas realizēšanai. Robežvērtība 95 % apmērā šķiet piemērotāka, ņemot vērā, ka 
atlikušie 5 % tiek izmantoti kā pārvaldības rezerve.

Grozījums Nr. 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 120. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atlīdzina kā starpposma 
maksājumus 90 % no summas, ko iegūst, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikta darbības programmas 
pieņemšanas lēmumā, piemērojot 
prioritārajam virzienam noteiktajiem 
attiecināmajiem izdevumiem, kas iekļauti 
maksājuma pieteikumā. Tā nosaka gada 
bilanci saskaņā ar 130. panta 1. punktu.

1. Komisija atlīdzina kā starpposma 
maksājumus 90 % no summas, ko iegūst, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikta darbības programmas 
vai makroreģionālās attīstības fonda 
programmas pieņemšanas lēmumā, 
piemērojot prioritārajam virzienam 
noteiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, 
kas iekļauti maksājuma pieteikumā. Tā 
nosaka gada bilanci saskaņā ar 130. panta 
1. punktu. Dalībvalsts vai dalībvalstu, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, grupa nodrošina, lai ne vēlāk kā 
darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
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programmas slēgšanas brīdī atbalsta 
saņēmējiem izmaksātā valsts atbalsta 
summa būtu vismaz vienāda ar tiem 
līdzekļiem, ko Komisija izmaksājusi 
dalībvalstij vai dalībvalstu, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, grupai.

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1695
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
III daļa – 120. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atlīdzina kā starpposma 
maksājumus 90 % no summas, ko iegūst, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikta darbības programmas 
pieņemšanas lēmumā, piemērojot 
prioritārajam virzienam noteiktajiem 
attiecināmajiem izdevumiem, kas iekļauti 
maksājuma pieteikumā. Tā nosaka gada 
bilanci saskaņā ar 130. panta 1. punktu.

1. Komisija atlīdzina kā starpposma 
maksājumus 100 % no summas, ko iegūst, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikta darbības programmas 
pieņemšanas lēmumā, piemērojot 
prioritārajam virzienam noteiktajiem 
attiecināmajiem izdevumiem, kas iekļauti 
maksājuma pieteikumā. Tā nosaka gada 
bilanci saskaņā ar 130. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 120. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījumu no fondiem prioritārajam b) ieguldījumu no fondiem prioritārajam 
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virzienam, kas noteikts Komisijas 
pieņemtajā darbības programmas 
apstiprināšanas lēmumā.

virzienam, kas noteikts Komisijas 
pieņemtajā darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas apstiprināšanas lēmumā.

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 120. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 22. pantu, Savienības atbalsts 
ar starpposma maksājumiem un slēguma 
bilances maksājumiem nepārsniedz 
publisko atbalstu un fondu atbalsta 
maksimālo apjomu katram prioritārajam 
virzienam, kā noteikts Komisijas lēmumā, 
ar ko apstiprina darbības programmu.

3. Neskarot 22. pantu, Savienības atbalsts 
ar starpposma maksājumiem un slēguma 
bilances maksājumiem nepārsniedz 
publisko atbalstu un fondu atbalsta 
maksimālo apjomu katram prioritārajam 
virzienam, kā noteikts Komisijas lēmumā, 
ar ko apstiprina darbības programmu vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu.

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
III daļa – 123. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kas maksājuma pieteikuma 
dienā nav ieviesušas euro kā savu valūtu, 
valsts valūtā radušos izdevumu summas 
konvertē euro. Šo summu konvertē euro, 
izmantojot Komisijas vienreiz mēnesī 
noteikto maiņas kursu, kāds tas ir mēnesī, 
kurā izdevumi iegrāmatoti attiecīgās 
darbības programmas vadošās iestādes 
pārskatos. Šo maiņas kursu Komisija katru 
mēnesi publicē elektroniski.

1. Dalībvalstis, kas maksājuma pieteikuma 
dienā nav ieviesušas euro kā savu valūtu, 
valsts valūtā radušos izdevumu summas 
konvertē euro. Šo summu konvertē euro, 
izmantojot Komisijas vienreiz mēnesī 
noteikto maiņas kursu, kāds tas ir mēnesī, 
kurā izdevumi iegrāmatoti attiecīgās 
darbības programmas sertificētas iestādes 
vai vadošās iestādes pārskatos. Šo maiņas 
kursu Komisija katru mēnesi publicē 
elektroniski.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir sniegt iespēju saglabāt pašreizējā plānošanas perioda nosacījumus 
(Regulas Nr. 1083/2006 81. pants), un tādējādi novērst papildu administratīvās aprites 
ieviešanu. Ja tiek izveidotas sertificēšanas un vadošās iestādes, atbilstīgi ir vadošo iestāžu 
pārskati.

Grozījums Nr. 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 123. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kas maksājuma pieteikuma 
dienā nav ieviesušas euro kā savu valūtu, 
valsts valūtā radušos izdevumu summas 
konvertē euro. Šo summu konvertē euro, 
izmantojot Komisijas vienreiz mēnesī 
noteikto maiņas kursu, kāds tas ir mēnesī, 
kurā izdevumi iegrāmatoti attiecīgās 
darbības programmas vadošās iestādes 
pārskatos. Šo maiņas kursu Komisija katru 
mēnesi publicē elektroniski.

1. Dalībvalstis, kas maksājuma pieteikuma 
dienā nav ieviesušas euro kā savu valūtu, 
valsts valūtā radušos izdevumu summas 
konvertē euro. Šo summu konvertē euro, 
izmantojot Komisijas vienreiz mēnesī 
noteikto maiņas kursu, kāds tas ir mēnesī, 
kurā izdevumi iegrāmatoti attiecīgās 
darbības programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas vadošās 
iestādes pārskatos. Šo maiņas kursu 
Komisija katru mēnesi publicē elektroniski.

Or. sk
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Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2014: gadā: 2 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

a) 2014: gadā: 2,5 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2014. gadā: 2 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

a) 2014. gadā:  2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmai par visu 
plānošanas periodu;

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1702
Patrice Tirolien
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Regulas priekšlikums
124. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 2014. gadā: 2 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

a) 2014: gadā: 3 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka vadošās iestādes var izvēlēties izmaksāt atbalsta saņēmējiem atbalstu pirms 
atmaksas pieteikuma iesniegšanas Komisijai, ir jābūt lielākam elastīgumam attiecībā uz 
avansa maksājumu sistēmām, lai nodrošinātu, ka vadošajām iestādēm ir pietiekami daudz 
līdzekļu atbalsta saņēmēju vajadzību apmierināšanai.

Grozījums Nr. 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2015. gadā: 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

b) 2015: gadā: 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmai par visu 
plānošanas periodu;

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1704
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2015. gadā: 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

b) 2015. gadā: 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2015. gadā: 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

b) 2015. gadā: 2,5 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1706
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2015. gadā: 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

b) 2015. gadā: 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka vadošās iestādes var izvēlēties izmaksāt atbalsta saņēmējiem atbalstu pirms 
atmaksas pieteikuma iesniegšanas Komisijai, ir jābūt lielākam elastīgumam attiecībā uz 
avansa maksājumu sistēmām, lai nodrošinātu, ka vadošajām iestādēm ir pietiekami daudz 



PE491.057v01-00 140/156 AM\903906LV.doc

LV

līdzekļu atbalsta saņēmēju vajadzību apmierināšanai.

Grozījums Nr. 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2015. gadā: 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

b) 2015. gadā: 3 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2015. gadā: 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

b) 2015. gadā: 3 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2015. gadā: 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

b) 2015. gadā: 3 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;
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Or. en

Pamatojums

Mēs atzinīgi vērtējam priekšlikumu, lai vadošās iestādes izmaksātu naudu atbalsta 
saņēmējiem pirms atmaksas pieteikuma iesniegšanas Komisijai, taču šādai kārtībai vajadzīgs 
lielāks elastīgums attiecībā uz avansa maksājumu sistēmu, lai vadošajām iestādēm būtu 
pietiekami daudz līdzekļu, ko avansā izmaksāt atbalsta saņēmējiem atbilstoši to pieteikumiem.

Grozījums Nr. 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2016. gadā: 1 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

c) 2016. gadā: 2,5 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1711
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2016. gadā: 1 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

c) 2016. gadā: 2 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka vadošās iestādes var izvēlēties izmaksāt atbalsta saņēmējiem atbalstu pirms 
atmaksas pieteikuma iesniegšanas Komisijai, ir jābūt lielākam elastīgumam attiecībā uz 
avansa maksājumu sistēmām, lai nodrošinātu, ka vadošajām iestādēm ir pietiekami daudz 
līdzekļu atbalsta saņēmēju vajadzību apmierināšanai.
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Grozījums Nr. 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2016. gadā:  1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

c) 2016. gadā:  1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmai par visu 
plānošanas periodu;

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1713
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2016. gadā: 1 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

c) 2016. gadā: 2 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2016. gadā: 1 % no atbalsta summas, kas c) 2016. gadā: 2 % no atbalsta summas, kas 
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no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2016. gadā: 1 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

c) 2016. gadā: 3 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

Or. en

Grozījums Nr. 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
7.sadaļa – 124. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 2016. gadā: 1 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

c) 2016. gadā: 3 % no atbalsta summas, kas 
no fondiem piešķirta darbības programmai 
par visu plānošanas periodu;

Or. en

Pamatojums

Mēs atzinīgi vērtējam priekšlikumu, lai vadošās iestādes izmaksātu naudu atbalsta 
saņēmējiem pirms atmaksas pieteikuma iesniegšanas Komisijai, taču šādai kārtībai vajadzīgs 
lielāks elastīgums attiecībā uz avansa maksājumu sistēmu, lai vadošajām iestādēm būtu 
pietiekami daudz līdzekļu, ko avansā izmaksāt atbalsta saņēmējiem atbilstoši to pieteikumiem.
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Grozījums Nr. 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 124. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2016. līdz 2022. gadam gada 
priekšfinansējuma summu samaksā līdz 
1. jūlijam; tā ir 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu.
No 2017. līdz 2022. gadam tā ir 2,5 % no 
atbalsta summas, kas no fondiem piešķirta 
darbības programmai par visu plānošanas 
periodu.

2. No 2016. līdz 2022. gadam gada 
priekšfinansējuma summu samaksā līdz 
1. jūlijam; tā ir 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai vai makroreģionālā attīstības 
fonda programmai par visu plānošanas 
periodu. No 2017. līdz 2022. gadam tā ir 
2,5 % no atbalsta summas, kas no fondiem 
piešķirta darbības programmai vai 
makroreģionālā attīstības fonda 
programmai par visu plānošanas periodu.

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1718
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
III daļa – 124. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No 2016. līdz 2022. gadam gada 
priekšfinansējuma summu samaksā līdz 
1. jūlijam; tā ir 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu. 
No 2017. līdz 2022. gadam tā ir 2,5 % no 
atbalsta summas, kas no fondiem piešķirta 
darbības programmai par visu plānošanas 
periodu.

2. No 2016. līdz 2022. gadam gada 
priekšfinansējuma summu samaksā līdz 
1. jūlijam; tā ir 2,5 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu. 
No 2017. līdz 2022. gadam tā ir 3 % no 
atbalsta summas, kas no fondiem piešķirta 
darbības programmai par visu plānošanas 
periodu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1719
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
III daļa – 126. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirmo starpposma maksājuma 
pieteikumu neiesniedz, pirms Komisija ir 
saņēmusi oficiālo vadošās iestādes 
akreditācijas aktu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 126. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Starpposma maksājumus par darbības 
programmu neveic, ja Komisijai nav 
nosūtīts gada īstenošanas ziņojums saskaņā 
ar 101. pantu.

4. Starpposma maksājumus par darbības 
programmu vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmu neveic, ja Komisijai 
nav nosūtīts gada īstenošanas ziņojums 
saskaņā ar 101. pantu.

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 126. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ņemot vērā pieejamo finansējumu,
Komisija veic starpposma maksājumu ne 
vēlāk kā 60 dienas pēc dienas, kad tā 
reģistrējusi maksājuma pieteikumu.

5. Komisija ievieš efektīvus un samērīgus 
pasākumus pret krāpšanu, ņemot vērā 
noteiktos riskus, piemēram, neatkarīgu 
biroju, kas saņem informāciju no 
ziņotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1722
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 126. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Atbalsta saņēmējiem avansa 
maksājumi un starpposma maksājumi ir 
jāsaņem pirms programmas vai nākamā 
posma sākšanas, lai nodrošinātu, ka 
maksājumu termiņu dēļ nerodas 
kavēšanās programmas īstenošanā un ka 
atbalsta saņēmējiem avansā nav 
jāizmanto valsts finansējums;

Or. en

Grozījums Nr. 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 127. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā ar 
šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc 

Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā ar 
šā punkta trešo daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc 
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programmas budžeta saistību gada nav 
sagatavots maksājuma pieteikums saskaņā 
ar 121. pantu, vai par kuru nav iesniegts 
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
126. pantu.

programmas budžeta saistību gada nav 
sagatavots maksājuma pieteikums saskaņā 
ar 121. pantu, vai par kuru nav iesniegts 
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
126. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 127. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā ar 
šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
sagatavots maksājuma pieteikums saskaņā 
ar 126. pantu, vai par kuru nav iesniegts
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
121. pantu.

Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā ar 
šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas budžeta 
saistību gada nav sagatavots maksājuma 
pieteikums vai par kuru nav nosūtīts
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
126. panta 1. punktu.

Or. sk

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai ņemtu vērā grozījumus par vienotā stratēģiskā satvara 
inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1725
Evgeni Kirilov

Regulas priekšlikums
III daļa – 127. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā ar 
šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
sagatavots maksājuma pieteikums saskaņā 
ar 121. pantu, vai par kuru nav iesniegts 
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
126. pantu.

Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā ar 
šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
sagatavots maksājuma pieteikums saskaņā 
ar 121. pantu, vai par kuru nav iesniegts 
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
126. pantu, un Kohēzijas fondam līdz 
31. decembrim trešajā gadā pēc darbības 
programmas budžeta saistību gada.

Or. en

Grozījums Nr. 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
III daļa – 127. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts, kas atrodas sarežģītā 
finansiālajā situācijā, atbilst 22. panta 
1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, 
Komisijai pēc pieprasījuma būtu jāveic 
īstenošanas pasākums, lai izveidotu 
atsevišķu programmu ar centralizētu 
pārvaldību saskaņā ar Regulas 
Nr. 1605/2002 54.a pantu; tas būtu 
jādara, lai apvienotu atlikto un/vai 
atsaukto finansējumu un procentu 
ieņēmumus vai līdzekļus, ko atbilstīgās 
dalībvalstis vēl nav saņēmušas, un 
iespējami efektīvāk izlietotu šos līdzekļus 
izaugsmes un ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar 
ekonomiku;

Or. de
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Grozījums Nr. 1727
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
III daļa – 127. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, kurās vienā un tajā pašā 
atsauces periodā IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2009. gada periodā ir bijis mazāk 
nekā 85 % no ES vidējā rādītāja, 
1. punkta 1. daļā minētais periods ir 
31. decembris trešajā gadā pēc darbības 
programmas budžeta saistību gada.

Or. pt

Pamatojums

Attiecībā uz nelabvēlīgākā situācijā esošiem reģioniem ir jāpiemēro elastīgums salīdzinājumā 
ar citiem Eiropas reģioniem.

Grozījums Nr. 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
III daļa – 127. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecībā uz budžeta saistībām, kas 
minētas 1. punktā, un ja ir piemērojami 
piešķīrumi inovācijai un pētniecības un 
attīstības darbībām saskaņā ar 9. panta 1.
un 3. punktā noteiktajiem tematiskajiem 
mērķiem, kas nav saistīti ar 
infrastruktūru, Komisija atceļ šīs saistības 
saskaņā ar šā punkta otro daļu līdz 
31. decembrim ceturtajā finanšu gadā pēc 
tā gada, kurā noslēgts līgums par budžeta 
saistībām atbilstoši šai darbības 
programmas daļai.
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Or. es

Pamatojums

ERAF līdzfinansēto inovācijas un pētniecības un attīstības darbību īstenošana citos 
plānošanas periodos uzsver to, ka ir sarežģīti nodrošināt atbilstību noteiktajam vienotajam 
standartam, kas paredzēts programmām, kurām līdzekļus piešķir automātiski. Tiek ierosināts 
noteikts atbilstības līmenis ar saudzīgākiem nosacījumiem šādu darbību budžeta saistībām.

Grozījums Nr. 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 127. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja Komisija pieņem lēmumu 
apstiprināt lielu projektu, summas, uz 
kurām potenciāli attiecas automātiska 
atcelšana, samazina par attiecīgajām šādu 
lielu projektu gada summām.
Attiecībā uz šīm gada summām sākuma 
datums 1. punktā minētās automātiskās 
atcelšanas termiņa aprēķināšanai ir 
datums, kad tiek pieņemts lēmums, kas 
vajadzīgs šādu lielu projektu 
apstiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grāmatojumu noskaidrošana un kontu 
slēgšana

Grāmatojumu noskaidrošana un darbības
programmu un makroreģionālo 
programmu slēgšana

Or. sk
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Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1731
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 128. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

128. pants svītrots
Gada pārskatu saturs

1. Apliecinātos gada pārskatus par katru 
darbības programmu attiecina uz 
grāmatvedības gadu, un tajos katra 
prioritārā virziena līmenī iekļauj:
a) attiecināmo izdevumu kopējo summu, 
kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes 
pārskatos kā tāda, kuru atbalsta saņēmēji 
samaksājuši darbību īstenošanā, un 
atbilstošo attiecināmo publisko atbalstu, 
kas izmaksāts, un publiskā atbalsta kopējo 
summu, kas radusies darbību īstenošanā;
b) summas, kas atsauktas un atgūtas 
grāmatvedības gadā, summas, kas 
atgūstamas grāmatvedības gada beigās, 
summas, kas atgūtas saskaņā ar 
61. pantu, un neatgūstamās summas;
c) par katru prioritāro virzienu — to 
darbību sarakstu, kuras pabeigtas 
grāmatvedības gadā un atbalstītas no 
ERAF un Kohēzijas fonda;
d) par katru prioritāro virzienu —
saskaņojumu starp izdevumiem, kas 
deklarēti atbilstoši a) apakšpunktam, un 
izdevumiem, kas deklarēti par to pašu 
grāmatvedības gadu maksājumu 
pieteikumos, kopā ar jebkuru atšķirību 
skaidrojumu.
2. Sertifikācijas iestāde pārskatos pa 
prioritārajiem virzieniem var norādīt 
piešķīrumu, kas nepārsniedz 5 % no 
kopējiem izdevumiem, kuri maksājumu 
pieteikumos iekļauti par konkrētu 
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grāmatvedības gadu, ja izdevumu 
likumībai un pareizībai nepārtraukti 
piemēro revīzijas iestādes procedūras. 
Konkrēto summu svītro no 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās attiecināmo 
izdevumu kopējās summas. Šīs summas 
galīgi iekļauj nākamā gada pārskatos vai 
svītro no nākamā gada pārskatiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 128. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

128. pants svītrots
Gada pārskatu saturs

1. Apliecinātos gada pārskatus par katru 
darbības programmu attiecina uz 
grāmatvedības gadu, un tajos katra 
prioritārā virziena līmenī iekļauj: 
a) attiecināmo izdevumu kopējo summu, 
kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes 
pārskatos kā tāda, kuru atbalsta saņēmēji 
samaksājuši darbību īstenošanā, un 
atbilstošo attiecināmo publisko atbalstu, 
kas izmaksāts, un publiskā atbalsta kopējo 
summu, kas radusies darbību īstenošanā;
b) summas, kas atsauktas un atgūtas 
grāmatvedības gadā, summas, kas 
atgūstamas grāmatvedības gada beigās, 
summas, kas atgūtas saskaņā ar 
61. pantu, un neatgūstamās summas;
c) par katru prioritāro virzienu — to 
darbību sarakstu, kuras pabeigtas 
grāmatvedības gadā un atbalstītas no 
ERAF un Kohēzijas fonda;
d) par katru prioritāro virzienu —
saskaņojumu starp izdevumiem, kas 
deklarēti atbilstoši a) apakšpunktam, un 
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izdevumiem, kas deklarēti par to pašu 
grāmatvedības gadu maksājumu 
pieteikumos, kopā ar jebkuru atšķirību 
skaidrojumu.
2. Sertifikācijas iestāde pārskatos pa 
prioritārajiem virzieniem var norādīt 
piešķīrumu, kas nepārsniedz 5 % no 
kopējiem izdevumiem, kuri maksājumu 
pieteikumos iekļauti par konkrētu 
grāmatvedības gadu, ja izdevumu 
likumībai un pareizībai nepārtraukti 
piemēro revīzijas iestādes procedūras. 
Konkrēto summu svītro no 1. punkta 
a) apakšpunktā minētās attiecināmo 
izdevumu kopējās summas. Šīs summas 
galīgi iekļauj nākamā gada pārskatos vai 
svītro no nākamā gada pārskatiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 128. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apliecinātos gada pārskatus par katru 
darbības programmu attiecina uz 
grāmatvedības gadu, un tajos katra 
prioritārā virziena līmenī iekļauj:

1. Apliecinātos gada pārskatus par katru 
darbības programmu vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmu attiecina uz 
grāmatvedības gadu, un tajos katra 
prioritārā virziena līmenī iekļauj:

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Regulas priekšlikums
3. daļa – 129. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

129. pants svītrots
Informācijas iesniegšana

Par katru gadu, sākot no 2016. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot, dalībvalsts iesniedz 
75. panta 1. punktā minētos dokumentus.

Or. es

Grozījums Nr. 1735
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 129. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katru gadu, sākot no 2016. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot, dalībvalsts iesniedz 
75. panta 1. punktā minētos dokumentus.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 129. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katru gadu, sākot no 2016. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot, dalībvalsts iesniedz 
75. panta 1. punktā minētos dokumentus.

Par katru gadu, sākot no 2016. gada līdz 
2022. gadam ieskaitot, dalībvalsts vai 
dalībvalstu grupa, kas ir izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondus,
iesniedz 75. panta 1. punktā minētos 
dokumentus.

Or. sk
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Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1737
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. daļa – 130. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 130. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 130. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz gada bilanci, kas 
grāmatojumu noskaidrošanas rezultātā ir 
atgūstama no dalībvalsts, Komisijas izdod 
iekasēšanas rīkojumu. Gada bilanci, kas ir 
samaksājama dalībvalstij, pieskaita 
nākamajam starpposma maksājumam, ko 
Komisija veic pēc grāmatojumu 

2. Attiecībā uz gada bilanci, kas 
grāmatojumu noskaidrošanas rezultātā ir 
atgūstama no dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupas, kura ir izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, 
Komisijas izdod iekasēšanas rīkojumu. 
Gada bilanci, kas ir samaksājama 
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noskaidrošanas. dalībvalstij vai dalībvalstu grupai, kura ir 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, pieskaita nākamajam starpposma 
maksājumam, ko Komisija veic pēc 
grāmatojumu noskaidrošanas.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.

Grozījums Nr. 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
3. daļa – 130. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja uz dalībvalsti attiecināmu iemeslu dēļ 
Komisija nevar veikt grāmatojumu 
noskaidrošanu līdz 30. aprīlim nākamajā 
gadā pēc grāmatvedības gada beigām, 
Komisija informē dalībvalsti par 
pasākumiem, kas jāveic vadošajai iestādei 
vai revīzijas iestādei, vai par papildu 
iztaujāšanu, ko Komisija ierosina veikt 
saskaņā ar 65. panta 2. un 3. punktu.

3. Ja uz dalībvalsti vai dalībvalstu grupu, 
kas ir izveidojusi makroreģionālās 
attīstības fondu, attiecināmu iemeslu dēļ 
Komisija nevar veikt grāmatojumu 
noskaidrošanu līdz 30. aprīlim nākamajā 
gadā pēc grāmatvedības gada beigām, 
Komisija informē dalībvalsti vai 
dalībvalstu grupu, kas ir izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, par 
pasākumiem, kas jāveic vadošajai iestādei 
vai revīzijas iestādei, vai par papildu 
iztaujāšanu, ko Komisija ierosina veikt 
saskaņā ar 65. panta 2. un 3. punktu.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemti vērā grozījumi par vienotā stratēģiskā satvara inovāciju daļu.


