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Grozījums Nr. 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
3. daļa – 131. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

131. pants svītrots
Caurviju slēgšana

1. Attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu 
gada pārskatos par katru darbības 
programmu katra prioritārā virziena 
līmenī iekļauj konkrētajā grāmatvedības 
gadā pabeigto darbību sarakstu. Ar šīm 
darbībām saistītos izdevumus, kas iekļauti 
pārskatos saskaņā ar grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumu, uzskata par 
slēgtiem.
2. Attiecībā uz ESF izdevumus, kas 
iekļauti pārskatos saskaņā ar 
grāmatojumu noskaidrošanas lēmumu, 
uzskata par slēgtiem.

Or. es

Grozījums Nr. 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 131. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu 
gada pārskatos par katru darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
iekļauj konkrētajā grāmatvedības gadā 
pabeigto darbību sarakstu. Ar šīm 
darbībām saistītos izdevumus, kas iekļauti 
pārskatos saskaņā ar grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumu, uzskata par 
slēgtiem.

1. Attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu 
gada pārskatos par katru darbības 
programmu vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmu katra prioritārā virziena 
līmenī iekļauj konkrētajā grāmatvedības 
gadā pabeigto darbību sarakstu. Ar šīm 
darbībām saistītos izdevumus, kas iekļauti 
pārskatos saskaņā ar grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumu, uzskata par 
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slēgtiem.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 132. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot noteikumus, kas reglamentē 
valsts atbalstu, vadošā iestāde nodrošina, 
lai visi darbības apliecinošie dokumenti 
pēc pieprasījuma būtu pieejami Komisijai 
un Eiropas Revīzijas palātai trīs gadus. 
Minētais trīs gadu laikposms sākas 
31. decembrī gadā, kad pieņemts 
grāmatojumu noskaidrošanas lēmums 
saskaņā ar 130. pantu, vai — vēlākais —
slēguma bilances samaksas dienā.

Neskarot noteikumus, kas reglamentē 
valsts atbalstu, vadošā iestāde nodrošina, 
lai visi darbības apliecinošie dokumenti 
pēc pieprasījuma būtu pieejami Komisijai 
un Eiropas Revīzijas palātai trīs gadus. 
Minētais trīs gadu laikposms sākas 
slēguma bilances samaksas dienā.

Or. es

Grozījums Nr. 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – II iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmu slēgšana Darbības programmu un makroreģionālās 
attīstības fonda programmu slēgšana

Or. sk
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Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 133. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgšanas dokumentu iesniegšana un 
slēguma bilances maksājuma veikšana

Darbības programmu un
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu slēgšanas dokumentu 
iesniegšana un slēguma bilances 
maksājuma veikšana

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 133. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nobeiguma īstenošanas ziņojumu 
attiecībā uz darbības programmu un

b) nobeiguma īstenošanas ziņojumu 
attiecībā uz darbības programmu vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu;

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.
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Grozījums Nr. 1747
Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
III daļa – 133. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Atbalsta saņēmējam pilnā apmērā 
jāsaņem bilances galīgais maksājums 
Eiropas maksājumu kavējumu direktīvā 
noteiktajā termiņā un saskaņā ar tajā 
paredzētajiem nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem prioritāro 
virzienu vai darbības programmu līmenī, 
ja:

1. Komisija var apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem prioritāro 
virzienu vai darbības programmu, vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu līmenī, ja:

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmā ir būtisks trūkums, 
attiecībā uz kuru nav veikti korektīvi 
pasākumi;

a) darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas pārvaldības un kontroles 
sistēmā ir būtisks trūkums, attiecībā uz 
kuru nav veikti korektīvi pasākumi;

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dalībvalsts nav veikusi vajadzīgos 
pasākumus, lai izlabotu situāciju, un tāpēc 
ir piemērota pārtraukšana saskaņā ar 
74. pantu;

c) dalībvalsts vai to dalībvalstu grupa, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, nav veikusi vajadzīgos pasākumus, 
lai izlabotu situāciju, un tāpēc ir piemērota 
pārtraukšana saskaņā ar 74. pantu;

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ir būtisks trūkums saistībā ar 
uzraudzības sistēmas kvalitāti un 

d) ir būtisks trūkums saistībā ar 
uzraudzības sistēmas kvalitāti un 
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uzticamību vai datiem par kopējiem un 
īpašiem rādītājiem;

uzticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dalībvalsts nav veikusi pasākumus, kas 
noteikti darbības programmā saistībā ar 
ex ante nosacījumu izpildi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1753
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dalībvalsts nav veikusi pasākumus, kas 
noteikti darbības programmā saistībā ar 
ex ante nosacījumu izpildi;

svītrots

Or. it

Pamatojums

Komisija var apturēt visus starpposma maksājumus vai daļu no tiem tikai tādā gadījumā, ja 
pārvaldības un kontroles sistēmā ir būtisks trūkums; pretējā gadījumā maksājumu apturēšana 
nav attaisnojama.

Grozījums Nr. 1754
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dalībvalsts nav veikusi pasākumus, kas 
noteikti darbības programmā saistībā ar 
ex ante nosacījumu izpildi;

e) dalībvalsts vai to dalībvalstu grupa, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, nav veikusi pasākumus, kas noteikti 
darbības programmā vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmā saistībā ar 
ex ante nosacījumu izpildi;

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritāte nav sasniegusi 
izpildes sistēmā noteiktos kontrolvērtības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritāte nav sasniegusi 
izpildes sistēmā noteiktos kontrolvērtības;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritāte nav sasniegusi 
izpildes sistēmā noteiktos kontrolvērtības;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1758
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritāte nav sasniegusi 
izpildes sistēmā noteiktos kontrolvērtības;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 1759
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritāte nav sasniegusi 
izpildes sistēmā noteiktos kontrolvērtības;

svītrots
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Or. it

Pamatojums

Komisija var apturēt visus starpposma maksājumus vai daļu no tiem tikai tādā gadījumā, ja 
pārvaldības un kontroles sistēmā ir būtisks trūkums; pretējā gadījumā maksājumu apturēšana 
nav attaisnojama.

Grozījums Nr. 1760
Erminia Mazzoni

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dalībvalsts neatsaucas uz Komisijas 
prasību vai, ja tās rīcību uzskata par 
neapmierinošu, saskaņā ar 20. panta 
5. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dalībvalsts neatsaucas uz Komisijas 
prasību vai, ja tās rīcību uzskata par 
neapmierinošu, saskaņā ar 20. panta 
5. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dalībvalsts neatsaucas uz Komisijas 
prasību vai, ja tās rīcību uzskata par 
neapmierinošu, saskaņā ar 20. panta 
5. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dalībvalsts neatsaucas uz Komisijas 
prasību vai, ja tās rīcību uzskata par 
neapmierinošu, saskaņā ar 20. panta 
5. punktu;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1764
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dalībvalsts neatsaucas uz Komisijas 
prasību vai, ja tās rīcību uzskata par 
neapmierinošu, saskaņā ar 20. panta 
5. punktu;

svītrots

Or. it
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Pamatojums

Komisija var apturēt visus starpposma maksājumus vai daļu no tiem tikai tādā gadījumā, ja 
pārvaldības un kontroles sistēmā ir būtisks trūkums; pretējā gadījumā maksājumu apturēšana 
nav attaisnojama.

Grozījums Nr. 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dalībvalsts neatsaucas uz Komisijas 
prasību vai, ja tās rīcību uzskata par 
neapmierinošu, saskaņā ar 20. panta 
5. punktu;

g) dalībvalsts vai to dalībvalstu grupa, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, neatsaucas uz Komisijas prasību vai 
ja tās rīcību uzskata par neapmierinošu 
saskaņā ar 20. panta 5. punktu;

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1766
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem pēc tam, 
kad tā ir atvēlējusi dalībvalstij iespēju 
iesniegt savus apsvērumus.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Komisija var apturēt visus starpposma maksājumus vai daļu no tiem tikai tādā gadījumā, ja 
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pārvaldības un kontroles sistēmā ir būtisks trūkums; pretējā gadījumā maksājumu apturēšana 
nav attaisnojama.

Grozījums Nr. 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem pēc tam, kad 
tā ir atvēlējusi dalībvalstij iespēju iesniegt 
savus apsvērumus.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
var nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem pēc tam, kad 
tā ir atvēlējusi dalībvalstij vai to 
dalībvalstu grupai, kas izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, iespēju 
iesniegt savus apsvērumus.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1768
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija atceļ starpposma maksājumu 
pilnīgu vai daļēju apturēšanu, ja 
dalībvalsts ir veikusi vajadzīgos 
pasākumus, kas ļauj atcelt apturēšanu.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Komisija var apturēt visus starpposma maksājumus vai daļu no tiem tikai tādā gadījumā, ja 
pārvaldības un kontroles sistēmā ir būtisks trūkums; pretējā gadījumā maksājumu apturēšana
nav attaisnojama.
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Grozījums Nr. 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 134. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija atceļ starpposma maksājumu 
pilnīgu vai daļēju apturēšanu, ja dalībvalsts 
ir veikusi vajadzīgos pasākumus, kas ļauj 
atcelt apturēšanu.

3. Komisija atceļ starpposma maksājumu 
pilnīgu vai daļēju apturēšanu, ja dalībvalsts 
vai to dalībvalstu grupa, kas izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, ir 
veikusi vajadzīgos pasākumus, kas ļauj 
atcelt apturēšanu.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 135. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vispirms ir atbildīgas par 
pārkāpumu izmeklēšanu, vajadzīgo finanšu 
korekciju veikšanu un summu atgūšanu. 
Sistemātisku pārkāpumu gadījumā 
dalībvalsts paplašina izmeklēšanu, to 
attiecinot uz visām darbībām, kas varētu 
būt ietekmētas.

1. Dalībvalstis vai to dalībvalstu grupas, 
kas izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, vispirms ir atbildīgas par 
pārkāpumu izmeklēšanu, vajadzīgo finanšu 
korekciju veikšanu un summu atgūšanu. 
Sistemātisku pārkāpumu gadījumā 
dalībvalsts vai to dalībvalstu grupa, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, paplašina izmeklēšanu, to attiecinot 
uz visām darbībām, kas varētu būt 
ietekmētas.

Or. sk
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Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 135. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts veic vajadzīgās finanšu 
korekcijas saistībā ar individuāliem vai 
sistemātiskiem pārkāpumiem, kas 
konstatēti darbībās vai darbības 
programmās. Finanšu korekcijas veic, 
atceļot visu darbībai vai darbības 
programmai piešķirto valsts ieguldījumu 
vai tā daļu. Dalībvalsts ņem vērā 
pārkāpumu veidu un smagumu un fondam 
nodarītos finansiālos zaudējumus un 
piemēro samērīgu korekciju. Vadošā 
iestāde iegrāmato finanšu korekcijas gada 
pārskatos par grāmatvedības gadu, kurā 
nolemts par atcelšanu.

2. Dalībvalsts vai to dalībvalstu grupa, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, veic vajadzīgās finanšu korekcijas 
saistībā ar individuāliem vai 
sistemātiskiem pārkāpumiem, kas 
konstatēti darbībās vai darbības 
programmās un makroreģionālās 
attīstības fonda programmās. Finanšu 
korekcijas veic, atceļot visu darbībai vai 
darbības programmai, vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmai piešķirto valsts ieguldījumu
vai tā daļu. Dalībvalsts ņem vērā 
pārkāpumu veidu un smagumu un fondam 
nodarītos finansiālos zaudējumus un 
piemēro samērīgu korekciju. Vadošā 
iestāde iegrāmato finanšu korekcijas gada 
pārskatos par grāmatvedības gadu, kurā 
nolemts par atcelšanu.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 135. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No fondiem piešķirto ieguldījumu, kas 
atcelts saskaņā ar 2. punktu, dalībvalsts var 
izmantot atkārtoti attiecīgajā darbības 
programmā, ievērojot 4. punktu.

3. No fondiem piešķirto ieguldījumu, kas 
atcelts saskaņā ar 2. punktu, dalībvalsts var 
izmantot atkārtoti attiecīgajā darbības 
programmā vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmā, ievērojot 4. punktu.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 136. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
veic finanšu korekcijas, atceļot visu 
Savienības ieguldījumu darbības 
programmā vai daļu no tā saskaņā ar 
77. pantu, ja pēc vajadzīgās pārbaudes 
veikšanas tā secina, ka:

No fondiem piešķirto ieguldījumu, kas 
atcelts saskaņā ar 2. punktu, dalībvalsts 
var izmantot atkārtoti attiecīgajā darbības 
programmā vai makroreģionālās attīstības 
fonda programmā, ievērojot 4. punktu.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 136. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbības programmas pārvaldības un a) darbības programmas vai 
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kontroles sistēmā ir būtisks trūkums, kas 
apdraud darbības programmai jau 
izmaksāto Savienības ieguldījumu;

makroreģionālās attīstības fonda 
programmas pārvaldības un kontroles 
sistēmā ir būtisks trūkums, kas apdraud 
darbības programmai vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmai jau izmaksāto 
Savienības ieguldījumu;

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 136. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalsts nav izpildījusi 135. pantā 
noteiktās saistības līdz šajā punktā minētās 
korekcijas procedūras sākšanai;

b) dalībvalsts vai to dalībvalstu grupa, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fonda programmu, nav izpildījusi 
135. pantā noteiktās saistības līdz šajā 
punktā minētās korekcijas procedūras 
sākšanai;

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 136. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksājuma pieteikumā iekļautie 
izdevumi ir neprecīzi, un dalībvalsts tos 
nav izlabojusi pirms korekcijas procedūras 

c) maksājuma pieteikumā iekļautie 
izdevumi ir neprecīzi, un dalībvalsts vai to 
dalībvalstu grupa, kas izveidojušas 
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sākšanas atbilstīgi šim punktam. makroreģionālās attīstības fondu, tos nav 
izlabojusi pirms korekcijas procedūras 
sākšanas atbilstīgi šim punktam.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 136. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lemjot par korekcijas apjomu saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ņem vērā pārkāpuma 
veidu un smagumu, kā arī attiecīgajā 
darbības programmā konstatēto pārvaldības 
un kontroles sistēmu nepilnību apjomu un 
finansiālās sekas.

2. Lemjot par korekcijas apjomu saskaņā ar 
1. punktu, Komisija ņem vērā pārkāpuma 
veidu un smagumu, kā arī attiecīgajā 
darbības programmā vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmā konstatēto 
pārvaldības un kontroles sistēmu nepilnību 
apjomu un finansiālās sekas.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 136. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija savu nostāju pamato ar 
ziņojumiem, ko iesnieguši revidenti, kas 
nav revidenti no Komisijas dienestiem, tad 
Komisija izdara pati savus secinājumus par 
finansiālajām sekām, iepriekš izskatot 

3. Ja Komisija savu nostāju pamato ar 
ziņojumiem, ko iesnieguši revidenti, kas 
nav revidenti no Komisijas dienestiem, tad 
Komisija izdara pati savus secinājumus par 
finansiālajām sekām, iepriekš izskatot 
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pasākumus, ko attiecīgā dalībvalsts veikusi 
atbilstīgi 135. panta 2. punktam, saskaņā ar 
112. panta 3. punktu nosūtītos paziņojumus 
un visas dalībvalsts atbildes.

pasākumus, ko attiecīgā dalībvalsts vai to 
dalībvalstu grupa, kas izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu, veikusi 
atbilstīgi 135. panta 2. punktam, saskaņā ar 
112. panta 3. punktu nosūtītos paziņojumus 
un visas atbildes, ko sniegusi dalībvalsts 
vai to dalībvalstu grupa, kas izveidojušas 
makroreģionālās attīstības fondu.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 136. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija, pamatojoties uz darbības 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā izklāstītajiem 
mērķiem, tā var piemērot finanšu 
korekcijas attiecībā uz konkrētajiem 
prioritārajiem virzieniem, izmantojot 
īstenošanas aktus.

4. Ja Komisija, pamatojoties uz darbības 
programmas vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmas nobeiguma 
īstenošanas ziņojuma pārbaudi, konstatē 
būtisku atpalicību no izpildes sistēmā 
izklāstītajiem mērķiem, tā var piemērot 
finanšu korekcijas attiecībā uz 
konkrētajiem prioritārajiem virzieniem, 
izmantojot īstenošanas aktus.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 136. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja dalībvalsts neizpilda savas saistības, 
kas minētas 86. pantā, Komisija atkarībā 
no minēto saistību neizpildes pakāpes var 
veikt finanšu korekciju, atceļot visu 
struktūrfondu ieguldījumu attiecīgajai 
dalībvalstij vai daļu no tā.

5. Ja dalībvalsts vai to dalībvalstu grupa, 
kas izveidojušas makroreģionālās 
attīstības fondu, neizpilda savas saistības, 
kas minētas 86. pantā, Komisija atkarībā 
no minēto saistību neizpildes pakāpes var 
veikt finanšu korekciju, atceļot visu 
struktūrfondu ieguldījumu attiecīgajai 
dalībvalstij vai to dalībvalstu grupai, kas 
izveidojušas makroreģionālās attīstības 
fondu, vai daļu no tā.

Or. sk

Pamatojums

Ņem vērā vienotajam stratēģiskajam satvaram pievienoto novatorisko daļu.

Grozījums Nr. 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu 
korekciju Komisija sāk procedūru, 
informējot attiecīgo dalībvalsti par savas 
pārbaudes pagaidu secinājumiem un 
pieprasot, lai dalībvalsts divu mēnešu laikā 
iesniedz savas piezīmes.

1. Pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu 
korekciju Komisija sāk procedūru, 
informējot attiecīgo dalībvalsti vai 
dalībvalstu grupu, kas izveidojusi 
makroreģionālās attīstības fondu, par 
savas pārbaudes pagaidu secinājumiem un 
pieprasot, lai dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa, kas izveidojusi makroreģionālās 
attīstības fondu, divu mēnešu laikā 
iesniedz savas piezīmes.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.
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Grozījums Nr. 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu 
korekciju Komisija sāk procedūru, 
informējot attiecīgo dalībvalsti par savas 
pārbaudes pagaidu secinājumiem un 
pieprasot, lai dalībvalsts divu mēnešu laikā 
iesniedz savas piezīmes.

1. Pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu 
korekciju Komisija sāk procedūru, 
informējot attiecīgo dalībvalsti par savas 
pārbaudes pagaidu secinājumiem un 
pieprasot, lai dalībvalsts trīs mēnešu laikā 
iesniedz savas piezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ierosina finanšu korekciju, 
pamatojoties uz ekstrapolāciju vai vienotu 
likmi, dalībvalstij pēc attiecīgo dokumentu 
pārbaudes dod iespēju pierādīt, ka 
pārkāpuma faktiskais apjoms ir mazāks, 
nekā to novērtējusi Komisija. Vienojoties 
ar Komisiju, dalībvalsts var ierobežot šo 
izskatīšanu, pārbaudot vienīgi attiecīgo 
dokumentu atbilstīgu daļu vai paraugu. 
Šādai pārbaudei paredzētais laiks nav 
ilgāks par diviem mēnešiem pēc 1. punktā 
minētā divu mēnešu laikposma, izņemot 
gadījumus, kad tam ir pienācīgs 
pamatojums.

2. Ja Komisija ierosina finanšu korekciju, 
pamatojoties uz ekstrapolāciju vai vienotu 
likmi, dalībvalstij vai dalībvalstu grupai, 
kas izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, pēc attiecīgo dokumentu pārbaudes 
dod iespēju pierādīt, ka pārkāpuma 
faktiskais apjoms ir mazāks, nekā to 
novērtējusi Komisija. Vienojoties ar 
Komisiju, dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa, kas izveidojusi makroreģionālās 
attīstības fondu, var ierobežot šo 
izskatīšanu, pārbaudot vienīgi attiecīgo 
dokumentu atbilstīgu daļu vai paraugu. 
Šādai pārbaudei paredzētais laiks nav 
ilgāks par diviem mēnešiem pēc 1. punktā 
minētā divu mēnešu laikposma, izņemot 
gadījumus, kad tam ir pienācīgs 
pamatojums.

Or. sk
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Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ņem vērā jebkurus
pierādījumus, ko dalībvalsts iesniegusi 1. 
un 2. punktā noteiktajā termiņā.

3. Komisija ņem vērā visus pierādījumus, 
ko dalībvalsts vai dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, iesniegusi 1. un 2. punktā noteiktajā 
termiņā.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalsts nepiekrīt Komisijas 
pagaidu secinājumiem, Komisija uzaicina 
dalībvalsti uz noklausīšanos, lai 
nodrošinātu, ka Komisijas secinājumiem 
par finanšu korekcijas veikšanu ir pieejama 
visa vajadzīgā informācija un apsvērumi.

4. Ja dalībvalsts vai dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, nepiekrīt Komisijas pagaidu 
secinājumiem, Komisija uzaicina 
dalībvalsti uz noklausīšanos, lai 
nodrošinātu, ka Komisijas secinājumiem 
par finanšu korekcijas veikšanu ir pieejama 
visa vajadzīgā informācija un apsvērumi.

Or. sk
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Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai veiktu finanšu korekcijas, Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktus, pieņem 
lēmumu sešu mēnešu laikā no 
noklausīšanās dienas vai no dienas, kad 
tiek saņemta papildinformācija, gadījumā, 
ja dalībvalsts pēc noklausīšanās piekrīt 
iesniegt šādu papildinformāciju. Komisija 
ņem vērā visu procedūras gaitā iesniegto 
informāciju un apsvērumus. Ja 
noklausīšanās nenotiek, sešu mēnešu 
termiņš sākas divus mēnešus no dienas, 
kad saņemta Komisijas sūtītā 
noklausīšanās ielūguma vēstule.

5. Lai veiktu finanšu korekcijas, Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktus, pieņem 
lēmumu sešu mēnešu laikā no 
noklausīšanās dienas vai no dienas, kad 
tiek saņemta papildinformācija, gadījumā, 
ja dalībvalsts vai dalībvalstu grupa, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, pēc noklausīšanās piekrīt iesniegt 
šādu papildinformāciju. Komisija ņem vērā 
visu procedūras gaitā iesniegto informāciju 
un apsvērumus. Ja noklausīšanās nenotiek, 
sešu mēnešu termiņš sākas divus mēnešus 
no dienas, kad saņemta Komisijas sūtītā 
noklausīšanās ielūguma vēstule.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija vai Eiropas Revīzijas 
palāta konstatē pārkāpumus, kas ietekmē 
Komisijai nosūtītos gada pārskatus, 
izrietošajā finanšu korekcijā samazina 

svītrots
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darbības programmai piešķirto atbalstu 
no fondiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1788
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija vai Eiropas Revīzijas 
palāta konstatē pārkāpumus, kas ietekmē 
Komisijai nosūtītos gada pārskatus, 
izrietošajā finanšu korekcijā samazina 
darbības programmai piešķirto atbalstu 
no fondiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta 
konstatē pārkāpumus, kas ietekmē 
Komisijai nosūtītos gada pārskatus, 
izrietošajā finanšu korekcijā samazina 
darbības programmai piešķirto atbalstu no 
fondiem.

6. Ja Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta 
konstatē pārkāpumus, kas ietekmē 
Komisijai nosūtītos gada pārskatus, 
izrietošajā finanšu korekcijā samazina 
darbības programmai vai makroreģionālās 
attīstības fonda programmai piešķirto 
atbalstu no fondiem.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.



PE491.058v01-00 26/82 AM\903907LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Regulas priekšlikums
III daļa – 137. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja dalībvalsts, kas atrodas sarežģītā 
finansiālā situācijā, atbilst 22. panta 
1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, 
Komisija pēc attiecīga lūguma, un 
izmantojot īstenošanas aktu, izveido 
atsevišķu programmu, kuru saskaņā ar 
Padomes Regulas Nr. 1605/2002 
53.a pantu ir jāīsteno centralizēti, lai 
konsolidētu apturētus un/vai atgūtus 
līdzekļus, kā arī attiecīgo dalībvalstu 
ieņēmumus no procentu maksājumiem 
vai to neizmantotus līdzekļus un lai tos 
izmantotu pēc iespējas efektīvākai 
izaugsmes veicināšanai, jo īpaši ar 
infrastruktūras projektiem, kas sekmē 
ekonomiku.

Or. de

Grozījums Nr. 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums

III daļa – 138. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pienākumi Dalībvalstu un makroreģionālās attīstības 
fondu izveidojušu dalībvalstu grupu
pienākumi

Or. sk
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Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 138. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas veikta finanšu korekcija 
neietekmē dalībvalsts pienākumu veikt 
atgūšanas darbības saskaņā ar šīs regulas 
135. panta 2. punktu un atgūt valsts 
atbalstu Līguma 107. panta 1. punkta 
nozīmē un atbilstīgi Padomes Regulas 
(EK) Nr. 659/1999 14. pantam.

Komisijas veikta finanšu korekcija 
neietekmē dalībvalsts pienākumu vai tādas 
dalībvalstu grupas pienākumu, kas 
izveidojusi makroreģionālās attīstības 
fondu, veikt atgūšanas darbības saskaņā ar 
šīs regulas 135. panta 2. punktu un atgūt 
valsts atbalstu Līguma 107. panta 1. punkta 
nozīmē un atbilstīgi Padomes Regulas 
(EK) Nr. 659/199939 14. pantam.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – VIII sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Samērīga darbības programmu kontrole Samērīga darbības programmu un 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu kontrole

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.
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Grozījums Nr. 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 140. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Samērīga darbības programmu kontrole Samērīga darbības programmu un 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmu kontrole

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
III daļa – 140. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 100 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 250 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Regulas priekšlikums
III daļa – 140. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 100 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde,
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 200 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1797
Tomasz Piotr Poręba

Regulas priekšlikums
III daļa – 140. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 100 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 250 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni
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Regulas priekšlikums
III daļa – 140. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 100 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar 4. punktu.

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 250 000, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā pirms 
visu attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā 
ar 131. pantu. Šie noteikumi neskar 
4. punktu.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka darbības programmām piemērotā kontrole ir patiesi samērīga, ar 
grozījumu ierosina, ka darbībām, par kurām kopējie attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 250 000, piemērotu ne vairāk kā vienu revīziju.

Grozījums Nr. 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 140. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz darbības programmām, par 
kurām visnesenākais revīzijas atzinums 
liecina, ka nav būtisku trūkumu, Komisija 
nākamajā sanāksmē, kas minēta 118. panta 
3. punktā, var vienoties ar revīzijas iestādi, 
ka revīzijas darba līmeni var samazināt tā, 
lai tas būtu samērīgs ar konstatēto risku. 
Šādos gadījumos Komisija neveic savas 
revīzijas uz vietas, ja vien nav pierādījumu, 
kas liecina par pārvaldības un kontroles 
sistēmas trūkumiem, kuri ietekmē 
izdevumus, kas deklarēti Komisijai 

2. Attiecībā uz darbības programmām vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmām, par kurām visnesenākais 
revīzijas atzinums liecina, ka nav būtisku 
trūkumu, Komisija nākamajā sanāksmē, 
kas minēta 118. panta 3. punktā, var 
vienoties ar revīzijas iestādi, ka revīzijas 
darba līmeni var samazināt tā, lai tas būtu 
samērīgs ar konstatēto risku. Šādos 
gadījumos Komisija neveic savas revīzijas 
uz vietas, ja vien nav pierādījumu, kas 
liecina par pārvaldības un kontroles 



AM\903907LV.doc 31/82 PE491.058v01-00

LV

grāmatvedības gadā, par kuru kontiem ir 
piemērots grāmatojumu noskaidrošanas 
lēmums.

sistēmas trūkumiem, kuri ietekmē 
izdevumus, kas deklarēti Komisijai 
grāmatvedības gadā, par kuru kontiem ir 
piemērots grāmatojumu noskaidrošanas 
lēmums.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Regulas priekšlikums
III daļa – 140. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz darbības programmām, par 
kurām Komisija secina, ka tā var paļauties 
uz revīzijas iestādes atzinumu, tā var 
vienoties ar revīzijas iestādi ierobežot 
savas uz vietas veicamās revīzijas līdz 
revīzijas iestādes darba revīzijai, ja vien 
nav pierādījumu, kas liecina par trūkumiem 
revīzijas iestādes revīzijas darbā attiecībā 
uz to grāmatvedības gadu, par kuru 
kontiem ir piemērots grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmums.

3. Attiecībā uz darbības programmām vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmām, par kurām Komisija secina, 
ka tā var paļauties uz revīzijas iestādes 
atzinumu, tā var vienoties ar revīzijas 
iestādi ierobežot savas uz vietas veicamās 
revīzijas līdz revīzijas iestādes darba 
revīzijai, ja vien nav pierādījumu, kas 
liecina par trūkumiem revīzijas iestādes 
revīzijas darbā attiecībā uz to 
grāmatvedības gadu, par kuru kontiem ir 
piemērots grāmatojumu noskaidrošanas 
lēmums.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1801
Monika Smolková, Anna Záborská
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Regulas priekšlikums
III daļa – 140. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot 1. punktu, revīzijas iestāde un 
Komisija var veikt darbību revīzijas, ja 
riska novērtējumā tiek konstatēts īpašs 
pārkāpumu vai krāpšanas risks, ja ir 
pierādījumi par būtiskiem trūkumiem 
attiecīgās darbības programmas 
pārvaldības un kontroles sistēmā, kā arī 
revīzijas kā daļu no revīzijas parauga trīs 
gadus pēc visu darbības izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Komisija 
var jebkurā laikā veikt darbību revīziju, lai 
novērtētu revīzijas iestādes darbu atbilstīgi 
atkārtotām tās revīzijas darbībām.

4. Neskarot 1. punktu, revīzijas iestāde un 
Komisija var veikt darbību revīzijas, ja 
riska novērtējumā tiek konstatēts īpašs 
pārkāpumu vai krāpšanas risks, ja ir 
pierādījumi par būtiskiem trūkumiem 
attiecīgās darbības programmas vai 
makroreģionālās attīstības fonda 
programmas pārvaldības un kontroles 
sistēmā, kā arī revīzijas kā daļu no revīzijas 
parauga trīs gadus pēc visu darbības 
izdevumu slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. 
Komisija var jebkurā laikā veikt darbību 
revīziju, lai novērtētu revīzijas iestādes 
darbu atbilstīgi atkārtotām tās revīzijas 
darbībām.

Or. sk

Pamatojums

Tiek ņemta vērā vienotā stratēģiskā satvara papildināšana ar inovācijas daļu.

Grozījums Nr. 1802
Peter Simon

Regulas priekšlikums
IV daļa – 142. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus.

1. Ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus, un tām nav 
atpakaļejoša spēka.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un nekaitētu administratīvo procedūru vienkāršošanas 
mērķim, deleģētajiem aktiem nebūtu jābūt ar atpakaļejošu spēku. 
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Grozījums Nr. 1803
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
IV daļa – 142. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus.

1. Ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus. Deleģētajiem 
aktiem nav atpakaļejoša spēka.

Or. de

Grozījums Nr. 1804
Manfred Weber

Regulas priekšlikums
IV daļa – 142. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus.

1. Ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus. Deleģētajiem 
aktiem nav atpakaļejoša spēka.

Or. de

Pamatojums

Deleģētie akti ar atpakaļejošu spēku radītu nenoteiktību un vietējo iestāžu neuzticību, 
saņemot finansējumu, un ierobežotu visu līmeņu administratīvo spēju.

Grozījums Nr. 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Regulas priekšlikums
IV daļa – 142. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētās pilnvaras deleģē uz 
nenoteiktu laiku, sākot no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas.

2. Šajā regulā minētās pilnvaras deleģē uz 
vienu gadu, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. es

Pamatojums

Piešķirt Komisijai uz nenoteiktu laiku ES tiesību aktu ieviešanas pilnvaras nozīmētu tai uzticēt 
reglamentējošās pilnvaras uz visu 2014.–2020. gada plānošanas periodu, kas varētu radīt 
tiesiskās noteiktības trūkumu.

Grozījums Nr. 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
Pielikums -I (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I pielikums
Vienotais stratēģiskais satvars

Šā stratēģiskā satvara nolūks saskaņā ar 
10. pantu ir radīt līdzekli dažādu politikas 
aspektu koordinēšanai, integrēšanai un 
līdzsvarošanai reģionu konkrētos 
apstākļos un jo īpaši līdzekli, kā saskaņot 
un līdzsvarot investīciju prioritātes ar 
9. pantā noteikto tematisko mērķu 
sasniegšanu.
1. Horizontālie principi un pārnozaru 
problēmas
1.1. Partnerība un daudzlīmeņu 
pārvaldība
1.1.1. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
paredz koordinētu rīcību, kas veikta 
saskaņā ar subsidiaritātes un samērīguma 
principiem un partnerībā. Tam arī 
jāīstenojas operatīvas un institucionālas 
sadarbības veidā, jo īpaši izstrādājot un 
īstenojot Savienības politikas aspektus. 
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Skaidra atsauce uz daudzlīmeņu 
pārvaldību šajā regulā nozīmē šā principa 
nostiprināšanu un nodrošina pašai 
kohēzijas politikai papildu vērtību.
1.1.2. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
jāievēro, lai veicinātu sociālas, 
ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas 
sasniegšanu un Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un integrētas izaugsmes 
prioritāšu izpildi.
1.1.3. Lai nodrošinātu efektīvu 
daudzlīmeņu pārvaldību, dalībvalstīm un 
reģioniem jāveic šādas darbības:
a) īstenot partnerību saskaņā ar Eiropas 
Rīcības kodeksu, kā minēts 5. pantā;
b) izveidot saskaņošanas mehānismus 
starp dažādajiem pārvaldības līmeņiem 
atbilstīgi attiecīgajām konstitucionālo 
pilnvaru sistēmām;
c) regulāri sniegt ziņojumus par 
partnerības īstenošanu.
1.1.4. Visos KNR fondu īstenošanas 
posmos īstenošana jāorganizē tā, lai 
reģionālās un vietējās iestādes tiktu tieši 
iesaistītas partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā, kā arī šo 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzībā un novērtēšanā. Lai 
nodrošinātu partnerību visos politikas 
īstenošanas posmos, jāiesaista arī sociālie 
un ekonomiskie partneri, citas 
sabiedriskas iestādes, kā arī struktūras, 
kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp 
vides partneri, nevalstiskās organizācijas 
un struktūras, kas ir atbildīgas par 
līdztiesības veicināšanu un 
diskriminācijas nepieļaušanu.
1.2. Ilgtspējīga attīstība
1.2.1. Ilgtspējīgas attīstības princips, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā, ir saistīts ar progresa 
jēdzienu, kurā jāintegrē sociālie, 
ekonomiskie un vides apsvērumi, domājot 
par labklājību un labāku dzīves kvalitāti 
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tagadējai paaudzei un nākamajām 
paaudzēm.
1.2.2. Ilgtspējīgas attīstības apsvērumiem, 
kā arī principam „piesārņotājs maksā” 
tāpēc jābūt katra plāna integrālai 
sastāvdaļai, sākot ar projektu, beidzot ar 
izpildi, no pārraudzības līdz 
novērtējumam. Principa „piesārņotājs 
maksā” nepiemērošana ir pieļaujama 
tikai izņēmuma gadījumos un ar 
nosacījumu, ka tiek īstenoti skaidri 
pasākumi, kas mazina ietekmi.
1.2.3. Lai risinātu sarežģītās problēmas, 
ar kurām dalībvalstis saskaras, tām kopā 
ar reģioniem jāizmanto visi pieejamie 
Savienības politikas instrumenti. Jo īpaši, 
lai risinātu klimata pārmaiņas, resursi 
jākoncentrē profilaktiskiem un ietekmi 
mazinošiem pasākumiem. Visiem jauniem 
ieguldījumiem, kas veikti ar KNR finanšu 
līdzekļiem, pēc savām īpašībām jābūt 
izturīgiem pret klimata pārmaiņu un 
dabas katastrofu radīto ietekmi.
1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas1 un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jāturpina nodrošināt atbalstu pētījumiem 
šajā jomā.  Ar šādu atbalstu jācenšas 
papildināt pasākumus, uz kuriem attiecas 
„Horizonts 2020”. Bioloģiskās 
daudzveidības pasākumu finansējums var 
būt pieejams, izmantojot ELFLA un 
EJZF. Ja vides aizsardzības obligātas 
prasības teritorijai rada īpašus 
nelabvēlīgus apstākļus, var izmantot 
ELFLA, lai sniegtu atbalstu zemes 
apsaimniekotājiem, .
1 Sk. OV.......Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK.
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1.2.5. Ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana nedrīkst būt tehnisks 
uzdevums. Lai nodrošinātu, ka šis mērķis 
tiek praktiski īstenots KNR darbībā, 
vadības iestādēm jāvelta pienācīga un 
konsekventa uzmanība šim mērķim visā 
programmas darbības ciklā un jāizvēlas 
aktīvāka pieeja, lai mazinātu videi 
nelabvēlīgas intervenču ietekmes, inter 
alia, veicot šādas darbības:
a) virzot investīcijas resursu ziņā 
visefektīvākajām iespējām,
b) rūpīgi izsverot investīciju vajadzību, ja 
šīm investīcijām ir ievērojama negatīva 
ietekme uz vidi,
c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas investīciju alternatīvo metožu 
„pilna cikla" izmaksas.
d) vairāk izmantojot videi nekaitīgu 
publisku iepirkumu.
1.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
nediskriminēšanas veicināšana
1.3.1. Dalībvalstīm un reģioniem vairāk 
jācenšas izskaust nevienlīdzību un sekmēt 
vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī 
apkarot diskrimināciju pēc dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas visos KNR fondu 
īstenošanas posmos.
1.3.2. Dalībvalstīm un reģioniem jāstrādā 
pie vīriešu un sieviešu līdztiesības mērķa 
sasniegšanas un jāveic pienācīgi 
pasākumi, lai novērstu jebkādu 
diskrimināciju darbību sagatavošanā, 
īstenošanā, pārraudzīšanā un novērtēšanā 
programmās, kas saņem KNR fondu 
līdzfinansējumu, un skaidri jāpaziņo par 
darbībām, lai šis princips programmās 
tiktu ņemts vērā.
1.3.3. Sieviešu lielāka līdzdalība darba 
tirgū gan kā darba devējām, gan darba 
ņēmējām stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
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potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķu sasniegšanai. Tāpēc pilnībā 
jāpievēršas šķēršļiem sieviešu līdzdalībai 
darba tirgū. Dalībvalstīm un reģioniem 
jānodrošina, ka papildus ESF, ERAF, 
KF, EJZF un ELFLA arī tās finanšu 
darbības, kuras sekmē sieviešu 
ekonomisko neatkarību, dod ieguldījumu 
darba un ģimenes dzīves pienācīgā 
līdzsvarošanā un palielina iespējas 
sievietēm kā uzņēmējdarbības veicējām.
1.3.4. Pārraudzības un novērtēšanas 
programmas palīdzēs izmērīt gaidīto KNR
fondu ietekmes ieguldījumu dzimumu 
līdztiesībā.
1.4. Pieejamība
1.4.1. Visiem produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti 
publikai un tiek līdzfinansēti no KNR
fondiem, jābūt pieejamiem. Jo īpaši 
būtiska ir pieejamība apbūvētai videi, 
transportam, informācijas un sakaru 
tehnoloģijām, lai integrētu nelabvēlīgā 
stāvoklī esošās grupas, tostarp personas 
ar invaliditāti.
1.4.2. Ir būtiski rast pienācīgu risinājumu 
nelabvēlīgā stāvoklī esošo grupu 
vajadzībām, lai ļautu tām labāk 
integrēties darba tirgū un pilnā mērā 
piedalīties sabiedrībā.
1.4.3. Dalībvalstīm un reģioniem 
jāturpina veicināt sociālo kohēziju ar 
tādiem pašiem noteikumiem kā 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju visos 
ES reģionos, ja vēlas sasniegt stratēģijas 
„ES 2020” mērķus.
1.5. Demogrāfija
1.5.1. Pielāgošanās demogrāfiskām 
pārmaiņām ir viena no pamatproblēmām, 
kas sagaida dalībvalstis un reģionus 
nākamajās desmitgadēs. Samazināts 
strādājošo iedzīvotāju skaits savienojumā 
ar pensionējušos cilvēku palielinātu 
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īpatsvaru radīs papildu spriedzi 
dalībvalstu labklājības sistēmām un līdz 
ar to Savienības ekonomikas 
konkurētspējai.
1.5.2. Demogrāfiskās pārmaiņas rada 
jaunas problēmas. Šādi demogrāfiski 
procesi jāpētī un jārisina reģionālā un 
vietējā līmenī jo īpaši, tiklīdz parādās 
dažādas attīstības tendences. Dalībvalstīm 
un reģioniem jāizmanto KNR fondi, lai 
izstrādātu individuālu stratēģiju 
demogrāfisko problēmu risināšanai un 
radītu iespējas „sirmo galvu ekonomikas” 
attīstīšanai.
1.5.3. Iespēju paplašināšana vecāka 
gadagājuma cilvēkiem dos daudz dažādu 
ieguvumu cilvēkiem, sabiedrībām un 
valstu budžetiem. Dalībvalstīm un 
reģioniem jāizmanto KNR fondi, lai 
veiktu pasākumus visu vecumu grupu 
iekļaušanas veicināšanai. Visu esošo 
cilvēkresursu labāka izmantošana, 
cenšoties atrisināt jauniešu bezdarbu, 
atspoguļo vienu no tūlītējiem 
uzdevumiem, kas risināms ar KNR
fondiem, dodot ieguldījumu visu 
Savienības iedzīvotāju potenciāla 
maksimālā izmantošanā. Tas tiks 
sasniegts, pateicoties uzlabotai piekļuvei 
izglītības obligātiem līmeņiem un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūru 
stiprināšanai. Ieguldījumi veselības 
infrastruktūrās arī kalpos ilgas un 
veselīgas darba dzīves mērķim visiem 
Savienības iedzīvotājiem.
1.5.4. Dalībvalstīm un reģioniem, 
izstrādājot savas programmas, jāņem vērā 
demogrāfisko pārmaiņu ilgtermiņa 
problēmas. Demogrāfisko pārmaiņu 
visvairāk skartajos reģionos jānosaka 
pasākumi, kas
a) atbalsta demogrāfisku atjaunošanos, 
radot labākus nosacījumus ģimenēm un 
labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru; 
b) vairo nodarbinātību, palielina 
produktivitāti un ekonomikas 
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rezultativitāti, ieguldot izglītībā un 
pētniecībā;
c) pievēršas izglītības atbilstībai un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūrām;
un
d) nodrošina izmaksu ziņā efektīvu 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes 
sniegšanu, tostarp ieguldījumus 
infrastruktūrā.
1.6 Integrēta pieeja
1.6.1 Integrēta teritoriāla pieeja ir 
būtiska, lai efektīvi risinātu dalībvalstu un 
reģionu grūtības. Šīs grūtības ir saistītas 
ar: globalizācijas, vides un enerģētikas 
problēmu, ar novecošanos saistīto 
problēmu un demogrāfisko izmaiņu, 
tehnoloģisko izmaiņu un inovāciju 
pieprasījuma, kā arī nevienlīdzīgu 
ienākumu un sociālās segregācijas 
ietekmi. Tas, ka šie jautājumi ir sarežģīti 
un savstarpēji saistīti, nozīmē, ka 
risinājumiem ir jābūt integrētiem, 
attiecināmiem uz vairākām nozarēm un 
dimensijām, lai tie būtu veiksmīgi.
1.6.2 Šajā kontekstā KNR ietvertie fondi 
ļauj apvienot dažādu ES fondu spēku 
integrētos tiesību aktu kopumos, kuri ir 
speciāli izstrādāti atbilstoši vietējām un 
reģionālām vajadzībām.
1.6.3 Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpašībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, saiknēm starp pilsētām un 
laukiem, dažādu nozaru savstarpējai 
atkarībai vietējā līmenī, kultūras 
mantojumam, novecošanai un 
demogrāfiskajām izmaiņām u. c.
1.6.4 Dalībvalstīm ir jāanalizē, kādas ir to 
galvenās ar sabiedrību saistītās grūtības. 
Reaģējot uz šīm grūtībām, tām ir arī 
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jāizskata jautājums par to, kurus 
konkrētos iedzīvotāju labklājības aspektus 
tās vēlas ietekmēt un veicināt, izmantojot 
politiku, un kā būtu jāizstrādā un jāīsteno 
politika attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
kontekstā.
1.6.5 Lai veicinātu labu politiku, kas ir 
izstrādāta atbilstoši konkrētām reģiona 
vajadzībām, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāturpina attīstīt integrēto teritoriālo 
pieeju politikas izstrādei un īstenošanai, 
ņemot vērā attiecīgos kontekstuālos 
aspektus, bet koncentrējoties uz šādu 
centrālo elementu pamatiem:
a) reģiona potenciāla un spējas īstenot 
„Eiropa 2020” stratēģiju izvērtējums;
b) reģiona attīstības grūtību un spējas 
risināt šīs grūtības izvērtējums;
c) politikas izstrādei un īstenošanai 
atbilstoša teritoriālā mēroga un konteksta 
apzināšana saskaņā ar subsidiaritātes 
principu;
d) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu vairāku līmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrāde;
e) politikas uzraudzībai un izvērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēle.
2. KNR ietverto fondu sinerģija un 
koordinācija ar citu ES politiku
2.1 Ievads
2.1.1 Lai sasniegtu optimālus ilgtspējīgas 
izaugsmes un attīstības rezultātus, ir 
svarīgi koordinēt Savienības politiku un 
attiecīgos instrumentus, kuri ir svarīgi 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas īstenošanai un līdzsvarotākai 
ES teritoriālajai attīstībai. Tas ir jāataino 
arī labākā Savienības budžeta un 
dalībvalstu valsts un reģionālo budžetu 
koordinācijā, finansējot kopīgas politikas 
prioritātes, kā arī uzlabotā vertikālā 
sadarbībā starp ES un valsts un 
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reģionālām struktūrām.
2.1.2 Sinerģija un koordinācija nenozīmē 
viena veida risinājumus, kuri ir piemēroti 
visiem. Šajā kontekstā ir jāveic dziļāka 
Savienības politikas ietekmes analīze 
reģionos un uz kohēziju, lai veicinātu 
efektīvu sinerģiju un apzinātu un 
veicinātu piemērotākos Eiropas līmeņa 
līdzekļus vietējo un reģionālo ieguldījumu 
atbalstam.
2.1.3 Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jānodrošina konsekvence plānošanas un 
īstenošanas posmos starp KNR ietverto 
fondu atbalstītajām intervencēm un citas 
ES politikas mērķiem. Šai ziņā tām ir:
a) jāapzina un jāizpēta savstarpējās 
saiknes starp dažādiem Savienības 
instrumentiem valsts un reģionu līmenī 
gan plānošanas, gan ieviešanas posmā;
b) jāoptimizē esošās struktūras un 
nepieciešamības gadījumā jāizveido 
jaunas, kas veicinātu stratēģisku dažādu 
instrumentu un struktūru prioritāšu 
apzināšanu koordinācijai valsts līmenī, 
jāizvairās no pūliņu dublēšanas un 
jāapzina jomas, kurās ir nepieciešams 
papildu finansiāls atbalsts;
c) pilnībā jāizmanto potenciāls kombinēt 
dažādu instrumentu atbalstu, lai atbalstītu 
atsevišķas darbības un cieši sadarbotos ar 
tiem, kuri ir atbildīgi par citu valsts 
instrumentu ieviešanu, lai sniegtu 
finansējuma saņēmējiem saskaņotas un 
vienkāršotas iespējas saņemt 
finansējumu.
2.2 “Apvārsnis 2020”
2.2.1 Ir svarīgi stiprināt sinerģiju un 
savstarpējo saikni starp kohēzijas politiku 
un “Apvārsni 2020”, vienlaikus skaidri 
nodalot to intervences jomas.
2.2.2 Jo īpaši, dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju (R&I) stratēģijas 
“gudrai specializācijai” saskaņā ar Valsts 
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reformu programmu. Šīs stratēģijas ir 
jāizstrādā ciešā sadarbībā starp valsts vai 
reģionālajām vadošajām iestādēm un ar 
“Apvārsni 2020” tieši saistītām iestādēm, 
iesaistot arī ieinteresētās puses, 
piemēram, universitātes un augstākās 
izglītības iestādes, vietējos rūpniecības 
nozares un sociālos partnerus. Šīs 
inovāciju stratēģijas ir jāņem vērā 
“Apvāršņa 2020” iepriekšējā posma un 
pakārtotajās darbībās.
2.2.3.Iepriekšēji pasākumi, lai sagatavotu 
reģionālos pētniecības un inovācijas 
dalībniekus līdzdalībai pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020”projektos („pakāpieni uz 
izcilību”), tiks sagatavoti ar spēju 
veidošanas palīdzību. Saziņa un sadarbība 
starp „Apvārsnis 2020”dalībvalstu 
kontaktpunktiem un fondu vadošo iestādi, 
uz ko attiecas Kopīgo noteikumu regula, 
ir jāuzlabo, jo īpaši attiecībā uz pamat 
programmā „Apvārsnis 2020” atlasītajiem 
projektiem, kas nav finansēti resursu 
trūkuma dēļ.
2.2.4. Pakārtotajiem pasākumiem ir 
jānodrošina līdzekļi to pētniecības un 
inovācijas rezultātu izmantošanai un 
izplatīšanai tirgū, kas saistīti ar 
programmu „Apvārsnis 2020” un ietver 
izmēģinājumu rūpnīcas un 
demonstrējuma vietas, koncepcijas 
pierādījumus un sākumposma 
finansējumu, inkubatoru iekārtas un 
lietišķo pētniecību, īpašas rūpnieciskas un 
tehnoloģiju nodošanas spējas un kopu 
atbalstu.
2.2.5. Ir jānodrošina kopīgs atbalsts 
dalībvalstu un reģionālajām iestādēm 
šādu inovācijas stratēģiju izstrādei un 
īstenošanai, kas var ietvert atbalsta 
rašanu Eiropas nozīmes P&I 
infrastruktūru kopīgai finansēšanai, 
starptautiskas sadarbības veicināšanu, 
metodoloģisku atbalstu, izmantojot 
salīdzinošu izvērtēšanu, labas prakses 
apmaiņu un apmācību visos reģionos.
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2.2.6. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāapsver papildu pasākumi, kuru mērķis 
ir izcilības un inovācijas potenciāla 
atraisīšana, papildinot „Apvārsni 2020” 
un radot sinerģiju ar to:
a) savienojot jaunizveidotos izcilības 
centrus un inovatīvos reģionus mazāk 
attīstītās dalībvalstīs ar vadošajiem 
reģioniem citur Eiropā;
b) veidojot saikni ar inovatīvām kopām un 
atzinīgi vērtējot izcilību mazāk attīstītos 
reģionos;
c) izveidojot Eiropas Pētniecības telpas 
katedras, lai piesaistītu izcilus 
zinātniekus; un
d) atbalstot pētnieku un inovatoru 
piekļuvi starptautiskiem tīkliem.
2.3. Finanšu instruments videi LIFE
2.3.1. Sinerģija ar Savienības politikas 
instrumentiem (gan finanšu, gan citiem 
instrumentiem), kas kalpo klimata 
pārmaiņu mazināšanai, vides aizsardzībai 
un efektīvai resursu izmantošanai, ir 
jāizmanto, kur vien iespējams.
2.3.2. Tā kā programmas sniegs 
ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes mērķu 
īstenošanā, vairāk uzmanības pievēršot 
tematikai un pastiprinot ilgtspējīgas 
attīstības principu, sinerģija, kas minēta 
2.3.1. punktā, piemīt fondu tiesiskajam 
regulējumam, uz ko attiecas Kopīgo 
noteikumu regula.
2.3.3. Sinerģija ar LIFE, jo īpaši ar 
integrētiem dabas projektiem (piemēram, 
ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskās 
daudzveidības), kas saistīti ar ūdeni, 
atkritumiem, gaisu, klimata pārmaiņu 
mazināšanu un klimata pārmaiņu 
pielāgošanu, ir jāveicina. Ir jānodrošina 
sadarbība ar LIFE, atbalstot savstarpēji 
papildinošus projektus, kā arī veicinot 
tādus risinājumus, metodes un pieejas, 
kas ir saderīgas ar LIFE programmu.
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2.3.4. Ir jāveicina vides ietekmes 
novērtējuma (EIA), ilgtspējības ietekmes 
novērtējuma (SIA), stratēģiskā vides 
novērtējuma (SEA) un citu būtisku 
instrumentu izmantošana, lai teritoriālajā 
plānošanā (tostarp makroreģionālo 
stratēģiju plānošanā) un reģionālo un 
vietējo lēmumu pieņemšanā ņemtu vērā 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un 
klimata pārmaiņu ietekmi.
2.3.5.Dalībvalstīm un reģioniem jāveicina 
zaļā infrastruktūra, ekoinovācijas un 
inovatīvu tehnoloģiju pieņemšana, lai 
attīstītu zaļāku ekonomiku.
2.3.6. Spēju veidošana ir šo pasākumu 
veikšanas priekšnoteikums, un tai ir 
jāuzlabo vietējo un reģionālo iestāžu un 
partneru potenciāls un jāattīsta šo iestāžu 
prasmes.
2.3.7. Ņemot vērā to, ka vides problēmām 
nav administratīvo robežu, pārrobežu, 
starpreģionu un starpvalstu sadarbība 
starp Eiropas, dalībvalstu, reģionālajām 
un vietējām iestādēm bioloģiskās 
daudzveidības un visu reģionu dabas 
aizsardzībā ir ārkārtīgi svarīga. Labāka 
teritoriālās sadarbības un informācijas, 
pieredzes, un labas prakses apmaiņa dos 
ievērojamu ieguldījumu to mērķu 
sasniegšanā, kas saistīti ar vidi un 
klimatu.
2.3.8. Turklāt to fondu finansējums, uz 
kuriem attiecas Kopīgo noteikumu regula, 
ir jāsaskaņo ar „NER 300” programmas 
atbalstu, kuram tiek izmantoti ieņēmumi 
no Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas izsolēm2.
2 OV L 290, 6.11.2010., 39.–48. lpp.
2010/670/ES: Komisijas 2010. gada 
3. novembra lēmums, ar ko nosaka 
komerciālo demonstrējumu projektu 
finansēšanas kritērijus un pasākumus, 
kuru mērķis ir videi droša CO2 
uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana, kā 
arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģiju demonstrējumu projekti 
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saskaņā ar Kopienas siltumnīcefekta gāzu 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, ko 
ieviesa ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/87/EK 
(2010/670/ES) OV L 275, 25.10.2003., 
32.–46. lpp.
2.4. „ERASMUS visiem”
2.4.1. Sinerģija starp fondiem, uz kuriem 
attiecas Kopīgo noteikumu regula, un 
programmu „Erasmus visiem” ir jāsekmē, 
lai maksimāli palielinātu ietekmi, ko rada 
ieguldījums cilvēkos. Šis ieguldījums dos 
lielu labumu gan individuāliem cilvēkiem, 
gan sabiedrībai kopumā, nodrošinot 
izaugsmi un labklājību.  „Erasmus 
visiem” atbalsta tikai starpvalstu 
projektus, bet kohēzijas politika faktiski ir 
reģionāla rakstura. Dalībvalstis un 
reģioni tiek mudināti izmēģināt līdzekļus 
un metodes, kas radušās starpvalstu 
sadarbības rezultātā, izmantojot 
programmu „Erasmus visiem” un 
īstenojot pēc tam šos līdzekļus un metodes 
savā teritorijā ar finansējuma palīdzību, 
uz ko attiecas Kopīgo noteikumu regula.
2.4.2. Komisijai un dalībvalstīm 
jānodrošina efektīva sadarbība starp 
kohēzijas politiku un programmu  
„Erasmus visiem”, skaidri nodalot 
ieguldījumu veidus un atbalstītās 
mērķgrupas. „Erasmus visiem” sniegs 
atbalstu studentu, jaunatnes un 
darbinieku starpvalstu mobilitātei, 
stratēģiskām partnerattiecībām starp 
organizācijām un institūtiem visā Eiropā 
un pasākumiem, kas atbalsta politikas 
izstrādi un īstenošanu. Galvenā kohēzijas 
politikas ieguldījumu prioritāte būs 
izglītība, apmācība iekļūšanai darba tirgū 
un pieaugušo mobilitāte izglītošanās 
nolūkos.
2.4.3. Turklāt labāki rezultāti tiks 
sasniegti, veicinot finansējuma 
savstarpējo papildināmību mobilitātes 
gadījumos, kā arī finansējot tos 
pasākumus, kuros izmantota 
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paraugprakse un inovatīvi projekti, kas 
ES līmenī saistīti ar programmu 
„Erasmus visiem”. Dalībvalstu aģentūras, 
kas izveidotas saskaņā ar šo programmu, 
var veicināt saskaņošanu.
2.5. CEF + TEN, enerģētikas un 
telekomunikāciju tīkli
2.5.1. Lai palielinātu Eiropas pievienoto 
vērtību, ERAF, Kohēzijas fonds, Eiropas 
komunikāciju tīkls un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
(CEF) jāplāno ciešā sadarbībā, lai 
nodrošinātu optimālu saikni starp 
dažādiem infrastruktūras veidiem 
(transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju), vietējā, reģionālā un 
valstu līmenī, kā arī visā Savienībā. Ir 
jānodrošina maksimāls finansējums 
projektiem, kam liela nozīme visas 
Eiropas un vienotā tirgus mērogā, jo īpaši 
projektiem prioritārajās jomās —
transportā, enerģētikā un digitālajos 
tīklos.
2.5.2. Gluži kā valsts infrastruktūra ir 
jāplāno visaptveroši, ņemot vērā 
Savienības pārrobežu sakaru attīstību, un 
izveidojot sakarus starp dalībvalsts 
reģioniem, tā arī plāniem jāpamatojas uz 
faktiskām un prognozētām transporta 
vajadzībām, nosakot trūkstošos 
savienojumus un sastrēgumu vietas. 
Ieguldījumiem reģionālajos savienojumos 
ar visaptverošu tīklu un Eiropas 
transporta tīkla infrastruktūru (TEN-T) ir 
jānodrošina, ka pilsētu un lauku 
teritorijas gūst labumu, ko sniedz lielākie 
tīkli.
2.5.3. Prioritāšu noteikšana 
ieguldījumiem, kuru ietekme sniedzas pāri 
atsevišķas dalībvalsts robežām, jāsaskaņo 
ar TEN-T plānošanu, lai ERAF un 
Kohēzijas fonda ieguldījumi transporta 
infrastruktūrā pilnīgi atbilstu TEN-T 
pamatnostādnēm, kurās noteiktas 
Savienības prioritātes transporta jomā, 
ņemot vērā arī klimata pārmaiņu 
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problēmas, paredzēto integrētā TEN-T 
tīkla attīstību un vairākveidu 
pārvadājumu koridora koncepciju.
2.5.4.Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu3 ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Attiecībā uz fondiem, 
kuriem tiek piemērota Kopīgo noteikumu 
regula, tas nozīmē galveno uzmanību 
veltīt ilgtspējīgiem transporta veidiem un 
ieguldīt finanšu līdzekļus jomās, kas dod 
vislielāko Eiropas pievienoto vērtību, 
piemēram, Eiropas transporta tīklos. 
Paredzētajiem ieguldījumiem ir jānosaka 
prioritātes atbilstīgi tam, cik lielā mērā tie 
veicina mobilitāti, ilgtspēju, samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmē 
Eiropas vienotās transporta telpas izveidi.
3 „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 
telpu — virzība uz konkurētspējīgu un 
resursu ziņā efektīvu transporta 
sistēmu”(COM 2011) 144 galīgā 
redakcija.
2.5.5. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
galvenokārt jāiegulda līdzekļi jaunas 
infrastruktūras veidošanā un pašreizējās 
infrastruktūras veiktspējas palielināšanā, 
to ievērojami modernizējot.
2.5.6. Jūras transporta ostas ir jāattīsta 
par efektīviem iebraukšanas un 
izbraukšanas punktiem, integrējot tās 
pilnā mērā ar sauszemes infrastruktūru. 
Prioritāte jāpiešķir projektiem, kuros 
galvenā uzmanība pievērsta piekļuvei 
ostām un savienojumiem ar iekšzemi 
.Iekšzemes ūdensceļu attīstībai ir 
jāpalielina ieguldījums ilgtspējīga Eiropas 
kravu pārvadājumu transporta attīstībā.
2.5.7. Jo īpaši ir jātiecas pēc finansējuma 
savstarpējas papildināmības starp ERAF 
un Kohēzijas fonda ieguldījumiem 
infrastruktūrā, kopīgi tos pārvaldot, kā arī 
starp Eiropas infrastruktūras 
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savienošanas instrumentu (CEF), kas ir 
tieši pārvaldīts instruments, kura projektu 
atlase notiek konkurences kārtībā. CEF 
finansē galvenā tīkla projektus 
(stratēģiski vissvarīgākos visaptverošā 
tīkla posmus), kuriem ir visaugstākā 
Eiropas pievienotā vērtība un kuri, šķiet, 
no to īstenošanas viedokļa ir 
vissarežģītākā TEN-T daļa — trūkst 
pārrobežu savienojumu, ir lieli sastrēgumi 
un vairākveidu režīms. Kohēzijas fonds 
dos priekšroku projektiem, kuriem ir 
augsta Eiropas pievienotā vērtība, lai 
atbrīvotos no sastrēgumiem transporta 
tīklos, atbalstot TEN-T infrastruktūru gan 
galvenajā, gan visaptverošajā tīklā.
2.5.8. Kohēzijas fonds un struktūrfondi 
nodrošinās vietējās un reģionālās 
infrastruktūras un to savienojumus ar 
prioritārajiem Savienības tīkliem arī 
enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs. 
2.5.9. CEF papildina Kohēzijas fondu un 
struktūrfondus, jo tas dod ieguldījumu 
reģionālajos un vietējos infrastruktūras  
attīstības mērķos, lai nodrošinātu 
vislielāko pievienoto vērtību 
funkcionējošam un integrētam vienotajam 
tirgum un sociālajai, ekonomiskajai un 
teritoriālajai kohēzijai.
2.6. IPA, EKPI, EAF
2.6.1. Ir jātiecas pēc sinerģijas 
palielināšanas starp ārējiem 
instrumentiem un kohēzijas politiku, lai 
efektīvāk censtos sasniegt daudzos 
Savienības politiskos mērķus. Jo īpaši 
sinerģija un finansējuma savstarpējā 
papildināmība  ir jāpanāk attiecībā uz 
Eiropas Attīstības fondu, 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu un Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumentu.
2.6.2. Atbilstīgi kohēzijas politikai 
tiecoties  pēc ciešākas teritoriālās 
integrācijas,  ir jāgūst labums no 
sinerģijas starp teritoriālās sadarbības 
pasākumiem  un Eiropas Kaimiņattiecību 
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un partnerības instrumentu. 
Papildināmības veidošanas potenciāls ir 
vislielākais attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem. Dalībvalstīm  un 
reģioniem tādēļ ir jānodrošina, lai 
pašreizējie pasākumi būtu saistīti ar 
jaunizveidotajām Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas velta īpašu 
uzmanību sadarbībai un paraugprakses 
apmaiņai.
3. Koordinācijas mehānisms starp 
fondiem, kuriem piemēro Kopīgo 
noteikumu regulu.
3.1. Dalībvalstīm  un reģioniem ir 
jānodrošina, lai intervences pasākumi, 
kurus finansē šie fondi, kuriem piemēro 
Kopīgo noteikumu regulu, radītu 
sinerģiju un lai to racionalizācija novestu 
pie administratīvo izdevumu un 
administratīvā sloga  samazināšanās.
3.2. Ministrijām un vadošajām iestādēm, 
kas atbildīgas par to fondu izlietojumu, uz 
kuriem attiecas,  Kopīgo noteikumu 
regula, ir cieši jāsadarbojas, lai 
sagatavotu fondus projektu īstenošanai, 
uzraugot un novērtējot partnerības 
līgumus un programmas. Tām jo īpaši:
a) jānosaka intervences joma, kombinējot  
fondus, kuriem piemēro Kopīgo 
noteikumu regulu tā, lai tie papildinātu 
cits citu un sasniegtu tematiskos mērķus, 
kas minēti šajā regulā;
b) jāveicina to vadošo iestāžu iesaistīšanās 
atbalsta shēmu izstrādē, kas atbildīgas par 
vienu no fondiem, uz kuru attiecas citu 
vadošo iestāžu un attiecīgo ministriju 
Kopīgo noteikumu regula, lai nodrošinātu 
sinerģiju un izvairītos no pārklāšanās;
c) jāizveido kopīgas uzraudzības komitejas 
programmām, kurās tiek īstenoti fondi, uz 
kuriem attiecas Kopīgo noteikumu regula, 
kā arī citas kopīgās pārvaldības un 
kontroles struktūras, lai atvieglotu to 
iestāžu koordināciju, kas atbildīgas par to 
fondu izlietojumu, kuriem piemēro 
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Kopīgo noteikumu regulu;
d) jāizmanto kopīgi e–pārvaldes 
risinājumi, kas paredzēti pieteikumu 
iesniedzējiem un labuma guvējiem, kā arī 
vienas pieturas aģentūrām, lai konsultētos 
par iespēju gūt atbalstu no šiem fondiem, 
uz kuriem attiecas Kopīgo noteikumu 
regula.
4.Teritoriālās sadarbības prioritātes 
(pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu)
4.1. Sadarbībā ir rodams liels reģionālās 
attīstības, darbavietu radīšanas un 
kohēzijas potenciāls, kas pārsniedz 
administratīvās robežas un tiecas 
pārsniegt arī dabas radītās robežas. 
Sadarbība, kas pamatojas uz kopīgām 
vajadzībām kopējā teritorijā ir bieži 
visefektīvākā.
4.2. Pārrobežu sadarbība sakņojas 
izpratnē, ka daudzas problēmas pārsniedz 
administratīvās robežas. Efektīvai 
reaģēšanai ir vajadzīgi kopīgi sadarbības 
pasākumi un zināšanu apmaiņa pienācīgā 
teritoriālā līmenī.
4.3. Turklāt potenciālu, kas slēpjas 
pierobežas reģionos, spēj atraisīt atbalsta 
pasākumi, kas paredzēti vietējiem 
iedzīvotājiem.
4.4.Divas pašreizējās makroreģionālās 
stratēģijas ir bruģējušas ceļu
ieinteresētajām pusēm uz kopīgiem 
pasākumiem pienācīgā teritoriālā līmenī. 
Šīs stratēģijas ir vairojušas izpratni par 
vajadzību sadarboties, risinot problēmas, 
kuras nespēj atrisināt viena dalībvalsts, 
piemēram, Baltijas jūras vai Donavas 
attīrīšanas problēmu. Makroreģionālās 
stratēģijas un citus teritoriālās sadarbības 
veidus var atbalstīt gan ERAF, gan ESF, 
un makroreģionālo stratēģiju īpašie 
atbalsta nosacījumi ir jāizskaidro 
programmās.
4.5. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt to 
fondu plānošanas sastāvdaļai, uz kuriem 
attiecas Kopīgo noteikumu regula, —



PE491.058v01-00 52/82 AM\903907LV.doc

LV

pašreizējo makroreģionālo stratēģiju 
mērķiem ir jāatspoguļojas vajadzību 
analīzē un attiecīgo darbības programmu 
mērķu izvēlē, sākot ar plānošanas posmu. 
Šīs stratēģijas nespēs izpildīt savu 
uzdevumu, ja makroreģionālo stratēģiju 
mērķi netiks iekļauti kohēzijas politikas 
programmu stratēģiskajā plānošanā 
reģionos un attiecīgajās dalībvalstīs.
4.6. Vienlaikus dalībvalstīm un reģioniem 
ir jānodrošina, lai teritoriālās sadarbības 
programmas sniedz efektīvu pienesumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem. 
Dalībvalstis un reģioni var šādā veidā 
veicināt sadarbību, kā arī pārbaudīt, 
izmēģināt un īstenot jaunus risinājumus, 
nodrošinot, ka šī sadarbība sniedz 
atbalstu plašākiem politiskiem mērķiem. 
Pēc vajadzības teritoriālā sadarbība 
jāizmanto, lai pāri robežām savestu kopā, 
politikas veidotājus un tie kopīgā darbā 
atrisinātu kopīgas problēmas.
4.7. Dalībvalstīm un reģioniem ir jāuztver 
teritoriālās sadarbības programmas 
galvenokārt kā derīgu to šķēršļu 
pārvarēšanas līdzekli, kas stāv ceļā 
sadarbībai, kura savukārt atbalsta valstu 
un reģionālās politikas mērķus un kuras 
ietekme ir daudz plašāka par to, kas 
paredzēta programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. es
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Grozījums Nr. 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārredzami, ar objektīvi pārbaudāmiem 
gala mērķiem un identificētiem un publiski 
pieejamiem avota datiem;

– pārredzami, viegli saprotami, ar objektīvi 
pārbaudāmiem gala mērķiem un 
identificētiem un publiski pieejamiem 
avota datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts –
3. kolonna – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Pieņemti pasākumi, kas vajadzīgi ēku 
energoefektivitātes sertifikācijas sistēmas 
ieviešanai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/31/ES 11. pantu;

– Pieņemti pasākumi, kas vajadzīgi ēku 
energoefektivitātes sertifikācijas sistēmas 
ieviešanai saskaņā ar 
Direktīvas 2010/31/ES 9.3. (B) pantu, 
11. pantu un 18. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts –
3. kolonna – 5.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Nacionālie energoefektivitātes darbības 
plāni, kas enerģijas taupīšanas mērķus 
īsteno konkrētos un saskaņotos 
pasākumos, ir iesniegti saskaņā ar 
Direktīvu 2006/32/EK, vai ir iesniegti 
līdzvērtīgi ziņojumu dokumenti, 
piemērojot Enerģijas efektivitātes 
direktīvu, kad ar to tiks atcelta Direktīva 
2006/32/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts –
2. kolonna – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas efektivitātes direktīvas 
(COM(2011)370 galīgā redakcija) 
transponēšana valstu tiesību aktos pēc tās 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts –
2. kolonna – 4.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes  
2009. gada 21. oktobra Direktīvas 
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2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai 
noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju 
saistītiem ražojumiem (pārstrādāta 
versija), transponēšana valstu tiesību 
aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts –
3. kolonna – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Dalībvalsts līdz 2020. gadam ir ieviesusi 
atbalsta shēmas trijās atjaunojamās 
enerģijas nozarēs  — elektrība, apkure un 
transports;

Or. en

Grozījums Nr. 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 6. punkts – 3. kolonna – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts ir nodrošinājusi dažādo ūdens 
izmantojumu ieguldījumu ūdens 
pakalpojumu izmaksu atgūšanā pa 
nozarēm saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
9. pantu.

Dalībvalsts ir veikusi pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka dažādie ūdens 
izmantojumu ieguldījumi palīdz atgūt
ūdens pakalpojumu izmaksas pa nozarēm 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 9. pantu.

Or. es
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Grozījums Nr. 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts –
3. kolonna – 5.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ir ieviesti tirgus uzraudzības mehānismi 
saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 
3. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 6. punkts – 6.1. apakšpunkts –
3. kolonna – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Dalībvalsts ir nodrošinājusi dažādo ūdens 
izmantojumu ieguldījumu ūdens 
pakalpojumu izmaksu atgūšanā pa nozarēm 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 9. pantu.

– Dalībvalsts ir nodrošinājusi dažādo ūdens 
izmantojumu ieguldījumu ūdens 
pakalpojumu izmaksu atgūšanā pa nozarēm 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 9. pantu,
garantējot vienlīdzīgu, universālu piekļuvi 
šim kopējam avotam.

Or. en

Grozījums Nr. 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 6. punkts – 6.2.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.a Bioloģiskā daudzveidība

Dalībvalsts ir iesniegusi un kopā ar 
Eiropas Komisiju pieņēmusi daudzgadu 
plānu budžeta plānošanai un prioritāšu 
noteikšanai Natura 2000 teritorijām 
(prioritārās rīcības pamatprogramma) 
saskaņā ar Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvas 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību 8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 6. punkts – 6.2.a apakšpunkts (jauns) –
3. kolonna – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Dalībvalstis ir pieņēmušas daudzgadu 
plānu budžeta plānošanai un prioritāšu 
noteikšanai saskaņā ar Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvas 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību 8. pantu 
(valstu prioritārās rīcības 
pamatprogrammas Natura 2000 
finansēšanai), kurā ietverts: 1.Prioritāro 
pasākumu saraksts Natura 2000 
teritorijās un attiecīgās ES 
līdzfinansējuma vajadzības; 2. 
Līdzfinansējuma nepieciešamības no 
dažādiem ES fondiem analīze, lai īstenotu 
šos pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 6. punkts – 6.2.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.b Kultūras mantojuma nozare: 
Projektu izstrādāšana, lai uzraudzītu, 
uzturētu, veicinātu un attīstītu materiālu 
un nemateriālu kultūras mantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 6. punkts – 6.2.a apakšpunkts (jauns) –
3. kolonna – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Valsts, reģionālā un vietējā līmenī ir 
pieejami efektīvi instrumenti, jo īpaši 
reģionos ar konkrētām īpašībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 6. punkts – 6.2.b apakšpunkts (jauns)–
3. kolonna – 2. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ir izveidoti pasākumi, lai izmantotu 
kultūras un valodas atšķirības un visus 
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dzīvā mantojuma aspektus Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 7. punkts – 7.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.1. Autotransports: ir izstrādāts 
visaptverošs valsts transporta plāns, kurā 
pienācīgi iekļauti prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā (TEN-T), kopējā 
tīklā (izņemot ieguldījumus TEN-T) un 
sekundārajā savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā reģionālā un 
vietējā līmenī).

7.1. Autotransports: ir izstrādāts 
visaptverošs valsts transporta plāns, kurā 
pienācīgi iekļauti prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā (TEN-T), kopējā 
tīklā (izņemot ieguldījumus TEN-T) un 
sekundārajā savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā reģionālā un 
vietējā līmenī). Direktīvas 2011/76/ES par 
dažu infrastruktūru lietošanas maksas 
noteikšanu smagajiem kravas 
transportlīdzekļiem transponēšana un 
piemērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 7. punkts – 7.1. apakšpunkts –
3. kolonna – 5.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ir ieviestas valstu ceļu lietošanas maksu 
sistēmas saskaņā ar 2011/76/ES 
noteikumiem, ietverot infrastruktūras 
izmaksu un radītā trokšņa piesārņojuma 
un gaisa piesārņojumu izmaksu atgūšanu, 
ko piemēro visiem autoceļiem no to 
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ekspluatācijas sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 7. punkts – 7.2. apakšpunkts –
3. kolonna – 1. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. stratēģisku ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz transporta plānu;

3. stratēģisku ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz transporta plānu, 
tostarp vispārējās siltumnīcas efektu 
izraisošu gāzu ietekmes novērtējumu, 
īstenojot plānu līdz 2030. gadam un 
2050. gadam, vajadzības gadījumā 
ietverot pārrobežu posmu novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 7. punkts – 7.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.2.a Jūras transports

Jūras maršrutu („jūras ceļi” un jūras 
kabotāža) ietveršana visaptverošajā 
reģionālajā, starpreģionālajā, valsts un 
starptautiskajā transporta plānā, jo īpaši 
attiecībā uz preču transportu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 7. punkts – 7.2.a apakšpunkts (jauns) –
3. kolonna – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Visaptverošajā transporta plānā ir 
nodaļa par jūras transporta attīstību, kas 
ietver:

Or. fr

Grozījums Nr. 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 7. punkts – 7.2.a apakšpunkts (jauns) –
3. kolonna – 2. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– reālistiskus un pārdomātus projektus 
(tostarp budžeta struktūru);

Or. fr

Grozījums Nr. 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 7. punkts – 7.2.a apakšpunkts (jauns) –
3. kolonna – 3. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– stratēģisku ietekmes uz vidi 
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novērtējumu, kas atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz transporta plānu;

Or. fr

Grozījums Nr. 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 7. punkts – 7.2.a apakšpunkts (jauns) –
3. kolonna – 4. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju 
spēju sasniegt projekta mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts – 3. sleja –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Nodarbinātības dienesti ir izveidojuši 
sadarbības tīklus ar darba devējiem un 
izglītības institūtiem.

– Nodarbinātības dienesti ir izveidojuši 
sadarbības tīklus ar darba devējiem un 
izglītības institūtiem, arī starp nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 8. punkts – 8.2. apakšpunkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.2. Pašnodarbinātība, uzņēmējdarbība un 
uzņēmumu radīšana: ir izstrādāta 
visaptveroša stratēģija iekļaujošam 
darbības uzsākšanas atbalstam saskaņā ar 
Mazās uzņēmējdarbības aktu un saskaņā ar 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm un vispārējām 
pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikai attiecībā uz darba 
vietu radīšanai labvēlīgu nosacījumu 
veicināšanu.

8.2. Pašnodarbinātība, uzņēmējdarbība un 
uzņēmumu radīšana un uzņēmējdarbības 
nodošana: ir izstrādāta visaptveroša 
stratēģija iekļaujošam darbības uzsākšanas 
atbalstam saskaņā ar Mazās 
uzņēmējdarbības aktu un saskaņā ar 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm un vispārējām 
pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikai attiecībā uz darba 
vietu radīšanai labvēlīgu nosacījumu 
veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 8. punkts – 8.2. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 3. apakšievilkums – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– informējošus un izglītojošus pasākumus 
vidējās izglītības līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 8. punkts – 8.2. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 3.b apakšievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ar dzimumu līdztiesības aspektiem 
saistītas konsultācijas un jaunu 
uzņēmumu izveides sagatavošana;

Or. en

Grozījums Nr. 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 8. punkts – 8.2. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 3.c apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus, kas paredzēti 
uzņēmējdarbības nodošanas
sagatavošanai un pārraudzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 8. punkts – 8.4. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalsts veic pasākumus aktīvas 
novecošanas veicināšanai, lai mazinātu 
priekšlaicīgu pensionēšanos.

– dalībvalsts veic pasākumus aktīvas 
novecošanas veicināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1836
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.1. apakšpunkts – 3. sleja –
2. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kura ir visaptveroša (piemēram, aptver 
visus izglītības sektorus, tostarp attīstība 
agrīnā pirmsskolas vecumā) un kurā ir 
pietiekami ņemti vērā preventīvi, 
intervences un kompensācijas pasākumi;

– kura ir visaptveroša (piemēram, aptver 
visus izglītības sektorus, tostarp attīstība 
agrīnā pirmsskolas vecumā), vērsta uz 
efektīvu neaizsargāto iedzīvotāju grupu, 
kurām visvairāk draud PMP, piemēram, 
romu, iesaistīšanu, un kurā ir pietiekami 
ņemti vērā preventīvi, intervences un 
kompensācijas pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.1. apakšpunkts – 3. sleja –
2. ievilkums – 4. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kura attiecas uz visiem sektoriem un 
iesaista un koordinē visus politikas
sektorus un ieinteresētās personas, kuras ir 
svarīgas PMP problēmas risināšanā.

– kura attiecas uz visiem sektoriem un 
iesaista un koordinē visus politikas
sektorus un ieinteresētās personas, tostarp 
kultūras, mākslas un sporta jomā, kuras ir 
svarīgas PMP problēmas risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts – 3. sleja –
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1. ievilkums – 1. apakšievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicina augstākās izglītības apguvi to 
iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi ienākumi, 
un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū.

– veicina augstākās izglītības apguvi to 
iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi ienākumi, 
un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū, īpašu uzmanību pievēršot 
vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1839
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 1. apakšievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veicina augstākās izglītības apguvi to 
iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi ienākumi, 
un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū.

– veicina augstākās izglītības apguvi to 
iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi ienākumi, 
un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū, īpašu uzmanību pievēršot 
vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem, 
piemēram, romiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 3. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības veicināšanai, kuri:

– ar dzimumu līdztiesības aspektiem 
saistītus pasākumus nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības veicināšanai, kuri:
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Or. en

Grozījums Nr. 1841
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus, lai efektīvi nodrošinātu 
prasmju pilnveidošanas iespējas 
jauniešiem, kas apgūst arodmācības, 
pieaugušajiem, sievietēm, kuras atgriežas 
darba tirgū, mazkvalificētiem un vecākiem 
darbiniekiem, kā arī citām nelabvēlīgām 
grupām;

– pasākumus, lai efektīvi nodrošinātu 
prasmju pilnveidošanas iespējas 
jauniešiem, kas apgūst arodmācības, 
pieaugušajiem, sievietēm, kuras atgriežas 
darba tirgū, mazkvalificētiem un vecākiem 
darbiniekiem, atstumtām kopienām, 
piemēram, romiem, kā arī citām 
nelabvēlīgām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 1842
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 4. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus, lai palielinātu izglītības un 
apmācības nozīmi un pielāgotu izglītību un 
apmācību vajadzībām;

– pasākumus, lai palielinātu izglītības un 
apmācības nozīmi un pielāgotu izglītību un 
apmācību noteiktām mērķa grupām ar 
īpašām vajadzībām, piemēram, ilgstoši bez 
darba palikušajiem un atstumtām 
kopienām;

Or. en

Grozījums Nr. 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3. apakšpunkts – 3. sleja –
1. ievilkums – 4. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus, lai palielinātu izglītības un 
apmācības nozīmi un pielāgotu izglītību un 
apmācību noteikto mērķa grupu 
vajadzībām;

– pasākumus, lai palielinātu izglītības un 
apmācības nozīmi un pielāgotu izglītību un 
apmācību noteikto mērķa grupu 
vajadzībām, tostarp reģionālo, oficiālo un 
neoficiālo valodu zināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.3.a Profesionālā izglītība un apmācība: 
ir izstrādāta valsts un/vai reģionāla 
mūsdienīgas profesionālās izglītības un 
apmācības stratēģija.

Or. en

Grozījums Nr. 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3.a apakšpunkts (jauns) –
3. sleja – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– profesionālās izglītības un apmācības 
atzīšanu par ilgtspējīgas attīstības un 
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integrējošas izaugsmes dzinējspēku;

Or. en

Grozījums Nr. 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3.a apakšpunkts (jauns) –
3. sleja – 2. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus, lai uzlabotu sākotnējās un 
padziļinātās profesionālās apmācības 
kvalitāti un lietderību;

Or. en

Grozījums Nr. 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 9. punkts – 9.3.a apakšpunkts (jauns) –
3. sleja – 3. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus profesionālās izglītības un 
apmācības veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts –
3. sleja – 1. ievilkums – 2. apakšievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbilst valsts nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanas mērķim (kas 
definēts valsts reformu programmā), kurš 
paredz paplašināt nodarbinātības iespēju 
pieejamību nelabvēlīgām grupām;

– izstrādā konkrētus priekšlikumus, kas 
paredzēti valsts nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanas mērķa 
sasniegšanai (kas definēts valsts reformu 
programmā un valsts sociālajos 
ziņojumos), kurš paredz paplašināt 
kvalitatīvas nodarbinātības iespēju 
pieejamību nelabvēlīgām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts –
3. sleja – 1. ievilkums – 4. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apliecina, ka aktīvas iekļaušanas izstrādē 
ir iesaistīti sociālie partneri un attiecīgās 
ieinteresētās personas;

– apliecina, ka visos valsts nabadzības 
izskaušanas stratēģijas un aktīvas 
iekļaušanas posmos (izstrādē, īstenošanā 
un novērtēšanā) ir iesaistīti sociālie 
partneri un attiecīgās ieinteresētās 
personas;

Or. en

Grozījums Nr. 1850
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts –
3. sleja – 2. ievilkums – 1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kurā ir izvirzīti sasniedzami valsts 
mēroga mērķi attiecībā uz romu 

– kurā ir izvirzīti sasniedzami valsts 
mēroga mērķi attiecībā uz romu 
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integrāciju, lai mazinātu to atstumtību no 
plašas sabiedrības. Minētajiem mērķiem 
jābūt vērstiem vismaz uz galvenajiem 
četriem ES romu integrācijas virzieniem, 
kas saistīti ar piekļuvi izglītībai, 
nodarbinātībai, veselības aprūpei un 
mājokļiem;

integrāciju, lai mazinātu to atstumtību no 
plašas sabiedrības, nosakot 
nepārprotamus, kvantitatīvus un 
izmērāmus mērķus, termiņus un 
kritērijus. Minētajiem mērķiem jābūt 
vērstiem vismaz uz galvenajiem četriem 
ES romu integrācijas virzieniem, kas 
saistīti ar piekļuvi izglītībai, 
nodarbinātībai, veselības aprūpei un 
mājokļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1851
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts –
3. sleja – 2. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kura atbilst valsts reformu programmai; – kura atbilst valsts reformu programmai 
un valsts nabadzības mazināšanas 
stratēģijai;

Or. en

Grozījums Nr. 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts –
3. sleja – 2. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kura atbilst valsts reformu programmai; – kura atbilst valsts reformu programmai 
un valsts sociālajiem ziņojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1853
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.1. apakšpunkts –
3. sleja – 2. ievilkums – 3. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kurā attiecīgā gadījumā ir norādīti tie 
nelabvēlīgie mikroreģioni vai izolētās 
apkaimes, kurās sabiedrība ir vistrūcīgākā, 
izmantojot jau pieejamos
sociālekonomiskos un teritoriālos rādītājus 
(t. i., ļoti zems izglītības līmenis, ilgstošs 
bezdarbs utt.);

– kurā attiecīgā gadījumā ir norādīti tie 
nelabvēlīgie mikroreģioni vai izolētās 
apkaimes, kurās sabiedrība ir vistrūcīgākā, 
izmantojot visatbilstošākos 
sociālekonomiskos un teritoriālos rādītājus 
(t. i., ļoti zems izglītības līmenis, ilgstošs 
bezdarbs utt.);

Or. en

Grozījums Nr. 1854
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.2. apakšpunkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ir izstrādāta valsts vai reģionāla veselības 
aizsardzības stratēģija, kas nodrošina 
piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes 
pakalpojumiem un ekonomisku ilgtspējību.

ir izstrādāta valsts vai reģionāla veselības 
aizsardzības stratēģija, kas nodrošina 
visiem vienādu piekļuvi kvalitatīviem 
veselības aprūpes pakalpojumiem un 
ekonomisku ilgtspējību.

Or. en

Grozījums Nr. 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.2. apakšpunkts –
3. sleja – 1. ievilkums – 1. apakšievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– paredz koordinētus pasākumus, lai 
uzlabotu piekļuvi kvalitatīviem veselības 
aprūpes pakalpojumiem;

– paredz koordinētus pasākumus, lai 
uzlabotu piekļuvi kvalitatīviem un 
finansiāli pieejamiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem, kuru uzdevums ir novērst 
faktorus, kas nosaka sociālo nevienlīdzību 
veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 1856
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 10. punkts – 10.2. apakšpunkts –
3. sleja – 1. ievilkums – 1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– paredz koordinētus pasākumus, lai 
uzlabotu piekļuvi kvalitatīviem veselības 
aprūpes pakalpojumiem;

– paredz koordinētus pasākumus, lai 
uzlabotu vienādu piekļuvi kvalitatīviem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, jo īpaši 
iesaistot neaizsargātas iedzīvotāju grupas 
un atstumtas kopienas;

Or. en

Grozījums Nr. 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 11. punkts – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi (minēts 9. panta 
11. punktā)

11. Uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu un līdzdalīgu valsts pārvaldi un 
veicinot sociālo partneru, nevalstisko 
organizāciju, reģionālo un vietējo iestāžu 
un citu ieinteresēto personu, jo īpaši 
Regulas (ES) Nr. [KNR..] 5. pantā minēto 



PE491.058v01-00 74/82 AM\903907LV.doc

LV

partneru, kapacitātes veidošanu (minēts 
9. panta 11. punktā)

Or. en

Grozījums Nr. 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 11. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ir izstrādāta un tiek īstenota dalībvalstu 
administratīvās efektivitātes 
nostiprināšanas stratēģija1, kas paredz:

– Ir izstrādāta un tiek īstenota dalībvalstu 
reģionālo un vietējo iestāžu
administratīvās efektivitātes un līdzdalības 
metožu īstenošanas prasmju 
nostiprināšanas stratēģija1, kas paredz:

Or. en

Grozījums Nr. 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 11. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
5. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– prasmju pilnveidošanu visos līmeņos; – prasmju pilnveidošanu visos līmeņos, 
tostarp tādu metožu apguvē, kas 
nodrošina pilsoniskās sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 11. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
6.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sociālo partneru, nevalstisko 
organizāciju, reģionālo un vietējo iestāžu 
un citu ieinteresēto personu kapacitātes 
veidošanas stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex-ante nosacījumi – 11. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
6.b apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– partnerības principa efektīvas 
ieviešanas stratēģiju, tostarp finanšu 
koncepciju pietiekamas šīs regulas 
5. pantā minēto partneru kapacitātes 
izveidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 1. punkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina to, 
ka tiek efektīvi īstenota un piemērota 
2000. gada 27. novembra Direktīva 

Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina to, 
ka tiek efektīvi īstenota un piemērota 
2000. gada 27. novembra Direktīva 
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2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību 
un profesiju, un 2000. gada 29. jūnija 
Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš 
vienādas attieksmes principu pret 
personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības.

2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību 
un profesiju, un 2000. gada 29. jūnija 
Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš 
vienādas attieksmes principu pret 
personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības, un ANO Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām 5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 1. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Tiek nodrošināta ES
Direktīvas 2000/78/EK un 
Direktīvas 2000/43/EK efektīva īstenošana 
un piemērošana attiecībā uz 
nediskrimināciju, izmantojot:

– Tiek nodrošināta ES 
Direktīvas 2000/78/EK un 
Direktīvas 2000/43/EK, un ANO 
Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām 5. panta efektīva īstenošana un 
piemērošana attiecībā uz nediskrimināciju, 
izmantojot:

Or. en

Grozījums Nr. 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 1. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– institucionālu kārtību attiecībā uz 
nediskriminācijas jomā pieņemto ES 
direktīvu īstenošanu, piemērošanu un 
uzraudzību;

– institucionālu kārtību attiecībā uz 
nediskriminācijas jomā pieņemto ES 
direktīvu un ANO Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām 5. panta 
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īstenošanu, piemērošanu un uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 1. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
3. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumus, kuru mērķis ir nostiprināt 
administratīvo spēju īstenot un piemērot 
ES direktīvas par nediskrimināciju.

– pasākumus, kuru mērķis ir nostiprināt 
administratīvo spēju īstenot un piemērot 
ES direktīvas par nediskrimināciju un 
ANO Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām 5. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 2. punkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir izstrādāta stratēģija dzimumu līdztiesības 
veicināšanai un mehānisms, kas nodrošina 
tās efektīvu īstenošanu.

Ir izstrādāta stratēģija ES mērķu 
sasniegšanai dzimumu līdztiesības jomā 
un mehānisms, kas nodrošina tās efektīvu 
īstenošanu, iekļaujot dzimumu līdztiesības 
aspektu un citus konkrētus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 2. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Tiek nodrošināta skaidras dzimumu 
līdztiesības veicināšanas stratēģijas 
efektīva īstenošana un piemērošana, 
izmantojot:

– Tiek nodrošināta skaidras stratēģijas ES 
mērķu sasniegšanai dzimumu līdztiesības
jomā efektīva īstenošana un piemērošana, 
izmantojot:

Or. en

Grozījums Nr. 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 2. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– plānu un ex ante kritērijus dzimumu 
līdztiesības mērķu integrācijai ar dzimumu 
standartu un pamatnostādņu starpniecību;

– plānu un ex ante kritērijus dzimumu 
līdztiesības mērķu integrācijai ar dzimumu 
līdztiesības standartu un pamatnostādņu 
starpniecību, ko piemēro visiem VSS 
fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 2. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
3. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īstenošanas mehānismus, tostarp iesaistot 
dzimumu struktūrvienību un atbilstošās 
speciālās zināšanas, lai izstrādātu, 

– īstenošanas mehānismus, tostarp iesaistot 
dzimumu struktūrvienību vai ekspertus 
dzimumu līdztiesības jomā un atbilstošās 
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uzraudzītu un izvērtētu intervenci. speciālās zināšanas, lai izstrādātu, 
uzraudzītu un izvērtētu intervenci.

Or. en

Grozījums Nr. 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 3. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īstenojot pasākumus saskaņā ar ANO 
konvencijas 9. pantu, lai nepieļautu, 
apzinātu un likvidētu šķēršļus, kas 
personām ar invaliditāti liedz piekļuves 
iespējas;

– īstenojot pasākumus saskaņā ar ANO 
konvencijas 9. pantu, lai nepieļautu, 
apzinātu un likvidētu šķēršļus, kas 
personām ar invaliditāti liedz piekļuves 
iespējas jebkurai jomai, tostarp 
infrastruktūrai, pakalpojumiem un 
precēm;

Or. en

Grozījums Nr. 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 3. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz 
ANO konvencijas īstenošanu un 
pārraudzību saskaņā ar minētās 
konvencijas 33. pantu;

– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz 
ANO konvencijas īstenošanu un 
pārraudzību saskaņā ar minētās 
konvencijas 33. pantu; un iesaistot 
dažādas invaliditātes jomas pārstāvošās 
organizācijas šīs kārtības izstrādē un 
ieviešanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 4. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
1. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pilnībā transponējot Direktīvu 
2004/18/EK un Direktīvu 2004/17/EK;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 4. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
3. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nosakot pasākumus, kas nodrošina 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
pārredzamu procedūru atbilstošu 
uzraudzību un pārraudzību un atbilstošu 
informāciju par to;

– nosakot pasākumus, kas nodrošina 
pārredzamas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras un atbilstošu 
informāciju par tām;

Or. es

Grozījums Nr. 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 4. punkts – 3. sleja – 1. ievilkums –
5.a apakšievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– izstrādājot stratēģiju, kas sniedz iespēju 
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un stimulē izstrādāt zaļo publisko 
iepirkumu (ZPP).

Or. en

Grozījums Nr. 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
V pielikums – Informācija un saziņa par atbalstu no fondiem – 1. daļa – 1. punkts –
1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbalsta saņēmēja nosaukums (tikai 
juridiskas personas; fiziskas personas 
nenorāda);

– atbalsta saņēmēja nosaukums (tikai 
juridiskas personas; fiziskas personas 
nenorāda — tostarp juridiskas personas, 
kuras izmanto 33. pantā noteiktos finanšu 
instrumentus);

Or. en

Grozījums Nr. 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
V pielikums – Informācija un saziņa par atbalstu no fondiem – 2. daļa – 2.1. iedaļa –
2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da. Vismaz tās darbību saraksta daļas 
publicēšana, kas procentuāli atbilst 
Eiropas Savienības daļai kopējā 
finansējumā, kas attiecināms uz 
publikācijām par finansētu projektu vai 
finansētu darbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 1877
Peter Simon

Regulas priekšlikums
V pielikums – 4. daļa – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) gada atjauninājumu, kurā izklāstīti 
veicamie informācijas un saziņas 
pasākumi.

(i) gada atjauninājumu, kurā izklāstīti 
veicamie informācijas un saziņas 
pasākumi, kas ir ieplānoti atjauninājuma 
pabeigšanas brīdī.

Or. de

Pamatojums

Jāprecizē noteikumu formulējums, lai nodrošinātu, ka saziņas process tiek organizēts 
pietiekami elastīgi, lai varētu reaģēt tādu neparedzamu prasību gadījumā, kas var rasties 
saziņas procesā.


