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Grozījums Nr. 1
Jan Olbrycht

Regulas priekšlikums
5.j apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5j) Lai palielinātu elastīgumu un 
samazinātu administratīvo slogu, atļaujot 
kopīgu īstenošanu, būtu jāsaskaņo ERAF 
un Kohēzijas fonda ieguldījumu 
prioritātes saskaņā ar atbilstošajiem 
tematiskajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jan Olbrycht
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 36, 54, 55, 56, 57 un 121

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašo papildu piešķīrumu attālākajiem 
reģioniem izmanto, lai kompensētu papildu 
izmaksas, kas saistītas ar Līguma 
349. pantā minētajām grūtībām, kuras
izjūt attālākie reģioni, atbalstot:

1. Īpašajam papildu piešķīrumam 
attālākajiem reģioniem nepiemēro 4. pantu 
un to izmanto, lai kompensētu papildu 
izmaksas, kas saistītas ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 349. pantā 
minētajām īpatnībām un ierobežojumiem, 
kurus izjūt attālākie reģioni, atbalstot

(a) Regulas (EK) Nr. .../2012 [KNR] 
9. pantā minētos tematiskos mērķus,

(a) Regulas (EK) Nr. .../2012 [KNR] 
9. pantā minētos tematiskos mērķus,

(b) kravas pārvadājumu pakalpojumus un 
uzsākšanas palīdzību pārvadājumu 
pakalpojumiem,

(b) kravas pārvadājumu pakalpojumus un 
uzsākšanas palīdzību pārvadājumu 
pakalpojumiem,

(c) darbības, kas ir saistītas ar uzglabāšanas 
ierobežojumiem, ražošanas līdzekļu 
pārmērīgu izmēru un uzturēšanu, kā arī ar 
cilvēkkapitāla trūkumu vietējā darba tirgū.

(c) darbības, kas ir saistītas ar uzglabāšanas 
ierobežojumiem, ražošanas līdzekļu 
pārmērīgu izmēru un uzturēšanu, kā arī ar 
cilvēkkapitāla trūkumu vietējā darba tirgū.
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Vismaz 50 % no īpašā papildu piešķīruma 
piešķir darbībām, kas veicina attālāko 
reģionu ekonomikas dažādošanu un 
modernizāciju, īpašu uzsvaru liekot uz 
Regulas (EK) Nr. [...]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem 
tematiskajiem mērķiem.
2. Īpašo papildu piešķīrumu drīkst arī 
izmantot, lai palīdzētu finansēt darbības 
atbalstu un izdevumus, ar ko sedz 
sabiedrisko pakalpojumu saistības un 
līgumus attālākajos reģionos.

2. Īpašo papildu piešķīrumu drīkst arī 
izmantot, lai palīdzētu finansēt darbības 
atbalstu un izdevumus, ar ko sedz 
sabiedrisko pakalpojumu saistības un 
līgumus attālākajos reģionos.

3. Summa, kurai piemēro līdzfinansēšanas 
likmi, ir proporcionāla 1. punktā 
noteiktajām papildu izmaksām, kas rodas 
saņēmējam, vienīgi attiecībā uz darbības 
atbalstu un izdevumiem, ar kuriem sedz 
sabiedrisko pakalpojumu saistības un 
līgumus, un attiecībā uz ieguldījumu 
izdevumiem ar to drīkst segt atbilstīgo 
izdevumu kopsummu.

3.Summa, kurai piemēro līdzfinansēšanas 
likmi, ir proporcionāla 1. punktā 
noteiktajām papildu izmaksām, kas rodas 
saņēmējam, vienīgi attiecībā uz darbības 
atbalstu un izdevumiem, ar kuriem sedz 
sabiedrisko pakalpojumu saistības un 
līgumus, un attiecībā uz ieguldījumu 
izdevumiem ar to drīkst segt atbilstīgo 
izdevumu kopsummu. 

4. Finansējumu saskaņā ar šo pantu 
neizmanto, lai atbalstītu:

4. Finansējumu saskaņā ar šo pantu 
neizmanto, lai atbalstītu:

(a) darbības, kas saistītas ar produktiem, uz 
kuriem attiecas Līguma I pielikums,

(a) darbības, kas saistītas ar produktiem, uz 
kuriem attiecas Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I pielikums,

(b) palīdzību pasažieru pārvadājumiem, kas 
atļauta saskaņā ar Līguma 107. panta 
2. punkta a) apakšpunktu,

(b) palīdzību pasažieru pārvadājumiem, kas 
atļauta saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu,

(c) atbrīvojumus no nodokļiem un 
atbrīvojumus no sociālajiem maksājumiem.

(c) atbrīvojumus no nodokļiem un 
atbrīvojumus no sociālajiem maksājumiem.

4.a Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a), 
aa) un b) apakšpunkta, ar ERAF var 
atbalstīt produktīvus ieguldījumus 
attālāko reģionu uzņēmumos neatkarīgi 
no to lieluma.
4.b Attiecībā uz tā īpašā papildu 
piešķīruma ERAF daļu, kas paredzēts 
tālākajam Majotas reģionam, nepiemēro 
šīs regulas 4. pantu, un vismaz 50 % 
piešķir tematiskajiem mērķiem, kas 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2013 
[KNR] 9. panta 1., 2., 3., 4. un 6. punktā.
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Grozījums Nr. 3
Jan Olbrycht
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 70

Regulas priekšlikums
Pielikums – Pētniecība, inovācija

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pētniecība, inovācija

cilvēku skaits P&I darbinieku/pētnieku 
skaits, kas strādā 
jaunuzbūvētās vai 
jauniekārtotās pētniecības 
infrastruktūrās

uzņēmumi Uzņēmumu, kas 
sadarbojas ar atbalstītajām 
pētniecības iestādēm, 
skaits

pilnas 
slodzes 
ekvivalents

P&A darbinieku/pētnieku 
amata vietu, kas radītas 
atbalstītajās iestādēs, skaits 

EUR Privāts ieguldījums, kas 
papildina valsts 
ieguldījumu inovācijās vai 
pētniecības un attīstības 
projektos

uzņēmumi Tādu uzņēmumu skaits, 
kuri atbalstītu inovāciju 
vai P&A projektu rezultātā 
izveidojuši jaunus vai 
būtiski uzlabotus 
produktus, kuri ir jauni 
tirgū 

uzņēmumi Tādu uzņēmumu skaits, 
kas atbalstītu inovāciju vai 
P&A projektu rezultātā 
izveidojuši jaunus vai 
būtiski uzlabotus 
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produktus, kuri ir jauni 
uzņēmumam

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pētniecība, inovācija

svītrots
svītrots
pilnas 
slodzes 
ekvivalents

Jaunu pētnieku skaits 
atbalstītās struktūrās

pilnas 
slodzes 
ekvivalents

Pētnieku skaits, kuri 
strādā uzlabotās 
pētniecības infrastruktūras 
iestādēs

uzņēmumi Uzņēmumu, kas 
sadarbojas ar pētniecības 
iestādēm, skaits

EUR Privāts ieguldījums, kas 
papildina valsts 
ieguldījumu inovācijās vai 
pētniecības un attīstības 
projektos

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri 
saņem atbalstu, lai ieviestu
tirgū jaunus produktus

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri 
saņem atbalstu, lai ieviestu 
uzņēmumā jaunus
produktus

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jan Olbrycht
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 71
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Regulas priekšlikums
Pielikums – Enerģētika un klimata pārmaiņas

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Enerģētika un klimata pārmaiņas
Atjaunojamie energoresursi MW No atjaunojamiem 

energoresursiem ražotā 
papildjauda

Energoefektivitāte mājsaimniecī
bas

Mājsaimniecību skaits ar 
augstāku energopatēriņa 
klasi

kWh/gadā Primārā energopatēriņa 
samazinājums 
sabiedriskajās ēkās

lietotāju 
skaits

Enerģijas lietotāju ar viedo 
tīklu pieslēgumu skaita 
pieaugums

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 tonnu 
ekv.

Lēstais siltumnīcefekta 
gāzu samazinājums CO2 
ekvivalentā

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Enerģētika un klimata pārmaiņas

Atjaunojamie energoresursi MW No atjaunojamiem 
energoresursiem ražotā 
papildjauda

Energoefektivitāte mājsaimniecī
bas

Mājsaimniecību skaits ar 
augstāku energopatēriņa 
klasi

kWh/gadā Gada primārās enerģijas 
patēriņa samazinājums 
sabiedriskajās ēkās

lietotāju 
skaits

Enerģijas lietotāju ar viedo 
tīklu pieslēgumu skaita 
pieaugums

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 tonnu 
ekv.

Lēstais gada 
siltumnīcefekta gāzu 
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samazinājums 

Or. en

Amendment 5
Jan Olbrycht
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 72

Regulas priekšlikums
Pielikums – Sociālā infrastruktūra

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Sociālā infrastruktūra
Bērnu aprūpe un izglītība cilvēku skaits Pakalpojumu sniegšanas 

veiktspēja atbalstītajā
bērnu aprūpes vai izglītības 
infrastruktūrā

Veselība cilvēku skaits Atbalstīto medicīnas 
pakalpojumu veiktspēja

Mājokļi mājsaimniecī
bas

Mājsaimniecību skaits, 
kuras gūst labumu no 
mājokļu apstākļu 
uzlabošanas

Kultūras mantojums apmeklējumi Apmeklējumu skaits 
atbalstītajos objektos

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Sociālā infrastruktūra
Bērnu aprūpe un izglītība cilvēku skaits Atbalstītās bērnu aprūpes 

vai izglītības 
infrastruktūras jauda

Veselība cilvēku skaits Iedzīvotāju skaits, kuri 
saņem uzlabotus medicīnas 
pakalpojumus

svītrots
svītrots
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Amendment 6
Jan Olbrycht
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 73

Regulas priekšlikums
Pielikums – Pilsētu attīstība

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pilsētu attīstība
cilvēku skaits Iedzīvotāji, kas dzīvo 

teritorijās ar integrētām 
pilsētu attīstības stratēģijām

kvadrātmetri Jaunas sabiedriskās vietas 
pilsētās

kvadrātmetri Jaunas sabiedriskās vai 
saimnieciskas nozīmes ēkas 
pilsētās

kvadrātmetri Jauni mājokļi pilsētās
Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pilsētvides attīstībai raksturīgie 
rādītāji

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kas dzīvo 
teritorijās ar integrētām 
pilsētu attīstības stratēģijām

kvadrātmetri Pilsētu reģionos izveidota 
vai atjaunota sabiedriskā 
telpa

kvadrātmetri Pilsētās uzbūvētas vai 
renovētas sabiedriskās vai 
saimnieciskas nozīmes ēkas

mājokļu 
vienības

Atjaunoti mājokļi pilsētās
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