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Grozījums Nr. 54
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pantā paredzēts, ka 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas 
stiprina tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tāpēc Kohēzijas 
fondam būtu jāsniedz finansiāls 
ieguldījums projektiem vides jomā un 
Eiropas transporta tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā.

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 174. pantā paredzēts, ka 
Savienībai ir jāizstrādā un jāveic darbības, 
kas stiprina tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tāpēc Kohēzijas 
fondam, kuru izveido ar šo regulu, būtu 
jāsniedz finansiāls ieguldījums projektiem 
vides jomā un Eiropas tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai paātrinātu transporta 
infrastruktūras attīstību visā Savienībā, 
no Kohēzijas fonda būtu jāatbalsta 
transporta infrastruktūras projekti par 
kopējo summu EUR XXX apmērā, kas 
nodrošina Eiropas pievienoto vērtību, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un
Padomes [datums] Regulā (ES). 
Nr. […]/2013, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(turpmāk tekstā — „EISI regula”). 
Atbalstam, ko piešķir no Kohēzijas fonda, 
būtu jāatbilst noteikumiem, kas paredzēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2013 [KNR] 
[84. panta 4. punktā]. Saskaņā ar EISI 
regulu atbalstam vajadzētu būt pieejamam 
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vienīgi dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas 
saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda, 
ievērojot finansējuma līdzfinansējuma 
likmes, ko piemēro šim fondam.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ieguldījumus, kurus izdara, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
veicot darbības, kas uzskaitītas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvā 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK, nedrīkstētu 
atbalstīt no Kohēzijas fonda, jo tie jau 
gūst finansiālas priekšrocības no minētās 
direktīvas piemērošanas. Atbalstu 
neattiecinot uz minētajiem ieguldījumiem, 
nevajadzētu ierobežot iespēju izmantot 
Kohēzijas fondu, lai atbalstītu darbības, 
uz ko neattiecas Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikums pat, ja tos īsteno tie paši 
ekonomikas dalībnieki, piemēram, 
energoefektivitātes ieguldījumiem siltuma 
un elektroenerģijas koģenerācijā un
rajona apkures tīklos, viedā enerģijas 
sadalē, glabāšanas un pārvades sistēmās, 
gaisa piesārņojuma samazināšanas 
pasākumos utt., pat ja daļa to netiešās 
iedarbības ir siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana vai ja tās ir uzskaitītas 
valsts plānā, kas minēts Direktīvas 
2003/87/EK 10.c panta 1. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vienots rādītāju kopums programmas
īstenošanas progresa vērtēšanai būtu 
jāizklāsta, jau pirms dalībvalstis izstrādā 
darbības programmu projektus. Minētie 
rādītāji būtu jāpapildina ar īpašiem
programmu rādītājiem.

(7) Vienots iznākuma rādītāju kopums
programmu īstenošanas kopīgā progresa 
vērtēšanai Savienības līmenī būtu 
jāizklāsta šajā regulā. Tiem būtu jāatbilst 
ieguldījumu prioritātēm un darbību 
veidam, ko atbalsta saskaņā ar šo regulu 
un attiecīgajiem noteikumiem Regulā 
(ES) Nr. […..]/2013 [KNR]. Minētie 
rādītāji būtu jāpapildina ar katrai 
programmai raksturīgiem rezultātu
rādītājiem un – attiecīgā gadījumā – ar 
katrai programmai raksturīgiem 
iznākuma rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu paredz Kohēzijas fonda 
uzdevumus un tā atbalsta tvērumu 
kopsakarā ar mērķi “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, kas minēts Regulas
(ES) Nr. [..]/2012 [KNR] 81. pantā.

1. Kohēzijas fonds tiek izveidots ar mērķi 
stiprināt Savienības ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, lai sekmētu 
ilgtspējīgu attīstību. Ar šo regulu paredz 
Kohēzijas fonda uzdevumus un tā atbalsta 
tvērumu kopsakarā ar mērķi “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai”, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. [..]/2013 [KNR] 
81. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kohēzijas fondu reglamentē Regula 
(ES) Nr. […]/2013 [KNR] un šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Atbalsts transporta infrastruktūras 

projektiem no Kohēzijas fonda saskaņā ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instrumentu
No Kohēzijas fonda atbalsta Regulā (ES) 
Nr. [..]/2013 [ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu] paredzētos Eiropas mēroga 
pievienotās vērtības transporta 
infrastruktūras projektus par summu 
EUR XXX apmērā saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [..]/2013 [KNR] [84. panta 
4. punktu].

Or. en

Grozījums Nr. 61
Victor Boştinaru
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ieguldījumus lidostu infrastruktūrā, 
ja vien tie nav saistīti ar vides aizsardzību 
un ja vien tie nav papildināti ar 
nepieciešamajiem ieguldījumiem, ar 
kuriem mazina vai novērš tās nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Victor Boştinaru

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [..]/2012
[KNR] 16. pantu Kohēzijas fonds saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [KNR] 
9. pantā izklāstītajiem tematiskajiem 
mērķiem atbalsta šādas ieguldījumu 
prioritātes:

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [..]/2013
[KNR] 16. pantu Kohēzijas fonds atbilstīgi
Regulas (ES) Nr. [..]/2013 [KNR] 9. pantā 
izklāstītajiem tematiskajiem mērķiem 
atbalsta šādas ieguldījumu prioritātes, 
ņemot vērā vajadzības un iespējas, kas ir 
aprakstītas šīs regulas 14. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktā minētajā 
partnerības nolīgumā:

Or. en

Grozījums Nr. 63
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) sekmējot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

(ii) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu 
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mazos un vidējos uzņēmumos; uzņēmumos,

Or. en

Grozījums Nr. 64
Dimitar Stoyanov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) sekmējot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
mazos un vidējos uzņēmumos;

(ii) sekmējot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
mikrouzņēmumos, kā arī mazos un 
vidējos uzņēmumos;

Or. bg

Pamatojums

Energoefektivitātes veicināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana būtu jāvērš ne 
tikai uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet jāattiecina arī uz mikrouzņēmumiem, jo tiem 
labvēlīgā finansiālā vidē ir izaugsmes potenciāls un iespējas radīt jaunas darbvietas, kas 
savukārt jo īpaši pozitīvi ietekmētu mazāk attīstītos reģionus.


