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Grozījums Nr. 74
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. Tādēļ 
ERAF palīdz mazināt atšķirības starp 
dažādu reģionu attīstības līmeņiem un 
apmēru, kādā mazāk labvēlīgi reģioni, 
tostarp lauku apvidi un pilsētas, 
rūpnieciskie reģioni, kuros vērojama 
ekonomiskā lejupslīde, apgabali, kuros ir 
ļoti nelabvēlīgi dabas apstākļi vai nopietnas 
demogrāfiskās problēmas, piemēram, 
salas, kalnaini apvidi, mazapdzīvoti apvidi 
un pierobežas apvidi, atpaliek attīstībā.

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 176. pantā noteikts, ka 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) mērķis ir palīdzēt izlīdzināt 
Savienības reģionu attīstības līmeņu 
galvenās atšķirības. Tādēļ saskaņā ar 
minēto pantu un LESD 174. panta otro 
un trešo daļu ERAF ir jāpalīdz mazināt 
atšķirības starp dažādu reģionu attīstības 
līmeņiem un mazāk labvēlīgo reģionu 
atpalicību, tostarp īpašu uzmanību veltot
reģioniem, kurus skāruši ļoti nelabvēlīgi 
dabas apstākļi vai nopietnas demogrāfiskās 
problēmas, piemēram, visattālākie un 
mazapdzīvotie ziemeļu reģioni un salu, 
kalnu un pierobežu reģioni.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Būtu jāparedz konkrēti noteikumi 
attiecībā uz to darbību veidiem, kuras 
saskaņā ar Regulā (ES) Nr. [..]/2012 
[KNR] noteiktajiem tematiskajiem 
mērķiem drīkst finansēt no ERAF. Tāpat 
būtu jānosaka un jāprecizē izdevumi ārpus 
ERAF darbības jomas, tai skaitā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai iekārtās, kas ietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 

(3) Būtu jāparedz konkrēti noteikumi 
attiecībā uz to darbību veidiem, kuras 
saskaņā ar Regulā (ES) Nr. [..]/2013
[KNR] noteiktajiem tematiskajiem 
mērķiem drīkst finansēt no ERAF, lai 
veicinātu ieguldījumu prioritātes. Tāpat 
būtu jānosaka un jāprecizē izdevumi ārpus 
ERAF darbības jomas, tai skaitā 
ieguldījumiem siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai, ko rada Eiropas 
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13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
darbības jomā.

Parlamenta un Padomes 2003. gada 
13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 
un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
I pielikumā uzskaitītie darbības veidi.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai izvairītos no pārmērīgas 
finansēšanas, šiem ieguldījumiem 
nevajadzētu piešķirt atbalstu no ERAF, jo 
uz tiem jau attiecas finansiālie ieguvumi, 
ko sniedz Direktīvas 2003/87/EK 
piemērošana. Šāda atbalsta liegšana 
nedrīkst ierobežot iespēju izmantot ERAF 
līdzekļus to darbības veidu atbalstam, kuri 
nav iekļauti Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikumā pat tad, ja tos īsteno vieni un
tie paši uzņēmumi, piemēram, ieguldījumi 
centrālapkures tīklu energoefektivitātē, 
viedās elektroenerģijas sadales, 
uzglabāšanas un pārvades sistēmas, gaisa 
piesārņojuma mazināšanai paredzētie 
pasākumi, arī tad, ja viens no to 
netiešajiem efektiem ir siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana vai ja tie ir 
iekļauti Direktīvas 2003/87/EK 10.c panta 
1. punktā minētajā valsts plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Veicinot ieguldījumus riska 
pārvaldībā, ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu 
ņemti vērā konkrētie reģionu, pārrobežu 
un starptautiska līmeņa riski.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai. 
Koncentrācijas līmenim būtu jāņem vērā 
reģiona attīstības līmenis, kā arī to reģionu 
īpašās vajadzības, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāks 
nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP pārskata 
periodā.

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei “Eiropa 2020”, tādējādi 
nodrošinot lielāku ERAF atbalsta, kas
paredzēts kā ieguldījums izaugsmes un 
nodarbinātības mērķa ietvaros,
koncentrēšanu Savienības prioritāšu 
atbalstam. ERAF finansējums atbilstoši 
atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām,
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijām (IKT), mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) atbalstam un
ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni veicināšanai. Šāda atbalsta 
koncentrēšana būtu jāīsteno dalībvalstu 
līmenī, kas ļauj panākt lielāku elastību 
darbības programmu un dažādu reģionu 
kategoriju līmenī, un, ja nepieciešams, tā 
būtu jākoriģē, ņemot vērā Kohēzijas 
fonda līdzekļus, kas piešķirti Regulas (ES) 
Nr. [...]/2013 [CF] 3. panta
a) apakšpunktā minēto ieguldījumu 
prioritāšu atbalstam. Koncentrācijas 
līmenim būtu jāņem vērā reģiona attīstības 
līmenis, attiecīgos gadījumos Kohēzijas 
fonda līdzekļu ieguldījums, kā arī to 
reģionu īpašās vajadzības, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
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mazāks nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP 
pārskata periodā, kuriem 2007.–
2013. gada periodā ir piešķirts 
pakāpeniskas pārejas statuss un 
konkrētiem NUTS 2. līmeņa reģioniem, 
kurus veido vienīgi dalībvalstis, kas 
atrodas uz salām, vai atsevišķas salas.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai. 
Koncentrācijas līmenim būtu jāņem vērā 
reģiona attīstības līmenis, kā arī to reģionu 
īpašās vajadzības, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāks 
nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP pārskata 
periodā.

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei “Eiropa 2020”, tādējādi 
nodrošinot lielāku ERAF atbalsta, kas 
paredzēts kā ieguldījums izaugsmes un 
nodarbinātības mērķa ietvaros,
koncentrēšanu Savienības prioritāšu 
atbalstam. ERAF finansējums atbilstoši 
atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām,
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijām (IKT), mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) atbalstam un 
ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda
emisiju līmeni veicināšanai. Šāda atbalsta 
koncentrēšana būtu jāīsteno dalībvalstu 
līmenī, kas ļauj panākt lielāku elastību 
darbības programmu un dažādu reģionu 
kategoriju līmenī, un, ja nepieciešams, tā 
būtu jākoriģē, ņemot vērā Kohēzijas 
fonda līdzekļus, kas piešķirti Regulas (ES) 
Nr. [...]/2013 [CF] 3. panta 
a) apakšpunktā minēto ieguldījumu
prioritāšu atbalstam. Koncentrācijas 
līmenim būtu jāņem vērā reģiona attīstības 
līmenis, attiecīgos gadījumos Kohēzijas 
fonda līdzekļu ieguldījums, kā arī to 
reģionu īpašās vajadzības, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
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mazāks nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP 
pārskata periodā, kuriem 2007.–
2013. gada periodā ir piešķirts 
pakāpeniskas pārejas statuss un 
konkrētiem NUTS 2. līmeņa reģioniem, 
ko veido vienīgi tajās dalībvalstīs 
ietilpstošās salas, kuras saņem atbalstu no 
Kohēzijas fonda, vai kas ietilpst
dalībvalstīs, kuras atrodas uz salām, vai
attālākajiem reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai. 
Koncentrācijas līmenim būtu jāņem vērā 
reģiona attīstības līmenis, kā arī to reģionu 
īpašās vajadzības, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāks 
nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP pārskata 
periodā.

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un 
rīcībai klimata pārmaiņu un ūdens 
apgādes jomā. Koncentrācijas līmenim 
būtu jāņem vērā reģiona attīstības līmenis, 
kā arī to reģionu īpašās vajadzības, kuru 
IKP uz vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā 
bija mazāks nekā 75 % no ES-25 vidējā 
IKP pārskata periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Jan Olbrycht
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Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Lai saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […]/2013 [KNR] palielinātu tādu 
ieguldījumu pievienoto vērtību, kas 
pētniecības un inovāciju jomā tiek pilnībā 
vai daļēji finansēti no Savienības budžeta, 
īpaši jācenšas panākt sinerģiju starp 
ERAF un “Apvārsnis 2020” darbību, tajā 
pašā laikā respektējot arī to atšķirīgos 
mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Lai veicinātu ilgtspējīgu reģionālo 
vai vietējo mobilitāti vai lai mazinātu 
gaisa un trokšņu piesārņojumu, jāveicina 
veselīgu, ilgtspējīgu un drošu transporta 
veidu izmantošana. Atbalstam no ERAF 
līdzekļiem, kas paredzēts ieguldījumiem 
lidostu infrastruktūrā, būtu jāveicina 
vides ziņā ilgtspējīgs gaisa transports, 
tostarp stiprinot reģionālo mobilitāti, ko 
var panākt ar sekundāro un terciāro 
transporta mezglu, tai skaitā vairākveidu 
transporta mezglu, pievienošanu TEN-T 
infrastruktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Lai stimulētu ilgtspējīgu reģionālo 
vai vietējo mobilitāti vai lai mazinātu 
gaisa un trokšņu piesārņojumu, jāveicina 
veselīgu, ilgtspējīgu un drošu transporta 
veidu izmantošana. Jānodrošina, lai 
atbalsts no ERAF līdzekļiem, kas 
paredzēts ieguldījumiem lidostu 
infrastruktūrā, veicinātu ieguvumus vides 
jomā, tostarp stiprinot reģionālo un 
vietējo mobilitāti, ko var panākt ar 
sekundāro un terciāro transporta mezglu, 
tai skaitā vairākveidu transporta mezglu, 
pievienošanu TEN-T infrastruktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5e) Lai veicinātu Savienības mērķu 
sasniegšanu enerģētikas un klimata 
pārmaiņu jomā, ko tā noteikusi stratēģijas 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei ietvaros, ERAF būtu jāatbalsta 
ieguldījumi, kuru mērķis ir dalībvalstu 
energoefektivitātes un energoapgādes 
drošības veicināšana, attīstot arī viedās 
elektroenerģijas sadales, uzglabāšanas un 
pārvades sistēmas, tostarp integrējot 
decentralizētu elektroenerģijas ražošanu 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem. 
Dalībvalstīm jābūt iespējai ieguldīt tādā 
enerģētikas infrastruktūrā, kas atbilst 
viņu izvēlētajam elektroapgādes avotu 
sadalījumam, lai apmierinātu savas 
energoapgādes drošības vajadzības, un 
izvirzītajiem mērķiem Savienības 
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stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5i) Jāprecizē, kādus papildu pasākumus 
vēl ir iespējams atbalstīt no ERAF 
līdzekļiem Eiropas teritoriālās sadarbības
mērķa ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ilgtspējīgas pilsētu attīstības ietvaros ir 
jāatbalsta integrētas darbības, lai risinātu 
pilsētu ekonomiskās, vides, klimata un 
sociālās grūtības, un noteikt procedūru to 
pilsētu saraksta izveidošanai, uz kurām 
attiecas šādas darbības, kā arī tām 
paredzēto finansējuma piešķīrumu.

(7) Ilgtspējīgas pilsētu attīstības ietvaros ir 
jāatbalsta integrētas darbības, lai risinātu 
pilsētu ekonomiskās, vides, klimata, ūdens 
apgādes un sociālās grūtības, un noteikt 
procedūru to pilsētu saraksta izveidošanai, 
uz kurām attiecas šādas darbības, kā arī 
tām paredzēto finansējuma piešķīrumu.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Kritēriji, pēc kuriem tiek atlasītas tās 
pilsētu teritorijas, kurās jāīsteno 
integrētas darbības pilsētvides ilgtspējīgai 
attīstībai, un aptuvenās šādu darbību 
izmaksu summas būtu jānosaka 
partnerības līgumā, šim mērķim valsts 
līmenī piešķirot vismaz 5 % no ERAF
finansējuma. Deleģēšana pilsētu 
pašvaldībām būtu jāattiecina vismaz uz 
darbību atlasi vai attiecīgā gadījumā uz 
vispārēju subsīdiju un par to būtu jālemj 
pārvaldības iestādei, cieši sadarbojoties ar 
attiecīgo pilsētas pašvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
attālākajiem reģioniem, proti, izņēmuma 
kārtā paplašinot ERAF darbības jomu, lai 
finansētu darbības atbalstu, kurš saistīts ar 
tādu papildu izmaksu kompensāciju, kas 
izriet no to ekonomiskās un sociālās 
situācijas, kuru pastiprina Līguma 
349. pantā minētie faktori, tas ir, ka šie 
reģioni atrodas tālu, tie ir salas, tie ir mazi, 
tiem piemīt sarežģīta topogrāfija un klimats 
un tie ir ekonomiski atkarīgi no dažiem 
ražojumiem, un šie apstākļi ir pastāvīgi un 
to kombinācija stipri ierobežo šo reģionu 
attīstību. Lai atbalstītu esošo un jaunu 
ekonomisko darbību attīstību, vismaz
50 % no īpašā papildu piešķīruma būtu 
jāpiešķir darbībām, kas dažādo un 
modernizē attālāko reģionu ekonomiku.

(11) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
attālākajiem reģioniem, proti, īstenojot 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
349. pantā paredzētos pasākumus, ar ko 
izņēmuma kārtā tiek paplašināta ERAF 
darbības jomu, lai finansētu darbības 
atbalstu, kurš saistīts ar tādu papildu 
izmaksu kompensāciju, kas izriet no to 
ekonomiskās un sociālās situācijas, kuru 
pastiprina Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 349. pantā minētie faktori, tas ir, 
ka šie reģioni atrodas tālu, tie ir salas, tie ir 
mazi, tiem piemīt sarežģīta topogrāfija un 
klimats un tie ir ekonomiski atkarīgi no 
dažiem ražojumiem, un šie apstākļi ir 
pastāvīgi un to kombinācija stipri ierobežo 
šo reģionu attīstību. Ņemot to vērā, 
dalībvalstu piešķirtais darbības atbalsts ir 
atbrīvots no LESD 108. panta 3. punktā 
noteiktā paziņošanas pienākuma, ja 
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piešķiršanas brīdī tas atbilst 
nosacījumiem, kuri paredzēti regulā, kas 
atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par 
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot 
LESD 87. un 88. pantu, un kas pieņemta
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 994/98 
1. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai noteiktu procedūras, ar kurām 
izvēlas un īsteno inovatīvas darbības, 
Komisijai saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus attiecībā uz saturu un darbības 
jomu, kas noteikts 9. pantā. Sevišķi 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija nodrošinātu pienācīgu 
apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(12) Lai papildinātu šo regulu ar 
noteiktiem nebūtiskiem elementiem, 
Komisijai saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem 
noteikumiem par inovatīvu darbību atlasi 
un pārvaldību. Komisijai būtu jābūt arī 
pilnvarām grozīt šīs regulas pielikumu, lai 
vajadzības gadījumā veiktu tajā 
korekcijas, nodrošinot efektīvu 
programmas īstenošanā sasniegtā 
progresa novērtējumu. Sevišķi svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
nodrošinātu pienācīgu apspriešanu, tostarp 
speciālistu līmenī. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
pienācīga dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Jan Olbrycht



AM\940882LV.doc 13/31 PE514.646v01-00

LV

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

ERAF atbalsta apmērs Atbalsta apmērs
1. ERAF atbalsta: 1. Lai veicinātu 5. pantā noteikto

ieguldījumu prioritāšu īstenošanu, ERAF 
atbalsta šādas aktivitātes:

a) produktīvus ieguldījumus, kas veicina 
pastāvīgu darba vietu radīšanu un 
saglabāšanu, ar tiešu palīdzību 
ieguldījumiem mazos un vidējos 
uzņēmumos (MVU);

a) produktīvus ieguldījumus, kas veicina 
pastāvīgu darba vietu radīšanu un
saglabāšanu, ar tiešu palīdzību 
ieguldījumiem mazos un vidējos 
uzņēmumos (MVU);

aa) produktīvus ieguldījumus neatkarīgi 
no uzņēmuma lieluma, kas veicina tādu
prioritāšu īstenošanu, kuras ir noteiktas
5. panta 1. un 4. punktā, kā arī 5. panta 
2. punktā, ja tie ir saistīti ar sadarbību 
starp lieliem uzņēmumiem un MVU;

b) ieguldījumus infrastruktūrā, ar kuru 
sniedz pamata pakalpojumus iedzīvotājiem 
enerģētikas, vides, transporta un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) jomās;

b) ieguldījumus infrastruktūrā, ar kuru 
sniedz pamata pakalpojumus iedzīvotājiem 
enerģētikas, vides, transporta un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) jomās;

c) ieguldījumus sociālajā, veselības 
aprūpes un izglītības infrastruktūrā;

c) ieguldījumus uzņēmējdarbības, 
sociālajā, veselības aprūpes, pētniecības, 
inovāciju un izglītības infrastruktūrā;

d) iekšējā potenciāla attīstību, atbalstot 
reģionālo un vietējo attīstību, pētniecību 
un inovācijas. Šie pasākumi ir šādi:

d) ieguldījumus iekšējā potenciāla 
attīstībā, veicot kapitālieguldījumus
iekārtās un maza izmēra infrastruktūrā, 
tostarp maza izmēra kultūras un 
ilgtspējīga tūrisma infrastruktūrā, 
pakalpojumos uzņēmumiem, atbalstā 
pētniecības un inovāciju struktūrām, un 
ieguldījumus uzņēmumu tehnoloģijās un 
lietišķajos pētījumos.

i) kapitālieguldījums iekārtās un maza 
izmēra infrastruktūrā;
ii) atbalsts un pakalpojumu sniegšana 
uzņēmumiem, it īpaši MVU;
iii) atbalsts sabiedriskajām pētniecības un 
inovāciju iestādēm un ieguldījums 
uzņēmumu tehnoloģijās un lietišķajos 
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pētījumos;
iv) tīklošana, sadarbība un pieredzes 
apmaiņa starp reģioniem, pilsētām, kā arī
starp sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides aizsardzības dalībniekiem;

e) tīklošana, sadarbība un pieredzes 
apmaiņa starp kompetentām reģionālām, 
vietējām, pilsētu un citām valsts pārvaldes 
iestādēm, ekonomikas un sociālajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību 
pārstāvošām organizācijām, kas minētas 
KNR 5. pantā, kā arī pētījumi, 
sagatavošanas darbības un spēju 
veidošana.

e) tehnisko palīdzību.
Vairāk attīstītajos reģionos ERAF 
neatbalsta ieguldījumus infrastruktūrā, ar 
kuru sniedz pamata pakalpojumus 
iedzīvotājiem vides, transporta un IKT 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Catherine Bearder

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) produktīvus ieguldījumus 
uzņēmumos, jo īpaši MVU, kas veicina 
tādu ieguldījumu prioritāšu īstenošanu, 
kuras ir noteiktas 5. panta 1. un 
4. punktā, kā arī 5. panta 2. punktā, ja 
tajos ir paredzēts īstenot sadarbību starp 
lieliem uzņēmumiem un MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Michael Theurer

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

d) iekšējā potenciāla attīstību, atbalstot 
reģionālo un vietējo attīstību, pētniecību 
un inovācijas. Šie pasākumi ir šādi:

d) ieguldījumus iekšējā potenciāla 
attīstībā, veicot kapitālieguldījumus 
iekārtās un infrastruktūrā, tostarp 
kultūras un ilgtspējīga tūrisma 
infrastruktūrā, pakalpojumos 
uzņēmumiem, atbalstā pētniecības un 
inovāciju struktūrām, un ieguldījumus 
uzņēmumu lietišķajos pētījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ERAF neatbalsta: 2. ERAF neatbalsta:
a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu;

a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu un celtniecību;

b) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu iekārtās, kas ir 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā;

b) ieguldījumus, kuru mērķis ir panākt to 
darbības veidu radīto siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu, kas ir ietverti
Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā;

c) tabakas un tabakas izstrādājumu 
ražošanu, pārstrādi un reklāmu;

c) tabakas un tabakas izstrādājumu 
ražošanu, pārstrādi un reklāmu;

d) grūtībās nonākušus uzņēmumus, kā tie ir 
definēti Savienības valsts atbalsta 
noteikumos.

d) grūtībās nonākušus uzņēmumus, kā tie ir 
definēti Savienības valsts atbalsta 
noteikumos;

da) ieguldījumus lidostu infrastruktūrā, 
izņemot, ja tie ir saistīti ar vides 
aizsardzību vai papildu ieguldījumiem, 
kas nepieciešami šo ieguldījumu 
nelabvēlīgās ietekmes uz vidi 
ierobežošanai vai seku mazināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ieguldījumus lidostu infrastruktūrā, 
izņemot ieguldījumus, kas sniedz 
acīmredzamus ieguvumus videi;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ieguldījumus lidostu infrastruktūrā, 
izņemot ieguldījumus, kas sniedz 
acīmredzamus ieguvumus videi;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Tematiskā koncentrācija Tematiskā koncentrācija
Tematiskie mērķi, kas minēti Regulas (ES)
Nr. […]/2012 [KNR] 9. pantā, un 
atbilstošās ieguldījumu prioritātes, kuras 
noteiktas šīs regulas 5. pantā, ko ERAF 
drīkst līdzfinansēt, ir jākoncentrē šādi:

1. Tematiskie mērķi, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā, un atbilstošās ieguldījumu 
prioritātes, kuras noteiktas šīs regulas 
5. pantā, ko ERAF drīkst līdzfinansēt tā 
mērķa ietvaros, kurš paredz ieguldījumus 
izaugsmei un nodarbinātībai, ir 
jākoncentrē šādi:
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a) attīstītākajos reģionos un pārejas 
reģionos:

a) attīstītākajos reģionos:

i) vismaz 80 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā, kā arī

i) vismaz 80 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairāk tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā, kā arī

ii) vismaz 20 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

ii) vismaz 20 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

aa) pārejas reģionos:
i) vismaz 60 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairāk tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2013 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā, kā arī
ii) vismaz 15 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2013 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

b) mazāk attīstītajos reģionos: b) mazāk attīstītajos reģionos:
i) vismaz 50 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā,

i) vismaz 50 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairāk tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā,

ii) vismaz 6 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā.

ii) vismaz 12 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā.

Atkāpjoties no šā panta a) punkta
i) apakšpunkta, reģionos, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāks nekā 75 % no ES–25 vidējā IKP 
atskaites periodā, bet kuri no 2014. līdz 
2020. gadam ir tiesīgi saņemt atbalstu 
pārejas reģionu vai vairāk attīstīto reģionu 
kategorijā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 82. panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktā noteikto, vismaz 
60 % no kopējā ERAF finansējuma valsts 

Atkāpjoties no šā panta a) punkta, 
reģionus, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāks nekā 75 % 
no ES–25 vidējā IKP atskaites periodā, un 
reģionus, kuriem 2007.–2013. gada 
periodā noteikts pakāpeniskas pārejas 
statuss, bet kuri no 2014. līdz 2020. gadam 
ir tiesīgi saņemt atbalstu vairāk attīstīto 
reģionu kategorijā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 82. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā noteikto, šā panta 
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līmenī piešķir katram tematiskajam 
mērķim, kas minēts Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 1., 3. un 
4. punktā.

piemērošanas nolūkā uzskata par pārejas 
reģioniem.

Atkāpjoties no šā panta a) un aa) punkta,
visus NUTS 2. līmeņa reģionus, ko veido 
vienīgi tādas dalībvalstis, kas ir salas, vai 
arī salas, kas ietilpst dalībvalstīs, kuras 
saņem atbalstu no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem, vai attālākos reģionus, šā 
panta piemērošanas nolūkā uzskata par 
mazāk attīstītiem reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vismaz 20 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

ii) vismaz 22 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vismaz 20 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

ii) vismaz 22 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā;
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Or. en

Grozījums Nr. 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārejas reģionos:
i) vismaz 60 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairāk tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2013 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā, kā arī
ii) vismaz 17 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2013 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārejas reģionos:
i) vismaz 60 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairāk tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2013 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā, kā arī
ii) vismaz 22 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2013 [KNR] 9. panta 
4. punktā;
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Or. en

Grozījums Nr. 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārejas reģionos:
i) vismaz 60 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairāk tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2013 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā, kā arī
ii) vismaz 20 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2013 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vismaz 6 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā.

ii) vismaz 10 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no a) un aa) punkta, visus 
NUTS 2. līmeņa vai NUTS 3. līmeņa 
reģionus, ko veido vienīgi salas, vai 
attālākos reģionus šā panta piemērošanas 
nolūkā uzskata par mazāk attīstītiem 
reģioniem.

Or. en

Pamatojums

Padome plāno samazināt elastības līmeni ES līdzekļu izmantošanā reģioniem, kas ir salas, šo 
atkāpi ierobežojot tikai līdz tādu salu reģionu apmēram, kuri ietilpst dalībvalstīs, kam ir 
tiesības saņemt līdzekļus no Kohēzijas fonda. Līdz ar to Baleāru salām, Korsikai, Sardīnijai 
un Ziemeļeiropas salām vairs netiktu piešķirta nepieciešamā elastības pakāpe ES līdzekļu 
izmantošanā. Šāds pasākums būtu jāpiemēro attiecībā uz visām ES teritorijā ietilpstošajām 
salām, neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts, kurai tās pieder, ir vai nav tiesīgas saņemt līdzekļus 
no Kohēzijas fonda.

Grozījums Nr. 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no a) un aa) punkta, visus 
NUTS 2. līmeņa vai NUTS 3. līmeņa 
reģionus, ko veido vienīgi viena vai 
vairākas salas, šā panta piemērošanas 
nolūkā uzskata par mazāk attīstītiem 
reģioniem.

Or. it

Grozījums Nr. 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no a) un aa) punkta, visus 
NUTS 2. līmeņa reģionus, ko veido 
vienīgi salas, kas ietilpst tajās dalībvalstīs, 
kuras saņem atbalstu no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem, vai attālākos reģionus šā panta 
piemērošanas nolūkā uzskata par mazāk 
attīstītiem reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no a) punkta, visus NUTS 
2. līmeņa reģionus, ko veido viena vai 
vairākas salas, šā panta piemērošanas
nolūkā uzskata par mazāk attīstītiem 
reģioniem.

Or. it

Grozījums Nr. 107
Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lai maksimāli palielinātu ieguldījumu 
tāda mērķa īstenošanā, kas paredz 
atbalstu nodarbinātību veicinošai 
izaugsmei, ilgtspējīga tūrisma, kultūras 
un dabas mantojuma atbalstam 
paredzētās aktivitātes būtu jāiekļauj katra 
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reģiona teritoriālās plānošanas stratēģijā, 
tai skaitā tādu rūpniecības reģionu 
pārveidošana, kuros vērojama 
ekonomiskā lejupslīde. Atbalsts šādām 
aktivitātēm būtu arī jāizmanto, lai 
veicinātu inovāciju stiprināšanu un IKT 
izmantošanu, MVU attīstību, vides 
aizsardzību un resursu efektīvu 
izmantošanu un sociālo iekļaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisijas līmeni visos sektoros 
veicināšana:

4) Pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisijas līmeni un lielākas 
energoefektivitātes visos sektoros 
veicināšana:

Or. en

Grozījums Nr. 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
MVU,

b) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
uzņēmumos — galvenokārt MVU,

Or. en

Grozījums Nr. 110
Nuno Teixeira
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Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicinot ieguldījumu, kas ļauj risināt ar 
konkrētiem riskiem saistītas problēmas, ātri 
atgūties no katastrofām un izstrādāt 
katastrofu pārvarēšanas sistēmas.

b) veicinot koplietošanas infrastruktūru 
un ieguldījumu, kas ļauj risināt ar 
konkrētiem riskiem saistītas problēmas, lai 
varētu pārvarēt ekstremālas dabas 
parādības, ātri atgūties no katastrofām un 
izstrādāt katastrofu pārvarēšanas sistēmas.

Or. pt

Grozījums Nr. 111
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Vides aizsardzība un resursu 
izmantošanas efektivitātes veicināšana:

6) Vides saglabāšana un aizsardzība un 
resursu izmantošanas efektivitātes 
veicināšana:

a) pievēršoties būtiskajai nepieciešamībai 
ieguldīt atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē, lai ievērotu vides acquis noteiktās 
prasības;

a) ieguldot atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē, lai ievērotu Savienības noteiktās 
vides acquis noteiktās prasības un 
pievēršoties dalībvalstu norādītajai 
nepieciešamībai ieguldīt jomās, kas 
pārsniedz šo prasību izpildi;

b) pievēršoties būtiskajai nepieciešamībai
ieguldīt ūdensapgādes nozarē, lai ievērotu 
vides acquis noteiktās prasības;

b) ieguldot ūdensapgādes nozarē, lai 
ievērotu Savienības noteiktās vides acquis 
noteiktās prasības un pievēršoties 
dalībvalstu norādītajai nepieciešamībai 
ieguldīt jomās, kas pārsniedz šo prasību 
izpildi;

c) aizsargājot, veicinot un attīstot kultūras 
mantojumu;

c) saglabājot, aizsargājot, veicinot un 
attīstot dabas un kultūras mantojumu;

d) aizsargājot bioloģisko daudzveidību, 
augsni un veicinot ekosistēmu 
pakalpojumus, tai skaitā Natura 2000 un 
zaļās infrastruktūras;

d) aizsargājot un atjaunojot bioloģisko 
daudzveidību, augsni un atjaunojot un 
veicinot ekosistēmu pakalpojumus, tai 
skaitā Natura 2000 un zaļās infrastruktūras;

e) veicot darbības pilsētvides uzlabošanai, e) veicot darbības pilsētvides uzlabošanai, 
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tai skaitā pamestu rūpniecisku teritoriju 
atjaunošanu un gaisa piesārņojuma 
samazināšanu.

tostarp pilsētu atdzīvināšanu, pamestu 
rūpniecisku teritoriju (tostarp 
pārveidošanai paredzēto teritoriju)
atjaunošanu un attīrīšanu, gaisa 
piesārņojuma samazināšanu un pasākumu 
veicināšanu trokšņu līmeņa 
samazināšanai;
ea) veicinot inovatīvas tehnoloģijas vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošanai atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē, ūdens apgādes 
nozarē, augsnes aizsardzībā vai gaisa 
piesārņojuma samazināšanā;
eb) atbalstot rūpniecisko pāreju uz 
resursu ziņā efektīvu ekonomiku, veicinot 
“zaļo” izaugsmi, eko-inovācijas un videi 
labvēlīgu valsts un privātā sektora 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veicot darbības pilsētvides uzlabošanai, 
tai skaitā pamestu rūpniecisku teritoriju 
atjaunošanu un gaisa piesārņojuma 
samazināšanu.

e) veicot darbības pilsētvides uzlabošanai, 
tai skaitā pamestu rūpniecisku teritoriju 
atjaunošanu, atbalsta piešķiršanu atpūtas 
zonu apsaimniekošanai daudzdzīvokļu
namu pagalmos, kultūras infrastruktūras 
atjaunošanu un gaisa piesārņojuma 
samazināšanu.

Or. bg

Grozījums Nr. 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) stiprinot reģionālo un vietējo 
mobilitāti ar ieguldījumiem esošās ceļu 
infrastruktūras uzlabošanā, lai 
nodrošinātu efektīvu un lietderīgu tīkla 
drošības pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Nodarbinātības veicināšana un 
darbaspēka mobilitātes atbalsts:

8) Ilgtspējīgas un kvalitatīvas 
nodarbinātības veicināšana un darbaspēka 
mobilitātes atbalsts:

a) attīstot uzņēmējdarbības inkubatorus un 
ieguldot pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības izveides atbalstā;

a) atbalstot uzņēmējdarbības inkubatoru 
attīstību un ieguldot pašnodarbinātības, 
mikrouzņēmumu un uzņēmējdarbības 
izveides atbalstā;

aa) atbalstot nodarbinātībai labvēlīgu 
izaugsmi, ko panāk, attīstot iekšējo
potenciālu konkrētu reģionu teritoriālās 
plānošanas stratēģijas ietvaros, tai skaitā, 
pārveidojot tādus rūpniecības reģionus, 
kuros vērojama ekonomiskā lejupslīde, un 
uzlabojot piekļuvi un apgūstot noteiktus 
dabas un kultūras resursus;

b) vietējas attīstības ierosmes un atbalsts 
struktūrām, kas sniedz kaimiņattiecību 
pakalpojumus, lai radītu jaunas darba 
vietas, ja šādas darbības nav ietvertas 
Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [ESF] darbības 
jomā;

b) veicinot vietējas attīstības ierosmes un 
atbalstu struktūrām, kas sniedz 
kaimiņattiecību pakalpojumus, lai radītu 
jaunas darba vietas, ja šādas darbības nav 
ietvertas Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [ESF] 
darbības jomā;

c) ieguldot valsts nodarbinātības dienestu 
infrastruktūrā.

c) ieguldot nodarbinātības dienestu 
infrastruktūrā.

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa 
ar nabadzību:

9) Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa 
ar nabadzību un visa veida diskrimināciju:

a) ieguldot veselības aprūpes un sociālajā 
infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo 
un vietējo attīstību, samazinot atšķirības 
attiecībā uz veselības stāvokli, un atbalstot 
pāreju no institucionāliem uz pašvaldību 
pakalpojumiem;

a) ieguldot veselības aprūpes un sociālajā 
infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo 
un vietējo attīstību, samazinot atšķirības 
attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot 
sociālo iekļaušanu ar labāku piekļuvi 
sociālajiem, kultūras un atpūtas 
pakalpojumiem un atbalstot pāreju no 
institucionāliem uz pašvaldību 
pakalpojumiem;

b) fiziskas un ekonomiskas atjaunošanās 
atbalsts trūcīgām pilsētu un lauku 
kopienām; 

b) fiziskas, ekonomiskas un sociālas 
atjaunošanās atbalsts trūcīgām kopienām 
pilsētu un lauku teritorijās;

c) atbalsts sociālajiem uzņēmumiem. c) atbalsts sociālajiem uzņēmumiem;

ca) ieguldījumi, kas veikti Savienības 
īstenoto vietējās attīstības stratēģiju 
ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldot veselības aprūpes un sociālajā 
infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo 
un vietējo attīstību, samazinot atšķirības 
attiecībā uz veselības stāvokli, un atbalstot 
pāreju no institucionāliem uz pašvaldību 
pakalpojumiem;

a) ieguldot veselības aprūpes, sporta, 
kultūras un sociālajā infrastruktūrā, kas 
veicina valsts, reģionālo un vietējo 
attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz 
veselības un sabiedrisko stāvokli, veicinot 
sociālo iekļaušanu ar labāku piekļuvi 
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sociālajiem, kultūras un atpūtas 
pakalpojumiem un atbalstot pāreju no 
institucionāliem uz pašvaldību 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Ieguldījums izglītībā, prasmju 
pilnveidošanā un mūžizglītībā, attīstot 
mācību un apmācību infrastruktūru.

10) Ieguldījums izglītībā, apmācībā un 
arodapmācībā prasmju pilnveidošanai un 
mūžizglītībā, attīstot mācību un apmācību 
infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Institucionālo spēju un efektīvas valsts 
pārvaldes stiprināšana, veicinot valsts 
pārvaldes un sabiedrisko pakalpojumu 
efektivitāti un institucionālās spējas 
saistībā ar ERAF īstenošanu, un atbalstot 
ESF atbalstīto valsts pārvaldes darbību 
efektivitāti un institucionālās spējas.

11) Valsts pārvaldes iestāžu un 
ieinteresēto personu institucionālo spēju 
un efektīvas valsts pārvaldes stiprināšana, 
veicinot valsts pārvaldes un sabiedrisko 
pakalpojumu efektivitāti un institucionālās 
spējas saistībā ar ERAF īstenošanu un 
atbalstot ESF atbalstīto valsts pārvaldes 
darbību efektivitāti un institucionālās 
spējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ERAF darbības programmas atbalsta 
ilgtspējīgu pilsētu attīstību ar tādu 
stratēģiju palīdzību, kurās ir iekļautas 
integrētas darbības pilsētu ekonomisko, 
vides, klimata un sociālo problēmu 
risināšanai.

1. ERAF darbības programmas atbalsta 
ilgtspējīgu pilsētu attīstību ar tādu 
stratēģiju palīdzību, kurās ir iekļautas 
integrētas darbības pilsētu ekonomisko, 
vides, klimata, ūdens apgādes un sociālo 
problēmu risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants 8. pants
Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu 

attīstības jomā
Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu 

attīstības jomā

1. Pēc Komisijas iniciatīvas ERAF drīkst 
atbalstīt inovatīvas darbības ilgtspējīgas 
pilsētu attīstības jomā, nepārsniedzot 
0,2 % no ERAF kopējā ikgadējā 
finansējuma piešķīruma. Tās ietver 
pētījumus un eksperimentālos projektus 
attiecībā uz jaunu risinājumu atrašanu vai 
pārbaudīšanu tām Savienības līmeņa 
nozīmes problēmām, kas saistītas ar 
ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

1. Pēc Komisijas iniciatīvas ERAF drīkst 
atbalstīt inovatīvas darbības ilgtspējīgas 
pilsētu attīstības jomā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...]/2013 [KNR] 
84. panta 7. punktu. Tās ietver pētījumus 
un eksperimentālos projektus attiecībā uz 
jaunu risinājumu atrašanu vai pārbaudīšanu 
tām Savienības līmeņa nozīmes 
problēmām, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
pilsētu attīstību. Komisija veicina attiecīgo 
partneru, kuri pārstāv Regulas (ES) 
Nr. […]/2013 [KNR] 5. panta 1. punktā 
minētās kategorijas, iesaistīšanos 
inovatīvās darbībās.

2. Atkāpjoties no šīs regulas 4. panta, 
inovatīvas darbības var atbalstīt visas 
aktivitātes, kas nepieciešamas, lai sasniegtu 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 

2. Atkāpjoties no šīs regulas 4. panta, 
inovatīvas darbības var atbalstīt visas 
aktivitātes, kas nepieciešamas, lai sasniegtu 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
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9. pantā minētos tematiskos mērķus un 
atbilstošās ieguldījumu prioritātes.

9. pantā minētos tematiskos mērķus un 
atbilstošās ieguldījumu prioritātes.

3. Atbilstoši šīs regulas 13. pantam 
Komisija pieņem deleģētos aktus attiecībā 
uz inovatīvu darbību izvēles procedūru un 
īstenošanu.

3. Atbilstoši šīs regulas 13. pantam 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, ar ko nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz atbalstāmu 
inovatīvu darbību izvēles un pārvaldības
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
11. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Šīs regulas 4. pantu nepiemēro 
attiecībā uz ERAF līdzfinansējuma daļu 
īpašajā piešķīrumā, kas paredzēts 
attālākajam Majotas reģionam, un vismaz 
50 % no tā tiek piešķirti tematiskajiem 
mērķiem, kas minēti Regulas (ES) 
Nr. […]/2013 [KNR] 9. panta 1., 3., 4. un 
6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz 
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 9. panta 3. punktā minētos 
deleģētos aktus.

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz 
trim gadiem tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 9. panta 3. punktā minētos 
deleģētos aktus, un Komisija izstrādā 
ziņojumu attiecībā uz šo pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
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pirms šā trīs gadu perioda beigām.

Or. bg

Pamatojums

Būtu pamatoti noteikt laika ierobežojumu šādu pilnvaru deleģēšanai, kā arī obligātu 
pienākumu Komisijai izstrādāt ziņojumu par tai piešķirto pilnvaru pārvaldību, lai regulāri 
saņemtu novērtējumu par to, kā šīs pilnvaras ir izmantotas.


