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Grozījums Nr. 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visā tekstā darbības vārdu pavēles
izteiksme jāmaina uz darbības vārdu 
vajadzības izteiksmi. Izņēmums ir 
noteikumi par partnerību (saskaņā ar 
5. pantu), kur jāsaglabā darbības vārdu 
tagadnes izteiksme.
(Vispārējs grozījums, kas attiecināms uz 
visu VSS tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Attiecināms uz visu pielikumu par VSS.

Grozījums Nr. 1879
Salvatore Caronna

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – ievaddaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 ieguldījumu prioritātes ar 
9. pantā noteiktajiem tematiskajiem
mērķiem, neskarot konkrētu fondu 
regulējumā minētās prioritātes un 
mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1880
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – ievaddaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā stratēģiskā satvara nolūks saskaņā ar 
10. pantu ir radīt līdzekli dažādu ES 
politikas aspektu koordinēšanai, 
integrēšanai un līdzsvarošanai valstu, 
reģionu un vietēja līmeņa konkrētos 
apstākļos un jo īpaši līdzekli, kā saskaņot 
un līdzsvarot ieguldījumu prioritātes ar 
9. pantā noteiktajiem tematiskajiem 
mērķiem. Īstenojot šo satvaru, jāņem vērā 
vienkāršošanas princips, lai neradītu 
papildu administratīvo slogu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā kohēzijas politikas teritoriālo dimensiju, šajā teksta redakcijā ir jāmin visi 
teritoriālie līmeņi. Turklāt, īstenojot šo regulu, nedrīkst rasties jauns administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – ievaddaļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus šajā pielikumā minētajam 
satvaram Komisijai ir jāatbalsta 
dalībvalstis un reģioni un deleģēta akta 
veidā saskaņā ar 142. pantu jāpieņem 
papildināms KNR ietverto fondu 
ieteicamo pasākumu saraksts. Šis 
papildināmais saraksts jāveido kā VSS 
daļa, un tajā ir jāsniedz pamatnostādnes 
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dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz to, 
kā tie šās regulas 9. pantā izklāstītos 
tematiskos mērķus var izpaust plānošanā, 
ņemot vērā reģionu dažādās vajadzības, 
problēmas un iespējas, kā arī 
nepieciešamo rīcības brīvību reģionu 
ilgtspējīgai attīstībai.
(Ievadam, VSS mērķis.)

Or. en

Grozījums Nr. 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.2. Daudzlīmeņu pārvaldības princips 
jāievēro, lai veicinātu sociālās, 
ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Savienības prioritātes nav jāmin.

Grozījums Nr. 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.2.a Saskaņā ar 5. pantu dalībvalstis 
organizē partnerību ar reģionālo, vietējo, 
pilsētu un citu valsts kompetento iestāžu 
pārstāvjiem, ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem, kā arī 
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struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides jomā, 
nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kuras ir atbildīgas par 
dzimumu līdztiesības veicināšanu un 
diskriminācijas nepieļaušanu, kā arī 
nevalstiskām organizācijām, kas veicina 
sociālo iekļaušanu, un organizācijām, 
kuras aktīvi darbojas kultūras, izglītības 
un jaunatnes politikas jomā. Īpaša 
uzmanība jāvelta tām grupām, kuras 
varētu skart šīs programmas un kurām 
varētu būt grūti ietekmēt tās.

Or. en

Grozījums Nr. 1884
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.3. Lai nodrošinātu efektīvu 
daudzlīmeņu pārvaldību, dalībvalstīm 
jāveic šādas darbības:
a) jāorganizē partnerība saskaņā ar 
Eiropas Rīcības kodeksu, kā minēts 
5. pantā;
b) jāizveido saskaņošanas mehānismi
starp dažādajiem pārvaldības līmeņiem 
atbilstīgi attiecīgajām konstitucionālo 
pilnvaru sistēmām;
c) regulāri jāsniedz ziņojumi par 
partnerības īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par plānošanu. Pēc tam tās savos vēlēšanu apgabalos var lemt par 
to, kurai iestādei jāveic plānošana vai jāīsteno integrētā pieeja.
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Grozījums Nr. 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.3. Lai nodrošinātu efektīvu 
daudzlīmeņu pārvaldību, dalībvalstīm un 
reģioniem jāveic šādas darbības:
a) jāizveido saskaņošanas mehānismi
starp dažādajiem pārvaldības līmeņiem 
atbilstīgi attiecīgajām konstitucionālo 
pilnvaru sistēmām;
b) regulāri jāsniedz ziņojumi par 
partnerības īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1886
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4. Visos KNR ietverto fondu 
īstenošanas posmos partnerība jāorganizē 
saskaņā ar valstu noteikumiem un praksi 
tā, lai reģionālās un vietējās iestādes tiktu 
tieši iesaistītas partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanā, kā arī šo 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzībā un novērtēšanā. Turklāt 
reģionu un vietējo pašpārvalžu 
pārstāvjiem jāpiedalās sarunās ar 
Komisiju par partnerības līgumu un 
programmām ES līmenī. Lai nodrošinātu 
partnerību visos politikas īstenošanas 
posmos, attiecīgā gadījumā ir jāiesaista 
arī sociālie un ekonomiskie partneri, citas 
sabiedriskas iestādes, kā arī struktūras, 
kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp 
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vides partneri, nevalstiskās organizācijas 
un struktūras, kas ir atbildīgas par 
līdztiesības veicināšanu un 
diskriminācijas nepieļaušanu.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir norādīta dažādā institucionālā un konstitucionālā kārtība dažādās 
dalībvalstīs. Tajā minēts arī par partnerības principa ievērošanu visos ES līmeņos un visos 
politikas veidošanas posmos.

Grozījums Nr. 1887
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4. Visos KNR ietverto fondu 
īstenošanas posmos partnerība jāorganizē 
tā, lai reģionālās un vietējās iestādes tiktu 
tieši iesaistītas partnerības līgumu 
sagatavošanā un iespējamā grozīšanā, kā 
arī programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzībā un novērtēšanā. Lai 
nodrošinātu partnerību visos iepriekš 
minētajos politikas īstenošanas posmos, 
tajos ir 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.

Or. en

Grozījums Nr. 1888
Jens Nilsson
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4. Visos KNR ietverto fondu 
īstenošanas posmos partnerība 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 patiesu partnerību visos 
politikas īstenošanas posmos,
dalībvalstīm, kā arī reģionālām un 
vietējām iestādēm ir 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.

Or. en

Grozījums Nr. 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4. Visos KNR ietverto fondu 
īstenošanas posmos partnerība jāorganizē 
šādi:
partneri pārstāv dažādus teritoriālos 
līmeņus atbilstoši dalībvalstu 
institucionālajai struktūrai un partnerību 
veido, ievērojot turpmāk minētās 
minimālās prasības: i) dažādo partneru 
pārstāvības pamatā ir to attiecīgie 
pienākumi programmu īstenošanā, ii) 
partneri izvēlas un nosaka pārstāvjus, kas 
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tos pārstāv uzraudzības komitejās un citās 
konsultatīvajās iestādēs un darba grupās, 
kuras izveidotas fondu ietvaros, iii) 
uzraudzības komitejās valda līdzsvarota 
dzimumu pārstāvība un sastāva dažādība, 
iv) uzraudzības komiteju un citu darba 
grupu locekļu sarakstu publicē, v) katrs 
izvēlētais partneris apzinās savus 
pienākumus attiecībā uz konfidencialitāti 
un interešu konfliktu, saņemot īpašu 
apmācību un oficiāli iesniedzot savus 
pienākumus parakstītā paziņojumā;
partnerus tiešā veidā iesaista partnerības 
līgumu sagatavošanā, kā arī visos 
programmu sagatavošanas, īstenošanas, 
uzraudzības un novērtēšanas posmos.
(Grozītas, kā arī svītrotas 1.1.4. punkta 
daļas.)

Or. en

Grozījums Nr. 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4.a Sadarbību ar partneriem īsteno 
atbilstoši paraugpraksei. Katra dalībvalsts 
nodrošina atbilstīgu tehniskās palīdzības 
līmeni, lai sekmētu partneru iesaistīšanos 
un līdzdalību visos plānošanas procesa 
posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.1. sadaļa – 1.1.4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4.b Dalībvalstis organizē partnerību, 
ņemot vērā turpmāk minētās minimālās 
prasības attiecībā uz kārtību: i) debatēs 
par stratēģiskiem dokumentiem 
informācija tiek sniegta savlaicīgi, ii) 
ieinteresētajām pusēm tiek dots pietiekami 
ilgs laiks, lai tās analizētu dokumentus, 
konsultētos ar saviem pārstāvjiem un 
atbalstītājiem, kā arī sniegtu atgriezenisko 
saiti, iii) ieinteresētajām pusēm tiek 
nodrošināti atbilstoši kanāli jautājumu 
uzdošanai vai ierosinājumu un 
komentāru paušanai, iv) tiek nodrošināta 
pārredzamība attiecībā uz to, kā tiek ņemti
vērā partneru sniegtie ierosinājumi un
komentāri, un komentāru noraidīšanas 
gadījumā tiek sniegts paskaidrojums, un
v) apspriežu rezultāti tiek izplatīti. Turklāt 
ir jānodrošina arī cilvēku ar invaliditāti 
piekļuve šim procesam, izveidojot 
attiecīgu fizisko vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.1. Ilgtspējīgas attīstības princips, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 3. pantā, ir saistīts ar progresa 
jēdzienu, saskaņā ar kuru, apsverot 
labklājību un labāku dzīves kvalitāti 
pašreizējai paaudzei un nākamajām 
paaudzēm, ir jāintegrē sociālie, 
ekonomiskie un vides apsvērumi. 
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Lai garantētu ilgtspējīgu attīstību, ir 
jānodrošina atbilstība tiesību aktu 
kopumam vides jomā. Turklāt ir 
jāapliecina, ka vispārējie ieguldījumi dod 
neto priekšrocības sabiedrībai.

(Beigās pievienota 1.2.1. punkta otrā daļa.)

Or. en

Grozījums Nr. 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Tāpēc ilgtspējīgas attīstības 
apsvērumiem, kā arī principam 
„piesārņotājs maksā” jābūt katra plāna 
neatņemamai sastāvdaļai, sākot ar 
projektu un beidzot ar izpildi, kā arī gan 
pārraudzībā, gan novērtējumā.
Dalībvalstīm un reģioniem jāsniedz 
savlaicīga un visaptveroša informācija 
par to izdevumu apmēru, kas saistīti ar 
klimatu, atbilstoši Kopīgo noteikumu 
regulā noteiktajai metodoloģijai. 
Dalībvalstīm un reģioniem jāapsver ar 
bioloģisko daudzveidību saistītās
izmaksas, kuru pamatā ir ierosinātie
ziņošanas pasākumi. Šās regulas 8. pantā 
izklāstīto horizontālo principu ievērošanas 
progress jānorāda, piemērojot 
horizontālus rādītājus. Būtībā tiem, kas 
rada kaitējumu videi, ir jāuzņemas 
atbildība par to novēršanu vai 
kompensēšanu, un finansējumu nedrīkst 
izmantot, lai segtu izmaksas, kuras 
saistītas ar atbilstības nodrošināšanu 
esošajiem tiesību aktiem.
(Pievienota 1.2.2. punkta otrā daļa, 
savukārt referenta sākotnējā tekstā šā 
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punkta otrā daļa ir svītrota.)

Or. en

Grozījums Nr. 1894
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Tāpēc ilgtspējīgas attīstības 
apsvērumiem, kā arī principam 
„piesārņotājs maksā” jābūt katra plāna 
neatņemamai sastāvdaļai, sākot ar 
projektu un beidzot ar izpildi, kā arī gan
pārraudzībā, gan novērtējumā. Principa 
„piesārņotājs maksā” neievērošana ir 
pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, 
kas atrunāti ES primārajos tiesību aktos, 
un ar nosacījumu, ka tiek īstenoti 
nepārprotami riskus mazinoši pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Princips „piesārņotājs maksā” ir jāievēro vienmēr. Izņēmums var būt vienīgi tad, ja to 
nepārprotami paredz Eiropas Savienības primārie tiesību akti.

Grozījums Nr. 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.2. Tāpēc ilgtspējīgas attīstības 
apsvērumiem, kā arī principam 
„piesārņotājs maksā” jābūt katra plāna 
neatņemamai sastāvdaļai, sākot ar 
projektu un beidzot ar izpildi, kā arī gan
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pārraudzībā, gan novērtējumā. Principa 
„piesārņotājs maksā” neievērošana ir 
pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, ko 
apliecina spēcīgi pierādījumi, un ar 
nosacījumu, ka tiek īstenoti nepārprotami 
riskus mazinoši pasākumi. Lēmumi par 
izņēmumu ir jāievēro partnerības līguma 
un attiecīgo programmu ex-ante 
novērtējumā, kā arī vides stratēģiskajā 
novērtējumā (VSN).

Or. en

Pamatojums

It is necessary to set strong standards and clear methodologies for decision-making on the 
application of polluter pays principle to prevent arbitrary decisions in cases where interests 
of individual decision makers are contradicting environmental protection of the EU. The 
decision on proportionality of environmental protection costs must be assessed very carefully 
and well in advance of project implementation to prevent that environmentally harmful 
projects are eligible for funding. This increases the efficient use of funds and prevents 
possible non-transparent behaviour during programme implementation.

Grozījums Nr. 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 pārmaiņu problēmas, 
resursi jākoncentrē profilaktiskiem un 
riskus mazinošiem pasākumiem, 
vienlaikus samazinot ārējās izmaksas. 
Visiem jauniem ieguldījumiem, kas veikti 
ar KNR finanšu līdzekļiem, jābūt tādiem, 
kuri ir stabili saistībā ar klimata 
pārmaiņu un dabas katastrofu izraisīto 
ietekmi.
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(Referenta ierosinātā teksta 1.2.3. punkta 
otrajam teikumam ir pievienoti pēdējie 
četri vārdi.)

Or. en

Grozījums Nr. 1897
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 pārmaiņu problēmas, 
kas atšķirīgiem reģioniem rada atšķirīgu 
apdraudējumu, resursi jākoncentrē 
profilaktiskiem un riskus mazinošiem 
pasākumiem. Visiem jauniem 
ieguldījumiem, kas veikti ar KNR finanšu 
līdzekļiem, jābūt tādiem, kas ir stabili 
saistībā ar klimata pārmaiņu un dabas 
katastrofu izraisīto ietekmi.
(Pārņemts referenta ierosinātā grozījuma 
par VSS 1.2.3. punkts, papildinot to un
norādot, ka atšķirīgiem reģioniem klimata 
pārmaiņas rada atšķirīgus apdraudējumu
riskus.)

Or. en

Grozījums Nr. 1898
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.3. punkts



PE491.163v01-00 16/98 AM\904624LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.3. Lai risinātu sarežģītās problēmas, 
ar kurām dalībvalstis saskaras, tām 
jāizmanto visi pieejamie Savienības 
politikas instrumenti. Jo īpaši lai risinātu 
klimata pārmaiņu problēmas, resursi 
jākoncentrē profilaktiskiem un riskus
mazinošiem pasākumiem. Visiem jauniem 
ieguldījumiem, kas veikti ar KNR finanšu 
līdzekļiem, jābūt tādiem, kas ir stabili 
saistībā ar klimata pārmaiņu un dabas 
katastrofu izraisīto ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par plānošanu. Pēc tam tās savu institucionālo un konstitucionālo
sistēmu ietvaros var lemt par to, kurai iestādei jāveic plānošana vai jāīsteno integrētā pieeja.

Grozījums Nr. 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 pārmaiņu problēmas, 
resursi jākoncentrē energotaupībai, kā arī 
profilaktiskiem un riskus mazinošiem 
pasākumiem; lai novērstu bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, resursi 
jākoncentrē profilaktiskiem un 
atjaunošanas pasākumiem. Visiem 
jauniem ieguldījumiem, kas veikti ar KNR
finanšu līdzekļiem, enerģijas un resursu 
ziņā jābūt maksimāli efektīviem un 
tādiem, kas ir stabili saistībā ar klimata 
pārmaiņu un dabas katastrofu radīto 
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ietekmi. Turklāt, lai norādītu ES 
finansēto ieguldījumu radītās ietekmes uz 
klimatu un bioloģisko daudzveidību 
nozīmi, programmu vides stratēģiskajā 
novērtējumā ir jāiekļauj arī ietekmes uz 
klimatu un bioloģisko daudzveidību 
novērtējums, tostarp pasākumi 
programmas radīto siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aprēķināšanai.

Or. en

Pamatojums

Apart from tracking climate related spending it is necessary to horizontally incorporate 
climate impact mitigation into all programmes as means of ensuring quality of the investment 
in respect to climate change mitigation targets of the EU. For ensuring sustainable 
development, climate and biodiversity impact evaluation is necessary and is the most feasible 
way to prevent investments with negative impact to be implemented, improving the quality of 
the Cohesion Policy. In addition climate impact is easily measurable and a clear methodology 
already exists, which will allow for transparent programme evaluation.

Grozījums Nr. 1900
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jānodrošina atbalsts pētījumiem šajā 
jomā. Izmantojot šādu atbalstu, jācenšas 
papildināt pasākumus, uz kuriem attiecas 
„Horizonts 2020”. Bioloģiskās 
daudzveidības pasākumu finansējums var 
būt pieejams, izmantojot ELFLA un 
EJZF. Ja vides aizsardzības obligātās 
prasības teritorijai rada īpaši nelabvēlīgus 
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apstākļus, var izmantot ELFLA, lai 
sniegtu atbalstu zemes 
apsaimniekotājiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par plānošanu. Pēc tam tās savu institucionālo un konstitucionālo
sistēmu ietvaros var lemt par to, kurai iestādei jāveic plānošana vai jāīsteno integrētā pieeja.

Grozījums Nr. 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.4. Ja ERAF un KF atbalsta būtiskus 
ieguldījumus dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, šiem ieguldījumiem ir 
jāatbilst Ūdens pamatdirektīvas un citu 
atbilstīgo direktīvu prasībām. Princips 
„piesārņotājs maksā” attiecas arī uz 
finansējumu, kas tiek sniegts potenciāli 
videi kaitīgai darbībai, jo īpaši uz 
finansējumu infrastruktūrai. Šādos 
gadījumos finansējums ir jānodrošina 
tikai tad, ja lietošanas maksa un papildu 
seku iekļaušana nenosedz ieguldījumu un 
radītā kaitējuma izmaksas.[1] 
Sk. OV.......Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK.
(Grozīts un papildināts 1.2.4. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1902
Salvatore Caronna
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jānodrošina atbalsta pētījumiem šajā 
jomā. Izmantojot šādu atbalstu jācenšas 
papildināt pasākumus, uz kuriem attiecas 
„Horizonts 2020”. Bioloģiskās 
daudzveidības pasākumu finansējums var 
būt pieejams, arī izmantojot ELFLA un 
EJZF. Tāpat ELFLA var izmantot, lai 
sniegtu atbalstu dabas resursu ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai, zināšanu nodošanas 
un inovāciju veicināšanai, kā arī 
lauksaimniecības konkurētspējas un 
lauku teritoriju iekļaujošas attīstības 
uzlabošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk 
jāatbalsta ieguldījumi dalībvalstu un 
reģionu infrastruktūrās, lai pildītu tiesību 
aktu kopuma vides jomā prasības 
(piemēram, Ūdens pamatdirektīvas, vides, 
atkritumu un citu atbilstīgo direktīvu 
prasības). Jau ir un tiek radīti jauni uz 
ekosistēmām balstīti tehnoloģiski un 
netehnoloģiski risinājumi, kuru mērķis ir 
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dot ieguldījumu ilgtspējīgā darbībā, tāpēc 
ERAF arī turpmāk jānodrošina atbalsts
pētījumiem šajā jomā. Izmantojot šādu 
atbalstu, jācenšas papildināt pasākumus, 
uz kuriem attiecas „Horizonts 2020”. 
Bioloģiskās daudzveidības pasākumu 
finansējums, kā tas paredzēts prioritārās 
rīcības plānā, var būt pieejams, izmantojot 
KNR ietvertos fondus. Ja vides 
aizsardzības obligātās prasības teritorijai 
rada īpaši nelabvēlīgus apstākļus, var 
izmantot arī ELFLA, lai sniegtu atbalstu 
zemes apsaimniekotājiem.

Or. en

Pamatojums

ERAF būtība nav tikai lieli ieguldījumi, un jaunas pieejas uz ekosistēmām balstītiem 
risinājumiem klimata un viedo tehnoloģiju jomā nav saistītas vienīgi ar infrastruktūru un 
tehnoloģijām. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija uzsver, ka visiem fondiem ir jāpalīdz 
nodrošināt finansējums bioloģiskajai daudzveidībai, tāpēc visiem VSS fondiem ir jānodrošina 
ieguldījums bioloģiskajā daudzveidībā.

Grozījums Nr. 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.4. ERAF un KF arī turpmāk jāveic 
būtiski ieguldījumi dalībvalstu un reģionu 
infrastruktūrās, lai pildītu Ūdens 
pamatdirektīvas un citu atbilstīgo 
direktīvu prasības. Jau ir un tiek radīti 
jauni tehnoloģiski risinājumi, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu ilgtspējīgā 
darbībā, tāpēc ERAF arī turpmāk 
jānodrošina atbalsts pētījumiem šajā 
jomā. Bioloģiskās daudzveidības 
pasākumu finansējums var būt pieejams, 
izmantojot ELFLA un EJZF. Ja vides 
aizsardzības obligātās prasības teritorijai 
rada īpaši nelabvēlīgus apstākļus, var 
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izmantot ELFLA, lai sniegtu atbalstu 
zemes apsaimniekotājiem.

Or. en

Pamatojums

Tiek svītrots teikums „Izmantojot šādu atbalstu, jācenšas papildināt pasākumus, uz kuriem 
attiecas „Horizonts 2020”.

Grozījums Nr. 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.4.a EJZF palīdzēs sasniegt izaugsmes, 
nodarbinātības un ilgtspējīguma mērķus, 
kas izvirzīti reformētajā kopējās 
zivsaimniecības politikā, kā arī atbalstīs 
ES integrētās jūrlietu politikas 
īstenošanu. EJZF var finansēt ilgtspējīgu 
zivsaimniecību un akvakultūru, veicinot 
jūras ekosistēmu ilgtspējīgumu un 
iekļaujošu teritoriālo attīstību un 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 1906
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.5. Ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana nedrīkst būt tehnisks 
uzdevums. Lai nodrošinātu, ka šis mērķis 
tiek praktiski īstenots KNR ietverto fondu 
izmantošanā, vadības iestādēm jāvelta 
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pienācīga un konsekventa uzmanība šim 
mērķim visā programmas darbības ciklā 
un jāizvēlas aktīvāka pieeja, lai mazinātu 
videi nelabvēlīgas intervenču ietekmes,
cita starpā veicot šādas darbības:
a) virzot ieguldījumus resursu ziņā 
visefektīvākajām iespējām;
b) rūpīgi apsverot ieguldījumu vajadzību, 
ja šiem ieguldījumiem ir būtiska negatīva 
ietekme uz vidi;
c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas ieguldījumu alternatīvo 
metožu „pilna cikla” izmaksas.
(Pārņemts referenta ierosinātajā grozījumā 
par VSS iekļautā pielikuma 1.2.5. punkts; 
svītrots d) apakšpunkts (videi nekaitīgu 
publisko iepirkumu palielināšana).)

Or. en

Pamatojums

Krīzes apstākļos izmaksu ziņā efektīvs publisks iepirkums dažos gadījumos var būt 
pamatotāks par videi nekaitīgu iepirkumu.

Grozījums Nr. 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izmantojot videi nekaitīgu publisku 
iepirkumu;
(1.2.5. punkta d) apakšpunktā svītrots 
vārds „vairāk”.)

Or. en
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Grozījums Nr. 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.5.a Ieguldījumu vides ilgtspējīgums ir 
jānovērtē, pamatojoties uz skaidri 
noteiktiem vides ilgtspējīguma kritērijiem 
īpaši attiecībā uz nozarēm, kurās intensīvi 
tiek izmantoti resursi vai kuras rada 
būtisku ietekmi uz vidi un bioloģisko 
daudzveidību (transports, infrastruktūra, 
atkritumi, enerģētika –– īpaši biomasas 
izmantojums u. c.).

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu ilgtspējīguma kritēriji ir nepieciešami, lai novērstu nevēlamus ieguldījumus. 
Piemēram, atjaunojamās enerģijas projektu izstrāde var iedragāt ES bioloģiskās 
daudzveidības mērķus, ja šie projekti tiek neatbilstoši izstrādāti un īstenoti. Tāpēc to 
izmantošanai ir jānosaka stingri saistoši noteikumi. Ņemot vērā ilgtspējīguma kritērijus, ir 
iespējams nodrošināt ES daudzo mērķu saskaņotību un novērst tādus ieguldījumus, kuriem ir 
negatīva ietekme.

Grozījums Nr. 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.2. sadaļa – 1.2.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2.5.a Ir jāveicina ilgtspējīga bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pārvaldība, 
īpaši tālākajos reģionos.

Or. en
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Grozījums Nr. 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.1. Dalībvalstīm un reģioniem jāveic 
atbilstoši pasākumi, lai visos KNR ietverto
fondu īstenošanas posmos izskaustu
nevienlīdzību un novērstu jebkādu
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, 
invaliditātes, vecuma, seksuālās 
orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ.
(Grozīts 1.3.1. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1911
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.1. Dalībvalstīm visos KNR ietverto 
fondu īstenošanas posmos vairāk jācenšas 
izskaust nevienlīdzība un sekmēt vīriešu 
un sieviešu līdztiesība, kā arī apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Or. en

Pamatojums

Fondu īstenošanas sīkāks izklāsts jāatstāj dalībvalstu un reģionu ziņā, ņemot vērā to progresu 
līdztiesības nodrošināšanā.
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Grozījums Nr. 1912
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.2. Dalībvalstīm jāstrādā, lai sasniegtu 
vīriešu un sieviešu līdztiesības mērķi, un 
jāveic pienācīgi pasākumi, lai novērstu 
jebkādu diskrimināciju darbību 
sagatavošanā, īstenošanā, pārraudzīšanā 
un novērtēšanā programmās, kas saņem 
KNR ietverto fondu līdzfinansējumu, kā 
arī skaidri jāpaziņo par darbībām, lai 
programmās šis princips tiktu ievērots. 
Tāpēc ir jānovērtē un jānovērš šķēršļi 
sieviešu līdzdalībai darba tirgū.

Or. en

Pamatojums

Visas darbības jāveic, balstoties uz novērtējumu un analīzi.

Grozījums Nr. 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.3. Dalībvalstīm un reģioniem jāstrādā, 
lai sasniegtu vīriešu un sieviešu 
līdztiesības mērķi, kā minēts LESD 
8. pantā, kā arī jānodrošina tās 
iekļaušana visu KNR ietverto fondu 
darbību izstrādē, īstenošanā, uzraudzībā 
un novērtēšanā un dzimumu perspektīvas 
kā saistoša principa integrēšana. ERAF, 
ESF un Kohēzijas fonda programmās ir 
skaidri jāprecizē paredzamais šo fondu 
ieguldījums dzimumu līdztiesībā, precīzi 
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izvirzot uzdevumus un nosakot 
instrumentus. Intervences mērķu analīzē 
jāiekļauj dzimumu analīze. Arī 
uzraudzības sistēmām un datu 
apkopošanai ir būtiska nozīme, lai sniegtu 
skaidru atainojumu par to, kā 
programmas atbilst dzimumu līdztiesības 
mērķiem. Progress jāpierāda, piemērojot 
horizontālus rādītājus. Ir jānodrošina to 
attiecīgo struktūru iesaistīšanās 
partnerībā, kuras ir atbildīgas par 
dzimumu līdztiesības veicināšanu. Ir īpaši 
ieteicams izveidot pastāvīgu struktūru vai 
kādai esošai struktūrai nepārprotami 
uzticēt uzdevumu konsultēt dzimumu 
līdztiesības jautājumos, lai tādējādi 
nodrošinātu nepieciešamās zināšanas 
programmu izstrādē, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.
Ja darba tirgū būtu lielāka sieviešu 
līdzdalība gan darba devēju, gan darba 
ņēmēju ziņā, tad tas stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķu sasniegšanai. Tāpēc pilnībā 
jānovērš šķēršļi sieviešu līdzdalībai darba 
tirgū. Dalībvalstīm un reģioniem 
jānodrošina, ka papildus ESF, ERAF, 
KF, EJZF un ELFLA jāfinansē arī tās 
darbības, kuras sekmē sieviešu 
ekonomisko neatkarību, dod ieguldījumu 
darba un ģimenes dzīves pienācīgā 
līdzsvarošanā un palielina iespējas 
sievietēm kā uzņēmējdarbības veicējām.

(1.3.3. punkta sākums papildināts, 
pievienojot tā pirmo daļu.)

Or. en

Grozījums Nr. 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.3. Ja darba tirgū būtu lielāka sieviešu 
līdzdalība gan darba devēju, gan darba 
ņēmēju ziņā, tad tas stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša, lai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
nodarbinātības mērķi par 75 % sieviešu
un vīriešu īpatsvara nodrošināšanu 
nodarbinātībā. Tāpēc pilnībā jānovērš
šķēršļi sieviešu līdzdalībai darba tirgū, 
cita starpā samazinot darba tirgus 
segmentāciju sadalījumā pēc profesijām 
un nozarēm, tostarp veicinot lielāku 
sieviešu līdzdalību pētniecības un 
izstrādes jomā un iesaistot darba ņēmējas 
apmācībā un arodapmācībā „zaļajās
darbavietās”; īstenojot konkrētas 
darbības, dalībvalstīm un reģioniem 
jānodrošina, ka papildus ESF, ERAF, 
KF, EJZF un ELFLA jāfinansē arī tās 
darbības, kuras sekmē sieviešu 
ekonomisko neatkarību, dod ieguldījumu 
darba un ģimenes dzīves pienācīgā 
līdzsvarošanā un palielina iespējas 
sievietēm kā uzņēmējdarbības veicējām.
(Grozīta 1.3.3. punkta otrā daļa.)

Or. en

Grozījums Nr. 1915
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.3. Ja darba tirgū būtu lielāka sieviešu 
līdzdalība gan darba devēju, gan darba 
ņēmēju ziņā ar tādiem pašiem 
noteikumiem kā vīriešiem, tad tas
stiprinātu Savienības ekonomiku. Šāda 
lielākas aktivitātes potenciāla atbrīvošana, 
palielinot sieviešu nodarbinātības līmeni, 
ir izšķiroša stratēģijas „Eiropa 2020” 
nodarbinātības mērķu sasniegšanai. 
Tāpēc pilnībā jānovērš šķēršļi sieviešu 
līdzdalībai darba tirgū. Dalībvalstīm un 
reģioniem jānodrošina, ka papildus ESF, 
ERAF, KF, EJZF un ELFLA jāfinansē 
arī tās darbības, kuras sekmē sieviešu 
ekonomisko neatkarību, dod ieguldījumu 
darba un privātās, kā arī ģimenes dzīves 
pienācīgā līdzsvarošanā un palielina 
iespējas sievietēm kā uzņēmējdarbības
veicējām.
(Pārņemts referenta ierosinātā grozījuma 
par VSS 1.3.3. punkts, bet to papildina, 
norādot uz to, ka sieviešu līdzdalībai darba 
tirgū ir jābūt ar tādiem pašiem 
noteikumiem kā vīriešu līdzdalībai.)

Or. en

Grozījums Nr. 1916
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.3. Ja darba tirgū būtu lielāka sieviešu 
līdzdalība gan darba devēju, gan darba 
ņēmēju ziņā, tad tas stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
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mērķu sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā tiek ņemts vērā tas, ka sieviešu līdzdalības palielināšana darba tirgū ir 
jāapsver, ņemot vērā noteikumus par tematisko koncentrāciju ESF, kas ierobežo ieguldījumu 
prioritāšu skaitu, īpaši sociālās iekļaušanas nošķiršanas dēļ. Šajā grozījumā ierosināts 
turpināt centienus, tomēr atstāt rīcības brīvību dalībvalstīm un reģioniem.

Grozījums Nr. 1917
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
nediskriminēšanas veicināšana
1.3.1. Dalībvalstīm un reģioniem visos 
KNR ietverto fondu īstenošanas posmos 
vairāk jācenšas izskaust nevienlīdzību un 
sekmēt vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā 
arī apkarot diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.
1.3.2. Dalībvalstīm un reģioniem jāstrādā, 
lai sasniegtu vīriešu un sieviešu 
līdztiesības mērķi, un jāveic pienācīgi 
pasākumi, lai novērstu jebkādu 
diskrimināciju darbību sagatavošanā, 
īstenošanā, pārraudzīšanā un novērtēšanā 
programmās, kas saņem KNR ietverto 
fondu līdzfinansējumu, kā arī skaidri 
jāpaziņo par darbībām, lai šis princips 
programmās tiktu ievērots. Tāpēc ir 
jānovērtē un jānovērš šķēršļi sieviešu 
līdzdalībai darba tirgū.
1.3.3. Ja darba tirgū būtu lielāka sieviešu 
līdzdalība gan darba devēju, gan darba 
ņēmēju ziņā, tad tas stiprinātu Savienības 
ekonomiku. Šāda lielākas aktivitātes 
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potenciāla atbrīvošana, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, ir izšķiroša 
stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības 
mērķu sasniegšanai.
(Svītrots referenta ierosinātā teksta 
1.3.4. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.3. sadaļa – 1.3.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3.4.a Dzimumu līdztiesības jomā aktīvo 
struktūru sniegtā atzinuma par ESF, 
ERAF un Kohēzijas fonda programmām 
mērķim jānodrošina visu dzimumu 
līdztiesības veicināšanai nepieciešamo 
noteikumu ievērošana. Turklāt ļoti 
ieteicams iesaistīt arī līdztiesības jomā 
aktīvās struktūras vai citas organizācijas, 
kas darbojas diskriminācijas apkarošanas 
jomā, lai tādējādi nodrošinātu 
nepieciešamās zināšanas fondu 
sagatavošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.4. sadaļa – 1.4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.1. Jābūt pieejamiem visiem 
produktiem un pakalpojumiem, kas tiek 
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piedāvāti sabiedrībai un tiek līdzfinansēti 
no KNR ietvertajiem fondiem. Jo īpaši 
būtiska ir pieejamība apbūvētai videi, 
transportam, informācijas un sakaru 
tehnoloģijām, lai integrētu nelabvēlīgas
grupas, tostarp personas ar ierobežotām 
kustību spējām un personas ar 
invaliditāti, īpaši ņemot vērā ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, kas ir spēkā kopš 2008. gada 
3. maija, un ES politikas aspektus ANO 
konvencijas īstenošanā.
(Grozīts un papildināts 1.4.1. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.4. sadaļa – 1.4.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.2. Ir būtiski rast pienācīgu risinājumu 
vistālāk no darba tirgus esošo personu, 
personu ar invaliditāti, migrantu, bēgļu 
un patvēruma meklētāju, bezpajumtnieku,
kā arī citu grupu, kurām draud 
nabadzība, vajadzībām, kā arī bērnu un 
jauniešu, vecāka gadagājuma iedzīvotāju, 
etnisko minoritāšu un citu nelabvēlīgo 
grupu vajadzībām, lai ļautu tām labāk 
integrēties darba tirgū un pilnībā
iesaistīties sabiedrības procesos.
(Grozīts 1.4.2. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1921
María Irigoyen Pérez
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.4. sadaļa – 1.4.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.2.a Lai sasniegtu šos mērķus, ir jāveic 
atbilstoši pasākumi, lai personām ar 
invaliditāti nodrošinātu piekļuvi to 
programmu un darbību sagatavošanā un 
īstenošanā, ko līdzfinansē, izmantojot 
KNR ietvertos fondus.

Or. en

Grozījums Nr. 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.4. sadaļa – 1.4.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.3. Lai sasniegtu stratēģijas „ES 2020” 
mērķus, dalībvalstīm un reģioniem 
jāturpina veicināt sociālo kohēziju ar 
tādiem pašiem noteikumiem kā 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju visos 
ES reģionos. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. (...KNR) 84. panta 3. punktu ir
noteikta ESF minimālā daļa katrai 
reģionu kategorijai, kādēļ rodas minimāla 
vispārējā ESF daļa, kas ir 25 % no 
kohēzijas politikai piešķirtā budžeta 
(izņemot Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu).
(1.4.3. punkta beigu daļa papildināta ar tā
pēdējo teikumu.)

Or. en

Grozījums Nr. 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.4. sadaļa – 1.4.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.3.a Mājokļu pielāgošana nolūkā 
sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” 
izvirzītos mērķus, īpaši rajonos, kuros ir 
nelabvēlīgi dzīves apstākļi, un 
vēsturiskajos centros.

Or. en

Grozījums Nr. 1924
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.4. sadaļa – 1.4.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.3.a Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāveic atbilstoši pasākumi, lai personām
ar invaliditāti nodrošinātu piekļuvi to 
programmu un darbību sagatavošanā un 
īstenošanā, ko līdzfinansē, izmantojot 
KNR ietvertos fondus, un ir jāīsteno 
pozitīvas darbības, ko atbalsta KNR 
ietvertie fondi nolūkā veicināt vienlīdzīgas 
iespējas.

Or. en

Pamatojums

Programmu izstrādes un īstenošanas laikā jānodrošina piekļuve personām ar invaliditāti, kā 
arī jāveicina vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana.

Grozījums Nr. 1925
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.5. sadaļa – 1.5.1. punkts



PE491.163v01-00 34/98 AM\904624LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5.1. Pielāgošanās demogrāfiskām 
pārmaiņām ir viena no pamatproblēmām, 
kas nākamajās desmitgadēs sagaida 
dalībvalstis un reģionus. Strādājošo 
iedzīvotāju skaita samazināšanās un 
pensionējušos cilvēku īpatsvara 
palielināšanās, kā arī problēmas, kas 
saistītas ar iedzīvotāju izvietojumu, radīs 
papildu spriedzi dalībvalstu labklājības 
sistēmām un tādējādi Savienības 
ekonomikas konkurētspējai.
(Pārņemts referenta ierosinātā grozījuma
par VSS 1.5.1. punkts, papildinot to ar 
norādi uz problēmām, kādas rada 
iedzīvotāju izvietojums.)

Or. en

Grozījums Nr. 1926
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.5. sadaļa – 1.5.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5.2. Demogrāfiskās pārmaiņas atklāj 
jaunas problēmas, tāpēc demogrāfiski 
procesi ir jāanalizē, jāpēta un jārisina 
reģionālā un vietējā līmenī, īpaši tiklīdz 
parādās dažādas attīstības tendences. 
Attiecīgā gadījumā dalībvalstis un reģioni
izmanto KNR ietvertos fondus, lai 
izstrādātu individuālu stratēģiju 
demogrāfisko problēmu risināšanai un 
radītu iespējas „senioru ekonomikas” 
attīstīšanai.

Or. en

Pamatojums

Vārdi „paļaujas uz” ir pārāk spēcīgi un nespēj norādīt uz valstu resursiem, kas tiek vērsti šā 
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mērķa sasniegšanai, kurš bieži vien būs daudz apjomīgāks par saņemto KNR līdzekļu apmēru.

Grozījums Nr. 1927
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.5. sadaļa – 1.5.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5.3. Dalībvalstis izmanto KNR ietvertos
fondus, lai veiktu pasākumus, kas 
veicinātu visu vecumu iedzīvotāju iesaisti, 
tostarp vairotu darba iespējas vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, nodrošinot daudz 
ieguvumu iedzīvotājiem, sabiedrībai un 
valstu budžetiem. Visu esošo cilvēkresursu 
labāka izmantošana, tostarp 
nenodarbināto jauniešu izmantošana, 
norāda uz vienu no tūlītējiem 
uzdevumiem, kas risināmi, izmantojot 
KNR ietvertos fondus, dodot ieguldījumu 
visu Savienības iedzīvotāju potenciāla 
maksimālā izmantošanā, īstenojot aktīvu 
iekļaušanas politiku, uzlabojot piekļuvi, 
nodrošinot pietiekamu un kvalitatīvu
izglītību, kā arī veicinot sociālā atbalsta 
struktūras. Ieguldījumi veselības 
infrastruktūrās arī kalpos tā paša mērķa 
sasniegšanai, proti, ilgas un veselīgas 
darba dzīves nodrošināšanai visiem 
Savienības iedzīvotājiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā redakcijā uzsvars tiek likts ne tikai uz darba iespējām vecāka gadagājuma 
iedzīvotājiem, bet arī uz citiem pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu piekļuvi darba tirgum, 
tostarp nenodarbināto jauniešu piekļuvi darba tirgum.

Grozījums Nr. 1928
Oldřich Vlasák
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.5. sadaļa – 1.5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5.4. Dalībvalstīm, izstrādājot savas 
programmas, jāņem vērā demogrāfisko 
pārmaiņu ilgtermiņa problēmas. 
Demogrāfisko pārmaiņu visvairāk 
skartajos reģionos var noteikt pieejas, 
kas:
a) atbalsta demogrāfisku atjaunošanos, 
paredzot labākus nosacījumus ģimenēm 
un labāku darba un ģimenes dzīves 
saskaņu;
b) paaugstina nodarbinātību, palielina 
produktivitāti un ekonomikas veikumu, 
ieguldot izglītībā un pētniecībā;
c) pēc vajadzības pievēršas apmācības un 
izglītības atbilstībai un kvalitātei un 
sociālā atbalsta struktūrām,
un
d) nodrošina izmaksu ziņā efektīvu 
veselības aprūpes, sociālās un ilgtermiņa 
aprūpes sniegšanu, tostarp ieguldījumus 
infrastruktūrā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāapsver tiesiskā kompetence un tematiskās koncentrācijas princips. Lietojot darbības 
vārda īstenības izteiksmi, tiek ieviests nosacījums, kas nav iekļauts regulas tekstā. Grozījumi 
a), b), c) un d) apakšpunktos precizē šo jautājumu.

Grozījums Nr. 1929
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.5. sadaļa – 1.5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5.4. Dalībvalstīm un reģioniem, 
izstrādājot savas programmas, jāņem vērā 
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demogrāfisko pārmaiņu ilgtermiņa 
problēmas. Demogrāfisko pārmaiņu 
visvairāk skartajos reģionos jānosaka 
pasākumi, kas:
a) atbalsta demogrāfisku atjaunošanos, 
paredzot labākus nosacījumus ģimenēm 
un labāku darba un ģimenes dzīves 
līdzsvaru;
b) paaugstina nodarbinātību, palielina 
produktivitāti un ekonomikas veikumu, 
ieguldot izglītībā, pētniecībā un 
inovācijās;
c) pievēršas izglītības atbilstībai un 
kvalitātei, sociālajai aizsardzībai un 
sociālā atbalsta struktūrām
un
d) nodrošina izmaksu ziņā efektīvu 
veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu 
un ilgtermiņa aprūpes sniegšanu, tostarp 
ieguldījumus infrastruktūrā.
(Pārņemts referenta ierosinātā grozījuma
par VSS 1.5.4. punkts, papildinot to ar 
norādi uz ieguldījumiem inovācijās, kā arī
uz sociālo aizsardzību.)

Or. en

Grozījums Nr. 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.5. sadaļa – 1.5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 
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paredzot labākus nosacījumus ģimenēm 
un labāku darba un privātās dzīves 
līdzsvaru;
b) paaugstina nodarbinātību, palielina 
produktivitāti un ekonomikas veikumu, 
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.
(Cita vārdu izvēle 1.5.4. punkta 
a) apakšpunktā.)

Or. en

Grozījums Nr. 1931
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.5. sadaļa – 1.5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 
paredzot labākus nosacījumus ģimenēm 
un labāku darba un ģimenes dzīves 
līdzsvaru;
b) paaugstina nodarbinātību, palielina 
produktivitāti un ekonomikas veikumu, 
ieguldot izglītībā un pētniecībā;
c) pievēršas izglītības atbilstībai un 
kvalitātei, sociālajai aizsardzībai un 
sociālā atbalsta struktūrām



AM\904624LV.doc 39/98 PE491.163v01-00

LV

un
d) nodrošina izmaksu ziņā efektīvu 
veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu 
un ilgtermiņa aprūpes sniegšanu, tostarp 
ieguldījumus infrastruktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.5. sadaļa – 1.5.4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošina veselības aprūpes un 
ilgtermiņa aprūpes sniegšanu, tostarp 
ieguldījumus infrastruktūrā;

Or. en

Pamatojums

Svītroti vārdi „izmaksu ziņā efektīvu”.

Grozījums Nr. 1933
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.2. Šajā kontekstā KNR ietvertie fondi 
dažādas ES fondu iespējas ļauj apvienot 
integrētos tiesību aktu kopumos, kuri ir 
konkrēti izstrādāti atbilstoši vietējām un 
reģionālām vajadzībām. Šādi instrumenti 
ir integrētais teritoriālais ieguldījums, 
kopienas vadīta vietējā attīstība, integrētas 
darbības un kopīgie rīcības plāni.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāprecizē instrumenti, kuru izmantošana ir ierosināta šajā regulā.

Grozījums Nr. 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.2. Šajā kontekstā KNR ietvertie fondi 
ļauj apvienot dažādas ES fondu iespējas
integrētos tiesību aktu kopumos, kuri ir 
konkrēti izstrādāti atbilstoši vietējām, 
teritoriālām un reģionālām vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut teritoriālo dimensiju.

Grozījums Nr. 1935
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.2.a Lai pilnībā pievērstos teritoriālās 
kohēzijas principam, integrētajā pieejā 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes veicināšanai ir jānorāda uz
pilsētu, lauku teritoriju, zivsaimniecību 
un piekrastes zonu nozīmi, kā arī to 
teritoriju nozīmi, kuras saskaras ar 
konkrētām ģeogrāfiskām vai 
demogrāfiskām problēmām, un ir jāņem 
vērā konkrētas problēmas, kas skar 
tālākos reģionus, vistālāk uz ziemeļiem 
esošos reģionus, kuros ir ļoti mazs 
iedzīvotāju blīvums, kā arī salas, 
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pārrobežu vai kalnu reģionus. Tāpat tajā 
jāietver jautājums par pilsētu un lauku 
apvidu savienojumiem attiecībā uz
piekļuvi cenas ziņā pieejamai un 
kvalitatīvai infrastruktūrai un 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, referenta ierosinātajā grozījumā par VSS iekļautā pielikuma 
1.6. sadaļa tiek papildināta ar vēl vienu punktu (1.6.2.a punkts (jauns)).

Grozījums Nr. 1936
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.3. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpatnībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, pārrobežu savienojumiem, 
saiknēm starp pilsētām un laukiem, 
dažādu nozaru savstarpējai atkarībai 
vietējā līmenī, kultūras mantojumam, 
novecošanai un demogrāfiskajām 
izmaiņām u. c.
(Pārņemts referenta ierosinātajā grozījumā
par VSS iekļautā pielikuma 1.6.3. punkts, 
papildinot to attiecībā uz pārrobežu 
savienojumiem.)

Or. en
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Grozījums Nr. 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.3. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpatnībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, saiknēm starp pilsētām un 
laukiem un ilgtspējīgai attīstībai, dažādu 
nozaru savstarpējai atkarībai vietējā 
līmenī, kultūras mantojumam, 
novecošanai un demogrāfiskajām 
izmaiņām u. c.
(Grozīts 1.6.3. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1938
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.3. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm kopā ar 
reģioniem un vietējām pašpārvaldēm ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpatnībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajai teritorijai, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, saiknēm starp pilsētām un 
laukiem, dažādu nozaru savstarpējai 
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atkarībai vietējā līmenī, kultūras un 
vēstures mantojumam, novecošanai un 
demogrāfiskajām izmaiņām u. c.

Or. en

Pamatojums

Integrētai attīstībai ir jānotiek sadarbībā ar reģionālo un vietējo pašpārvaldi.

Grozījums Nr. 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.3. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpatnībām, piemēram, 
piekļuvei attiecīgajam reģionam, 
nodarbinātības sistēmām un darbaspēka 
mobilitātei, saiknēm starp pilsētām un 
laukiem, pārrobežu problēmām, dažādu 
nozaru savstarpējai atkarībai vietējā 
līmenī, kultūras mantojumam, 
novecošanai un demogrāfiskajām 
izmaiņām u. c.

Or. xm

Pamatojums

Ir svarīgi ņemt vērā pārrobežu problēmas.

Grozījums Nr. 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.3. punkts



PE491.163v01-00 44/98 AM\904624LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.3. Izstrādājot savas stratēģijas un 
programmas nolūkā apzināt piemērotākās 
intervences, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāpievērš īpaša uzmanība dominējošām 
teritoriālajām, strukturālajām un 
institucionālajām īpatnībām, piemēram, 
mobilitātei reģionā, nodarbinātības 
sistēmām un darba struktūrām, vietējam 
energotaupības potenciālam, ilgtspējīgam 
resursu un atjaunojamo energoresursu 
izmantojumam, bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībai, saiknēm starp pilsētām un 
laukiem, dažādu nozaru savstarpējai 
atkarībai vietējā līmenī, kultūras 
mantojumam, novecošanai un 
demogrāfiskajām izmaiņām u. c.

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot Savienības atbalstu, ir jāņem vērā pašreizējais vietējās attīstības potenciāls un ir 
jāmotivē dalībvalstis un reģioni izmantot šo potenciālu. Integrētu pieeju pamatiezīmes ir 
energotaupības potenciāls vietējā līmenī, ilgtspējīgs resursu izmantojums, atjaunojami
energoresursi un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība.

Grozījums Nr. 1941
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.4. Dalībvalstīm kopā ar reģioniem un 
vietējām pašpārvaldēm ir jāanalizē, kādas 
ir to galvenās ar ekonomiku un 
sabiedrību saistītās grūtības. Reaģējot uz 
šīm grūtībām, tām ir arī jāapsver
jautājums par to, kurus konkrētos 
iedzīvotāju labklājības aspektus tās vēlas 
ietekmēt un veicināt, izmantojot politiku, 
un kā būtu jāizstrādā un jāīsteno politika 



AM\904624LV.doc 45/98 PE491.163v01-00

LV

attiecīgās dalībvalsts vai reģiona 
konkrētajā kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Īstenojot integrētu pieeju, jārisina gan ar ekonomiku, gan ar sabiedrību saistītās problēmas. 
Šajā procesā ir jāiesaista arī vietējās pašpārvaldes.

Grozījums Nr. 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.4. Kopienas vadīta vietējā attīstība 
(kuras pamatā ir lauku attīstības 
iniciatīvā LEADER gūtā pieredze) var 
papildināt un uzlabot valsts politikas 
aspektu īstenošanu attiecībā uz visiem 
KNR ietvertajiem fondiem. Tās mērķis ir 
palielināt teritoriālās attīstības stratēģiju 
efektivitāti un lietderīgumu, deleģējot 
lēmumu pieņemšanu un īstenošanu 
vietēja līmeņa partnerībai ar valsts, 
privātajiem un pilsoniskās sabiedrības 
partneriem.
Kopienas vadīta vietējā attīstība jāīsteno, 
ņemot vērā stratēģisko pieeju, ko īsteno 
valsts politikas veidotāji, lai tādējādi 
nodrošinātu to, ka vietējo vajadzību
„augšupvērstajā” definīcijā tiek ņemtas 
vērā augstākos līmeņos izvirzītās 
prioritātes. Tāpēc dalībvalstīm, cieši 
sadarbojoties ar regulas 5. pantā 
minētajiem partneriem, ir jānosaka to 
pieeja kopienas vadītai vietējai attīstībai 
visos KNR ietvertajos fondos. ELFLA 
ietvaros iniciatīva LEADER arī turpmāk 
būs obligāts elements katrā lauku 
attīstības programmā. Pašreizējām 
LEADER grupām jābūt spējīgām 
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veiksmīgi turpināt attīstības stratēģijas.

(1.6.4. punkta beigās pievienota teikuma 
otrā daļa.)

Or. en

Grozījums Nr. 1943
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.4.a Visi dalībvalstu izmantotie 
integrētās pieejas instrumenti ir jāīsteno, 
ņemot vērā ievēlēto politikas veidotāju 
īstenotās stratēģiskās pieejas, lai tādā 
veidā nodrošinātu to, ka vietējo vajadzību 
„augšupvērstajā” definīcijā tiek ņemtas 
vērā augstākos līmeņos izvirzītās 
prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 1944
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 šādiem
galvenajiem elementiem:
a) reģiona attīstības potenciāla un spējas 
īstenot „Eiropa 2020” stratēģiju 
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novērtējums;
b) jaunu teritoriālu instrumentu, 
piemēram, integrēto teritoriālo 
ieguldījumu, kopīgo rīcības plānu un 
kopienas vadītas vietējas attīstības
īstenošanas izvērtējums un novērtējums;
c) reģiona attīstības grūtību un spējas 
risināt šīs grūtības novērtējums;
d) politikas izstrādei un īstenošanai 
atbilstoša teritoriālā līmeņa un konteksta 
apzināšana saskaņā ar subsidiaritātes 
principu;
e) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu vairāku līmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrāde;
f) politikas uzraudzībai un novērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēle.

Or. en

Pamatojums

Pārņemts referenta ierosinātajā grozījumā par VSS iekļautā pielikuma 1.6.5. punkts, 
papildinot to ar norādi uz tikko ierosinātajiem teritoriālajiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 šādiem
galvenajiem elementiem:
a) reģiona attīstības potenciāla un spējas 
īstenot „Eiropa 2020” stratēģiju 
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novērtējums;
b) reģiona attīstības grūtību un spējas 
risināt šīs grūtības novērtējums;
c) pārrobežu grūtību novērtējums;
d) politikas izstrādei un īstenošanai 
atbilstoša teritoriālā līmeņa un konteksta 
apzināšana saskaņā ar subsidiaritātes 
principu;
e) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu vairāku līmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrāde;
f) politikas uzraudzībai un novērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēle.

Or. xm

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek pievienots c) apakšpunkts, lai ņemtu vērā pārrobežu grūtības.

Grozījums Nr. 1946
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 šādiem
galvenajiem elementiem:
a) valsts, reģiona un vietējo pašpārvalžu
attīstības potenciāla un spējas īstenot 
„Eiropa 2020” stratēģiju novērtējums;
b) valsts un tās reģionu un vietējo 
pašpārvalžu attīstības grūtību un spējas 
risināt šīs grūtības novērtējums;
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c) politikas izstrādei un īstenošanai 
atbilstoša teritoriālā līmeņa un konteksta 
apzināšana saskaņā ar subsidiaritātes 
principu;
d) efektīvai politikas īstenošanai 
nepieciešamu vairāku līmeņu pārvaldības 
pasākumu izstrāde;
e) politikas uzraudzībai un novērtēšanai 
izmantojamu atbilstošu rezultātu un 
iznākumu rādītāju izvēle.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par plānošanu. Pēc tam tās savu institucionālo un konstitucionālo
sistēmu ietvaros var izlemt, kura iestāde ir atbildīga par plānošanu vai integrētas pieejas 
īstenošanu. Neraugoties uz to, ir jānovērtē arī reģionu un vietējo pašpārvalžu spēja un 
grūtības.

Grozījums Nr. 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 
Integrētā teritoriālā ieguldījuma metodei 
jābūt galvenajam līdzeklim, ko izmanto, 
lai sasniegtu līdzsvarotu ilgtspējīgu 
attīstību, kas var veicināt nodarbinātību, 
sociālo iekļaušanu un labklājību, ņemot 
vērā attiecīgos kontekstuālos aspektus, bet 
koncentrējoties uz šādiem galvenajiem
elementiem:
(Grozīts 1.6.5. punkts.)

Or. en
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Grozījums Nr. 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iespēju vienā prioritārajā virzienā vai 
vienā programmā apvienot vienu vai 
vairākas papildu ieguldījumu prioritātes 
no dažādiem tematiskajiem mērķiem;
(1.6.5. punkts papildināts ar jaunu 
ca) apakšpunktu.)

Or. en

Grozījums Nr. 1949
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6. sadaļa – 1.6.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.5.a Visi dalībvalsts izmantotie 
integrētās pieejas instrumenti ir jāīsteno, 
ņemot vērā ievēlēto politikas veidotāju 
īstenotās stratēģiskās pieejas, lai tādā 
veidā nodrošinātu to, ka vietējo vajadzību 
„augšupvērstajā” definīcijā tiek ņemtas 
vērā augstākos līmeņos izvirzītās 
prioritātes.

Or. en

Pamatojums

Integrētajai pieejai, ko īsteno, izmantojot dažādus šajā regulā ierosinātos integrētos 
instrumentus, vienmēr jābūt saskaņā ar ievēlēto politikas veidotāju stratēģiskajām pieejām.
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Grozījums Nr. 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.a Sociālā iekļaušana
Visu to grupu iekļaušanas veicināšana, 
kuras saskaras ar nabadzību un sociālo 
atstumtību vai kurām tā draud. Sociālās 
ekonomikas veicināšana. Cīņa pret
nabadzību. Sociālā dialoga sekmēšana. 
Bezdarba izskaušana, īstenojot aktīvu 
politiku darba tirgu jomā. Ilgtermiņa 
bezdarba novēršana. Vienlīdzīgu iespēju 
un panākumu veicināšana. Piekļuves 
veselības aprūpei sekmēšana ikvienai 
personai.

Or. en

Grozījums Nr. 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6.b sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.b Darbavietu radīšana
Atbalstīt aktīvās sabiedrības kopuma, jo 
īpaši jauniešu un senioru, līdzdalību. 
Uzlabot darba tirgus darbību. Ieguldīt 
izglītībā, nepārtrauktā izglītošanā, 
prasmēs un mūžizglītībā. Atbalstīt 
uzņēmumu, jo īpaši novatorisku 
uzņēmumu izveidi, sekmējot partnerību 
veidošanu starp no publiskiem līdzekļiem 
finansētu pētniecību un uzņēmumiem, kā 
arī palīdzot uzņēmumu dibinātājiem ar 
atbalsta un konsultāciju tīklu 
starpniecību. Palīdzība darba meklētāju 
īstenotai darbavietu veidošanai.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 1. daļa – 1.6.c sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.6.c Transporta infrastruktūras

1.6.1. Nodrošināt visvairāk izolēto reģionu 
atvēršanas un teritoriālo vienotību. 
Uzlabot pasažieru un preču pakalpojumu 
pieejamību. Uzlabot kuģošanas līniju 
transporta un kabotāžas pakalpojumu 
starp salām attīstību attiecībā uz aizjūras 
salu reģioniem.
1.6.2. Popularizēt dabiskajai videi 
draudzīgus (piesārņojums, ietekme) un 
pilsētas vidē dzīvojošo iedzīvotāju dzīves 
kvalitātei atbilstošus (piesārņojums, 
troksnis, satiksme) transportlīdzekļus, 
dodot priekšroku alternatīvā transporta, 
sabiedriskā transporta iniciatīvām un 
turpinot centienus strukturēt ceļu tīklu un 
uzlabot pārvadātāju profesionalitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 1953
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.1. sadaļa – 2.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.1. Lai sasniegtu optimālus ilgtspējīgas 
izaugsmes un attīstības rezultātus, ir 
jākoordinē Savienības politika un 
attiecīgie instrumenti, kuri ir svarīgi 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
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kohēzijas īstenošanai un līdzsvarotākai 
ES teritoriālajai attīstībai. Tas ir jāīsteno
arī labākā Savienības budžeta un 
dalībvalstu valsts un reģionālo budžetu 
koordinācijā, finansējot kopīgas politikas 
prioritātes, kā arī uzlabotā vertikālā 
sadarbībā starp ES un valsts, reģionālām 
un vietēja līmeņa struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj arī vietēja mēroga struktūras.

Grozījums Nr. 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.1. sadaļa – 2.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.1. Lai sasniegtu optimālus ilgtspējīgas 
izaugsmes un attīstības rezultātus, ir 
jākoordinē Savienības politika un 
attiecīgie instrumenti, kuri ir svarīgi 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas īstenošanai un līdzsvarotākai 
ES teritoriālajai attīstībai. Tas ir jāīsteno
arī labākā Savienības budžeta un 
dalībvalstu valsts un reģionālo budžetu 
koordinācijā, pastiprinot politikas aspektu 
integrāciju un efektivitāti, kā arī valsts 
finanšu bilanču uzraudzību, un finansējot 
kopīgas politikas prioritātes, kā arī 
uzlabotā vertikālā sadarbībā starp ES un 
valsts un reģionālām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Jāuzsver, ka labāka budžetu koordinācija nenozīmē makroekonomisko nosacījumu ieviešanu.
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Grozījums Nr. 1955
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.1. sadaļa – 2.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.2. Sinerģija un koordinācija nenozīmē 
viena veida risinājumus, kuri ir piemēroti 
visiem. Šajā kontekstā ir jāveic dziļāka 
Savienības politikas radītās ietekmes un 
kohēzijas analīze, lai veicinātu efektīvu 
sinerģiju un apzinātu un veicinātu 
piemērotākos Eiropas līmeņa līdzekļus 
vietējo un reģionālo ieguldījumu 
atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 1956
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.1. sadaļa – 2.1.3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.3. Dalībvalstīm ir jānodrošina 
konsekvence plānošanas un īstenošanas 
posmos starp KNR ietverto fondu 
atbalstītajām intervencēm un citas ES 
politikas mērķiem. Šai ziņā tām ir:

Or. en

Grozījums Nr. 1957
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.2. sadaļa – 2.2.2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.2. Jo īpaši dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju stratēģijas 
„pārdomātai specializācijai” saskaņā ar 
valsts reformu programmu. Šīs stratēģijas 
ir jāizstrādā ciešā sadarbībā starp valsts, 
reģionālajām un citām vadošām iestādēm 
un ar „Apvārsni 2020” tieši saistītām 
iestādēm, iesaistot arī ieinteresētās puses, 
piemēram, universitātes un augstākās 
izglītības iestādes, vietējos rūpniecības 
nozares un sociālos partnerus. Šajās
inovāciju stratēģijās ir jāņem vērā 
„Apvāršņa 2020” iepriekšējā posma un 
pakārtotās darbības.

Or. en

Pamatojums

Var būt arī cita līmeņa vadošās iestādes, proti, ne tikai valsts vai reģionālā līmeņa iestādes.

Grozījums Nr. 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.2. sadaļa – 2.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.2. Jo īpaši dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju stratēģijas 
„pārdomātai specializācijai” saskaņā ar 
valsts 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, MVU un sociālos partnerus. 
Šajās inovāciju stratēģijās ir jāņem vērā 
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„Apvāršņa 2020” iepriekšējā posma un 
pakārtotās darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 1959
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.2. sadaļa – 2.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.2. Jo īpaši, dalībvalstīm un reģioniem 
ir jāizstrādā valsts vai reģionālas 
pētniecības un inovāciju stratēģijas 
„pārdomātai specializācijai” saskaņā ar 
valsts 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 un ekonomikas 
partnerus. Šajās inovāciju stratēģijās ir 
jāņem vērā „Apvāršņa 2020” iepriekšējā 
posma un pakārtotās darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.2. sadaļa – 2.2.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.2.a „Pārdomāta specializācija” ir 
Eiropas Savienības pētniecības, attīstības 
un inovācijas politikas izstrāde. 
Pārdomātas specializācijas mērķis ir 
veicināt lietderīgu un efektīvu valsts 
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ieguldījumu izmantojumu, izmantojot 
sinerģiju starp valstīm un reģioniem, kā 
arī pastiprinot to inovāciju spēju. 
Pārdomātas specializācijas stratēģiju 
veido daudzgadu stratēģijas programma, 
kuras mērķis ir ieviest funkcionālu valsts 
vai reģionālās pētniecības un inovācijas
sistēmu.
(Pirms referenta ierosinātā teksta 
2.2.2. punkta iestarpināts jauns 
2.2.2. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.2. sadaļa – 2.2.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.2.a „Pētniecības infrastruktūras ir 
objekti, resursi, organizācijas sistēmas, kā 
arī pakalpojumi, ko pētnieki izmanto 
nolūkā veikt izpēti un inovācijas savās 
attiecīgajās jomās. Attiecīgā gadījumā tos 
var izmantot arī ārpus izpētes jomas, 
piemēram, izglītības vai valsts 
pakalpojumu mērķiem. Tas ietver: 
būtiskas zinātniskās iekārtas (vai 
instrumentu kopumus); uz zināšanām 
balstītus resursus, piemēram, kolekcijas, 
arhīvus vai zinātniskos datus; e-
infrastruktūras, piemēram, datus, 
datorsistēmas un programmatūru 
sistēmas, sakaru tīklus un sistēmas, kas 
nepieciešamas atklātības un digitālās 
ticamības veicināšanai; citas unikālas 
infrastruktūras, kas nepieciešamas, lai 
nodrošinātu izcilību izpētes un inovācijas 
jomā”.

Or. en
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Grozījums Nr. 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.2. sadaļa – 2.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.4. Pakārtotajiem pasākumiem ir 
jānodrošina līdzekļi to pētniecības un 
inovācijas rezultātu izmantošanai un 
izplatīšanai tirgū un plašākām pētnieku 
aprindām, kas saistīti ar programmu 
„Apvārsnis 2020” un var ietvert
izmēģinājumu rūpnīcas un 
demonstrējuma vietas, koncepcijas 
pierādījumus un sākumposma 
finansējumu, inkubatoru iekārtas un 
lietišķo pētniecību, īpašas rūpnieciskas un 
tehnoloģiju nodošanas spējas un kopu 
atbalstu.
(Grozīts 2.2.4. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.2. sadaļa – 2.2.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.5. Ir jānodrošina kopīgs atbalsts 
dalībvalstu un reģionālajām iestādēm 
tādu inovācijas stratēģiju izstrādei un 
īstenošanai, kas var ietvert atbalstu 
iespēju noteikšanai Eiropas nozīmes 
pētniecības un inovāciju infrastruktūru 
kopīgai finansēšanai, starptautiskas 
sadarbības veicināšanai, metodoloģiskam
atbalstam, izmantojot salīdzinošu 
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izvērtēšanu, atvērtās piekļuves stratēģijas 
publikācijām un pētījumu datiem, labas 
prakses apmaiņai un apmācībām visos 
reģionos.
(Grozīts 2.2.5. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1964
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.3. Ir jātiecas pēc sinerģijas ar LIFE 
programmu, īpaši ar integrētiem
projektiem dabas jomā (jo īpaši
ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskās 
daudzveidības jomā), kā arī projektiem, 
kuri saistīti ar ūdeni, atkritumiem, gaisu, 
klimata pārmaiņu mazināšanu un klimata 
pārmaiņu pielāgošanu. Koordināciju ar 
LIFE var nodrošināt, atbalstot savstarpēji 
papildinošus projektus, kā arī veicinot 
tādu risinājumu, metožu un pieeju 
izmantošanu, kas ir pārbaudītas saskaņā 
ar LIFE programmu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek saglabāta rīcības brīvība dalībvalstīm, īpaši ņemot vērā prasības 
attiecībā uz tematisko koncentrāciju.

Grozījums Nr. 1965
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.4. Attiecīgos gadījumos 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.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek saglabāta rīcības brīvība dalībvalstīm un reģioniem.

Grozījums Nr. 1966
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.4. Ir jāuzlabo 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 novērstu un 
ņemtu vērā bioloģiskās daudzveidības 
zudumu un klimata pārmaiņu ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 1967
Oldřich Vlasák
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.5. Dalībvalstīm jāveicina zaļā 
infrastruktūra, ekoinovācijas un inovatīvu 
tehnoloģiju pieņemšana, lai attīstītu 
zaļāku ekonomiku.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek saglabāta rīcības brīvība dalībvalstīm un reģioniem.

Grozījums Nr. 1968
Jens Nilsson

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.5. Dalībvalstīm un reģioniem jāveicina 
zaļā infrastruktūra, ekoinovācijas, 
energoefektivitāte un inovatīvu 
tehnoloģiju pieņemšana, lai attīstītu 
zaļāku ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 1969
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.5. Dalībvalstis un reģioni veicina zaļo 
infrastruktūru, ekoinovācijas un 
inovatīvu tehnoloģiju pieņemšanu, lai 
attīstītu zaļāku ekonomiku.
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(Pārņemts referenta ierosinātajā grozījumā
par VSS iekļautā pielikuma 2.3.5. punkts; 
nodrošināts, ka dalībvalstis veicina zaļo 
infrastruktūru, tomēr tām nav pienākums to 
darīt, ja ir citas grūtības.)

Or. en

Grozījums Nr. 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.5. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāveicina zaļā infrastruktūra, 
ekoinovācijas, uz ekosistēmu balstīti 
risinājumi un inovatīvu tehnoloģiju 
pieņemšana, lai attīstītu zaļāku 
ekonomiku.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā vairākus risinājumus, Savienībai ir nepārprotami jāatbalsta uz ekosistēmu balstīti 
risinājumi, kas ir daudzsološi un daudzos gadījumos var nodrošināt vislabāko izmaksu 
lietderīgumu, piemēram, attiecībā uz ūdens attīrīšanu un plūdu riska pārvaldību. Līdz šim šie 
risinājumi nav bijuši pietiekami manāmi, lai tos iekļautu, tāpēc tie ir īpaši jāatbalsta.

Grozījums Nr. 1971
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.8. Turklāt KNR ietverto fondu 
finansējumu varētu saskaņot ar 
„NER 300” programmas atbalstu, kuram 
tiek izmantoti ieņēmumi no Eiropas 
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emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
izsolēm.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek saglabāta rīcības brīvība dalībvalstīm un reģioniem.

Grozījums Nr. 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.3. sadaļa – 2.3.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.8. Turklāt KNR ietverto fondu 
finansējums ir jāsaskaņo ar „NER 300” 
programmas atbalstu, kuram tiek 
izmantoti ieņēmumi no Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas izsolēm, lai 
tādējādi veicinātu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu un 
energotaupības pasākumu īstenošanu.[1]
[1] 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 
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.
(Grozīts 2.3.8. punkts.)

Or. en
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Grozījums Nr. 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4. sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. Jauna izglītības programma 
„ERASMUS visiem”

Or. en

Grozījums Nr. 1974
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4. sadaļa – 2.4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.1. Ir jāsekmē sinerģija starp KNR 
ietvertajiem fondiem un programmu 
„Erasmus visiem”, lai maksimāli 
palielinātu ietekmi, ko rada ieguldījums 
cilvēkos. Šis ieguldījums dos lielu labumu 
gan atsevišķiem cilvēkiem, gan 
sabiedrībai kopumā, veicinot izaugsmi un 
labklājību. „Erasmus visiem” atbalsta 
tikai starpvalstu projektus, turpretī
kohēzijas politikai faktiski ir reģionālas 
dimensijas. Dalībvalstis tiek mudinātas
izmēģināt līdzekļus un metodes, kas 
radušās starpvalstu sadarbībā, izmantojot 
programmu „Erasmus visiem”, un pēc 
tam izmantot šos līdzekļus un īstenot šīs
metodes savā teritorijā, pielietojot KNR 
ietvertos fondus.

Or. en
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Grozījums Nr. 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4. sadaļa – 2.4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.1. Ir jānodrošina sinerģija starp KNR 
ietvertajiem fondiem un programmu 
„Erasmus visiem”, lai maksimāli 
palielinātu izstrādāto instrumentu 
efektivitāti, kā arī sociālo un ekonomikas
ietekmi, ko rada ieguldījums cilvēkos. 
Šāds sinhronizēts ieguldījums dos lielu 
labumu gan atsevišķiem cilvēkiem, gan 
sabiedrībai kopumā, veicinot izaugsmi un 
labklājību, nodrošinot labāku 
starpkultūru izpratni un piekļuvi plaša 
klāsta izglītības un apmācības
pasākumiem –– gan formāliem, gan 
neformāliem ––, kā arī nodrošinot 
stimulu jaunatnes iniciatīvām un 
pilsoniskiem pasākumiem, kas vērsti uz 
visu paaudžu iedzīvotājiem. Jaunā 
Komisijas ierosinātā izglītības programma
„Erasmus visiem” atbalsta galvenokārt
starpvalstu projektus, turpretī kohēzijas 
politikai faktiski ir reģionālas dimensijas.
Dalībvalstis un reģioni tiek mudināti
izmēģināt līdzekļus un metodes, kas 
radušās starpvalstu sadarbībā, izmantojot 
programmu „Erasmus visiem”, un pēc 
tam izmantot šos līdzekļus un īstenot šīs 
metodes savā teritorijā, pielietojot KNR 
ietvertos fondus.

Or. en

Grozījums Nr. 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4. sadaļa – 2.4.2. punkts



PE491.163v01-00 66/98 AM\904624LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.2. Komisijai un dalībvalstīm ir 
jānodrošina efektīva koordinācija starp 
kohēzijas politiku un programmu 
„Erasmus visiem”, skaidri nodalot 
ieguldījumu veidus un atbalstītās 
mērķgrupas. „Erasmus visiem” atbalsts ir 
jāvirza starpvalstu projektiem, tostarp 
studentu, jaunatnes un darbinieku 
mobilitātei, stratēģiskajai partnerattiecībai
starp organizācijām un institūtiem visā 
Eiropā, kā arī pasākumiem, kas atbalsta 
politikas izstrādi un īstenošanu. Galvenā
kohēzijas politikas ieguldījumu prioritāte 
būs atbilstoša nepieciešamībai nodrošināt 
papildu pasākumus „Erasmus visiem” 
programmai tādās jomās kā izglītība
(atbalsts bērnudārzu, sākumskolu un 
vidusskolu, kā arī universitāšu 
infrastruktūrām), apmācības iesaistei 
darba tirgū (lai nodrošinātu, ka atbalstu 
var saņemt visi pieaugušie, kuri meklē
darbu vai maina karjeru (kā tas bija 
atbilstoši apakšprogrammai „Leonardo da 
Vinci”, rīcībai PLM iedzīvotājiem darba 
tirgū)) un pieaugušo izglītībai vispār.

Or. en

Grozījums Nr. 1977
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4. sadaļa – 2.4.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.2. Komisijai un dalībvalstīm ir 
jānodrošina efektīva koordinācija starp 
kohēzijas politiku un programmu 
„Erasmus visiem”, skaidri nodalot 
ieguldījumu veidus un atbalstītās 
mērķgrupas. „Erasmus visiem” atbalsts 
virzīts studentu, jaunatnes, uzņēmēju, 
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darbinieku, kā arī vietējo un reģionālo 
padomju pārstāvju starpvalstu mācību 
mobilitātei, stratēģiskajai partnerattiecībai
starp organizācijām un institūtiem visā 
Eiropā, kā arī pasākumiem, kas atbalsta 
politikas izstrādi un īstenošanu. 
Galvenajām kohēzijas politikas 
ieguldījumu prioritātēm jābūt izglītībai, 
apmācībai, lai iesaistītos darba tirgū, 
pieaugušo mobilitātei izglītošanās nolūkos 
un spēju veidošanai īpaši mazāk 
attīstītajos reģionos.

Or. en

Pamatojums

Programmai „Erasmus visiem” jābūt tādai, kas nodrošina iespēju organizēt ne tikai 
uzņēmēju un darbinieku apmaiņu, bet arī vietējo un reģionālo padomju pārstāvju, kā arī 
valsts administrācijas darbinieku apmaiņu. Kohēzijas politikai ir jāveicina spēju veidošana, 
kā minēts šajā regulā.

Grozījums Nr. 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4. sadaļa – 2.4.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.3. Turklāt labāki rezultāti tiks 
sasniegti, summējot fondus mobilitātei un 
pasākumiem, kuri ietver paraugpraksi un 
inovatīvus projektus, kas ir noteikti ES 
līmenī atbilstoši jaunajai izglītības, 
jaunatnes un sporta programmai, 
nodrošinot to, ka ES, valstu un reģionālā 
līmenī tiek īstenota patiesa, pārredzama 
un viegli pieejama komunikācija ar 
iedzīvotājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4.a sadaļa (jauna) – 2.4.a 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a Sociālo iespēju un inovācijas 
programma (PSCI)
2.4.a 1. Ir jāpalielina sinerģija starp KNR 
ietvertajiem fondiem un Eiropas 
Savienības sociālo iespēju un inovācijas 
programmu (PSCI), lai veicinātu 
stratēģijas „Eiropa 2020”, tās galveno 
mērķu, pamatiniciatīvu, integrēto 
pamatnostādņu un jaunatnes iespēju 
iniciatīvas īstenošanu, finansiāli atbalstot
Eiropas Savienības mērķu izpildi, veicinot
augstu kvalitatīvas nodarbinātības līmeni, 
garantējot atbilstošu un cienīgu sociālo 
aizsardzību, apkarojot sociālo atstumtību 
un nabadzību, uzlabojot nodarbinātību, 
kā arī uzlabojot jauniešu situāciju
nodarbinātības un izglītības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4.a sadaļa (jauna) – 2.4.a 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a 2. Dalībvalstīm ir jāizmanto iespēja 
un Eiropas Sociālo fondu (ESF) ietvaros 
jāīsteno papildu darbības, kas atbilst 
pasākumiem, kuri tiek veikti saskaņā ar 
PSCI tādās jomās kā sociālais dialogs, 
pamattiesības, vienlīdzīgas iespējas, 
izglītība, arodapmācība, bērnu tiesības un 
labklājība, jaunatnes politika, migrācijas 
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politika, izpēte un inovācijas, 
uzņēmējdarbība, veselība, darba apstākļi, 
paplašināšanās un ārējās attiecības, kā 
arī vispārējā ekonomikas politika.

Or. en

Grozījums Nr. 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4.a sadaļa (jauna) – 2.4.a 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a 3. Pierobežu reģionos Eiropas 
Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) 
pārrobežu partnerībām ir būtiska nozīme
patiesa Eiropas darba tirgus izveidē. 
Tāpēc EURES pārrobežu partnerības ir 
jāatbalsta arī turpmāk, īstenojot 
horizontālus Savienības pasākumus, 
kurus var papildināt ar valstu resursiem 
vai ESF.

Or. en

Grozījums Nr. 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4.a sadaļa (jauna) – 2.4.a 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a 4. Lai nodrošinātu papildināmību, 
PSCI ietvertās darbības ir cieši jākoordinē 
ar tām, kas tiek veiktas atbilstoši kohēzijas 
politikai. Dalībvalstīm jākoordinē 
atbilstīgas darbības, kas ir saskaņā ar 
KNR ietvertajiem fondiem, īpaši ESF un 
ERAF, ar PSCI pīlāra 
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„mikrofinansējums” darbībām, kuru 
mērķis ir palielināt piekļuvi 
mikrofinansējumam, kā arī uzlabot tā 
pieejamību personām, kuras ir zaudējušas 
darbu vai kurām tas draud, vai kurām ir 
grūti iesaistīties vai atgriezties darba 
tirgū, kā arī personām, kurām draud 
sociālā atstumtība, un neaizsargātām 
personām, kas atrodas nelabvēlīgā 
situācijā attiecībā uz piekļuvi 
tradicionālajam kredītu tirgum un vēlmi 
dibināt vai izveidot savu mikrouzņēmumu, 
tostarp darboties kā pašnodarbinātai 
personai, nediskriminējot vecuma dēļ, kā 
arī mikrouzņēmumiem, īpaši sociālajā 
ekonomikā, un mikrouzņēmumiem, kuros 
strādā personas, kas ir vistālāk no darba 
tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.4.a sadaļa (jauna) – 2.4.a 5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.a 5. Pēc Eiropas Parlamenta 
iniciatīvas „Jaunatnes iniciatīvas
virziens” PSCI ietvaros atbalsta darbības, 
kas vērstas uz personām līdz 25 gadu 
vecumam un cita starpā atbalsta 
pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pamešanas novēršanai, īpaši dodot iespēju 
šādām personām atgriezties apmācībā, 
pilnveidot darba tirgū nepieciešamās 
prasmes un iemaņas nolūkā ciešāk 
savienot nodarbinātības, izglītības un 
mācību jomas, atbalsta pirmās darba 
pieredzes gūšanu un praktisku izaugsmi
nolūkā piedāvāt jauniešiem iespējas gūt 
gan nepieciešamās prasmes un darba 
pieredzi, gan arī kvalitatīvu stažēšanos un 



AM\904624LV.doc 71/98 PE491.163v01-00

LV

arodizglītību, un atbalsta jauniešu 
piekļuvi darba tirgum. Lai stiprinātu šīs 
darbības, dalībvalstīm un reģioniem ir 
jāizveido atbilstošas darbības KNR 
ietverto fondu programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 1984
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 ir liela nozīme visas 
Eiropas un vienotā tirgus mērogā, jo īpaši 
projektiem prioritārajās jomās —
transportā, enerģētikā un digitālajos 
tīklos. Īpaši ir jāuzlabo austrumu-rietumu 
savienojumi, izveidojot jaunu transporta 
infrastruktūru un/vai uzturot, atjaunojot 
vai uzlabojot pašreizējo infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1985
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.1. Lai palielinātu Eiropas pievienoto 
vērtību, kopējās intervences jomās ir 
jānodrošina papildināmība un 
koordinācija starp ERAF, Kohēzijas 
fondu, Eiropas komunikāciju tīklu un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu (CEF), 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 ir liela 
nozīme visas Eiropas un vienotā tirgus 
mērogā, jo īpaši projektiem prioritārajās 
jomās — transportā, enerģētikā un 
digitālajos tīklos.

Or. en

Grozījums Nr. 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
1.j pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.2. Tāpat kā valsts infrastruktūra ir 
jāplāno visaptveroši, gan ņemot vērā 
Savienības pārrobežu sakaru attīstību,
gan izveidojot sakarus starp dalībvalsts 
reģioniem, tā arī plāni ir jāpamato ar
faktisku un prognozētu transporta 
pieprasījumu, 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 no iespējām, ko 
sniedz lielākie tīkli un trūkstošie
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ilgtspējīgi transporta veidi pārrobežu 
savienojumos.
(Grozīts 2.5.2. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1987
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 pilnībā atbilstu TEN-T 
pamatnostādnēm, kurās noteiktas 
Savienības prioritātes transporta jomā, 
tostarp integrētā TEN-T tīkla turpmākā 
attīstība un multimodāla pārvadājumu 
koridora koncepcija.

Or. en

Grozījums Nr. 1988
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.4. Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Attiecībā uz KNR 
ietvertajiem fondiem tas nozīmē, ka
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galvenā uzmanība ir jāvelta ilgtspējīgiem 
transporta veidiem un finanšu līdzekļi ir 
jāiegulda jomās, kas dod vislielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, 
Eiropas transporta tīklos. Paredzētajiem 
ieguldījumiem ir jānosaka prioritātes 
atbilstīgi tam, cik lielā apjomā tie veicina 
mobilitāti, ilgtspējīgumu un ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, kā arī samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmē
Eiropas vienotās transporta telpas izveidi. 
Uzskata, ka dalībvalstis ir jāiesaista 
iepriekš noteiktu projektu saraksta 
sastādīšanā attiecībā uz galvenajiem 
tīkliem transporta jomā, un kohēzijas 
valstu vajadzības nedrīkst neņemt vērā.

Or. en

Grozījums Nr. 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.4. Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu[1] ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Attiecībā uz KNR 
ietvertajiem fondiem tas nozīmē, ka
galvenā uzmanība ir jāvelta ilgtspējīgiem 
transporta veidiem un finanšu līdzekļi ir 
jāiegulda jomās, kas dod vislielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, 
Eiropas transporta tīklos. Paredzētajiem 
ieguldījumiem ir jānosaka prioritātes 
atbilstīgi tam, cik lielā apjomā tie veicina 
mobilitāti un ilgtspējīgumu, samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicina 
drošību un trokšņa mazināšanu, kā arī 
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sekmē Eiropas vienotās transporta telpas 
izveidi.
[1] „Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursu ziņā efektīvu 
transporta sistēmu”(COM 2011) 144 
galīgā redakcija.
(Grozīts 2.5.4. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.4. Baltajā grāmatā par transportu ir 
izklāstīts konkurētspējīgas un resursu 
ziņā efektīvas transporta sistēmas 
redzējums, uzsverot, ka transporta nozarē 
līdz 2050. gadam ir nepieciešams 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums par 60 % salīdzinājumā ar 
1990. gada datiem.
(...)
Paredzētajiem ieguldījumiem ir jānosaka 
prioritātes atbilstīgi tam, cik lielā apjomā 
tie veicina mobilitāti un ilgtspējīgumu, 
samazina ietekmi uz vidi, īpaši 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, un sekmē 
Eiropas vienotās transporta telpas izveidi.

Or. en

Pamatojums

Baltajā grāmatā par transportu izklāstīti skaidri izmērāmi mērķi, kas ir jāmin arī šajā regulā, 
tādējādi nodrošinot lielāku skaidrību. Klimata sekas nav vienīgā transporta radītā ietekme uz 
vidi (piemēram, liela nozīme ir arī ekosistēmu sadrumstalotībai), tāpēc būtu jāmin prasība 
samazināt ietekmi uz vidi kopumā.



PE491.163v01-00 76/98 AM\904624LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1991
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.4. Komisijas Baltajā grāmatā par 
transportu ir izklāstīts konkurētspējīgas 
un resursu ziņā efektīvas transporta 
sistēmas redzējums, uzsverot, ka 
transporta nozarē ir nepieciešams 
ievērojams siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Attiecībā uz KNR 
ietvertajiem fondiem tas nozīmē, ka
galvenā uzmanība ir jāvelta ilgtspējīgiem 
transporta veidiem un finanšu līdzekļi ir 
jāiegulda jomās, kas dod vislielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, piemēram, 
Eiropas transporta tīklos. Paredzētajiem 
ieguldījumiem ir jānosaka prioritātes 
atbilstīgi tam, cik lielā apjomā tie veicina 
piekļuvi, mobilitāti un ilgtspējīgumu, 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un sekmē Eiropas vienotās transporta 
telpas izveidi.
(Pārņemts referenta ierosinātā grozījuma
par VSS 2.5.4. punkts, iekļaujot norādi uz 
piekļuvi.)

Or. en

Grozījums Nr. 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.5. Dalībvalstīm un reģioniem ir 
galvenokārt jāiegulda līdzekļi pašreizējās 
infrastruktūras veiktspējas palielināšanā, 
to ievērojami modernizējot un attiecīgā 
gadījumā veidojot jaunu infrastruktūru. 
Tāpat ir jāveic pasākumi, kas apliecina 
primāro infrastruktūru modernizācijas un 
uzturēšanas potenciāla izmantojumu, lai 
sagatavotu vai veicinātu optisko tīklu 
izvietojumu, gan savienojot tos ar lauku 
teritorijām, gan arī ieguldot optiskajos 
tīklos mājsaimniecībās.
(Grozīts 2.5.5. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1993
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.5. Dalībvalstīm ir jāiegulda līdzekļi 
jaunas infrastruktūras veidošanā un 
pašreizējās infrastruktūras veiktspējas 
palielināšanā, to ievērojami modernizējot. 
Arī TEN-T infrastruktūru atjaunināšana 
attiecīgā gadījumā var piesaistīt 
nozīmīgus ieguldījumus.

Or. en

Pamatojums

Infrastruktūras rekonstrukcija un uzturēšana nodrošina arī ieguldījumus un rada darbavietas.

Grozījums Nr. 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.6. Jūras transporta ostas ir jāattīsta 
par efektīvām iebraukšanas un 
izbraukšanas vietām, tās pilnībā integrējot 
sauszemes infrastruktūrā. Prioritāte 
jāpiešķir projektiem, kas skar piekļuvi 
ostām un savienojumiem ar iekšzemi.
Attīstot tuvsatiksmes kuģošanu un 
iekšzemes ūdensceļus, ir jāpalielinās to 
ieguldījumam ilgtspējīgā Eiropas kravu 
pārvadājumu attīstībā.
(Grozīts 2.5.6. punkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.6. Jūras transporta ostas ir jāattīsta
par efektīvām iebraukšanas vietām, tās 
pilnībā integrējot sauszemes 
infrastruktūrā. Prioritāte jāpiešķir 
projektiem, kas skar piekļuvi ostām un 
savienojumiem ar iekšzemi. Iekšzemes 
ūdensceļu attīstībai ir jāizvērtē tās ietekme 
uz vidi, vienlaikus palielinot ieguldījumus 
ilgtspējīgā Eiropas kravu pārvadājumu 
attīstībā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši definīcijai iekšzemes ūdensceļu transports nav ilgtspējīgs: ir jānodrošina, ka rūpīgi
tiek novērstas un mazinātas tādas iespējamas katastrofālas sekas saldūdens ekosistēmās, kas 
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ir pretrunā ES bioloģiskās daudzveidības mērķiem.

Grozījums Nr. 1996
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
savienošanas instrumentu (CEF), kas ir 
centrāli pārvaldīts instruments, kura 
projektu atlase notiek konkursa kārtībā. 
CEF finansēs galvenokārt galvenā tīkla 
projektus (stratēģiski svarīgākos 
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 transporta veidu savstarpēja saistība. 
Kohēzijas fonds dos priekšroku 
projektiem, kuriem ir augsta Eiropas 
pievienotā vērtība transporta tīklos, 
atbalstot TEN-T infrastruktūru gan 
galvenajā, gan visaptverošajā tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 1997
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.8. Kohēzijas fonds un struktūrfondi 
nodrošinās vietējās un reģionālās 
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infrastruktūras un to savienojumus ar 
prioritārajiem Savienības tīkliem arī 
enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs. 
Turklāt tie veicinās ilgtspējīgu pilsētu 
mobilitāti, īpaši veicot ieguldījumus 
pilsētu teritoriju apbraukšanā, moderna 
un videi nekaitīga sabiedriskā transporta 
izveides veicināšanā, kā arī intelektiskās
satiksmes pārvaldības sistēmās, 
sabiedrības loģistikas platformās vai 
intermodālos satiksmes termināļos.

Or. en

Grozījums Nr. 1998
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.5. sadaļa – 2.5.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5.8. Kohēzijas fonds un struktūrfondi 
nodrošinās vietējās un reģionālās 
infrastruktūras un to savienojumus ar 
prioritārajiem Savienības tīkliem arī 
enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs; 
īpašu uzmanību pievēršot pierobežu 
reģioniem.
(Pārņemts referenta ierosinātajā grozījumā
par VSS iekļautā pielikuma 2.5.8. punkts, 
uzsverot pierobežu reģionus.)

Or. en

Pamatojums

Ir pierādījies, ka pierobežu reģionos īpaši trūkst infrastruktūras savienojumu, tāpēc tie ir 
jāuzsver, sasaistot ar prioritārajiem tīkliem.

Grozījums Nr. 1999
Oldřich Vlasák
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.6. sadaļa – 2.6.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6.2. Tiecoties pēc ciešākas teritoriālās 
integrācijas, ir jāgūst labums no 
sinerģijas starp kohēzijas politikas 
teritoriālās sadarbības pasākumiem un 
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības 
instrumentu. Papildināmības veidošanas 
potenciāls ir vislielākais attiecībā uz 
pārrobežu sadarbības pasākumiem. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jānodrošina, lai pašreizējie 
pasākumi būtu saistīti ar 
jaunizveidotajām Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas velta īpašu 
uzmanību sadarbībai un paraugprakses 
apmaiņai.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, dalībvalstīm tiek saglabāta rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 2. daļa – 2.6. sadaļa – 2.6.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6.2. Tiecoties pēc ciešākas teritoriālās 
integrācijas, ir jāgūst labums no 
sinerģijas starp kohēzijas politikas 
teritoriālās sadarbības pasākumiem un 
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības 
instrumentu. Papildināmības veidošanas 
potenciāls starp šiem instrumentiem ir 
vislielākais attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem un 
makroreģionālajām stratēģijām. 
Dalībvalstīm un reģioniem tādēļ ir 
jānodrošina, lai pašreizējie pasākumi būtu 
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saistīti ar jaunizveidotajām Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupām, kas velta 
īpašu uzmanību sadarbībai un 
paraugprakses apmaiņai.

Or. en

Grozījums Nr. 2001
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 3. daļa – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai 
intervences pasākumi, kurus finansē KNR 
ietvertie fondi radītu sinerģiju un lai, 
racionalizējot tos, mazinātos 
administratīvie izdevumi un 
administratīvais slogs.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par plānošanu.

Grozījums Nr. 2002
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 3. daļa – 3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Ministrijām un vadošajām iestādēm, 
kas ir atbildīgas par KNR ietverto fondu 
izmantošanu, ir cieši jāsadarbojas 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā, ieviešanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā. Tām jo īpaši:
a) jānodrošina koordinācijas mehānisma 
izstrāde starp VSS fondiem, proti, 
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koordinācija starp kohēzijas politiku 
(Kohēzijas fonds un struktūrfondi), lauku 
attīstību (Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai) un jūrniecības politiku 
(Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonds);
b) jānosaka intervences joma, kurā KNR 
ietvertos fondus var apvienot tā, lai tie 
papildinātu viens otru nolūkā sasniegt 
šajā regulā minētos tematiskos mērķus;
c) jāizstrādā no vairākiem fondiem 
finansētas darbības programmas;
d) jāveicina to vadošo iestāžu iesaistīšanās 
atbalsta shēmu izstrādē, kas ir atbildīgas 
par vienu no fondiem, uz kuru attiecas 
citu vadošo iestāžu un attiecīgo ministriju 
Kopīgo noteikumu regula, lai nodrošinātu 
sinerģiju un novērstu pārklāšanos;
e) jāizveido kopīgas uzraudzības komitejas 
programmām, kurās tiek īstenoti KNR 
ietvertie fondi, kā arī citas kopīgās 
pārvaldības un kontroles struktūras, lai 
atvieglotu to iestāžu koordināciju, kas 
atbildīgas par KNR ietverto fondu 
izlietojumu;
f) jāizmanto kopīgi e–pārvaldes 
risinājumi, kas paredzēti pieteikumu 
iesniedzējiem un finansējuma 
saņēmējiem, kā arī vienas pieturas 
aģentūrām, lai konsultētos par iespēju gūt 
atbalstu no ikviena KNR ietvertā fonda.

Or. en

Pamatojums

Pārņemts referenta ierosinātajā grozījumā par VSS iekļautā pielikuma 3.2. punkts, papildinot 
to ar norādi uz koordinācijas mehānismiem un no vairākiem fondiem finansētām darbības 
programmām.

Grozījums Nr. 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 3. daļa – 3.2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jānosaka intervences joma, kurā KNR 
ietvertos fondus var apvienot tā, lai tie 
papildinātu viens otru nolūkā sasniegt 
vienu vai vairākus šajā regulā minētos 
tematiskos mērķus;
(Grozīts 3.2. punkta a) apakšpunkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 3. daļa – 3.2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jānosaka intervences jomas, kurās
KNR ietvertos fondus var apvienot tā, lai 
tie papildinātu viens otru nolūkā sasniegt 
šajā regulā minētos tematiskos mērķus, 
ņemot vērā pārrobežu aspektus un 
situāciju otrajā robežas pusē;

Or. xm

Pamatojums

Attiecībā uz intervenvces jomām, kurās fondus var apvienot, jāņem vērā arī pārrobežu
aspekti.

Grozījums Nr. 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 3. daļa – 3.2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jāveicina to vadošo iestāžu iesaistīšanās 
atbalsta shēmu izstrādē, kas ir atbildīgas 
par vienu no fondiem, uz kuru attiecas 
citu vadošo iestāžu un attiecīgo ministriju 
Kopīgo noteikumu regula, lai nodrošinātu 
sinerģiju un izvairītos no pārklāšanās, kā 
arī veicinātu pieeju, kurā finansējums tiek 
nodrošināts no vairākiem fondiem;
(Grozīts 3.2. punkta b) apakšpunkts.)

Or. en

Grozījums Nr. 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 3. daļa – 3.2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) jāveic vienotais stratēģiskais vides 
novērtējums, izvērtējot visu to programmu 
kopējo ietekmi, kuras ievieš KNR ietvertos 
fondus kopā. Šāds novērtējums var būt 
partnerības līguma stratēģiskais vides 
novērtējums;

Or. en

Pamatojums

KNR ietverto fondu kopējais devums vides jomā katrā valstī vai reģionā ir novērtējams vienīgi 
tad, ja kopīgi tiek izvērtētas programmas, kurās izlemj par šo fondu lietošanu. Tas ir svarīgi 
arī tāpēc, lai nodrošinātu programmu papildināmību un saskaņotību.

Grozījums Nr. 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Teritoriālās sadarbības (pārrobežu, 
starpvalstu un starpreģionu) prioritātes

Or. xm

Pamatojums

Skaidrības dēļ ar šo grozījumu vārdu „koordinēšana” aizstāj ar vārdu „sadarbība”.

Grozījums Nr. 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – 4.3. sadaļa – 4.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3.a Kopienas vadīta vietējā attīstība 
pārrobežu mērogā (kuras pamatā ir lauku 
attīstības iniciatīvā LEADER un 
iepriekšējā „Mazo projektu fondā” gūtā 
pieredze) var papildināt un uzlabot 
veiksmīgas teritoriālās sadarbības 
īstenošanu, kuras mērķis ir palielināt 
pārrobežu programmu efektivitāti un 
lietderīgumu, deleģējot lēmumu 
pieņemšanu un īstenošanu vietēja līmeņa 
partnerībai ar valsts, privātajiem un 
pilsoniskās sabiedrības partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 2009
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – 4.4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Teritoriālās koordinācijas (pārrobežu, 
starpvalstu un starpreģionu) prioritātes
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, kuras pamatā ir kopīgas
vajadzības kopējā teritorijā bieži ir 
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 
pierobežu reģionos, spēj atraisīt atbalsta 
pasākumi, kas paredzēti vietējiem 
iedzīvotājiem.
4.4. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt KNR 
ietverto fondu plānošanas sastāvdaļai —
pašreizējo makroreģionālo stratēģiju 
mērķiem ir jāatspoguļojas vajadzību 
analīzē un attiecīgo darbības programmu 
mērķu izvēlē, sākot ar plānošanas posmu. 
Šīs stratēģijas nespēs sasniegt savu mērķi, 
ja makroreģionālo stratēģiju mērķi netiks 
iekļauti kohēzijas politikas programmu 
stratēģiskajā plānošanā reģionos un 
attiecīgajās dalībvalstīs.
4.5. 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 
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atrisinātu kopīgas problēmas.
4.6. Dalībvalstīm un reģioniem ir jāuztver 
teritoriālās sadarbības programmas 
galvenokārt kā lietderīgs to šķēršļu 
pārvarēšanas līdzeklis, kas traucē
sadarbībai, kura savukārt atbalsta valstu 
un reģionālās politikas mērķus un kuras 
ietekme ir daudz plašāka par to, kas 
paredzēta programmās.

Or. en

Pamatojums

Pārņemta referenta ierosinātajā grozījumā par VSS iekļautā pielikuma 4. daļa, tomēr tiek 
svītrota sākotnējā 4.4. sadaļa.

Grozījums Nr. 2010
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – 4.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Divas pašreizējās makroreģionālās 
stratēģijas ieinteresētajām pusēm ir 
bruģējušas ceļu uz kopīgiem pasākumiem 
pienācīgā teritoriālā līmenī. 
Makroreģionālās stratēģijas projektus un 
citus teritoriālās sadarbības veidus var 
atbalstīt gan ERAF, gan ESF, un tāpēc 
makroreģionālo stratēģiju īpašos atbalsta 
nosacījumus attiecīgā gadījumā var 
izklāstīt programmās.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek saglabāta rīcības brīvība dalībvalstīm, īpaši ņemot vērā to, ka 
makroreģionālās stratēģijas neattiecas uz visām ES teritorijām.
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Grozījums Nr. 2011
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – 4.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.5. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt KNR 
ietverto fondu plānošanas sastāvdaļai ––
attiecīgā gadījumā pašreizējo 
makroreģionālo stratēģiju mērķus var 
norādīt vajadzību analīzē un attiecīgo 
darbības programmu mērķu izvēlē, sākot 
ar plānošanas posmu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek saglabāta rīcības brīvība dalībvalstīm, īpaši ņemot vērā to, ka 
makroreģionālās stratēģijas neattiecas uz visām ES teritorijām.

Grozījums Nr. 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – 4.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Teritoriālās koordinācijas (pārrobežu, 
starpvalstu un starpreģionu) prioritātes 

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, kuras pamatā ir kopīgas 
vajadzības kopējā teritorijā bieži ir 
visefektīvākā.
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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 
pierobežu reģionos, spēj atraisīt atbalsta 
pasākumi, kas paredzēti vietējiem 
iedzīvotājiem.
4.4. Divas pašreizējās makroreģionālās 
stratēģijas ieinteresētajām pusēm ir 
bruģējušas ceļu 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 jāizklāsta
programmās.
4.5. Šķēršļu pārvarēšanai ir jābūt KNR 
ietverto fondu plānošanas sastāvdaļai —
pašreizējo makroreģionālo stratēģiju 
mērķiem ir jāatspoguļojas vajadzību 
analīzē un attiecīgo darbības programmu 
mērķu izvēlē, sākot ar plānošanas posmu. 
Šīs stratēģijas nespēs sasniegt savu mērķi, 
ja makroreģionālo stratēģiju mērķi netiks 
iekļauti kohēzijas politikas programmu 
stratēģiskajā plānošanā reģionos un 
attiecīgajās dalībvalstīs.

4.6. Dalībvalstīm un reģioniem ir jāuztver
teritoriālās sadarbības programmas 
galvenokārt kā lietderīgs to šķēršļu 
pārvarēšanas līdzeklis, kas traucē
sadarbību, kura savukārt atbalsta valstu 
un reģionālās politikas mērķus un kuras 
ietekme ir daudz plašāka par to, kas 
paredzēta programmās.
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Referenta ierosinātā teksta 4. daļā ir 
svītrots 4.6. punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 2013
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – 4.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.6. Vienlaikus dalībvalstīm 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.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par plānošanu.

Grozījums Nr. 2014
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – 4.7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.7. Dalībvalstīm ir jāuztver teritoriālās 
sadarbības programmas galvenokārt kā 
derīgs to šķēršļu pārvarēšanas līdzeklis, 
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kas traucē sadarbību, kura savukārt 
atbalsta valstu un reģionālās politikas 
mērķus un kuras ietekme ir daudz plašāka 
par to, kas paredzēta programmās.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par plānošanu.

Grozījums Nr. 2015
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4. daļa – 4.7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.7.a Dalībvalstij un Komisijai ir 
jānodrošina, ka teritoriālās sadarbības 
programmas garantē efektīvu, darboties 
spējīgu saikni starp KNR ietvertajiem 
fondiem un ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu un TEN 
regulām.
(Šāds formulējums jāievieto aiz līdzautoru 
ierosinātā teksta 4.7. punktam, papildinot 
to ar jautājumu par rūpīgu infrastruktūras 
savienojumu plānošanu no dažādajiem 
fondiem, īpaši pierobežu reģionos.)

Or. en

Grozījums Nr. 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
5. pielikums – 4. daļa – 4.7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.7.a Pārrobežu, teritoriālās un 
starpreģionu sadarbības ietvaros ir 
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jāpievērš īpaša uzmanība reģioniem, kas 
iekļauti LESD 349. pantā un kuriem ir 
jāsaskaras ar īpašiem ierobežojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kohēzijas ieguldījumu novērtējums
4.a 1. Lai novērtētu kohēzijas politikas 
Eiropas pievienoto vērtību un tās devumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” un citu ES 
līmeņa mērķu sasniegšanā, dalībvalstis 
izstrādā visaptverošu un atbilstošu 
novērtējuma sistēmu, kuras pamatā ir 
ticami rezultātu rādītāji. Minētie rādītāji 
jānovērtē ex-ante un SEA novērtējumos.
4.a 2. Tā kā šis ir sistemātisks jautājums, 
novērtēšana ir jāveic partnerības līguma, 
programmu un ar ex-ante nosacījumiem 
saistīto stratēģiju plānošanas posmā, 
atbilstoši to ex-ante novērtējumam un 
SEA. Ja šāda sistemātiska novērtējuma 
nebūs, individuālo projektu novērtēšana 
nebūs pietiekama.
4.a 3. Rādītāju sistēmai jābūt tieši saistītai 
ar rādītājiem projektu līmenī un projektu 
atlases kritērijiem, lai nodrošinātu 
atbilstību politikas novērtēšanā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoša un visaptveroša rādītāju un mērķu sistēma ir nepieciešama, lai izvērtētu kohēzijas 
politikas devumu ES līmeņa mērķu sasniegšanā. Novērtēšanas sistēmai jābūt tādai, kurā 
stratēģijas „Eiropa 2020” augstākā līmeņa mērķus var izpaust rādītājos programmu un 
projektu līmenī, lai konstatētu atsevišķo programmu un projektu ietekmi, kā arī programmu 
devumu šo mērķu sasniegšanā. Pašreiz šādu starpsavienojumu nav, kādēļ bieži tiek īstenotas 
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nesistemātiskas pieejas, graujot vispārējos politikas mērķus.

Grozījums Nr. 2018
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Īstenošana

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā pielikumā par VSS trūkst vispārēju piezīmju par īstenošanu. Tāpēc tiek iekļauta 
jauna 5. daļa.

Grozījums Nr. 2019
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna) – 4.a 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 1. Izmantojot īstenošanas aktus, 
Komisija attiecībā uz visiem KNR 
ietvertajiem fondiem precizē galvenos 
mērķus un to pamatdarbību indikatīvo
sarakstu, ko nodrošina KNR ietvertie 
fondi. Īstenošanas aktā būs ietverti arī 
vispārēji īstenošanas principi.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir jānosaka, ka Komisija precizēs dalībvalstu intervences un iespējamos galvenos 
ieguldījumus, tostarp tajā jāierosina, kādā veidā tie būtu īstenojami.
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Grozījums Nr. 2020
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna) – 4.a 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 2. ES līmenī Komisija nodrošina 
saskaņotu un vienkāršotu noteikumu 
kopumu, īpaši attiecībā uz noteikumiem 
par piemērotību, vienreizējo maksājumu 
izmantojumu, vienotas likmes 
finansējumu, vienības izmaksu 
metodoloģiju, līdzfinansēšanas sistēmu, 
apgrozības politiku u. c.

Or. en

Pamatojums

Lai dalībvalstis varētu nodrošināt atbilstošu plānošanu un īstenošanu, Komisijai ir jāsniedz 
savlaicīgas, precīzas un nepārprotamas pamatnostādnes par precizētiem jautājumiem

Grozījums Nr. 2021
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna) – 4.a 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 3. Partnerības līgumu un programmu 
sarunu un īstenošanas laikā Komisija 
nodrošina maksimālu tās iekšējo 
koordināciju.

Or. en

Pamatojums

Koordinācija un sadarbība ir nepieciešama ne tikai dalībvalstu līmenī, bet arī ES līmenī, 
īpaši starp dažādajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem.
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Grozījums Nr. 2022
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna) – 4.a 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 4. Partnerības līgumos dalībvalstīm ir 
skaidri jānorāda tas, kādā veidā
programmas atbilst horizontālajiem 
principiem, tostarp atbilst partnerības 
principam, kā arī veicina ilgtspējīgu 
attīstību, vienlīdzību, pieejamību, fondu 
devumu demogrāfisko problēmu 
risināšanā un integrēto pieeju. Turklāt 
dalībvalstīm ir jāsniedz pierādījumi par 
sinerģiju ar horizontāliem ES politikas 
aspektiem un koordinācijas mehānismiem 
starp KNR ietvertajiem fondiem.

Or. en

Pamatojums

Partnerību līgumiem, kā arī programmām jābūt tādām, kas nodrošina to, ka praksē tiek 
izpildīti visi šajā pielikumā izklāstītie nosacījumi.

Grozījums Nr. 2023
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna) – 4.a 5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 5. Savos partnerības līgumos un 
programmās dalībvalstīm ir jānosaka, 
kādā veidā tās plāno izmantot integrētās 
pieejas instrumentus, lai nodrošinātu 
integrāciju, un kādā veidā tās plāno 
iesaistīt reģionālos un vietējos partnerus, 
kā arī vietējās kopienas integrēto 
instrumentu īstenošanā. Būtiska ir arī 
Komisijas nozīme profesionālās pieredzes 
veidošanā un šiem instrumentiem 
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piemērojamo kritēriju precizēšanā.

Or. en

Pamatojums

Integrētā pieeja ir skaidri jāapraksta partnerības līgumos un dalībvalstu programmās.

Grozījums Nr. 2024
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna) – 4.a 6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 6. Lai apliecinātu 4.a 4. un 4.a
5. punktā minēto prasību izpildi, 
dalībvalstis īsteno atbilstošus pasākumus
nolūkā pielāgot savas uzraudzības 
sistēmas un datu bāzes valsts līmenī.

Or. en

Pamatojums

Lai izpildītu šajā pielikumā izklāstītās prasības, attiecīgi ir jāpielāgo uzraudzības 
tehnoloģijas un datu bāžu sistēmas.

Grozījums Nr. 2025
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna) – 4.a 7. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 7. Lai valsts līmenī efektīvi koordinētu 
ES politiku un fondus, pēc iespējas 
jāvienkāršo īstenošanas un kontroles 
sistēmas. Tāpēc dalībvalstis analizē to 
institucionālo sistēmu fondu īstenošanai 
un veic nepieciešamos pasākumus, lai to 
vienkāršotu.
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Or. en

Pamatojums

Ir jāveic visi pasākumi, lai nodrošinātu vienkāršošanu.

Grozījums Nr. 2026
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
-I pielikums (jauns) – 4.a daļa (jauna) – 4.a 8. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 8. Spēju veidošana ir viens no 
priekšnoteikumiem šajā regulā izvirzīto
mērķu sasniegšanai. Tāpēc tā ir jāveicina 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Lai visos valsts līmeņos varētu veiksmīgi pildīt pienākumus attiecībā uz plānošanu, 
uzraudzību, īstenošanu un kontroli, ir jāstiprina spēju veidošana.


