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Grozījums Nr. 106
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Transnacionālai sadarbībai būtu 
jāpastiprina sadarbība, īstenojot darbības, 
kas veicina integrētu teritoriālu attīstību 
saistībā ar Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm.

(6) Transnacionālai sadarbībai būtu 
jāpastiprina sadarbība, īstenojot darbības, 
kas veicina integrētu teritoriālu attīstību 
saistībā ar Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm. Transnacionāli reģioni, kam
ir līdzīgas ar infrastruktūru vai ar dabu 
saistītas problēmas, kā tas ir Alpos, būtu
jāatbalsta, veidojot makroreģionus.

Or. de

Pamatojums

Alpos ir īpašas demogrāfiskas un ar dabu saistītas problēmas. Makroreģioni ir piemērots un 
noderīgs instruments, ar kura palīdzību šīs problēmas risināt starptautiskā un pārrobežu 
līmenī. Alpu makroreģiona izveide sniegtu lielas priekšrocības vietējiem iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jāturpina atbalstīt vai vajadzības 
gadījumā jāizveido pārrobežu, 
transnacionāla un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos, jo no 
tā ieguvēji būs dalībvalstu reģioni, kas 
robežojas ar trešām valstīm. Šajā nolūkā 
ERAF sniegs savu ieguldījumu pārrobežu 
un jūras baseina programmām, kas 
izveidotas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […]/2012 un 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA) ietvaros saskaņā ar Regulu (ES) 

(12) Jāturpina atbalstīt vai vajadzības 
gadījumā jāizveido pārrobežu, 
transnacionāla un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos, jo no 
tā ieguvēji būs dalībvalstu reģioni, kas 
robežojas ar trešām valstīm. Šajā nolūkā 
ERAF sniegs savu ieguldījumu pārrobežu 
un jūras baseina programmām, kas 
izveidotas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […]/2012 un 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA) ietvaros saskaņā ar Regulu (ES) 
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Nr. […]/2012. Nr. […]/2012. Tā kā ir skaidrs ieguvums
sadarbības projektā, ko atbalsta 
starpreģionu sadarbības ietvaros, var tikt 
iesaistīti arī reģioni no citām trešām
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Ir lietderīgi iesaistīt trešās valstis vai 
teritorijas, kuras jau sākušas sadarbības 
programmu sagatavošanas procesu, kad 
tās būs pieņēmušas uzaicinājumu 
piedalīties šādās programmās, un šajā 
nolūkā regulā būtu jāizstrādā īpašas 
procedūras. Atkāpjoties no standarta 
procedūras, ja sadarbības programmās ir 
iesaistīti tālākie reģioni un trešās valstis, 
iesaistītajām dalībvalstīm pirms 
programmu iesniegšanas Komisijai būtu 
jāapspriežas ar attiecīgajām trešām 
valstīm. Lai trešo valstu iesaisti 
sadarbības programmās padarītu 
efektīvāku un pragmatiskāku, būtu jādod 
iespēja par sadarbības programmu saturu 
un iespējamu trešo valstu ieguldījumu 
vienoties arī konsultatīvu sanāksmju ar 
trešām valstīm vai reģionālu sadarbības 
organizāciju sarunu oficiāli apstiprinātu 
protokolu formā.
Attiecībā uz darbības programmu 
apstiprināšanas procedūru un ņemot vērā 
kopīgas pārvaldības un vienkāršošanas 
principus, Komisijai būtu jāapstiprina 
tikai sadarbības programmu galvenie 
elementi, savukārt pārējie elementi būtu 
jāapstiprina iesaistītajai dalībvalstij vai 
valstīm. Juridiskās noteiktības un 
pārredzamības dēļ ir jāizstrādā noteikums, 
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ka visos gadījumos, kad iesaistītā 
dalībvalsts vai valstis groza kādu 
sadarbības programmas elementu, kam 
Komisijas lēmums nav vajadzīgs, minētās 
dalībvalsts vadošajai iestādei viena 
mēneša laikā kopš lēmuma pieņemšanas 
dienas būtu par šādu grozījumu jāpaziņo 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pārvaldības iestādēm būtu jāatbild par 
visiem Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. pantā uzskaitītajiem pārvaldības 
iestādes uzdevumiem, tostarp vadības 
pārbaudēm, lai nodrošinātu vienotus 
standartus visā programmas darbības 
reģionā. Tomēr gadījumos, kad par 
pārvaldības iestādi ir iecelta ETSG, tai 
būtu jāatļauj veikt šādas pārbaudes, jo 
grupas struktūrās ir pārstāvētas visas 
iesaistītās dalībvalstis. Pat tad, ja ETSG 
nav iecelta, iesaistītajām dalībvalstīm būtu 
jāatļauj pārvaldības iestādei veikt 
pārbaudes visā programmas darbības 
reģionā.

(30) Pārvaldības iestādēm būtu jāatbild par 
visiem Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. pantā uzskaitītajiem uzdevumiem, 
tostarp vadības pārbaudēm, lai nodrošinātu 
vienotus standartus visā programmas 
darbības reģionā. Tomēr gadījumos, kad 
par pārvaldības iestādi ir iecelta ETSG, 
šādas pārbaudes būtu jāveic pārvaldības 
iestādei vai tās atbildībā vismaz attiecībā 
uz tām dalībvalstīm un trešām valstīm, 
kuru pārstāvji piedalās ETSG, savukārt
kontrolieru pakalpojumi būtu jāizmanto
tikai pārējās dalībvalstīs un trešās valstīs.
Pat tad, ja ETSG nav iecelta, iesaistītajām 
dalībvalstīm būtu jāatļauj pārvaldības 
iestādei veikt pārbaudes visā programmas 
darbības reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ņemot vērā grūtības un kavējumus, 
kas radās, izveidojot patiesi kopīgu 
programmu struktūras, maksājumu 
pamatošanas termiņam attiecībā uz 
budžeta saistībām atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim vajadzētu 
būt trim gadiem pēc budžeta saistību 
gada.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 111
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Jāprecizē piemērojamie noteikumi 
par finanšu pārvaldību, plānošanu, 
uzraudzību, novērtēšanu un kontroli 
attiecībā uz trešo valstu līdzdalību 
transnacionālajās un starpreģionu 
sadarbības programmās. Minētie 
noteikumi būtu jāparedz attiecīgajā 
sadarbības programmā un/vai attiecīgajā 
finansēšanas nolīgumā starp Komisiju, 
katru no iesaistītajām trešām valstīm un 
dalībvalsti, kurā atrodas attiecīgās 
sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 112
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pārrobežu 
teritorijai pievienotu papildu NUTS 
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā minētajā lēmumā uzskaitītajiem 
reģioniem, un norāda šāda pieprasījuma 
iemeslus.

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis 
pienācīgi pamatotos gadījumos, lai 
nodrošinātu saskaņotību starp pārrobežu 
teritorijām vai lai ņemtu vērā īpašo 
situāciju savās salās, var pieprasīt, lai 
teritorijās, kas norādītas šā punkta otrajā 
daļā minētajā lēmumā, iekļautu papildu 
NUTS 3. līmeņa reģionus. Pēc šo 
dalībvalstu pieprasījuma, lai veicinātu 
tālāko reģionu pārrobežu sadarbību pie 
jūras robežām un neskarot šā punkta 
pirmajā daļā minētos noteikumus, 
Komisija otrajā daļā minētajā lēmumā par 
pārrobežu teritorijām, kas var saņemt 
atbalstu no šo dalībvalstu attiecīgā 
piešķīruma, var ietvert tos NUTS 
3. līmeņa tālākos reģionus pie jūras 
robežām, kas atrodas vairāk nekā 150 km 
attālumā cits no cita.

Or. en

Grozījums Nr. 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai attiecīgajai pārrobežu 
teritorijai pievienotu papildu NUTS 
3. līmeņa reģionus, kas atrodas blakus 
otrajā daļā minētajā lēmumā 
uzskaitītajiem reģioniem, un norāda šāda 
pieprasījuma iemeslus.

Iesniedzot pārrobežu sadarbības 
programmu projektus, dalībvalstis 
pienācīgi pamatotos gadījumos un ar 
mērķi nodrošināt saskaņotību starp 
pārrobežu teritorijām var pieprasīt, lai 
teritorijām, kas uzskaitītas šā punkta 
otrajā daļā minētajā lēmumā, pievienotu
papildu NUTS 3. līmeņa reģionus.

Saskaņā ar LESD 174. pantu salas, kas 
atrodas tajā pašā jūras baseinā, ir tiesīgas 
piedalīties šajās programmās bez 
jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz
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NUTS līmeni vai attālumu.
Pēc šo dalībvalstu pieprasījuma, lai 
veicinātu tālāko reģionu pārrobežu 
sadarbību pie jūras robežām un neskarot 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
noteikumus, Komisija otrajā daļā 
minētajā lēmumā par pārrobežu 
teritorijām, kas var saņemt atbalstu no šo 
dalībvalstu attiecīgā piešķīruma, var 
ietvert tos NUTS 3. līmeņa tālākos 
reģionus pie jūras robežām, kas atrodas 
vairāk nekā 150 km attālumā cits no cita.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Eiropas teritoriālās sadarbības resursi Eiropas teritoriālās sadarbības resursi1

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
paredzēto resursu apmērs ir 3,48 % no 
visiem resursiem, kas budžeta saistībās ir 
pieejami no fondiem 2014.–2020. gadā un 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004), un tos piešķir šādi:

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
paredzēto resursu apmērs ir 7 % no visiem 
resursiem, kas budžeta saistībās ir pieejami 
no fondiem 2014.–2020. gadā un izklāstīti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
83. panta 1. punktā (t. i., kopā EUR XX 
XXX XXX XXX2), un tos piešķir šādi:

a) 73,24 % (t. i., kopā EUR 8 569 000 003) 
pārrobežu sadarbībai;

a) 74,05 % (t. i., kopā 
EUR X XXX XXX XXX3) pārrobežu 
sadarbībai;

b) 20,78 % (t. i., kopā EUR 2 431 000 001) 
transnacionālai sadarbībai;

b) 20,36 % (t. i., kopā 
EUR X XXX XXX XXX4) transnacionālai 
sadarbībai;

c) 5,98 % (t. i., kopā EUR 700 000 000) 
starpreģionu sadarbībai.

c) 5,59 % (t. i., kopā EUR XXX XXX 
XXX55) starpreģionu sadarbībai.

2. Sadarbības programmas, kurās ir 2. Tālākajiem reģioniem, kuros īsteno 
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iesaistīti tālākie reģioni, saņem ne mazāk 
kā 150 % no ERAF atbalsta, ko tās saņēma 
2007.–2013. gadā. Papildus no piešķīruma 
starpreģionu sadarbībai tiek atlikti 
EUR 50 000 000, kas paredzēti tālāko 
reģionu sadarbībai. Attiecībā uz tematisko 
koncentrāciju 5. panta b) punktu piemēro 
šim papildu piešķīrumam.

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
atbilstošas programmas, piešķir ne mazāk 
kā 150 % no ERAF atbalsta, ko sadarbības 
programmu īstenošanai tie saņēma 2007.–
2013. gadā. Papildus no piešķīruma 
starpreģionu sadarbībai tiek atlikti 
EUR 50 000 000, kas paredzēti tālāko 
reģionu sadarbībai. Attiecībā uz tematisko 
koncentrāciju 5. panta 1. punktu piemēro 
šim papildu piešķīrumam.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
vienu lēmumu, kurā ir iekļauts visu 
sadarbības programmu saraksts un 
norādītas kopējā ERAF atbalsta summas 
pa programmām, kā arī 2014. gada 
piešķīruma summas pa programmām.
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 30. panta 2. punktā paredzēto 
konsultēšanās procedūru.

3. Komisija katru dalībvalsti informē par 
tai paredzēto daļu pārrobežu un 
transnacionālās sadarbības kopējā 
finansējumā, kas minēts 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā, norādot sadalījumu pa 
gadiem. Par kritēriju šim sadalījumam 
starp dalībvalstīm izmanto iedzīvotāju 
skaitu 3. panta 1. punkta otrajā daļā un 
3. panta 3. punkta pirmajā daļā minētajās 
teritorijās.

Iedzīvotāju skaitu teritorijās, kas minētas 
3. panta 1. punkta 3. daļā un 3. panta 
3. punkta pirmajā daļā, izmanto par 
kritēriju, lai noteiktu sadalījumu pa 
gadiem pa dalībvalstīm.

Pamatojoties uz paziņotajām summām, 
katra dalībvalsts informē Komisiju par to, 
vai un kādā veidā tā ir izmantojusi 
4.a pantā paredzēto pārnešanas iespēju, 
un par tās rezultātā izveidoto līdzekļu 
sadalījumu starp pārrobežu un 
transnacionālām programmām, kurās 
attiecīgā dalībvalsts piedalās.
Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju, Komisija ar īstenošanas 
aktiem pieņem lēmumu, kurā ir iekļauts 
visu sadarbības programmu saraksts un 
norādītas kopējā ERAF atbalsta summas 
pa programmām. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 30. panta 
2. punktā paredzēto konsultēšanās 
procedūru.

4. Komisija un attiecīgās dalībvalstis 
nosaka ERAF atbalstu, kas pārrobežu un 
jūras baseina programmām ir paredzēts 
EKPI ietvaros un pārrobežu 
programmām — IPA ietvaros.

4. Komisija un attiecīgās dalībvalstis 
nosaka ERAF ieguldījumu, kas pārrobežu 
un jūras baseina programmām ir paredzēts 
EKPI ietvaros un pārrobežu programmām 
— IPA ietvaros. Katrai dalībvalstij 
noteikto ERAF ieguldījumu starp 
attiecīgajām dalībvalstīm vairs nepārdala.

5. ERAF atbalstu katrai pārrobežu un jūras 
baseina programmai EKPI un IPA ietvaros 
piešķir ar nosacījumu, ka EKPI un IPA 

5. ERAF atbalstu katrai pārrobežu un jūras 
baseina programmai EKPI un IPA ietvaros 
piešķir ar nosacījumu, ka EKPI un IPA 
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piešķir vismaz līdzvērtīgas summas. Šīs 
līdzvērtības maksimālais apmērs ir noteikts 
EKPI regulā vai IPA regulā.

piešķir vismaz līdzvērtīgas summas. Šīs 
līdzvērtības maksimālais apmērs ir noteikts 
EKPI regulā vai IPA regulā.

6. Gada apropriācijas, kas atbilst atbalstam, 
ko ERAF sniedz programmām EKPI un 
IPA ietvaros, iekļauj šo instrumentu 
attiecīgajās budžeta pozīcijās, sākot ar 
2014. gada budžetu.

6. Gada apropriācijas, kas atbilst atbalstam, 
ko ERAF sniedz programmām EKPI un 
IPA ietvaros, iekļauj šo instrumentu 
attiecīgajās budžeta pozīcijās, sākot ar 
2014. gada budžetu.

7. ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas
paredzēts programmām EKPI un IPA 
ietvaros un attiecībā uz kuru Komisijai 
saskaņā ar pārrobežu un jūras baseina 
programmām EKPI un IPA ietvaros līdz 
30. jūnijam nav iesniegta neviena 
programma, 2015. un 2016. gadā piešķir 
tām iekšējām pārrobežu sadarbības 
programmām atbilstoši 1. punkta 
a) apakšpunktam, kurās piedalās attiecīgā 
dalībvalsts.

7. ERAF ikgadējo ieguldījumu, kurš
paredzēts programmām EKPI un IPA 
ietvaros un attiecībā uz kuru Komisijai 
saskaņā ar pārrobežu un jūras baseina 
programmām EKPI un IPA ietvaros līdz 
30. jūnijam nav iesniegta neviena 
programma, un kurš nav iedalīts citai 
programmai, kas iesniegta tajā pašā 
ārējās sadarbības programmu kategorijā, 
2015. un 2016. gadā piešķir tām iekšējām 
pārrobežu sadarbības programmām 
atbilstoši 1. punkta a) apakšpunktam, kurās 
piedalās attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is).

Ja līdz 2017. gada 30. jūnijam saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros vēl joprojām ir tādas 
programmas, kuras nav iesniegtas 
Komisijai, tad visu 4. punktā minēto ERAF 
atbalstu atlikušajiem gadiem līdz 
2020. gadam piešķir tām iekšējām 
pārrobežu sadarbības programmām 
atbilstoši 1. punkta a) apakšpunktam, kurās 
piedalās attiecīgā dalībvalsts.

Ja līdz 2017. gada 30. jūnijam saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros vēl joprojām ir tādas 
programmas, kuras nav iesniegtas 
Komisijai, tad visu 4. punktā minēto ERAF 
atbalstu atlikušajiem gadiem līdz 
2020. gadam, kurš nav iedalīts citai 
programmai, kas pieņemta tajā pašā 
ārējās sadarbības programmu kategorijā,
piešķir tām iekšējām pārrobežu sadarbības 
programmām atbilstoši 1. punkta 
a) apakšpunktam, kurās piedalās attiecīgā 
dalībvalsts.

8. Šā panta 4. punktā minētās pārrobežu un 
jūras baseina programmas, kuras Komisija 
ir pieņēmusi, pārtrauc, ja:

8. Šā panta 4. punktā minētās pārrobežu un 
jūras baseina programmas, kuras Komisija 
ir pieņēmusi, pārtrauc vai piešķīrumu 
programmai samazina atbilstīgi 
piemērojamiem noteikumiem un 
procedūrām, jo īpaši tad, ja:

a) neviena partnervalsts, uz kuru attiecas 
programma, nav parakstījusi attiecīgo 
finansēšanas līgumu līdz termiņam, kas 
noteikts Regulā (ES) Nr./2012 [EKPI 
regula] vai Regulā (ES) Nr./2012 [IPA 
regula], vai

a) neviena partnervalsts, uz kuru attiecas 
programma, nav parakstījusi attiecīgo 
finansēšanas līgumu līdz termiņam, kas 
noteikts Regulā (ES) Nr./2012 [EKPI 
regula] vai Regulā (ES) Nr./2012 [IPA 
regula], vai
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b) programmu nevar īstenot problēmu dēļ, 
kas rodas iesaistīto valstu attiecībās.

b) programmu nevar īstenot saskaņā ar 
plānu to problēmu dēļ, kas rodas iesaistīto 
valstu attiecībās.

Šādā gadījumā 4. punktā minēto ERAF 
atbalstu, kas atbilst gada maksājumiem, par 
kuriem vēl nav radušās saistības, pēc 
attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma piešķir 
tām iekšējām pārrobežu sadarbības 
programmām atbilstoši 1. punkta 
a) apakšpunktam, kurās piedalās šī 
dalībvalsts.

Šādā gadījumā 4. punktā minēto ERAF 
atbalstu, kas atbilst gada maksājumiem, par 
kuriem vēl nav radušās saistības, vai gada 
maksājumiem, kuri tajā pašā budžeta 
gadā ir pilnīgi vai daļēji izmaksāti vai 
atgūti un kuri nav iedalīti citai 
programmai tajā pašā ārējās sadarbības 
programmu kategorijā, pēc attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma piešķir tām 
iekšējām pārrobežu sadarbības 
programmām atbilstoši 1. punkta 
a) apakšpunktam, kurās piedalās šī 
dalībvalsts.

8.a Komitejai, kas izveidota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...]/2013 [KNR] 
143. pantu, Komisija sniedz ikgadēju 
kopsavilkumu par to, kā tiek finansiāli 
īstenotas tās pārrobežu un jūras baseina 
programmas EKPI ietvaros un tās 
pārrobežu programmas IPA ietvaros, 
kurās ERAF sniedz ieguldījumu atbilstīgi 
šim pantam.
__________
1 Budžeta radītājus ievieto, kad panākta 
vienošanās par daudzgadu finanšu shēmu
2014.–2020. gadam un par KNR 
84. pantu.
2 3 4 5 Šie skaitļi ir atkarīgi no kohēzijas 
politikai pieejamiem kopējiem līdzekļiem 
2014.–2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
13. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants 13. pants

Īstenošanas ziņojumi Īstenošanas ziņojumi
1. Pārvaldības iestāde līdz 2016. gada 
30. aprīlim un līdz 30. aprīlim katrā 
nākamajā gadā līdz 2022. gadam, to 
ieskaitot, iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [...]/2012 [KNR] 44. panta 1. punktu.
Ziņojums, ko iesniedz 2016. gadā, aptver 
2014. un 2015. finanšu gadu, kā arī 
laikposmu no izdevumu atbilstības sākuma 
dienas līdz 2013. gada 31. decembrim.

1. Pārvaldības iestāde līdz 2016. gada 
31. maijam un līdz 31. maijam katrā 
nākamajā gadā līdz 2022. gadam, to 
ieskaitot, iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [...]/2012 [KNR] 44. panta 1. punktu.
Ziņojums, ko iesniedz 2016. gadā, aptver 
2014. un 2015. finanšu gadu, kā arī 
laikposmu no izdevumu atbilstības sākuma 
dienas līdz 2013. gada 31. decembrim1.

1.a Attiecībā uz ziņojumiem, ko iesniedz 
2017. gadā un 2019. gadā, 1. punktā 
minētais termiņš ir 30. jūnijs.

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par:

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par:

h) sadarbības programmas īstenošanu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
44. panta 2. punktu,

a) sadarbības programmas īstenošanu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 
44. panta 2. punktu,

i) panākumiem, kas gūti svarīgāko projektu 
un kopīgo rīcības plānu sagatavošanā un 
īstenošanā.

b) attiecīgā gadījumā — panākumiem, kas 
gūti svarīgāko projektu un kopīgo rīcības 
plānu sagatavošanā un īstenošanā.

3. Gada īstenošanas ziņojumos, kurus 
iesniedz 2017. un 2019. gadā, iekļauj un 
novērtē informāciju, kas attiecīgi pieprasīta 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 44. panta 3. un 4. punktu, un 
2. punktā minēto informāciju, kā arī iekļauj 
un novērtē informāciju par:

3. Gada īstenošanas ziņojumos, kurus 
iesniedz 2017. un 2019. gadā, iekļauj un 
novērtē informāciju, kas attiecīgi pieprasīta 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 44. panta 3. un 4. punktu, un 
2. punktā minēto informāciju, kā arī iekļauj 
un novērtē informāciju par elementiem, 
kas izklāstīti šā punkta c), f) un 
h) apakšpunktā, un atkarībā no 
sadarbības programmu satura un 
mērķiem var pievienot informāciju par 
citiem elementiem, kas uzskaitīti šā 
punkta apakšpunktos:

j) panākumiem, kas gūti, darbības
programmas ietvaros īstenojot integrēto 
pieeju attiecībā uz teritoriālo attīstību, 
tostarp pilsētvides ilgtspējīgu attīstību, un 
kopienu vadītu vietējo attīstību;

a) panākumiem, kas gūti, sadarbības
programmas ietvaros īstenojot integrēto 
pieeju attiecībā uz teritoriālo attīstību, 
tostarp pilsētvides ilgtspējīgu attīstību, un 
kopienu vadītu vietējo attīstību;

k) panākumiem, kas gūti darbību b) panākumiem, kas gūti darbību 
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īstenošanā, lai pastiprinātu iestāžu un 
saņēmēju spējas pārvaldīt un izmantot 
ERAF;

īstenošanā, lai pastiprinātu iestāžu un 
saņēmēju spējas pārvaldīt un izmantot 
ERAF;

ba) attiecīgā gadījumā ieguldījumu 
makroreģionālajās un jūras baseinu 
stratēģijās;

l) panākumiem, kas gūti, īstenojot 
novērtēšanas plānu un turpmākos 
pasākumus, balstoties uz novērtēšanas 
gaitā izdarītajiem secinājumiem;

c) panākumiem, kas gūti, īstenojot 
novērtēšanas plānu un turpmākos 
pasākumus, balstoties uz novērtēšanas 
gaitā izdarītajiem secinājumiem;

m) īpašām darbībām, kas veiktas, lai 
veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un 
nepieļautu diskrimināciju, tostarp
nodrošinātu pieejamību personām ar 
invaliditāti, un īstenotajiem noteikumiem, 
kuru mērķis ir nodrošināt dzimumu 
jautājuma iekļaušanu darbības programmā 
un pasākumos;

d) īpašām darbībām, kas veiktas, lai 
veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
veicinātu nediskrimināciju, jo īpaši
nodrošinātu pieejamību personām ar 
invaliditāti, un īstenotajiem noteikumiem, 
kuru mērķis ir nodrošināt dzimumu 
jautājuma iekļaušanu sadarbības
programmā un pasākumos;

n) darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību;

e) darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību;

o) saskaņā ar komunikācijas stratēģiju 
veikto informācijas un publicitātes 
pasākumu rezultātiem;

f) saskaņā ar komunikācijas stratēģiju 
veikto informācijas un publicitātes 
pasākumu rezultātiem;

p) vajadzības gadījumā — panākumiem, 
kas gūti, īstenojot darbības sociālās 
inovācijas jomā;

g) panākumiem, kas gūti, īstenojot darbības 
sociālās inovācijas jomā;

q) partneru iesaisti sadarbības programmas 
īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā.

h) partneru iesaisti sadarbības programmas 
īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā.

4. Gada un galīgos īstenošanas ziņojumus 
izstrādā, balstoties uz turpmāk 
izklāstītajiem paraugiem, kurus Komisija 
pieņem ar īstenošanas aktiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
30. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

4. Gada un galīgos īstenošanas ziņojumus 
izstrādā, pamatojoties uz turpmāk 
izklāstītajiem paraugiem, kurus Komisija 
pieņem ar īstenošanas aktiem. Šo 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [KNR] 
143. pantā minēto konsultēšanās 
procedūru.

______________
1 Tiks saskaņots ar pārrunu rezultātiem 
par KNR 101. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Riikka Pakarinen
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Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas pielikumā izklāstītos kopējos 
rādītājus izmanto vajadzības gadījumā un
saskaņā ar Regulas (ES) Nr./2012 [KNR]
24. panta 3. punktu. To atskaites vērtības 
nosaka nulles līmenī, un kumulatīvos 
mērķus nosaka 2022. gadam.

1. Šīs regulas pielikumā izklāstītos kopējos 
izpildes rādītājus, programmas īpašo 
rezultātu rādītājus un vajadzības gadījumā 
programmas īpašos izpildes rādītājus 
izmanto saskaņā ar šīs regulas 24. panta 
3. punktu un 7. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) un iv) punktu.

Attiecībā uz katrai programmai 
raksturīgajiem iznākuma rādītājiem 
atskaites vērtības nosaka nulles līmenī, un
kumulatīvos mērķus nosaka 2022. gadam.

2. Attiecībā uz kopējiem un katrai 
programmai raksturīgajiem iznākuma 
rādītājiem atskaites vērtības nosaka nulles 
līmenī. Kumulatīvās, skaitļos izteiktās 
mērķvērtības minētajiem rādītājiem
nosaka 2022. gadam.

Attiecībā uz katrai programmai 
raksturīgajiem rezultātu rādītājiem 
atskaites vērtības nosaka, izmantojot 
jaunākos pieejamos datus, un mērķus 
nosaka 2022. gadam, taču tos var izteikt 
kvantitatīvā vai kvalitatīvā aspektā.

3. Attiecībā uz katrai programmai 
raksturīgajiem rezultātu rādītājiem, kuri 
skar ieguldījumu prioritātes, atskaites 
vērtības nosaka, izmantojot jaunākos 
pieejamos datus, un mērķus nosaka 
2022. gadam. Mērķus var izteikt 
kvantitatīvā vai kvalitatīvā aspektā.

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu saskaņā ar 29. pantu, lai grozītu šīs 
regulas pielikumā iekļauto kopējo 
rādītāju sarakstu, veicot pamatotus 
pielāgojumus, kas ir vajadzīgi, lai efektīvi 
novērtētu programmu īstenošanas gaitā 
gūtos panākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. To darbību gadījumā, kuras saistītas ar 
reklāmas pasākumiem un spēju veidošanu, 
izdevumus var veikt ārpus programmas 
teritorijas Savienības daļas, ja ir izpildīti 

3. To darbību gadījumā, kuras saistītas ar 
tehnisko palīdzību vai reklāmas 
pasākumiem un spēju veidošanu, 
izdevumus var veikt ārpus programmas 
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2. punkta a) un c) apakšpunktā minētie 
nosacījumi.

teritorijas Savienības daļas, ja ir izpildīti 
2. punkta a) un c) apakšpunktā minētie 
nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadarbības programmas pārvaldības 
iestāde pilda pārvaldības iestādes un 
sertifikācijas iestādes funkcijas, kas 
noteiktas Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 114. un 115. pantā.

1. Neskarot šā panta 4. punktu, sadarbības 
programmas pārvaldības iestāde pilda 
funkcijas, kas noteiktas Regulas (ES) 
Nr. [...]/2012 [KNR] 114. pantā.

2. Pārvaldības iestāde, apspriedusies ar 
dalībvalstīm un visām trešām valstīm, kas 
piedalās sadarbības programmā, izveido 
kopīgu sekretariātu.

2. Pārvaldības iestāde, apspriedusies ar 
dalībvalstīm un visām trešām valstīm, kas 
piedalās sadarbības programmā, izveido 
kopīgu sekretariātu.

Kopīgais sekretariāts palīdz pārvaldības 
iestādei un uzraudzības komitejai to 
attiecīgo funkciju izpildē. Kopīgais 
sekretariāts sniedz arī informāciju 
potenciāliem saņēmējiem par finansējuma 
iespējām sadarbības programmu ietvaros 
un palīdz saņēmējiem īstenot darbības.

Kopīgais sekretariāts palīdz pārvaldības 
iestādei un uzraudzības komitejai to 
attiecīgo funkciju izpildē. Kopīgais 
sekretariāts sniedz arī informāciju 
potenciāliem saņēmējiem par finansējuma 
iespējām sadarbības programmu ietvaros 
un palīdz saņēmējiem īstenot darbības.

3. Ja pārvaldības iestāde ir ETSG, tad 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. panta 4. punkta a) apakšpunktam 
atbilstošās pārbaudes veic pārvaldības 
iestāde visā programmas teritorijā.

3. Ja pārvaldības iestāde ir ETSG, tad 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. panta 4. punkta a) apakšpunktam 
atbilstošās pārbaudes veic pārvaldības 
iestāde vai tās atbildībā vismaz tajās 
dalībvalstīs un trešās valstīs, kuru 
pārstāvji piedalās ETSG.

4. Ja pārvaldības iestāde nevar veikt
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. panta 4. punkta a) apakšpunktam 
atbilstošās pārbaudes visā programmas 
teritorijā, tad katra dalībvalsts vai trešā 
valsts nozīmē struktūru vai personu, kura 
atbild par to, ka savā teritorijā tiek veiktas 
šādas saņēmēju pārbaudes (,,kontrolieri”).

4. Ja pārvaldības iestāde neveic
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
114. panta 4. punkta a) apakšpunktam 
atbilstošās pārbaudes visā programmas 
teritorijā vai ja pārbaudes neveic 
pārvaldības iestāde vai tās atbildībā tajās 
dalībvalstīs un trešās valstīs, kuru 
pārstāvji piedalās ETSG atbilstoši 
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3. punktam, tad katra dalībvalsts, kad tā ir 
pieņēmusi uzaicinājumu piedalīties 
sadarbības programmā, vai trešā valsts 
nozīmē struktūru vai personu, kura atbild 
par to, ka savā teritorijā tiek veiktas šādas 
saņēmēju pārbaudes (,,kontrolieri”). Šajā 
saistībā pārvaldības iestāde pārliecinās, 
vai ieceltais kontrolieris ir pārbaudījis 
katra darbībā iesaistītā saņēmēja 
izdevumus. Katra dalībvalsts nodrošina, 
ka izdevumus var pārbaudīt trīs mēnešu 
laikā no brīža, kad saņēmējs ir iesniedzis 
dokumentus.

Ja iespējams, minētie kontrolieri ir tās 
pašas struktūras, kas atbild par šādu 
pārbaužu veikšanu attiecībā uz darbības 
programmām atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai” 
vai— trešo valstu gadījumā — par 
līdzvērtīgu pārbaužu veikšanu Savienības 
ārējās politikas instrumentu ietvaros.

Minētie kontrolieri var būt tās pašas 
struktūras, kas atbild par šādu pārbaužu 
veikšanu attiecībā uz darbības 
programmām atbilstoši mērķim 
,,Ieguldījumi izaugsmei un nodarbinātībai” 
vai – trešo valstu gadījumā – par 
līdzvērtīgu pārbaužu veikšanu Savienības 
ārējās politikas instrumentu ietvaros.

Katra dalībvalsts vai trešā valsts ir 
atbildīga par savā teritorijā veiktajām 
pārbaudēm.

Katra dalībvalsts vai trešā valsts, kad tā ir 
pieņēmusi uzaicinājumu piedalīties 
sadarbības programmā, ir atbildīga par 
savā teritorijā veiktajām pārbaudēm.

Ja līdzfinansēto produktu vai pakalpojumu 
piegādes pārbaudi var veikt vienīgi 
attiecībā uz visu darbību, pārbaudi veic tās 
dalībvalsts pārvaldības iestāde vai 
kontrolieris, kurā atrodas galvenais 
saņēmējs.

Ja līdzfinansēto produktu vai pakalpojumu 
piegādes pārbaudi var veikt vienīgi 
attiecībā uz visu darbību, pārbaudi veic tās 
dalībvalsts pārvaldības iestāde vai 
kontrolieris, kurā atrodas galvenais 
saņēmējs.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants Stāšanās spēkā un piemērošana svītrots
Saistību atcelšana
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Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 127. panta 1. punkta pirmās daļas, 
bet neskarot 127. panta 4. punktu, 
Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā 
ar šā punkta otro daļu aprēķinātai
sadarbības programmas summas daļai, 
kas līdz 31. decembrim trešajā finanšu 
gadā pēc sadarbības programmas budžeta 
saistību gada nav izmantota sākotnējiem, 
ikgadējiem avansa vai starpposma 
maksājumiem vai gada bilances 
maksājumiem vai par kuru nav nosūtīts
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
125. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Riikka Pakarinen

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Komisiju pilnvaro pieņemt 17. panta 
1. punktā minētos deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

2. Komisiju pilnvaro pieņemt 15. panta 
4. punktā un 17. panta 1. punktā minētos 
deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 17. panta 1. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 15. panta 4. punktā 
un 17. panta 1. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

Ar pilnvaru atsaukšanas lēmumu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā dienu pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā 
noteikts. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto tiesību aktu derīgumu.

Ar pilnvaru atsaukšanas lēmumu izbeidz 
tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā dienu pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā 
noteikts. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto tiesību aktu derīgumu.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
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tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
17. panta 1. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas šo periodu 
pagarina par diviem mēnešiem.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
17. panta 1. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par 
2 mēnešiem.
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