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Grozījums Nr. 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, jo 
īpaši lauku apvidos, apvidos, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, kā arī
reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība. 
Līguma 175. pants nosaka, ka Savienība šo 
mērķu sasniegšanu atbalsta ar darbībām, ko 
tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību,
īpaša uzmanība būtu jāpievērš lauku
apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, cita starpā 
tālākajiem reģioniem, galējiem ziemeļu 
reģioniem ar mazu iedzīvotāju blīvumu, 
kā arī salām un pārrobežu un kalnu 
reģioniem. Līguma 175. pants nosaka, ka 
Savienība šo mērķu sasniegšanu atbalsta ar 
darbībām, ko tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. [..]/2012 par finanšu 
noteikumiem, kas piemērojami Savienības 
gada budžetam1, ir noteikti vispārēji 
principi attiecībā uz Savienības gada 
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budžeta īstenošanu. Ir nepieciešams 
nodrošināt atbilstību gan minētajai
regulai, gan šīs regulas noteikumiem.
___________
1 OV L ....

Or. en

Grozījums Nr. 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar Eiropadomes 2010. gada 
17. jūnija secinājumiem, ar kuriem tika 
pieņemta Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jāīsteno 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes nodrošināšana, vienlaikus 
veicinot saskaņotu Savienības attīstību un 
mazinot reģionālas atšķirības.

(2) Saskaņā ar Eiropadomes 2010. gada 
17. jūnija secinājumiem, ar kuriem tika 
pieņemta Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, 
Savienībai un dalībvalstīm būtu jāīsteno 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes nodrošināšana, vienlaikus 
veicinot saskaņotu Savienības attīstību un 
mazinot reģionālas atšķirības. Kohēzijas 
politikai ir būtiska nozīme stratēģijas 
“ES 2020” mērķu sasniegšanā, un 
pamatota un autonoma kohēzijas politika 
ir minētās stratēģijas sekmīgas 
īstenošanas priekšnoteikums.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tālākajiem reģioniem būtu jāizmanto 
konkrēti pasākumi un papildu finansējums, 

(5) Tālākajiem reģioniem būtu jāizmanto 
konkrēti efektīvi pasākumi, kā arī 
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lai izlīdzinātu atšķirības, kas rodas no 
Līguma 349. panta minētajiem faktoriem.

pietiekams papildu finansējums, lai ņemtu 
vērā nošķirtību, izolētību, sociāli un 
ekonomiski strukturālos apstākļus un
izlīdzinātu atšķirības, kas rodas no Līguma 
349. pantā minētajiem faktoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un struktūrām, kas 
pārstāv pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par līdztiesības 
un nediskriminācijas veicināšanu. Šādas 
partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principu, nodrošināt 
ieinteresēto personu plānoto pasākumu 
īpašumtiesības un ņemt vērā attiecīgo 
dalībnieku pieredzi un zinātību. Komisijai 
būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

(9) Attiecībā uz partnerības nolīgumu un 
katru programmu dalībvalstij būtu 
jānodibina sadarbība ar kompetento 
reģionālo, vietējo, pilsētu un citu valsts 
iestāžu pārstāvjiem: ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un citām
struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu, tostarp 
attiecīgā gadījumā šādu struktūru, iestāžu 
un organizāciju “jumta organizācijām”. 
Šādas partnerības mērķis ir ievērot vairāku 
līmeņu pārvaldības principus, taču arī 
ņemt vērā subsidiaritāti un 
proporcionalitāti, un dalībvalstu atšķirīgo 
tiesisko regulējumu un iestāžu sistēmu 
īpatnības, kā arī nodrošināt ieinteresēto 
personu plānoto pasākumu īpašumtiesības 
un ņemt vērā attiecīgo dalībnieku pieredzi 
un zinātību. Dalībvalstīm vajadzētu 
apzināt reprezentatīvākos attiecīgos 
partnerus, starp kuriem vajadzētu būt 
iestādēm, organizācijām un grupām, 
kuras var ietekmēt programmu 
sagatavošanu vai kuras var skart 
programmu sagatavošana un īstenošana. 
Šajā saistībā dalībvalstis vajadzības 
gadījumā var arī kā attiecīgus partnerus 
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apzināt “jumta organizācijas”, kas ir 
attiecīgu vietēju, reģionālu un pilsētu 
iestāžu vai citu struktūru apvienības, 
federācijas vai konfederācijas saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem un 
praksi. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus, nodrošinot rīcības 
kodeksu, lai atvieglotu dalībvalstīm 
partnerības īstenošanu attiecībā uz 
attiecīgo partneru konsekventu
iesaistīšanu partnerību nolīgumu un 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā. Pieņemtajiem 
deleģētajiem aktiem nekādos apstākļos un 
nekādā interpretācijā nevar būt 
atpakaļejošs spēks, un tie nevar radīt 
pamatu atkāpēm, kas izraisa finanšu 
korekcijas. Pieņemtajam deleģētajam 
aktam vajadzētu stāties spēkā ne agrāk kā 
tā pieņemšanas dienā pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās. Pieņemtajam deleģētajam 
aktam vajadzētu ļaut dalībvalstīm noteikt 
piemērotākos nosacījumus partnerības 
īstenošanai atbilstīgi to tiesiskajam 
regulējumam un iestāžu sistēmai, kā arī to 
valsts un reģionālajām kompetencēm, ar 
noteikumu, ka tiek sasniegti tās mērķi, 
kas noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Centienos veicināt ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju Savienības 
mērķi visos VSS fondu īstenošanas posmos 
ir novērst nevienlīdzību un sekmēt vīriešu 
un sieviešu līdztiesību, kā arī apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 

(11) Centienos veicināt ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju Savienībai
visos Eiropas strukturālo un investīciju
fondu īstenošanas posmos jātiecas novērst 
nevienlīdzību un nodrošināt vīriešu un 
sieviešu līdztiesību, izmantojot gan 
sistemātisku dzimumu aspekta integrāciju
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invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

visos plānošanas un īstenošanas procesa 
posmos, gan īpašus pasākumus saskaņā 
ar ES Sieviešu un vīriešu līdztiesības 
stratēģiju. Īstenošanas procesa laikā 
Savienībai arī jātiecas apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ, kā noteikts Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā, Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 10. pantā un 
Pamattiesību hartas 21. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un
19. pantā, ņemot vērā principu 
“piesārņotājs maksā”. Dalībvalstīm būtu 
jāsniedz informācija par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā saskaņā ar 
mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(12) Eiropas strukturālo un investīciju
fondu mērķi būtu jāsasniedz, pamatojoties 
uz ilgtspējīgu attīstību un Savienībā 
sekmējot mērķi saglabāt, aizsargāt un 
uzlabot vides kvalitāti, kā izklāstīts Līguma 
11. pantā un 191. panta 1. punktā, ņemot 
vērā principu “piesārņotājs maksā”. Šajā 
nolūkā dalībvalstīm būtu jāsniedz 
informācija par atbalstu klimata pārmaiņu 
mērķu sasniegšanā saskaņā ar mērķi 
paredzēt vismaz 20 % Savienības budžeta, 
izmantojot metodiku, kuras pamatā ir 
intervences kategorijas vai pasākumi, ko 
Komisija pieņēmusi ar īstenošanas aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai sasniegtu mērķus, kas noteikti 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, VSS fondiem savs 
atbalsts būtu jāvērš uz ierobežotu kopējo 
tematisko mērķu skaitu. Katra VSS fonda 
precīza darbības joma būtu jānosaka katra 
fonda konkrētajos noteikumos, un to var 
attiecināt tikai uz dažiem šajā regulā 
noteiktajiem tematiskajiem mērķiem.

(13) Lai sasniegtu mērķus, kas noteikti 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
savs atbalsts būtu jāvērš uz ierobežotu 
kopējo tematisko mērķu skaitu, kas 
nodrošina atbilstošu elastību, lai aptvertu 
reģionu īpašās vajadzības un attiecīgi 
reaģētu uz tām. Katra Eiropas strukturālo 
un investīciju fonda precīza darbības joma 
būtu jānosaka katra fonda konkrētajos 
noteikumos, un to var attiecināt tikai uz 
dažiem šajā regulā noteiktajiem 
tematiskajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai maksimāli palielinātu VSS fondu 
ieguldījumu un sniegtu skaidru stratēģisko 
virzību plānošanas procesā dalībvalstu un 
reģionu līmenī, būtu jāizveido vienots 
stratēģiskais satvars. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālās sadarbības saskaņā ar VSS
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem.

(14) Lai maksimāli palielinātu Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu
ieguldījumu un sniegtu stratēģiskus 
galvenos principus, lai atvieglotu
plānošanas procesu dalībvalstu un reģionu 
līmenī, būtu jāizveido vienots stratēģiskais 
satvars. Vienotajam stratēģiskajam 
satvaram būtu jāsekmē arī Savienības 
intervences nozaru un teritoriālās 
sadarbības saskaņā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
ar citām Savienības politikas jomām un 
instrumentiem atbilstoši Līgumā 
noteiktajiem mērķiem un Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas mērķiem, ņemot 
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vērā galvenās teritoriālās problēmas.
Vienotais stratēģiskais satvars būtu 
jānosaka šīs regulas pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vienotajā stratēģiskajā satvarā būtu 
jānosaka līdzekļi, lai panāktu saskaņotību 
un saderību ar dalībvalstu un Savienības 
ekonomisko politiku, koordinācijas
mehānismi starp VSS fondiem un 
pārējiem attiecīgajiem Savienības 
politikas virzieniem un instrumentiem, 
horizontālie principi un transversālie 
politikas mērķi, kārtība teritoriālo 
problēmu risināšanai, provizoriskas 
darbības ar augstu Eiropas pievienoto 
vērtību un atbilstoši principi mērķu 
sasniegšanai, un sadarbības prioritātes.

(15) Vienotajā stratēģiskajā satvarā būtu 
jānosaka mehānismi attiecībā uz to, kā 
Eiropas strukturālie un investīciju fondi 
veicinās Savienības stratēģijas gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei 
mērķu sasniegšanu, kārtība galveno 
teritoriālo problēmu risināšanai, kārtība 
integrētas Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu izmantošanas 
veicināšanai, horizontālie principi un 
transversālie politikas mērķi, kā arī līdzekļi 
saskaņošanai ar pārējiem attiecīgajiem 
Savienības politikas virzieniem un 
sadarbības darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstis un reģioni arvien 
vairāk saskaras ar problēmām, kuras ir 
saistītas ar globalizācijas ietekmi, vides un 
enerģijas jautājumiem, iedzīvotāju 
novecošanos un demogrāfiskajām 
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pārmaiņām, tehnoloģiskajām pārveidēm 
un inovāciju pieprasījumu, kā arī ar 
sociālo nevienlīdzību. Ņemot vērā šo 
problēmu sarežģīto un savstarpēji saistīto 
raksturu, Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu atbalstītajiem 
risinājumiem jābūt integrētiem un 
attiecināmiem uz vairākām nozarēm un 
dimensijām. Šajā saistībā, kā arī nolūkā 
veicināt politikas jomu efektivitāti un 
lietderību, Eiropas strukturālie un 
investīciju fondi jāapvieno integrētos 
finansējuma kopumos, kuri ir īpaši 
izstrādāti atbilstoši konkrētajām 
teritoriālajām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Strādājošo iedzīvotāju skaita 
samazināšanās un pensionējušos cilvēku 
īpatsvara palielināšanās plašā sabiedrībā, 
kā arī problēmas, kas saistītas ar 
iedzīvotāju izkliedi, arī turpmāk radīs 
spriedzi, cita starpā dalībvalstu izglītības 
un sociālā atbalsta struktūrām un tādējādi 
arī Savienības ekonomikas 
konkurētspējai. Pielāgošanās šādām 
demogrāfiskām pārmaiņām ir viena no 
galvenajām dalībvalstu un reģionu 
problēmām turpmākajos gados, tāpēc tai 
būtu jāpievērš īpaši vērīga uzmanība 
reģionos, kurus demogrāfiskās pārmaiņas 
skārušas visvairāk.

Or. en
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Grozījums Nr. 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatojoties uz vienoto stratēģisko 
satvaru, katrai dalībvalstij sadarbībā ar 
saviem partneriem un apspriežoties ar
Komisiju būtu jāsagatavo partnerības
līgums. Partnerības līgumā vienotajā 
stratēģiskajā satvarā noteiktie elementi 
jāpārveido atbilstoši valsts kontekstam un 
jāizsaka cieša apņemšanās sasniegt 
Savienības mērķus, izmantojot VSS fondu 
plānošanu.

(16) Pamatojoties uz vienoto stratēģisko 
satvaru, katrai dalībvalstij sadarbībā ar 
saviem partneriem, kā minēts šīs regulas 
5. pantā, un apspriežoties ar Komisiju,
būtu jāsagatavo partnerības nolīgums. 
Partnerības nolīgumā vienotajā 
stratēģiskajā satvarā noteiktie elementi 
jāpārveido atbilstoši valsts kontekstam un 
jāizsaka cieša apņemšanās sasniegt 
Savienības mērķus, izmantojot Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
plānošanu. Partnerības nolīgumā 
vajadzētu noteikt kārtību, kādā nodrošināt 
saskaņotību ar Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģiju, kā arī ar fondu īpašajiem 
pamatuzdevumiem atbilstoši to mērķiem, 
kas noteikti saskaņā ar Līgumu, kārtību, 
kādā nodrošināt efektīvu īstenošanu, un 
partnerības principa noteikumus, kā arī 
integrētu pieeju teritoriālajai attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķus sasniegšanā saskaņā ar 
konkrētajām valsts un reģionu vajadzībām. 
Jānosaka ex ante nosacījumi, lai 
nodrošinātu, ka ir ieviesti vajadzīgie 

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķu sasniegšanā saskaņā ar konkrētajām 
valsts un reģionu ilgtspējīgas attīstības
vajadzībām. Jānosaka ex ante nosacījumi, 
lai nodrošinātu, ka ir ieviesti vajadzīgie 
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pamatnosacījumi Savienības atbalsta 
efektīvai izmantošanai. Minēto ex ante
nosacījumu izpilde būtu jānovērtē 
Komisijai, kad tā novērtē partnerības
līgumu un programmas. Ja ex ante 
nosacījumi nav izpildīti, Komisijai jābūt 
tiesīgai pārtraukt programmas 
maksājumus.

pamatnosacījumi Savienības atbalsta 
efektīvai izmantošanai. Ex ante nosacījumi 
būtu jāpiemēro tikai tad, ja tiem ir tieša 
saikne ar Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu efektīvu īstenošanu un 
ietekme uz to. Komisijai būtu jānovērtē
dalībvalstu sniegtā informācija par 
ex ante nosacījumu izpildi, kad tā novērtē 
partnerības nolīgumu un programmas. Ja 
ex ante nosacījumi nav izpildīti, Komisijai 
jābūt tiesīgai pārtraukt programmas 
maksājumus saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Komisijai 
kopā ar dalībvalstīm būtu jāpārskata izpilde 
2017. un 2019. gadā. 2019. gadā būtu 
jāparedz izpildes rezerve, ja izpildes 
sistēmā noteiktie atskaites punkti ir 
sasniegti. Ņemot vērā Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmu dažādību un 
starptautisko būtību, izpildes rezerve tām 
nebūtu jāpiešķir. Ja atskaites punktu vai 
mērķu sasniegšanā vērojami būtiski 
trūkumi, Komisijai jāspēj apturēt
maksājumi programmai vai plānošanas 
perioda beigās jāpiemēro finanšu 
korekcijas, lai nepieļautu Savienības 
budžeta izšķērdīgu un neracionālu
izmantošanu.

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Komisijai 
kopā ar dalībvalstīm būtu jāpārskata izpilde 
2017. un 2019. gadā. Gadījumos, kad
izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritāte nav sasniegusi
izpildes sistēmā noteiktos starpposma 
mērķus, Komisija aicina dalībvalsti 
ierosināt grozījumus attiecīgajā 
programmā, un, ja dalībvalsts 3 mēnešu 
laikā nereaģē pieņemamā veidā, Komisijai 
jāspēj pilnībā vai daļēji apturēt
programmas prioritātes starpposma 
maksājumus, lai nepieļautu Savienības 
budžeta izšķērdīgu un neracionālu 
izmantošanu. Maksājumi jāatsāk, tiklīdz 
dalībvalsts veic nepieciešamās darbības.

Or. en
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Grozījums Nr. 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Saskaņā ar Eiropadomes 
2012. gada 28. un 29. jūnija 
secinājumiem dalībvalstu publiskos
izdevumus, kas piešķirti kā 
līdzfinansējums Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu finansētajām 
programmām, neņem vērā attiecīgās 
dalībvalsts budžeta deficīta aprēķinā.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 
efektivitāti pamato pareiza ekonomikas 
politika un ka VSS fondi vajadzības 
gadījumā var tikt novirzīti, lai novērstu 
ekonomikas problēmas, ar kurām valsts 
saskaras. Šim procesam jābūt 
pakāpeniskam, sākot ar grozījumiem 
partnerības līgumā un programmās 
atbilstoši Padomes ieteikumiem novērst 
makroekonomisko nestabilitāti un sociālās 
un ekonomikas grūtības. Ja, neskatoties uz 
VSS fondu labāku izmantošanu, 
dalībvalsts neveic efektīvus pasākumus 
ekonomikas pārvaldības procesa 
kontekstā, Komisijai jābūt tiesībām 

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu izdevumu efektivitāti 
pamato pareiza ekonomikas politika un ka
Eiropas strukturālie un investīciju fondi 
vajadzības gadījumā var tikt novirzīti, lai 
novērstu ekonomikas problēmas, ar kurām 
valsts saskaras. Nosacījumu izpildes 
noteikumi, kuri izriet no Stabilitātes un 
izaugsmes pakta, būtu jāpiemēro 
Kohēzijas fondam saistībā ar ekonomikas 
pārvaldības nosacījumu izpildi. Šim 
procesam jābūt pakāpeniskam, sākot ar 
grozījumiem partnerības nolīgumā un 
programmās atbilstoši Padomes 
ieteikumiem novērst makroekonomisko 
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apturēt visus vai daļu no maksājumiem 
un saistībām. Lēmumiem par apturēšanu 
jābūt proporcionāliem un iedarbīgiem, 
ņemot vērā atsevišķu programmu ietekmi 
attiecīgās dalībvalsts ekonomikas un 
sociālās situācijas risināšanā un 
partnerības līguma iepriekšējos 
grozījumus. Pieņemot lēmumu par 
apturēšanu, Komisijai arī būtu jāievēro 
vienlīdzīga pieeja dalībvalstīm, jo īpaši 
ņemot vērā apturēšanas ietekmi uz 
attiecīgo dalībvalsti. Apturēšana būtu 
jāatceļ un līdzekļi būtu jādara atkal 
pieejami attiecīgajai dalībvalstij, tiklīdz 
dalībvalsts veic vajadzīgās darbības.

nestabilitāti un sociālās un ekonomikas 
grūtības.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu, ka vislielākā vērība 
ir veltīta Savienības stratēģijas 
īstenošanai gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, visām 
programmām būtu jānosaka kopīgi 
elementi. Lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību, būtu jāsaskaņo 
programmu pieņemšanas un grozīšanas 
procedūras. Plānošanai būtu jānodrošina 
saskaņotība ar vienoto stratēģisko satvaru 
un partnerības līgumu VSS fondu 
savstarpēja koordinācija un to koordinācija 
ar citiem esošajiem finanšu instrumentiem 
un Eiropas Investīciju banku.

(20) Eiropas strukturālie un investīciju 
fondi būtu jāīsteno, izmantojot
programmas, kuras ietver plānošanas 
periodu saskaņā ar partnerības nolīgumu. 
Dalībvalstīm programmas būtu jāizstrādā, 
izmantojot pārredzamas procedūras 
saskaņā ar katras dalībvalsts iestāžu 
sistēmu un tiesisko regulējumu. 
Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
plānošanas pasākumu koordināciju un
saskaņotību. Tā kā programmu saturs ir 
cieši saistīts ar partnerības nolīguma 
saturu, programmas vajadzētu iesniegt ne 
vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc partnerības 
nolīguma iesniegšanas. Garāks termiņš 
būtu jāparedz Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmu iesniegšanai, lai 
ņemtu vērā šo programmu starptautisko 
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raksturu. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
partnerības nolīguma un programmu, uz 
kurām ir attiecināms Komisijas lēmums, 
galveno elementu nošķiršanai no citiem 
elementiem, uz kuriem neattiecas 
Komisijas lēmums un par kuru grozīšanu 
var būt atbildīga attiecīgā dalībvalsts.
Plānošanai būtu jānodrošina saskaņotība ar 
vienoto stratēģisko satvaru un partnerības
nolīgumu, Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu savstarpēja koordinācija 
un to koordinācija ar citiem esošajiem 
finanšu instrumentiem un attiecīgā 
gadījumā arī Eiropas Investīciju bankas 
ieguldījums.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai optimizētu pievienoto vērtību, ko 
sniedz ieguldījumi, kuri pilnībā vai daļēji 
finansē no ES vispārējā budžeta 
pētniecības un inovācijas jomā, jo īpaši 
būs jācenšas izveidot sinerģijas starp 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
darbību un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” darbību, vienlaikus 
ievērojot to atšķirīgos mērķus. Galvenie 
mehānismi minēto sinerģiju 
nodrošināšanai būs pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” attiecināmo izmaksu 
vienoto likmju atzīšana attiecībā uz 
līdzīgu darbību un atbalsta saņēmēju un 
iespēja dažādu Savienības instrumentu, 
tostarp Eiropas strukturālo un investīciju 
fondu un pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020”, sniegto finansējumu 
apvienot vienā un tajā pašā darbībā, 
vienlaikus izvairoties no dubulta 
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finansējuma. Lai nostiprinātu valsts un 
reģionālā līmeņa dalībnieku pētniecības 
un inovācijas spējas un lai sasniegtu 
mērķi veidot “kāpnes uz izcilību” mazāk 
attīstītajos reģionos, būtu jāveido ciešas 
sinerģijas starp Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem un 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”
saistībā ar visām attiecīgajām 
programmas prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ar Līgumu ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi tika papildināti ar 
teritoriālās kohēzijas mērķi, un jāņem vērā 
to pilsētu, funkcionālo ģeogrāfisko 
apgabalu un apakšreģionu nozīmi, kuri 
saskaras ar īpašām ģeogrāfiskām vai 
demogrāfiskām problēmām. Tādēļ, lai 
labāk mobilizētu potenciālu vietējā līmenī, 
ir jānostiprina un jāsekmē uz sabiedrību 
orientēta vietējā attīstība, nosakot kopējus 
noteikumus un ciešu koordināciju visiem
VSS fondiem. Kā būtisks princips, 
pienākums īstenot vietējās attīstības 
stratēģijas būtu jāuzņemas vietējām rīcības 
grupām, kas pārstāv sabiedrības intereses.

(21) Ar Līgumu ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi tika papildināti ar 
teritoriālās kohēzijas mērķi, un jāņem vērā 
to pilsētu, funkcionālo ģeogrāfisko
apgabalu un apakšreģionu nozīme, kuri 
saskaras ar īpašām ģeogrāfiskām vai 
demogrāfiskām problēmām. Tādēļ, lai 
labāk mobilizētu potenciālu vietējā līmenī, 
ir jānostiprina un jāsekmē uz sabiedrību 
virzīta vietējā attīstība, nosakot kopējus 
noteikumus un ciešu koordināciju visiem
Eiropas strukturālajiem un investīciju
fondiem. Uz sabiedrību virzītā vietējā
attīstībā jāņem vērā vietējās vajadzības un 
potenciāls, kā arī saistītās sociālkultūras 
īpatnības. Kā būtisks princips, pienākums 
īstenot vietējās attīstības stratēģijas būtu 
jāuzņemas vietējām rīcības grupām, kas 
pārstāv sabiedrības intereses.

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Precīzu kārtību attiecībā uz tās 
jomas un iedzīvotāju noteikšanu, uz 
kuriem stratēģijas attiecas, nosaka 
attiecīgajās programmās saskaņā ar 
īpašajiem fonda noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Finanšu instrumentiem ir arvien 
lielāka vērtība VSS fondu ietekmes 
vairošanā, jo tie spēj apvienot dažādu veidu 
valsts un privātos resursus, lai atbalstītu 
valsts politikas mērķus, un atjaunojami 
finansēšanas veidi padara šādu atbalstu 
ilgtspējīgāku ilgtermiņā.

(22) Finanšu instrumentiem ir arvien 
lielāka vērtība Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu ietekmes vairošanā, jo tie 
spēj apvienot dažādu veidu valsts un 
privātos resursus, lai atbalstītu valsts 
politikas mērķus, un spēj nodrošināt 
regulāru finanšu līdzekļu plūsmu 
stratēģiskajiem ieguldījumiem, atbalstot 
ilgtspējīgus ieguldījumus un palielinot 
Savienības izaugsmes iespējas. Vienmēr 
kā iespēja ir jāsaglabā subsīdiju 
nodrošinājums, un par reģiona 
vajadzībām piemērotākā jaukta 
finansējuma izmantošanu ir atbildīgas 
faktiski iesaistītās puses.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai rentabli apmierinātu īpašas tirgus 
vajadzības atbilstoši programmu mērķiem, 
jāizmanto VSS fondu atbalstītie finanšu 
instrumenti, un tie nedrīkstētu gūt pārsvaru 
pār privāto finansējumu. Tāpēc lēmums 
finansēt atbalsta pasākumus ar finanšu 
instrumentu starpniecību jāpieņem, 
pamatojoties uz ex ante analīzi.

(23) Lai rentabli apmierinātu īpašas tirgus 
vajadzības un, jo īpaši, reaģētu uz tirgus 
neveiksmēm vai neoptimālām ieguldījumu 
situācijām atbilstoši programmu mērķiem, 
jāizmanto Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu atbalstītie finanšu 
instrumenti, un tie nedrīkstētu gūt pārsvaru 
pār privāto finansējumu. Tāpēc lēmums 
finansēt atbalsta pasākumus ar finanšu 
instrumentu starpniecību jāpieņem, 
pamatojoties uz ex ante novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Finanšu instrumenti būtu jāizstrādā un 
jāīsteno tā, lai veicinātu privātā sektora 
ieguldītāju un finanšu iestāžu ievērojamu 
līdzdalību uz atbilstoša riska dalīšanas 
pamata. Lai finanšu instrumenti būtu 
pietiekami pievilcīgi privātajam sektoram, 
tiem ir jābūt izstrādātiem un īstenotiem 
elastīgi. Tāpēc vadošajām iestādēm būtu 
jāizlemj par visatbilstošākajiem finanšu 
instrumentu īstenošanas veidiem, lai varētu 
apmierināt mērķa reģionu īpašās 
vajadzības atbilstīgi attiecīgās programmas 
mērķiem.

(24) Finanšu instrumenti būtu jāizstrādā un 
jāīsteno tā, lai veicinātu privātā sektora 
ieguldītāju un finanšu iestāžu ievērojamu 
līdzdalību uz atbilstoša riska dalīšanas 
pamata. Lai finanšu instrumenti būtu 
pietiekami pievilcīgi privātajam sektoram, 
tiem ir jābūt vienkāršiem, katalītiskiem, 
regulāriem un izstrādātiem, un īstenotiem 
elastīgi. Tāpēc vadošajām iestādēm būtu 
jāizlemj par visatbilstošākajiem finanšu 
instrumentu īstenošanas veidiem, lai varētu 
apmierināt mērķa reģionu īpašās 
vajadzības atbilstīgi attiecīgās programmas 
mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Lai ņemtu vērā ar finanšu 
instrumentiem sniegtā atbalsta 
atmaksājamo raksturu un pielāgotos 
tirgus praksēm, Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu atbalsts, kas galīgajiem 
saņēmējiem sniegts kā kapitāla vai 
kapitālam pielīdzināmi ieguldījumi, 
aizdevumi vai garantijas vai citi riska 
dalīšanas instrumenti, var aptvert visus 
galīgo saņēmēju veiktos ieguldījumus, 
nenošķirot ar PVN saistītās izmaksas. 
Attiecīgi — tam, kā PVN tiek ņemts vērā 
galīgā saņēmēja līmenī, attiecībā uz 
atbilstības noteikšanu ar dotāciju 
saistītajiem izdevumiem ir nozīme tikai 
gadījumos, kad finanšu instrumenti ir 
apvienoti ar dotācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm ir jāuzrauga 
programmas, lai izvērtētu īstenošanu un 
progresu virzībā uz programmas mērķu 
sasniegšanu. Tālab būtu jāizveido 
uzraudzības komitejas un jānosaka to 
sastāvs un funkcijas attiecībā uz VSS
fondiem. Lai uzlabotu VSS fondu 
savstarpējo koordināciju, var izveidot 
kopējas uzraudzības komitejas. Lai 
nodrošinātu efektivitāti, uzraudzības 

(28) Dalībvalstīm ir jāuzrauga 
programmas, lai izvērtētu īstenošanu un 
progresu virzībā uz programmas mērķu 
sasniegšanu. Tālab būtu jāizveido 
uzraudzības komitejas un jānosaka to 
sastāvs un funkcijas attiecībā uz Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem. 
Lai uzlabotu Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu savstarpējo koordināciju, 
var izveidot kopējas uzraudzības komitejas. 
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komitejām jāspēj iesniegt ieteikumus 
vadošajām iestādēm par programmas 
īstenošanu un jāuzrauga darbības, kas tiek 
veiktas, pamatojoties uz to ieteikumiem.

Lai nodrošinātu efektivitāti, uzraudzības 
komitejām jāspēj iesniegt ieteikumus 
vadošajām iestādēm par programmas 
īstenošanu, kā arī administratīvā sloga 
samazināšanu saņēmējiem un jāuzrauga 
darbības, kas tiek veiktas, pamatojoties uz 
to ieteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai Komisija varētu uzraudzīt 
progresu virzībā uz Savienības mērķu 
sasniegšanu, dalībvalstīm jāiesniedz 
progresa ziņojumi par to partnerības
līgumu īstenošanu. Pamatojoties uz šiem 
ziņojumiem, Komisijai būtu jāsagatavo
stratēģijas ziņojums par progresu 2017. un 
2019. gadā.

(31) Lai Komisija varētu uzraudzīt 
progresu virzībā uz Savienības mērķu
gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei sasniegšanu, kā arī uz būtisko
atšķirību mazināšanu, dalībvalstīm 
jāiesniedz progresa ziņojumi par to 
partnerības nolīgumu īstenošanu. 
Pamatojoties uz šiem ziņojumiem, 
Komisijai būtu jāsagatavo stratēģiskais
ziņojums par progresu 2017. un 
2019. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ir jānovērtē VSS fondu piešķirtā 
atbalsta efektivitāte, lietderība un ietekme, 
lai uzlabotu programmu īstenošanas 
kvalitāti un struktūru un attiecīgā gadījumā 

(32) Ir jānovērtē Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu piešķirtā atbalsta 
efektivitāte, lietderība un ietekme, lai 
uzlabotu programmu īstenošanas kvalitāti 
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noteiktu programmu ietekmi uz mērķiem, 
kas noteikti Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un 
uz IKP un bezdarbu. Saistībā ar šo būtu 
jānosaka dalībvalstu un Komisijas 
atbildības jomas.

un struktūru un attiecīgā gadījumā noteiktu 
programmu ietekmi uz mērķiem, kas 
noteikti Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un 
uz IKP, reģionālām un vietējām 
vajadzībām, klimata mērķiem, bezdarbu
un dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu. Saistībā ar šo būtu jānosaka 
dalībvalstu un Komisijas atbildības jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Iestādei, kas ir atbildīga par 
programmas sagatavošanu, būtu jāizstrādā 
izvērtēšanas plāns. Plānošanas periodā 
vadošajām iestādēm būtu jāveic
programmas efektivitātes un ietekmes 
novērtēšana. Uzraudzības komiteja un 
Komisija būtu jāinformē par novērtējumu 
rezultātiem, lai atvieglotu pārvaldības 
lēmumu pieņemšanu.

(34) Iestādei, kas ir atbildīga par 
programmas sagatavošanu, būtu jāizstrādā 
novērtēšanas plāns. Plānošanas periodā 
vadošajām iestādēm būtu jānodrošina, ka 
tiek veikta programmas efektivitātes un 
ietekmes novērtēšana. Uzraudzības 
komiteja un Komisija būtu jāinformē par 
novērtējumu rezultātiem, lai atvieglotu 
pārvaldības lēmumu pieņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāveic ex post izvērtējumi, lai 
novērtētu VSS fondu efektivitāti un 
lietderību un to ietekmi uz VSS fondu un 
Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai 

(35) Būtu jāveic ex post novērtējumi, lai 
novērtētu Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu efektivitāti un lietderību 
un to ietekmi uz kopējiem mērķiem un 
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un integrējošai izaugsmei mērķiem. Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei saskaņā ar 
attiecīgajiem pamatmērķiem, ieguldījumu 
reģionālo un vietējo vajadzību risināšanā, 
kā arī ar īpašajos fondu noteikumos 
paredzētajām prasībām. Attiecībā uz katru 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
Komisija sagatavo kopsavilkuma 
ziņojumu, kurā ir minēti ex post 
novērtējumu galvenie secinājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai nodrošinātu VSS fondu 
intervences efektivitāti, taisnīgumu un 
ilgstošu ietekmi, būtu jāizstrādā noteikumi, 
kas garantē, ka ieguldījumi uzņēmumos un 
infrastruktūrās ir noturīgi, un lai novērstu 
to, ka VSS fondus izmanto kā nepamatotas 
priekšrocības. Pieredze liecina, ka pieci 
gadi ir atbilstošs piemērojams minimālais
laika posms, izņemot tad, ja valsts atbalsta 
noteikumi paredz citu periodu. Darbībām, 
kuras atbalsta ESF, un tām, kuras nedod 
produktīvu ieguldījumu vai ieguldījumu 
infrastruktūrā, ir lietderīgi nepiemērot 
vispārējo prasību par ilglaicīgumu, ja vien 
šādas prasības neizriet no piemērojamiem 
valsts atbalsta noteikumiem, un paredzēt šo 
noteikumu nepiemērošanu ieguldījumiem
finanšu instrumentos vai ieguldījumiem no 
finanšu instrumentiem.

(41) Lai nodrošinātu Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu intervences 
efektivitāti, taisnīgumu un ilgstošu ietekmi, 
būtu jāizstrādā noteikumi, kas garantē, ka 
ieguldījumi uzņēmumos un infrastruktūrās 
ir noturīgi, un lai novērstu to, ka Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus izmanto 
kā nepamatotas priekšrocības. Tiek 
uzskatīts, ka pieci gadi ir atbilstošs 
piemērojams laikposms, izņemot tad, ja 
valsts atbalsta noteikumi paredz citu 
laikposmu. Tiek arī uzskatīts, ka 
gadījumā, ja darbība ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus, 
par šo darbību atmaksā no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
saņemto atbalstu, ja desmit gadu laikā no 
galīgā maksājuma piešķiršanas atbalsta 
saņēmējam ražošanas darbības norises 
vietu var pārvietot ārpus Savienības.
Darbībām, kuras atbalsta ESF, un tām, 
kuras nedod ienesīgu ieguldījumu vai 
ieguldījumu infrastruktūrā, ir lietderīgi 
nepiemērot vispārējo prasību par 
ilglaicīgumu, ja vien šādas prasības neizriet 
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no piemērojamiem valsts atbalsta 
noteikumiem, un paredzēt šo noteikumu 
nepiemērošanu ieguldījumiem finanšu 
instrumentos vai ieguldījumiem no finanšu 
instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Novērtējot lielus ienesīgus 
ieguldījumu projektus, Komisijai būtu 
jāsaņem visa vajadzīgā informācija, lai 
apsvērtu, vai fondu finansiālais 
ieguldījums neradīs ievērojamu 
darbavietu zudumu pašreizējās Eiropas 
Savienības ražošanas vietās, lai 
nodrošinātu, ka Kopienas finansējums 
neatbalstīs ražošanas pārvietošanu 
Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principiem dalībvalstīm ar savu 
pārvaldības un kontroles sistēmu 
starpniecību būtu jāuzņemas galvenā 
atbildība par darbībām programmās. Lai 
nodrošinātu efektīvāku kontroli pār atlases 
un īstenošanas darbībām un pārvaldības un 

(43) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principiem dalībvalstīm attiecīgajā 
teritoriālajā līmenī, atbilstīgi savai 
iestāžu, tiesiskajai un finansiālajai 
sistēmai un ievērojot šo regulu un īpašos 
fondu noteikumus, ar savu pārvaldības un 
kontroles sistēmu starpniecību būtu 



AM\941563LV.doc 25/75 PE514.636v02-00

LV

kontroles sistēmas darbību, būtu jānosaka 
vadošās iestādes funkcijas.

jāuzņemas galvenā atbildība par darbībām 
programmās. Lai nodrošinātu efektīvāku 
kontroli pār atlases un īstenošanas 
darbībām un pārvaldības un kontroles 
sistēmas darbību, būtu jānosaka vadošās 
iestādes funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai nodrošinātu ticamību ex ante par 
galveno pārvaldības un kontroles sistēmu 
izstrādi un strukturēšanu, dalībvalstīm 
būtu jāieceļ akreditācijas struktūra, kas ir 
atbildīga par vadošo un kontroles 
struktūru akreditāciju un akreditācijas 
atsaukšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Priekšfinansējuma maksājums 
programmu sākumā nodrošina, ka 
dalībvalstīm ir līdzekļi, lai sniegtu atbalstu 
saņēmējiem programmas īstenošanas laikā 
kopš tās pieņemšanas. Tādēļ būtu jāparedz 
noteikumi par sākotnējiem 
priekšfinansējuma maksājumiem no VSS
fondiem. Sākotnējais priekšfinansējums 

(47) Priekšfinansējuma maksājums 
programmu sākumā nodrošina, ka 
dalībvalstīm ir arī līdzekļi, lai sniegtu
ex ante atbalstu saņēmējiem no
programmas īstenošanas sākuma, tādējādi 
nodrošinot saņēmēju finansiālo ilgtspēju 
izmantot piešķirtos ieguldījumus. Tādēļ 
būtu jāparedz noteikumi par sākotnējiem 
priekšfinansējuma maksājumiem no
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būtu pilnībā jādzēš, slēdzot programmu. Eiropas strukturālajiem un investīciju
fondiem. Sākotnējais priekšfinansējums 
būtu pilnībā jādzēš, slēdzot programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai nodrošinātu Savienības finansiālo 
interešu aizsardzību, būtu jābūt ierobežota 
termiņa pasākumiem, kas ļauj deleģētajam 
kredītrīkotājam apturēt maksājumus, ja ir 
pazīmes, kuru dēļ var uzskatīt, ka ir būtiski 
trūkumi pārvaldības un kontroles sistēmas 
darbībā, ar maksājuma pieteikumu saistīta 
pārkāpumu pazīmes vai pazīmes, kas 
liecina, ka nav iesniegti dokumenti 
grāmatojumu noskaidrošanai.

(48) Lai nodrošinātu Savienības finansiālo 
interešu aizsardzību, būtu jābūt ierobežota 
termiņa pasākumiem, kas ļauj deleģētajam 
kredītrīkotājam apturēt maksājumus, ja ir 
pazīmes, kuru dēļ var uzskatīt, ka ir būtiski 
trūkumi pārvaldības un kontroles sistēmas 
darbībā, ar maksājuma pieteikumu saistīta 
pārkāpumu pazīmes vai pazīmes, kas 
liecina, ka nav iesniegti dokumenti 
grāmatojumu pārbaudei un 
apstiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Ir svarīgi, lai Komisija, dalībvalstis 
un reģionālās iestādes nodrošinātu 
taisnīgu konkurenci Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu finansētajiem 
projektiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas 
līdzfinansēti no Savienības budžeta jebkurā 
konkrētā finanšu gadā, tiek izmantoti 
saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, 
ir jārada atbilstošs gada grāmatojumu
noskaidrošanas regulējums. Saskaņā ar 
minēto regulējumu akreditētajām iestādēm 
par katru programmu būtu jāiesniedz 
Komisijai pārvaldības garantijas 
deklarācija, kam pievienoti apliecināti
gada pārskati, kontroles kopsavilkuma 
ziņojums un neatkarīgas revīzijas atzinums 
un kontroles ziņojums.

(49) Lai nodrošinātu, ka izdevumi, kas 
līdzfinansēti no Savienības budžeta jebkurā 
konkrētā finanšu gadā, tiek izmantoti 
saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, 
ir jārada atbilstošs grāmatojumu pārbaudes 
un apstiprināšanas regulējums. Saskaņā ar 
minēto regulējumu izraudzītajām iestādēm 
par katru programmu būtu jāiesniedz 
Komisijai pārvaldības garantijas 
deklarācija, kam pievienoti apliecināti 
pārskati, kontroles kopsavilkuma ziņojums 
un neatkarīgas revīzijas atzinums un 
kontroles ziņojums.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Ir vajadzīgi vispārīgi papildu 
noteikumi saistībā ar fondu konkrēto 
darbību. Jo īpaši lai palielinātu šo fondu 
pievienoto vērtību un veicinātu to 
ieguldījumu prioritātēs, kas noteiktas 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, fondu darbība ir 
jāvienkāršo un jākoncentrē uz mērķiem 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
un “Eiropas teritoriālā sadarbība”.

(52) Ir vajadzīgi vispārīgi papildu 
noteikumi saistībā ar fondu konkrēto 
darbību. Jo īpaši lai palielinātu šo fondu 
pievienoto vērtību un veicinātu to 
ieguldījumu ekonomikas, sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā un prioritātēs, kas 
noteiktas Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, 
fondu darbība ir jāvienkāršo un jākoncentrē 
uz mērķiem “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” un “Eiropas teritoriālā 
sadarbība”.
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Or. en

Grozījums Nr. 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, reģioni, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā 
rādītāja pārskata periodā, bet kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk 
nekā 75 % no ES 27 valstu vidējā, saņems 
vismaz divas trešdaļas no 2007.–
2013. gada piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF.

(54) Lai veicinātu Līgumā noteikto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas mērķu sasniegšanu, mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
ir jāatbalsta visi reģioni. Lai nodrošinātu 
līdzsvarotu un pakāpenisku atbalstu un 
atspoguļotu ekonomiskās un sociālās 
attīstības līmeni, resursi saskaņā ar minēto 
mērķi no ERAF un ESF ir jāpiešķir, tos 
sadalot starp mazāk attīstītiem reģioniem, 
pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem 
reģioniem atbilstoši to iekšzemes 
kopproduktam (IKP) uz vienu iedzīvotāju 
salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Lai 
nodrošinātu struktūrfondu ieguldījuma 
ilgtermiņa ilgtspējību, konsolidētu 
sasniegto attīstību un veicinātu Eiropas 
reģionu ekonomisko izaugsmi un sociālo 
kohēziju, reģioni, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no ES 25 valstu vidējā rādītāja 
pārskata periodā, bet kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir pieaudzis līdz vairāk nekā 
75 % no ES 27 valstu vidējā, un reģioni,
kuriem 2007.–2013. gada laikposmā 
noteikts pakāpenisks finansējuma 
pārtraukšanas statuss, saņems vismaz 
divas trešdaļas no 2007.–2013. gada 
piešķīruma. Dalībvalstīm, kurās 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu 
iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā 
Savienībā, būtu jāgūst labums no mērķa 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, kas tiek finansēts no KF.
Atsevišķiem salu valstu reģioniem, kuri ir 
tiesīgi saņemt Kohēzijas fonda 
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finansējumu 2013. gadā, un tālākajiem 
reģioniem, kuri ir pārejas kategorijās, kā 
arī attīstītākajiem reģioniem būtu 
jāsaņem vismaz četras piektdaļas no šo 
reģionu fondu līdzekļu piešķīruma 2007.–
2013. gada laikposmā, kā noteikts 
1. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. 
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi.

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem. 
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu 
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
izveidi. Īpaša uzmanība ir jāpievērš 
reģioniem, kuros ir nopietnas un 
pastāvīgas dabas vai demogrāfiskās
grūtības, piemēram, reģioniem ar mazu 
iedzīvotāju blīvumu un salām, pārrobežu 
un kalnu reģioniem, ņemot vērā faktu, ka 
šādi teritoriālie raksturojumi, iespējams, 
neatbilst NUTS klasifikācijā pašlaik 
ierosinātajam sadalījumam.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ir jānosaka minēto resursu 
ierobežojumi mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” un jānosaka 
objektīvi kritēriji to piešķiršanai reģioniem 
un dalībvalstīm. Lai veicinātu 
nepieciešamo infrastruktūras attīstības 
paātrināšanu transporta un enerģētikas 
nozarē, kā arī informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā visā 
Savienībā, jāizveido “Eiropas 
savienošanas” mehānisms. Gada 
apropriāciju piešķiršana dalībvalstij no 
fondiem un summas, kas tiek pārskaitītas 
no Kohēzijas fonda “Eiropas 
savienošanas” mehānismam dalībvalstī, ir 
jāierobežo līdz maksimālajam apjomam, 
kas tiks noteikts, ņemot vērā konkrētās 
dalībvalsts spēju absorbēt šīs 
apropriācijas. Turklāt saskaņā ar vērienīgo 
mērķi par nabadzības mazināšanu, 
jāpārorientē pārtikas piegādes sistēma 
vismazāk nodrošinātajiem cilvēkiem, lai 
veicinātu sociālo iekļautību un Savienības 
saskaņotu attīstību. Ir paredzēts 
mehānisms, ar kuru līdzekļi tiks pārnesti uz 
šo instrumentu un ar kuru nodrošinās, ka 
tie nāk no ESF piešķīrumiem, izmantojot 
katrā valstī ESF piešķiramo struktūrfondu 
minimālās procentuālās daļas netiešu 
atbilstošu samazinājumu.

(57) Ir jānosaka minēto resursu 
ierobežojumi mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” un jānosaka 
objektīvi kritēriji to piešķiršanai reģioniem 
un dalībvalstīm. Lai veicinātu 
nepieciešamo infrastruktūras attīstības 
paātrināšanu transporta un enerģētikas 
nozarē, kā arī informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā visā 
Savienībā, izveido “Eiropas infrastruktūras
savienošanas” instrumentu (CEF). No
Kohēzijas fonda būtu jānodrošina atbalsts 
Eiropas pievienotās vērtības transporta 
infrastruktūras projektiem iepriekš 
noteiktos projektos, kas minēti Regulas 
(ES) Nr. […]/2012, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, 1. pielikumā un ko īsteno 
katrā dalībvalstī saskaņā ar šīs regulas 
84. panta 4. punktu. Kohēzijas fondā 
noteiktie valsts piešķīrumi ir pilnībā 
jāņem vērā līdz 2016. gada 
31. decembrim. Turklāt saskaņā ar 
vērienīgo mērķi par nabadzības 
mazināšanu, jāpārorientē pārtikas piegādes 
sistēma vismazāk nodrošinātajiem 
cilvēkiem, lai veicinātu sociālo iekļautību 
un Savienības saskaņotu attīstību. Ir 
paredzēts mehānisms, ar kuru līdzekļi tiks 
pārnesti uz šo instrumentu un ar kuru 
nodrošinās, ka tie nāk no ESF 
piešķīrumiem, izmantojot katrā valstī ESF 
piešķiramo struktūrfondu minimālās 
procentuālās daļas netiešu atbilstošu 
samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Lai vēl vairāk koncentrētos uz 
rezultātiem un stratēģijas “Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu, pieci procenti no 
resursiem, kas paredzēti mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, ir jāatliek kā izpildes 
rezerve katram fondam un reģionu 
kategorijai katrā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Attiecībā uz fondiem un lai 
nodrošinātu atbilstošu piešķīrumu katrai 
reģionu kategorijai, resursus nedrīkst 
pārnest starp mazāk attīstītajiem, pārejas 
un vairāk attīstītajiem reģioniem, izņemot 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
sasniegšanu, un par ne vairāk kā 2 % no 
kopējās apropriācijas konkrētajai reģionu 
kategorijai.

(59) Attiecībā uz fondiem un lai 
nodrošinātu atbilstošu piešķīrumu katrai 
reģionu kategorijai, resursus nedrīkst 
pārnest starp mazāk attīstītajiem, pārejas 
un vairāk attīstītajiem reģioniem, izņemot 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
sasniegšanu, un par ne vairāk kā 4 % no 
kopējās apropriācijas konkrētajai reģionu 
kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
61. apsvērums



PE514.636v02-00 32/75 AM\941563LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Ir nepieciešams paredzēt papildu 
noteikumus par fondu atbalstīto darbības 
programmu plānošanu, pārvaldību, 
uzraudzību un kontroli. Darbības
programmās būtu jānosaka prioritārie 
virzieni, kas atbilst katram tematiskajam 
mērķim, jāizstrādā konsekventa
intervences loģika, lai risinātu noteiktās 
attīstības vajadzības, un jāsagatavo 
sistēma izpildes novērtēšanai. Turklāt 
tajās būtu jāietver citi elementi, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu šo fondu efektīvu 
un lietderīgu īstenošanu.

(61) Ir nepieciešams paredzēt papildu 
noteikumus par fondu atbalstīto darbības 
programmu plānošanu, pārvaldību, 
uzraudzību un kontroli, lai vēl vairāk 
koncentrētos uz rezultātiem. Jo īpaši ir 
nepieciešams noteikt sīki izstrādātas 
prasības attiecībā uz darbības programmu 
saturu. Tam vajadzētu atvieglot 
konsekventas intervences loģikas izstrādi, 
lai risinātu noteiktās attīstības vajadzības,
sagatavotu sistēmu izpildes novērtēšanai
un nodrošinātu šo fondu efektīvu un 
lietderīgu īstenošanu. Būtībā prioritārajam 
virzienam būtu jāaptver viens tematiskais 
mērķis, viens fonds un viena reģiona 
kategorija. Vajadzības gadījumā un lai 
veicinātu efektivitāti tematiski saskaņotā 
integrētā pieejā, prioritārais virziens var 
attiekties uz vairāk nekā vienu reģiona 
kategoriju un apvienot vienu vai vairākas 
papildu ieguldījuma prioritātes no ERAF, 
ESF un KF atbilstoši vienam vai 
vairākiem tematiskajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Gadījumos, kad dalībvalsts sagatavo 
ne vairāk par vienu programmu katram 
fondam, kas izraisa to, ka valsts līmenī 
sagatavo gan programmas, gan 
partnerības nolīgumu, būtu jānosaka 
īpaša kārtība, lai nodrošinātu šo 
dokumentu papildināmību.

Or. en
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Grozījums Nr. 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
61.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61b) Lai vienlaikus apmierinātu prasību 
pēc īsām darbības programmām, kurās 
būtu noteiktas dalībvalstu skaidri paustas 
apņemšanās, un prasību pēc elastīguma, 
lai pielāgotos mainīgajiem apstākļiem, 
būtu jāparedz procedūras, kas bez 
Komisijas lēmuma ļautu valsts līmenī 
veikt izmaiņas attiecībā uz dažiem 
nebūtiskiem darbības programmu 
elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Lai uzlabotu papildināmību un 
vienkāršotu īstenošanu, jābūt iespējai 
apvienot atbalstu no KF un ERAF ar 
atbalstu no ESF kopīgās darbības 
programmās atbilstīgi izaugsmes un
nodarbinātības mērķim.

(62) Lai uzlabotu papildināmību un 
vienkāršotu īstenošanu, jābūt iespējai 
apvienot atbalstu no KF un ERAF ar 
atbalstu no ESF kopīgās darbības 
programmās atbilstīgi “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” mērķim.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Lieli projekti ir ievērojama Savienības 
izdevumu daļa un šie projekti bieži vien ir 
stratēģiski svarīgi, lai īstenotu Savienības 
stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei. Tādēļ ir pamatoti, 
ka Komisija aizvien apstiprinās liela 
mēroga darbības saskaņā ar šo regulu. 
Skaidrības labad šajā nolūkā ir atbilstoši 
definēt liela projekta saturu. Turklāt 
Komisijai būtu jābūt iespējai atteikt 
atbalstu lielam projektam, ja šāda atbalsta 
piešķiršana nav pamatota.

(63) Lieli projekti ir ievērojama Savienības 
izdevumu daļa un šie projekti bieži vien ir 
stratēģiski svarīgi, lai īstenotu Savienības 
stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei. Tādēļ ir pamatoti, 
ka uz liela mēroga darbībām arī turpmāk ir 
attiecināms Komisijas apstiprinājums
saskaņā ar šo regulu. Skaidrības labad šajā 
nolūkā ir atbilstoši definēt liela projekta 
saturu. Turklāt Komisijai būtu jābūt 
iespējai atteikt atbalstu lielam projektam, ja 
šāda atbalsta piešķiršana nav pamatota.
Īpaši nosacījumi ir jānosaka arī 
darbībām, ko īsteno PPP struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai dotu dalībvalstīm iespēju īstenot 
darbības programmas daļu, izmantojot uz 
rezultātiem balstītu pieeju, ir lietderīgi 
izstrādāt kopīgu rīcības plānu, kurā nosaka 
to pasākumu kopumu, kas jāveic atbalsta 
saņēmējam, lai stimulētu darbības 
programmas mērķu sasniegšanu. Lai 
vienkāršotu un nostiprinātu fondu 
koncentrēšanos uz rezultātiem, kopīgā 
rīcības plāna pārvaldība būtu jāveic, 
pamatojoties vienīgi uz kopīgi saskaņotiem 
starpposma mērķiem, gala mērķiem un 
rezultātiem, kas noteikti Komisijas 
lēmumā, ar kuru tiek pieņemts kopīgais 
rīcības plāns. Arī kopīga rīcības plāna 
kontrole un revīzija būtu jāattiecina tikai uz 

(64) Lai dotu dalībvalstīm iespēju īstenot 
darbības programmas daļu, izmantojot uz 
rezultātiem balstītu pieeju, ir lietderīgi 
izstrādāt kopīgu rīcības plānu, kurā nosaka 
to projekta vai projektu grupas pasākumu 
kopumu, kas jāveic atbalsta saņēmējam, lai 
stimulētu darbības programmas mērķu 
sasniegšanu. Lai vienkāršotu un 
nostiprinātu fondu koncentrēšanos uz 
rezultātiem, kopīgā rīcības plāna 
pārvaldība būtu jāveic, pamatojoties 
vienīgi uz kopīgi saskaņotiem starpposma 
mērķiem, gala mērķiem un rezultātiem, kas 
noteikti Komisijas lēmumā, ar kuru tiek 
pieņemts kopīgais rīcības plāns. Arī kopīga 
rīcības plāna kontrole un revīzija būtu 
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minēto starpposma mērķu, gala mērķu un 
rezultātu sasniegšanu. Attiecīgi ir 
nepieciešams paredzēt noteikumus par 
kopīgā rīcības plāna sagatavošanu, saturu, 
pieņemšanu, finanšu pārvaldību un 
kontroli.

jāattiecina tikai uz minēto starpposma 
mērķu, gala mērķu un rezultātu 
sasniegšanu. Attiecīgi ir nepieciešams 
paredzēt noteikumus par kopīgā rīcības 
plāna sagatavošanu, saturu, pieņemšanu, 
finanšu pārvaldību un kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Ja pilsētas vai teritoriālās attīstības 
stratēģijai ir vajadzīga integrēta pieeja, jo 
tā paredz ieguldījumus atbilstoši vienas vai 
vairāku darbības programmu vairāk nekā 
vienam prioritārajam virzienam, fondu
atbalstītie pasākumi jāveic kā integrēts 
teritoriāls ieguldījums saistībā ar darbības 
programmu.

(65) Ja pilsētas vai teritoriālās attīstības 
stratēģijai ir vajadzīga integrēta pieeja, jo 
tā paredz ieguldījumus atbilstoši vienas vai 
vairāku darbības programmu vairāk nekā 
vienam prioritārajam virzienam, fondu
atbalstītos pasākumus, kurus var 
papildināt ar ELFLA vai EJZF finansiālu 
atbalstu, var veikt kā integrētus
teritoriālus ieguldījumus saistībā ar 
darbības programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Lai nodrošinātu vajadzīgās un 
aktuālākās informācijas pieejamību par 
programmas īstenošanu, dalībvalstīm 
regulāri jāsniedz Komisijai pamatdati. Lai 
izvairītos no papildu sloga dalībvalstīm, 
jāsniedz tikai pastāvīgi vākti dati un tie 

(67) Lai nodrošinātu vajadzīgās un 
aktuālākās informācijas pieejamību par 
programmas īstenošanu, dalībvalstīm 
regulāri jāsniedz Komisijai pamatdati. Lai 
izvairītos no papildu sloga dalībvalstīm, 
jāsniedz tikai pastāvīgi vākti dati un tie 
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jānosūta, izmantojot elektronisku datu 
apmaiņu.

jānosūta, izmantojot elektronisku datu 
apmaiņu. Attiecībā uz personas datu 
nosūtīšanu piemēro Direktīvas 95/46/EK 
un Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību. 
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti 
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem. Lai nodrošinātu 
efektīvu informācijas sniegšanu sabiedrībai 
par plašu un spēcīgu sinerģiju starp 
informācijas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, resursi, kas piešķirti 
informācijas darbībām saskaņā ar šo 
regulu, jāvelta arī Eiropas Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvajai 
komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārējiem mērķiem.

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību. 
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti 
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem, kā arī Savienības 
iestādēm un padomdevējām struktūrām. 
Lai nodrošinātu efektīvu informācijas 
sniegšanu sabiedrībai par plašu un spēcīgu 
sinerģiju starp informācijas darbībām, kas 
veiktas pēc Komisijas iniciatīvas, resursi, 
kas piešķirti informācijas darbībām 
saskaņā ar šo regulu, jāvelta arī izpratnes 
veicināšanai par kohēzijas politikas 
mērķiem un tās patieso nozīmīgumu ES 
iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
72. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama 
atsevišķa tīmekļa vietne vai tīmekļa 
portāls, kurā sniegta informācija par visām 
darbības programmām, kā arī uzskaitītas 
darbības, kas tiek atbalstītas saskaņā ar 
katru darbības programmu.

(72) Lai uzlabotu ar finansējuma iespējām 
un projektu atbalsta saņēmējiem saistītās 
informācijas pieejamību un pārredzamību, 
katrā dalībvalstī būtu jādara pieejama 
atsevišķa tīmekļa vietne vai tīmekļa 
portāls, kurā sniegta vispusīga un viegli 
pieejama informācija par visām darbības 
programmām, kā arī uzskaitītas darbības, 
kas tiek atbalstītas saskaņā ar katru 
darbības programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Ir jānosaka elementi tās 
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko no 
fondiem piešķir darbības programmām, jo 
īpaši lai stiprinātu Savienības līdzekļu 
daudzkāršojošā ietekme. Turklāt jānosaka 
līdzfinansējuma maksimālā likme katrai 
reģionu kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, 
attiecīgajā valsts atbalsta līmenī.

(73) Ir jānosaka elementi tās 
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko no 
fondiem piešķir darbības programmām, jo 
īpaši lai stiprinātu Savienības līdzekļu 
daudzkāršojošo ietekmi. Turklāt jānosaka 
līdzfinansējuma maksimālā likme katrai 
reģionu kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, 
attiecīgajā valsts atbalsta — gan publiskā, 
gan privātā — līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Sari Essayah

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

(74a) Ir nepieciešams uzlabot fondu 
pārredzamību, lai iedzīvotāji varētu 
izsekot Savienības fondu līdzekļu 
izmantošanai.

Or. fi

Grozījums Nr. 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
76. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(76) Sertifikācijas iestādei būtu jāsagatavo 
un jāiesniedz Komisijai maksājumu 
pieteikumi. Tai būtu jāsagatavo gada
pārskati, kuros apliecina gada pārskatu 
pilnīgumu, precizitāti un ticamību un to, ka 
pārskatos norādītie izdevumi atbilst 
piemērojamajiem Savienības un valstu 
noteikumiem. Būtu jānosaka tās pienākumi 
un uzdevumi.

(76) Sertifikācijas iestādei būtu jāsagatavo 
un jāiesniedz Komisijai maksājumu 
pieteikumi. Tai būtu jāsagatavo pārskati, 
kuros apliecina pārskatu pilnīgumu, 
precizitāti un ticamību un to, ka pārskatos 
norādītie izdevumi atbilst piemērojamajiem 
Savienības un valstu noteikumiem. Būtu 
jānosaka tās pienākumi un uzdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
77. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(77) Revīzijas iestādei būtu jānodrošina 
pārvaldības un uzraudzības sistēmu 
revīzija, pamatojoties uz atbilstoši 
atlasītām darbībām un uz gada pārskatiem. 
Būtu jānosaka tās pienākumi un uzdevumi.

(77) Revīzijas iestādei būtu jānodrošina 
pārvaldības un uzraudzības sistēmu 
revīzija, pamatojoties uz atbilstoši 
atlasītām darbībām un uz pārskatiem. Būtu 
jānosaka tās pienākumi un uzdevumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Lai ņemtu vērā pārvaldības un 
kontroles sistēmu specifisko organizāciju 
attiecībā uz ERAF, ESF, KF un EJZF un 
vajadzību nodrošināt proporcionālu 
pieeju, ir vajadzīgi īpaši noteikumi par 
vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes
akreditāciju un akreditācijas atsaukšanu.

(78) Saskaņā ar Finanšu regulas 
59. panta 3. punktu un, lai ņemtu vērā 
pārvaldības un kontroles sistēmu specifisko 
organizāciju attiecībā uz ERAF, ESF, KF 
un EJZF, ir vajadzīgi īpaši noteikumi par 
vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes
izraudzīšanu un izraudzīšanas
pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
80. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(80) Papildus kopīgiem noteikumiem par 
finanšu pārvaldību ir vajadzīgi arī 
noteikumi par ERAF, ESF, KF un EJZF. Jo 
īpaši, lai Komisija gūtu pamatotu 
apliecinājumu pirms gada grāmatojumu 
noskaidrošanas, pieprasītie starpposma 
maksājumi būtu jāatlīdzina pēc likmes 
90 % no summas, kas tiek iegūta, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāti, 
kas noteikta lēmumā par darbības 
programmas pieņemšanu, piemērojot 
attiecināmajiem izdevumiem par prioritāti. 
Nesamaksātās summas būtu jāizmaksā 
dalībvalstīm pēc gada grāmatojuma 
noskaidrošanas, ja ir pietiekama 

(80) Papildus kopīgiem noteikumiem par 
finanšu pārvaldību ir vajadzīgi arī 
noteikumi par ERAF, ESF, KF un EJZF. Jo 
īpaši, lai Komisija gūtu pamatotu 
apliecinājumu, pieprasītie starpposma 
maksājumi būtu jāatlīdzina pēc likmes 
90 % no summas, kas tiek iegūta, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikts lēmumā par darbības 
programmas pieņemšanu, piemērojot 
attiecināmajiem izdevumiem par prioritāro 
virzienu. Nesamaksātās summas būtu 
jāizmaksā dalībvalstīm, ja ir pietiekama 
pārliecība, ka izdevumi ir atbilstoši.
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pārliecība, ka izdevumi ir atbilstoši
attiecībā uz gadu par kuru veic 
grāmatojumu noskaidrošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81) Lai nodrošinātu, ka saņēmēji saņem 
atbalstu pēc iespējas ātrāk, un stiprinātu 
Komisijas pārliecību, ir lietderīgi noteikt, 
ka maksājumu pieteikumos jāiekļauj tikai 
tie izdevumi, kuriem atbalsts ir izmaksāts 
saņēmējiem. Iepriekšēju finansējumu būtu 
katru gadu jāparedz, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstīm ir pietiekami līdzekļi, lai 
darbotos saskaņā ar šādiem pasākumiem.
Šāds iepriekšējs finansējums katru gadu 
jāiekļauj grāmatojumu noskaidrošanā.

(81) Lai nodrošinātu, ka saņēmēji saņem 
atbalstu pēc iespējas ātrāk, un stiprinātu 
Komisijas pārliecību, ir lietderīgi noteikt, 
ka maksājumu pieteikumos jāiekļauj tikai 
tie izdevumi, kuriem atbalsts ir izmaksāts 
saņēmējiem. Iepriekšēju finansējumu būtu 
katru gadu jāparedz, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstīm ir pietiekami līdzekļi, lai 
darbotos saskaņā ar šādiem pasākumiem.
Šādam iepriekšējam finansējumam jābūt 
atbilstīgam šajā regulā noteiktajām 
procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Jānosaka sīki izstrādātas procedūras 
fondiem piemērojamai gada grāmatojumu
noskaidrošanai, lai nodrošinātu šo 
pasākumu skaidru pamatu un juridisko
noteiktību. Ir svarīgi paredzēt ierobežotu 
iespēju dalībvalstij paredzēt gada
grāmatojumos summu, uz kuru revīzijas 

(83) Jānosaka sīki izstrādātas procedūras 
fondiem piemērojamai grāmatojumu
pārbaudei un apstiprināšanai, ko veic 
Komisija, lai nodrošinātu šo pasākumu 
skaidru pamatu un juridisko noteiktību. Ir 
svarīgi paredzēt ierobežotu iespēju 
dalībvalstij paredzēt grāmatojumos 
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iestāde attiecinās notiekošo procedūru. summu, uz kuru revīzijas iestāde attiecinās 
notiekošo procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Gada grāmatojumu noskaidrošana 
būt jāveic kopā ar pabeigto darbību 
(ERAF, KF un EJZF) vai izdevumu 
(ESF) gada pārskatu. Lai samazinātu 
izmaksas saistībā ar darba programmu 
galīgo slēgšanu, mazinātu saņēmēju 
administratīvo slogu un nodrošinātu 
juridisko noteiktību, gada pārskatiem 
būtu jābūt obligātiem, tādējādi samazinot 
apliecinošo dokumentu uzglabāšanas 
laiku un periodu, kādā var veikt darbību 
revīziju un piemērot finanšu korekcijas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu par mērķiem 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, vienotā stratēģiskā satvara 
elementu pieņemšanu, kas saistīti ar 

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu par mērķiem 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, metodiku, kas izmantota, lai 
sniegtu informāciju par atbalstu klimata 
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provizoriskām darbībām ar augstu 
Eiropas pievienoto vērtību un atbilstošiem 
principiem mērķu sasniegšanai, un 
sadarbības prioritātēm, papildu 
noteikumus par izpildes rezerves 
piešķiršanu, tās teritorijas un iedzīvotāju 
definīciju, uz kuriem attiecas vietējās 
attīstības stratēģijas, sīki izstrādātus 
noteikumus par finanšu instrumentiem 
(ex ante novērtējums, atbalsta 
apvienošana, attiecināmība, neatbalstīto 
darbību veidi), valsts, reģionālā, 
transnacionālā vai pārrobežu līmenī 
paredzētus noteikumus par konkrētiem 
finanšu instrumentu veidiem, noteikumus 
par finansēšanas nolīgumiem, aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, pārvaldības un
kontroles kārtību, noteikumus par 
maksājumu pieprasījumiem un gada
iemaksu kapitalizācijas sistēmas izveidi, 
vienotās likmes definīciju darbībām, no 
kurām gūst ienākumus, tādas vienotās 
likmes definīciju, ko piemēro netiešajām 
dotāciju izmaksām, pamatojoties uz spēkā 
esošajām metodēm un Savienības politikas 
jomās piemērojamajām attiecīgajām 
likmēm, dalībvalstu pienākumus attiecībā 
uz procedūru ziņošanai par pārkāpumiem 
un nepamatoti samaksāto summu 
atgūšanai, noteikumus par informācijas 
apmaiņu par darbībām, kārtību attiecībā uz
atbilstošu revīzijas izsekojamību, valsts 
revīzijas nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni. 
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai ar 
deleģētiem aktiem grozīt I un 
VI pielikumu, kas abi ietver nebūtiskus šīs 
regulas elementus, lai ņemtu vērā 
turpmākās pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija veiktu pienācīgu apspriešanos, 
tostarp ekspertu līmenī.

pārmaiņu mērķiem, kritērijus, lai noteiktu
tās teritorijas un iedzīvotāju definīciju, uz 
kuriem attiecas vietējās attīstības 
stratēģijas, sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentiem (atbalsta 
apvienošana, attiecināmība, neatbalstīto 
darbību veidi), valsts, reģionālā, 
transnacionālā vai pārrobežu līmenī 
paredzētus noteikumus par konkrētiem 
finanšu instrumentu veidiem, noteikumus 
par minimālajiem finansēšanas nolīgumos 
un stratēģijas dokumentos iekļaujamajiem 
noteikumiem, aktīvu nodošanu un 
pārvaldību, pārvaldību un kontroli, 
noteikumus par maksājumu 
pieprasījumiem un gada iemaksu 
kapitalizācijas sistēmas izveidi, vienotās 
likmes definīciju un neto ienākumu 
pašreizējās vērtības aprēķināšanas metodi
darbībām, no kurām gūst ienākumus, tādas 
vienotās likmes definīciju, ko piemēro 
netiešajām dotāciju izmaksām, 
pamatojoties uz spēkā esošajām metodēm 
un Savienības politikas jomās 
piemērojamajām attiecīgajām likmēm,
metodiku lielu projektu izmaksu un 
ieguvumu analīzes veikšanai, lēmumu par 
piemērotā perioda pagarināšanu, ja 
darbības īsteno PPP struktūras, 
dalībvalstu pienākumus attiecībā uz 
procedūru ziņošanai par pārkāpumiem un 
nepamatoti samaksāto summu atgūšanai,
sīki izstrādātus noteikumus sistēmas 
izveidei, lai reģistrētu un glabātu katras 
darbības datus datorizētā formātā un
noteikumus par informācijas apmaiņu par 
darbībām, kritērijus, lai novērtētu iestāžu 
atbilstību attiecībā uz iekšējās kontroles 
vidi, riska pārvaldību, kontroles 
darbībām, informācijas un komunikāciju 
un pārraudzības sistēmām, atbilstošu 
revīzijas izsekojamību, valsts revīzijas 
nosacījumus, atzītu datu nesēju 
identifikāciju, noteikumus attiecībā uz 
tādu datu izmantošanu, kuri iegūti
revīzijās, sīki izstrādātus noteikumus 
attiecībā uz gadījumiem, kas ir uzskatāmi 
par būtiskiem trūkumiem 136. panta 
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izpratnē, un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni. 
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai grozīt
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas tiesību aktiem attiecībā uz VSS 
fondiem pieņemt lēmumus, ar ko 
apstiprina partnerības līgumus, lēmumus 
par izpildes rezerves piešķiršanu, 
lēmumus, ar ko aptur maksājumus 
saistībā ar dalībvalstu ekonomikas 
politiku, un saistību atcelšanas gadījumā –
lēmumus, kas paredzēti, lai grozītu 
lēmumus, ar ko pieņem programmas; un 
attiecībā uz fondiem – lēmumus, ar ko 
nosaka reģionus un dalībvalstis, kas atbilst 
mērķa “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” kritērijiem, lēmumus, 
kuros paredz saistību apropriāciju ikgadējo 
sadalījumu dalībvalstīm, lēmumus, kuros 
paredz no katras dalībvalsts KF 
piešķīruma Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam pārvedamo 
summu, lēmumus, kuros paredz no katras 
dalībvalsts struktūrfondu piešķīruma 
pārvedamo summu maznodrošinātu cilvēku 
nodrošināšanai ar pārtiku, lēmumus, ar ko 
pieņem un groza darbības programmas, 
lēmumus par lieliem projektiem, lēmumus 
par kopīgiem rīcības plāniem, lēmumus, ar 
ko aptur maksājumus, un lēmumus par 

(90) Attiecībā uz visiem Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
īstenošanas tiesību aktiem pieņemt 
lēmumus, ar ko apstiprina partnerības
nolīgumus, un saistību atcelšanas gadījumā 
— lēmumus, kas paredzēti, lai grozītu 
lēmumus, ar ko pieņem programmas; un 
attiecībā uz fondiem — lēmumus, ar ko 
nosaka reģionus un dalībvalstis, kas atbilst 
mērķa “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” kritērijiem, lēmumus, 
kuros paredz saistību apropriāciju ikgadējo 
sadalījumu dalībvalstīm, lēmumus, kuros 
paredz atbalstu, ko no Kohēzijas fonda 
nodrošina Eiropas pievienotās vērtības 
transporta infrastruktūras projektiem 
iepriekš noteiktos projektos, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, I pielikumā un ko īsteno 
katrā dalībvalstī, lēmumus, kuros paredz 
no katras dalībvalsts struktūrfondu 
piešķīruma pārvedamo summu 
maznodrošinātu cilvēku nodrošināšanai ar 
pārtiku, lēmumus, ar ko pieņem un groza 
darbības programmas, lēmumus par lieliem 
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finanšu korekcijām. projektiem, lēmumus par kopīgiem rīcības 
plāniem, lēmumus, ar ko aptur 
maksājumus, un lēmumus par finanšu 
korekcijām, lēmumus par summu, kas 
pieprasāma no fondiem par 
grāmatvedības gadu, un gada bilanci, kas 
pienākas dalībvalstij vai ir atgūstama.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
91. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(91) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šī regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras 
saistībā ar metodoloģiju, kas attiecas uz 
klimata pārmaiņu mērķiem, standarta 
noteikumiem un nosacījumiem par finanšu 
instrumentu uzraudzību, vienādiem 
nosacījumiem par uzraudzību un 
uzraudzības informācijas sniegšanu
finanšu instrumentu vajadzībām, 
metodoloģiju neto ienākumu 
aprēķināšanai saistībā ar projektiem, no 
kuriem gūst ienākumus, sistēmu 
elektroniskai datu apmaiņai starp 
dalībvalstīm un Komisiju, fondu darbības 
programmas paraugu, intervences 
kategoriju nomenklatūru, formātu, kādā 
sniedzama informācija par lieliem 
projektiem, metodoloģiju lielu projektu 
izmaksu un labumu analīzes veikšanai,
kopīgā rīcības plāna paraugu, gada un 
nobeiguma īstenošanas ziņojumu paraugu, 
informācijas un publicitātes pasākumu 
konkrētām tehniskajām iezīmēm un 
saistītām instrukcijām, noteikumiem par 
informācijas apmaiņu starp saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām, pārvaldības 

(91) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šī regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras 
saistībā ar standarta noteikumiem un 
nosacījumiem par finanšu instrumentu 
uzraudzību, paraugus ziņošanai par 
finanšu instrumentiem, sistēmu 
elektroniskai datu apmaiņai starp 
dalībvalstīm un Komisiju, fondu darbības 
programmas paraugu, intervences 
kategoriju nomenklatūru, formātu, kādā 
sniedzama informācija par lieliem 
projektiem, kopīgā rīcības plāna paraugu, 
gada un nobeiguma īstenošanas ziņojumu 
paraugu, informācijas un publicitātes 
pasākumu konkrētām tehniskajām iezīmēm 
un saistītām instrukcijām, noteikumiem par 
informācijas apmaiņu starp saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām, neatkarīgas revīzijas 
iestādes ziņojuma un atzinuma paraugu 
un pārvaldības un kontroles sistēmas 
apraksta paraugu, pārskatu paraugu,
pārvaldības deklarācijas paraugu, revīzijas 
stratēģijas, atzinuma un gada kontroles 
ziņojuma paraugiem un izlases metodes 
metodiku un maksājumu pieteikumu 
paraugiem būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
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deklarācijas paraugu, revīzijas stratēģijas, 
atzinuma un gada kontroles ziņojuma 
paraugiem un izlases metodes 
metodoloģiju, noteikumiem par revīzijās 
savākto datu izmantošanu un maksājumu 
pieteikumu paraugiem būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
93. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(93) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, mazināt 
būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa 
atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu 
atpalicību, jo īpaši lauku apvidos, apvidos, 
kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā 
arī reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
nevar pietiekamā mērā sasniegt dalībvalstu 
līmenī, bet to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var noteikt attiecīgus 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(93) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, mazināt 
būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa 
atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu 
atpalicību, jo īpaši lauku apvidos, apvidos, 
kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā 
arī reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība
cita starpā tālākajos ziemeļu reģionos,
kuros ir mazs iedzīvotāju blīvums, kā arī 
salās, pierobežas un kalnu reģionos, un 
tālākajos reģionos, mazāk attīstītu pilsētu 
teritorijās un nomaļās pierobežas pilsētās,
nevar pietiekamā mērā sasniegt dalībvalstu 
līmenī, bet to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var noteikt attiecīgus 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,
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Or. en

Grozījums Nr. 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) “politikas stratēģiskais pamats” ir
viens vai vairāki valsts vai reģionāla 
līmeņa dokumenti, kuros noteikts 
ierobežots saskaņotu prioritāšu skaits, kas 
paredzēti, pamatojoties uz faktiem un to 
īstenošanas grafiku, un kuros var iekļaut 
pārraudzības mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) “pārdomāta specializācijas stratēģija”
ir valsts vai reģionāla inovācijas 
stratēģija, kurā nosaka prioritātes, lai 
veidotu konkurētspējīgas priekšrocības, 
izstrādājot un sasaistot izpētes un 
inovācijas priekšrocības ar 
uzņēmējdarbības vajadzībām nolūkā 
saskaņoti ņemt vērā jaunās iespējas un 
tirgus attīstību, vienlaikus novēršot 
centienu pārklāšanos un sadrumstalotību 
ES līmenī, un kura var būt veidota kā 
valsts vai reģionālās izpētes un inovācijas 
stratēģiskās politikas satvars vai tā daļa;

Or. en
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Grozījums Nr. 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 25. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25) “grāmatvedības gads” trešās un 
ceturtās daļas nolūkā ir laikposms no 
1. jūlija līdz 30. jūnijam, izņemot pirmo 
grāmatvedības gadu, kas ir laikposms no 
izdevumu atbilstības sākuma datuma līdz 
2015. gada 30. jūnijam. Pēdējais 
grāmatvedības gads ir no 2022. gada
1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam;

25) “grāmatvedības gads” trešās daļas 
nolūkā ir laikposms no 1. jūlija līdz 
30. jūnijam, izņemot pirmo grāmatvedības 
gadu, kas ir laikposms no izdevumu 
atbilstības sākuma datuma līdz 2015. gada 
30. jūnijam. Pēdējais grāmatvedības gads ir 
no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada
30. jūnijam;

Or. en

Grozījums Nr. 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 26.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26a) “piemērojamais ex ante nosacījums” 
ir konkrēts un iepriekš precīzi noteikts 
būtisks faktors, kas ir ieguldījumu 
prioritātes vai Savienības prioritātes 
konkrētā mērķa efektīvas un iedarbīgas 
sasniegšanas priekšnoteikums, ir tieši un 
patiesi saistīts ar šo mērķi un tieši to 
ietekmē;

Or. en

Grozījums Nr. 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 26.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26b) “konkrēts mērķis” ir rezultāts, kura 
panākšanu konkrētos valsts vai reģionālos 
apstākļos veicinās, īstenojot ieguldījumu 
prioritāti vai Savienības prioritāti un
veicot darbības vai pasākumus saskaņā ar 
prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. VSS fondi sniedz atbalstu ar tādu 
daudzgadu programmu starpniecību, kas 
papildina valsts, reģionālo un vietējo 
intervenci, lai īstenotu Savienības 
stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, ņemot vērā 
Integrētās pamatnostādnes, konkrētajai 
valstij adresētos ieteikumus saskaņā ar
Līguma 121. panta 2. punktu attiecīgos 
Padomes ieteikumus, kas pieņemti 
saskaņā ar Līguma 148. panta 4. punktu.

1. VSS fondi sniedz atbalstu ar tādu 
daudzgadu programmu starpniecību, kas 
papildina valsts, reģionālo un vietējo 
intervenci, lai īstenotu Līguma 174. panta 
mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās;

7) veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās,
un pievienot trūkstošos pārrobežu 
savienojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās;

7) veicināt ilgtspējīgu transportu, attīstīt
sabiedrisko transportu, kas ir videi 
draudzīgs vai rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un novērst trūkumus 
galvenajās tīkla infrastruktūrās;

Or. fr

Grozījums Nr. 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt
darbaspēka mobilitāti;

8) veicināt nodarbinātību, izglītību un
izmantot darbaspēka mobilitāti darba 
jomās vai nozarēs, kurās tas ir 
nepieciešams;

Or. fr
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Grozījums Nr. 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

9) veicināt sociālo iekļaušanu, veikt 
ieguldījumus sociālajā ekonomikā, 
cīnīties par nabadzības izskaušanu un 
veicināt visu cilvēku piekļuvi veselības 
aprūpei un aizsardzībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi, kā arī pastāvīgās 
sistēmas, lai nodrošinātu reģionālo 
nepārtrauktību izolētākajos reģionos.

Or. fr

Grozījums Nr. 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdzekļus, lai panāktu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
katrai valstij īpašiem ieteikumiem saskaņā 
ar Līguma 121. panta 2. punktu un 
attiecīgajiem Padomes ieteikumiem, kas 

svītrots
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pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu;

Or. fr

Grozījums Nr. 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
paredzētu konkrētos vienotā stratēģiskā 
satvara elementus, kas attiecas uz 
provizoriskām darbībām ar augstu 
Eiropas pievienoto vērtību un atbilstošiem 
principiem katra tematiskā mērķa 
sasniegšanai, un sadarbības prioritātēm.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija pārskata 
vienoto stratēģisko satvaru un attiecīgā
gadījumā, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 142. pantu, pieņem grozījumus 
I pielikumā.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij 
adresētajos ieteikumos saskaņā ar Līguma
121. panta 2. punktu un atbilstošajos 
Padomes ieteikumos, kas pieņemti 
saskaņā ar Līguma 148. panta 4. punktu, 
kā arī ņemot vērā valsts un reģionālās 
vajadzības.

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, tiecoties uz Līguma
174. punktā minētajiem mērķiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus.

1. Katram fondam, uz kuru attiecas 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
līdzekļi, īpašajos fondu noteikumos paredz 
ex ante nosacījumus. Ex ante nosacījums 
ir priekšnoteikums, un to piemēro tikai 
tad, ja tam ir tieša saikne ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
ietekme uz to efektīvu īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.

2. Dalībvalstis saskaņā ar 4. panta 
4. punktu novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi, kas 
noteikti īpašajos fondu noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.

2. Dalībvalstis saskaņā ar savu iestāžu un 
tiesisko sistēmu un saistībā ar partnerības 
nolīguma un programmu izveidi novērtē,
vai attiecīgajos fonda noteikumos minētie 
ex ante nosacījumi un vispārējie ex ante 
nosacījumi, kas minēti V pielikuma 
2. iedaļā, ir piemērojami konkrētajiem 
programmās izvirzīto prioritāšu mērķiem 
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un vai ir izpildīti piemērojamie ex ante 
nosacījumi. Ex ante nosacījumus piemēro 
tikai tiktāl, cik vajadzīgs, un ar 
noteikumu, ka saistībā ar programmas 
prioritātēs paredzētajiem konkrētajiem 
mērķiem ir ievērota 2. pantā noteiktā 
definīcija. Piemērojamības novērtējumā 
saskaņā ar 4. panta 5. punktu ņem vērā 
proporcionalitātes principu attiecībā uz 
piešķirtā atbalsta līmeni. Izpildes 
novērtējumā novērtē tikai tos kritērijus, 
kas izklāstīti fonda īpašajos noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja partnerības līguma nosūtīšanas 
dienā ex ante nosacījumi nav izpildīti,
dalībvalstis partnerības līgumā izklāsta to 
darbību kopsavilkumu, kas veicamas 
valsts vai reģionālā līmenī, un to 
īstenošanas grafiku, lai nodrošinātu to 
izpildi ne vēlāk kā divus gadus pēc 
partnerības līguma pieņemšanas vai līdz 
2016. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, 
kura diena ir agrāk.

3. Partnerības nolīgumā nosaka 
piemērojamo ex ante nosacījumu izpildes 
novērtējuma kopsavilkumu valstu līmenī, 
kā arī attiecīgās prioritātes, atbildīgās 
struktūras, veicamās darbības ex ante 
nosacījuma izpildei un šādu darbību 
grafiku attiecībā uz tiem ex ante 
nosacījumiem, kas saskaņā ar 2. punktā 
minēto novērtējumu partnerības nolīguma 
iesniegšanas datumā nav izpildīti. Katrā 
programmā saskaņā ar īpašajiem fonda 
noteikumiem norāda piemērojamos 
ex ante nosacījumus, kuri atbilstoši 
2. punktā minētajam novērtējumam 
partnerības nolīguma iesniegšanas 
datumā nav izpildīti. Dalībvalstis izpilda 
minētos ex ante nosacījumus ne vēlāk kā
līdz 2016. gada 31. decembrim un ziņo par 
šo nosacījumu izpildi ne vēlāk kā 
2017. gada ikgadējā īstenošanas ziņojumā 
vai progresa ziņojumā saskaņā ar 
44. panta 5. punktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izklāsta sīki saplānotās 
darbības saistībā ar ex ante nosacījumu 
izpildi, tostarp to īstenošanas grafiku, 
atbilstošajās programmās.

4. Dalībvalstis izklāsta sīki saplānotās 
darbības, kas noteiktajā termiņā jāveic
saistībā ar ex ante nosacījumu izpildi, 
tostarp to īstenošanas grafiku, atbilstošajās 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izklāsta sīki saplānotās 
darbības saistībā ar ex ante nosacījumu 
izpildi, tostarp to īstenošanas grafiku, 
atbilstošajās programmās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija, novērtējot partnerības 
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nolīgumu un/vai programmas, novērtē tās 
informācijas saskanību un atbilstību, ko 
dalībvalsts ir sniegusi attiecībā uz ex ante 
nosacījumu piemērojamību un 
piemērojamo ex ante nosacījumu izpildi.
Šajā piemērojamības novērtējumā 
saskaņā ar 4. panta 5. punktu ņem vērā 
proporcionalitātes principu attiecībā uz 
piešķirtā atbalsta līmeni. Šajā izpildes 
novērtējumā novērtē tikai tos kritērijus, 
kas izklāstīti fonda īpašajos noteikumos, 
un ņem vērā valstu un reģionu tiesības 
lemt par konkrētiem un atbilstošiem 
politikas pasākumiem, tostarp par 
stratēģiju saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja starp Komisiju un dalībvalsti rodas 
nesaskaņas par ex ante nosacījumu 
piemērojamību konkrētam programmas 
prioritātes mērķim vai par to izpildi, 
Komisija pierāda gan nosacījumu 
piemērojamību saskaņā ar 2. pantu, gan 
to, ka tie nav izpildīti.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no tiem, 
līdz tiks apmierinoši pabeigtas darbības 
ex ante nosacījumu izpildei. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus.

5. Komisija novērtē sniegtās informācijas 
saskaņotību attiecībā uz ex ante 
nosacījumu piemērojamību un izpildi tad, 
kad tā novērtē partnerības nolīgumu un 
programmas. Saskaņā ar īpašajiem fonda 
noteikumiem Komisija, pieņemot 
programmu, var nolemt apturēt jebkurus
starpposma maksājumus attiecīgajai
programmai vai daļu no tiem, līdz tiks 
apmierinoši pabeigtas darbības ex ante 
nosacījumu izpildei, ko izmanto attiecīgās 
programmas mērķu sasniegšanai. Darbību 
neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus saskaņā ar īpašajiem 
fonda noteikumiem. Maksājumus 
nekavējoties atsāk, tiklīdz dalībvalsts 
izpilda programmai piemērojamos ex ante 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt visus starpposma 
maksājumus programmai vai daļu no 
tiem, līdz tiks apmierinoši pabeigtas 
darbības ex ante nosacījumu izpildei. 
Darbību neveikšana, lai izpildītu ex ante 
nosacījumus līdz programmā noteiktajam 
termiņam, ir pamatots iemesls, lai Komisija 
apturētu maksājumus.

5. Pieņemot programmu, Komisija var 
nolemt pilnībā vai daļēji apturēt visus 
starpposma maksājumus attiecīgai šīs 
programmas prioritātei, līdz tiks pabeigtas
3. punktā minētās darbības, ja tas ir 
vajadzīgs, lai novērstu būtiski nelabvēlīgu
ietekmi uz attiecīgās prioritātes konkrēto 
mērķu sasniegšanas efektivitāti un 
iedarbīgumu. Darbību neveikšana, lai 
izpildītu piemērojamos ex ante 
nosacījumus, kas nav izpildīti attiecīgās 
programmas iesniegšanas datumā, līdz



PE514.636v02-00 58/75 AM\941563LV.doc

LV

3. punktā noteiktajam termiņam, ir 
pamatots iemesls, lai Komisija apturētu
starpposma maksājumus attiecīgajām 
programmas prioritātēm. Abos gadījumos 
apturēšanas darbības jomai jābūt 
samērīgai, ņemot vērā veicamās darbības 
un apdraudētos fonda līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šā panta 5. punkta noteikumus 
nepiemēro, ja Komisija un dalībvalsts ir 
vienojušās par ex ante nosacījumu 
nepiemērošanu vai par to, ka 
piemērojamie ex ante nosacījumi ir 
izpildīti; tas tā ir, ja ir apstiprināta 
programma un partnerības nolīgums vai 
ja Komisija 60 dienu laikā pēc 3. punktā 
minētā ziņojuma iesniegšanas nav 
paudusi nekādus apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Komisija nekavējoties atsāk apturētos 
starpposma maksājumus prioritātei, ja 
dalībvalsts ir pabeigusi darbības, lai 
izpildītu attiecīgos ex ante nosacījumus, 
kas piemērojami programmai un kas 



AM\941563LV.doc 59/75 PE514.636v02-00

LV

nebija izpildīti laikā, kad Komisija 
pieņēma lēmumu par maksājumu 
apturēšanu. Tā arī nekavējoties atsāk 
apturētos maksājumus, ja pēc 
programmas grozījuma, kas saistīts ar 
attiecīgo prioritāti, konkrētie ex ante 
nosacījumi vairs nav piemērojami.

Or. en

Grozījums Nr. 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 1.–5. punktu nepiemēro mērķa 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām.

6. Šā panta 1.–5.b punktu nepiemēro 
mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No katram VSS fondam un dalībvalstij
piešķirtajiem resursiem, izņemot resursus, 
kas piešķirti mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība”, Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai un EJZF regulas V sadaļai, 5 % 
ir izpildes rezerve, kas piešķirama saskaņā 
ar 20. panta noteikumiem.

No ERAF, ESF un Kohēzijas fondam
saskaņā ar 81. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto mērķi 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” piešķirtajiem resursiem,
kā arī no resursiem, kas piešķirti ELFLA
un EJZF regulas V sadaļai, 5 % ir izpildes 
rezerve, ko nosaka partnerības nolīgumā 
un programmās saskaņā ar II pielikumā 
noteikto satvaru un ko piešķir konkrētām 
prioritātēm saskaņā ar 20. panta 
noteikumiem.
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Izpildes rezerves aprēķināšanas nolūkā 
neiekļauj šādus resursus:
a) resursus, kas piešķirti Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai, kā noteikts 
darbības programmā saskaņā ar ESF 
Regulas (2013/....) 15. panta iii) punktu;
b) resursus, kas pēc Komisijas iniciatīvas 
piešķirti tehniskajai palīdzībai saskaņā ar 
īpašajiem fonda noteikumiem;
c) resursus, kas no Kohēzijas fonda 
pārvesti uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu saskaņā ar 
84. panta 4. punktu;
d) resursus, kas pārvesti uz Eiropas 
atbalsta fondu trūcīgākajām personām 
saskaņā ar 84. panta 5. punktu;
e) resursus, kas piešķirti inovatīvām 
darbībām ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai 
saskaņā ar 84. panta 7. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā 
izklāstītajiem mērķiem, tā var piemērot 
finanšu korekcijas attiecībā uz 
konkrētajām prioritātēm saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem. Komisija 
var pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu, lai noteiktu kritērijus un 
metodes par to, kādas finanšu korekcijas 
jāpiemēro.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 487
Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā izklāstītajiem 
mērķiem, tā var piemērot finanšu 
korekcijas attiecībā uz konkrētajām 
prioritātēm saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem. Komisija var pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 142. pantu, lai 
noteiktu kritērijus un metodes par to, 
kādas finanšu korekcijas jāpiemēro.

4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā izklāstītajiem 
mērķiem, kas attiecas vienīgi uz finanšu 
rādītājiem, gala mērķu rādītājiem, kā arī 
galvenajiem īstenošanas pasākumiem, 
nepārprotami noteiktu īstenošanas 
trūkumu dēļ, ko Komisija ir iepriekš 
paziņojusi saskaņā ar 44. panta 7. punktu 
pēc piemērotas apspriešanās ar attiecīgo 
dalībvalsti, un konstatē, ka dalībvalsts nav 
īstenojusi vajadzīgos korektīvos 
pasākumus, lai novērstu šādus trūkumus, 
Komisija neatkarīgi no 77. panta var 
piemērot finanšu korekcijas attiecībā uz 
konkrētajām prioritātēm saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem.

Piemērojot finanšu korekcijas, Komisija, 
pienācīgi ievērojot proporcionalitātes 
principu, ņem vērā absorbcijas līmeni un 
ārējos faktorus, kas sekmējuši to, ka šie 
mērķi nav sasniegti.
Finanšu korekcijas nepiemēro, ja mērķu 
nesasniegšanas pamatā ir sociāli 
ekonomisko vai vides faktoru ietekme, 
būtiskas izmaiņas dalībvalsts ekonomikas 
vai vides apstākļos vai force majeure, kas 
būtiski ietekmē attiecīgo prioritāšu 
īstenošanu, samērīgi aizkavējot 
īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja attiecīgā dalībvalsts ir ieviesusi euro, 
tā saņem makrofinansiālo atbalstu no 
Savienības saskaņā ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. 407/2010;

a) ja attiecīgā dalībvalsts saņem aizdevumu
no Savienības saskaņā ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. 407/2010;

Or. en

Grozījums Nr. 489
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
32. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finanšu instrumentu atbalsts 
pamatojas uz ex ante novērtējumu, kurā ir 
sniegti pierādījumi par tirgus neveiksmēm 
vai neoptimālām ieguldījumu situācijām, 
kā arī par valsts ieguldījumu vajadzību 
lēsto līmeni un apmēru, tostarp par 
atbalstāmo finanšu instrumentu veidiem. 
Šādā ex ante novērtējumā iekļauj:
a) analīzi par vājiem tirgus apstākļiem, 
neoptimālām ieguldījumu situācijām un 
ieguldījumu vajadzībām politikas jomās 
un tematiskajiem mērķiem vai 
ieguldījumu prioritātēm, ko paredzēts 
atbalstīt, lai veicinātu tādu konkrētu 
mērķu sasniegšanu, kuri noteikti 
prioritātei vai pasākumam un kas ir 
atbalstāmi, izmantojot finanšu 
instrumentus; šāda analīze pamatojas uz 
pieejamo paraugprakses metodiku;
b) novērtējumu par to finanšu 
instrumentu pievienoto vērtību, kurus 
plāno atbalstīt, izmantojot Eiropas 
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strukturālos un ieguldījumu fondus, 
saskaņotību ar citiem publiskā sektora 
intervences veidiem, kas vērsti uz to pašu 
tirgu, iespējamo publiskā atbalsta ietekmi, 
paredzētās intervences samērīgumu un 
pasākumiem, lai pēc iespējas mazinātu 
tirgus izkropļojumus;
c) novērtējumu par papildu publiskā 
sektora un privātajiem resursiem, ko 
potenciāli varētu piesaistīt finanšu 
instruments līdz galīgā saņēmēja līmenim 
(paredzamais sviras efekts), attiecīgā 
gadījumā ietverot novērtējumu par 
vajadzību pēc preferenciālas 
atlīdzināšanas un šādas atlīdzināšanas 
līmeni, lai piesaistītu partneru resursus 
no privātajiem ieguldītājiem, un/vai tādu 
mehānismu aprakstu, kurus izmantos, lai 
noteiktu vajadzību pēc preferenciālas 
atlīdzināšanas, un
d) novērtējumu par gūto pieredzi no 
līdzīgiem instrumentiem un dalībvalsts 
iepriekš veiktiem ex ante novērtējumiem, 
kā arī to, kā šī pieredze tiks izmantota 
turpmāk; šādas atlīdzināšanas līmeni, 
piemēram, konkurējošs vai pienācīgi 
neatkarīgs novērtēšanas process;
e) ierosināto ieguldījumu stratēģiju, 
ietverot iespēju novērtējumu, lai īstenotu 
procedūras 33. panta izpratnē, 
piedāvājamos finanšu produktus, galīgos 
saņēmējus, uz kuriem vērst atbalstu, un 
paredzēto apvienošanu ar dotāciju 
atbalstu pēc vajadzības;
f) prognozēto rezultātu noteikšanu un to, 
kā tiek prognozēts, ka attiecīgais finanšu 
instruments veicinās to konkrētu mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti attiecīgajā 
prioritātē vai pasākumā, ietverot šīs 
veicināšanas rādītājus.

Or. en
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Grozījums Nr. 490
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem maksājuma pieprasījumā 
iekļauj un atsevišķi norāda kopējo 
atbalsta summu, kas izmaksāta finanšu
instrumentam.

1. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem un 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
lai saņemtu programmas finansējumu, 
secīgi iesniedz starpposma maksājuma 
pieteikumus, kurus iemaksā finanšu
instrumentā atbilstības laikposmā saskaņā 
ar šādiem nosacījumiem:
a) programmas finansējuma apmērs, ko 
piešķir finanšu instrumentam, kas minēts 
katrā starpposma maksājuma pieteikumā, 
kurš iesniegts 55. panta 2. punktā 
norādītajā atbilstības laikposmā, 
nepārsniedz 25 procentus no programmas 
finansējuma kopsummas, kas paredzēta 
šim finanšu instrumentam saskaņā ar 
atbilstošu finansēšanas nolīgumu, kā arī 
atbilst izdevumiem 36. panta 1. punkta a), 
b) un d) apakšpunkta izpratnē, un tiek 
paredzēts, ka tas tiks samaksāts 55. panta 
2. punktā norādītajā atbilstības 
laikposmā; starpposma maksājuma 
pieteikumos, kas iesniegti 55. panta 
2. punktā norādītajā atbilstības 
laikposmā, iekļauj attiecināmo izdevumu 
kopsummu 36. panta izpratnē;
b) katrā a) apakšpunktā minētajā 
starpposma maksājuma pieteikumā var 
iekļaut līdz 25 procentiem no valsts 
līdzfinansējuma kopsummas, kā minēts 
33. panta 8. punktā, kas paredzēts 
iemaksai finanšu instrumentā vai galīgo 
saņēmēju līmenī izdevumiem 36. panta 
1. punkta a), b) un d) apakšpunkta 
izpratnē 55. panta 2. punktā norādītajā 
atbilstības laikposmā;
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c) nākamos 55. panta 2. punktā 
norādītajā atbilstības laikposmā 
iesniedzamos starpposma maksājuma 
pieteikumus iesniedz tikai:
i) otrajam starpposma maksājuma 
pieteikumam, kad vismaz 60 procenti no 
summas, kas minēta pirmajā starpposma 
maksājuma pieprasījumā, ir iztērēti kā 
attiecināmie izdevumi 36. panta 1. punkta 
a), b) un d) apakšpunkta izpratnē,
ii) trešajam un turpmākajiem starpposma 
maksājuma pieteikumiem, kad vismaz 
70 procenti no summām, kas minētas 
iepriekšējos starpposma maksājuma 
pieteikumos, ir iztērēti kā attiecināmie 
izdevumi 36. panta 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunkta izpratnē;
d) ikvienā starpposma maksājuma 
pieteikumā, kurā iekļauti izdevumi 
saistībā ar finanšu instrumentiem, 
atsevišķi norāda programmas kopējo 
finanšu instrumentā iemaksāto summu, 
un summas, kas iemaksātas kā 
attiecināmie izdevumi 36. panta 1. punkta 
a), b) un d) apakšpunkta izpratnē.
Slēgšanas brīdī noslēguma maksājuma 
pieteikumā iekļauj attiecināmo izdevumu 
kopsummu, kā minēts 36. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) zemes vai nekustamā īpašuma 
nodrošināšanas gadījumā vērtību ir 
apliecinājis neatkarīgs kvalificēts eksperts 
vai pienācīgi pilnvarota oficiāla iestāde, un 
tā nepārsniedz ierobežojumu, kas noteikts 

d) zemes vai nekustamā īpašuma 
nodrošināšanas gadījumā vērtību
pārredzamā un pienācīgi veiktā 
izmeklēšanā ir apliecinājis neatkarīgs 
kvalificēts eksperts vai pilnvarota oficiāla 
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3. punkta b) apakšpunktā; iestāde, un tā nepārsniedz ierobežojumu, 
kas noteikts 3. punkta b) apakšpunktā;

Or. bg

Pamatojums

Attiecībā uz vērtības sertifikāciju ir jānodrošina, ka tiek stingri ievērotas neatkarīga 
kvalificēta eksperta vai pilnvarotas iestādes atlases prasības, lai atlases procedūras būtu pēc 
iespējas pārredzamas un apturētu ļaunprātīgas izmantošanas mēģinājumus.

Grozījums Nr. 492
Rosa Estaràs Ferragut

Regulas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, vajadzības gadījumā ņemot 
vērā to reģionu īpašo situāciju, kuros ir 
nopietnas un pastāvīgas grūtības dabas 
vai demogrāfiskās situācijas dēļ, bezdarba 
līmenis, nodarbinātības līmenis, izglītības
līmenis un iedzīvotāju blīvums, pielāgoti 
neto ienākumi uz vienu iedzīvotāju, 
reģiona iekšējās atšķirības (NUTS 
3. līmenis) un demogrāfiskās 
neaizsargātības rādītājs attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “valsts vai līdzvērtīgi strukturālie 
izdevumi” ir vispārējās valdības bruto 

1) “valsts vai līdzvērtīgi strukturālie 
izdevumi” ir vispārējā valdības bruto 



AM\941563LV.doc 67/75 PE514.636v02-00

LV

pamatkapitāla veidošana, par ko ziņots 
stabilitātes un konverģences programmās, 
kuras dalībvalstis sagatavo saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97, lai 
iesniegtu savu vidēja termiņa budžeta 
stratēģiju;

pamatkapitāla veidošana;

Or. en

Grozījums Nr. 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Regulas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

valsts vai līdzvērtīgus strukturālos 
izdevumus, kurus dalībvalstis nodrošina 
kā līdzfinansējumu programmām, ko
līdzfinansē strukturālie fondi, neiekļauj 
valsts vai līdzvērtīgos strukturālos 
izdevumos, kurus partnerības nolīgumos 
ņem vērā, lai nodrošinātu atbilstību 
Stabilitātes un izaugsmes paktam, jo šādi 
izdevumi rada saistības, kas ir tieši 
saistītas ar papildināmības ievērošanu, 
kura ir viens no Kohēzijas politikas 
pamatprincipiem; tāpēc publiskos 
izdevumus, kurus dalībvalstis nodrošina 
kā līdzfinansējumu programmām, ko
līdzfinansē strukturālie fondi, ir jāizslēdz 
no Stabilitātes un izaugsmes pakta 
piemērošanas jomas, jo šādi izdevumi ir 
paredzēti konkurences, izaugsmes un 
darbavietu radīšanas atbalstam;

Or. it

Grozījums Nr. 495
Eleni Theocharous

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 85 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kuru vidējais IKP 
uz vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāk nekā 85 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs šajā periodā, un attiecībā uz 
tālākajiem reģioniem;

b) 85 % attiecībā uz dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem un tālākajiem 
reģioniem, ietverot papildu finansējumu, 
un dalībvalstīm, kuras veido tikai viens 
reģions, kurš 2014. gada 1. janvārī ir bijis 
atbilstīgs Kohēzijas fonda pārejas 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 496
Michael Theurer

Regulas priekšlikums
113. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalsts pēc savas iniciatīvas var 
izraudzīties vienu koordinējošo struktūru, 
kuras pienākums ir sadarboties ar 
saņēmējiem un ieinteresētajiem 
iedzīvotājiem un sniegt viņiem 
informāciju, kā arī veidot sakarus starp 
minētajām personām un attiecīgajām 
vadošajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atjaunināt valsts kopējo publisko 
tīmekļa vietni dažādajiem Savienības 
fondiem, plašai sabiedrībai saprotamā 
veidā norādot fondu apropriāciju 
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izmantošanu iepriekšējos gados un, pēc 
iespējas, to ierosināto izmantošanu 
pašreizējā gadā;

Or. fi

Grozījums Nr. 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
129. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katru gadu, sākot no 2016. gada līdz
2022. gadam ieskaitot, dalībvalsts iesniedz
75. panta 1. punktā minētos dokumentus.

Par katru gadu, sākot no 2016. gada līdz
2025. gadam ieskaitot, dalībvalsts iesniedz
Finanšu regulas 59. panta 5. punktā
minētos dokumentus un tajā pašā punktā 
noteiktajā termiņā:

Or. en

Grozījums Nr. 499
Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
137. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Vienošanās gadījumā dalībvalsts var 
atkārtoti izmantot attiecīgos Savienības 
fondus saskaņā ar 135. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
142. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētās pilnvaras deleģē uz
nenoteiktu laiku, sākot no šīs regulas
spēkā stāšanās dienas.

2. Šīs regulas ...pantos1 minētās pilnvaras 
deleģē Komisijai uz 3 gadiem, sākot no ...2.
Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām ne vēlāk kā 
9 mēnešus pirms triju gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina līdz šīs regulas pārskatīšanai, ja 
vien Eiropas Parlaments vai Padome ne 
vēlāk kā 3 mēnešus pirms šī laikposma 
beigām pret šādu pagarinājumu neiebilst.

______________
1 (Jāieraksta visu to pantu numuri, kuros ir 
atsauce uz deleģētajiem aktiem.)
2 OV: (Jāieraksta šīs regulas spēkā 
stāšanās datums.)

Or. en

Grozījums Nr. 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
142. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 5. panta 3. punktā, 
12. pantā, 20. panta 4. punktā, 29. panta 
6. punktā, 32. panta 1. punktā, 33. panta 
3. punktā, 33. panta 4. punktā, 33. panta 
7. punktā, 34. panta 3. punktā, 35. panta 
5. punktā, 36. panta 4. punktā, 54. panta 
1. punktā, 58. pantā, 112. panta 2. punktā, 
114. panta 8. punktā, 114. panta 
9. punktā, 116. panta 1. punktā, 
117. panta 1. punktā, 132. panta 
4. punktā, 136. panta 6. punktā un 
141. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 20. panta 4. punktā,
32. panta 10. punktā, 33. panta 4. punktā,
34. panta 5. punktā, 36. panta 4. punktā, 
58. pantā un 136. panta 6. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu.

Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 

Pieņemot lēmumu par atsaukšanu, tiek 
izbeigta minētajā lēmumā norādīto 
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deleģēšana. Minētais lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā noteikts. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību.

pilnvaru deleģēšana. Minētais lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā 
noteikts. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esamību.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
142. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc konkrētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav saņemti iebildumi no Eiropas 
Parlamenta vai Padomes vai ja pirms šā 
perioda beigām Eiropas Parlaments un 
Padome abi ir informējuši Komisiju, ka 
tiem nav iebildumu. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes ierosmes minēto 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Deleģētie akti, ko pieņem saskaņā ar 
20. panta 4. punktu, 32. panta 10. punktu, 
33. panta 4. punktu, 34. panta 5. punktu, 
36. panta 4. punktu, 58. pantu un
136. panta 6. punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā pēc konkrētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav saņemti iebildumi no Eiropas 
Parlamenta vai Padomes vai ja pirms šā 
perioda beigām Eiropas Parlaments un 
Padome abi ir informējuši Komisiju, ka 
tiem nav iebildumu. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes ierosmes minēto 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņotība un saderība ar Savienības 
ekonomikas pārvaldību

2. Saskaņotība ar Savienības ekonomikas
pārvaldības stratēģiju un Eiropas 
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Savienības Pamattiesību un sociālās 
politikas hartu

Or. fr

Grozījums Nr. 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis velta īpašu uzmanību
izaugsmi veicinošiem izdevumu
posteņiem, ieskaitot izglītības, pētniecības 
un energoefektivitātes izdevumus un 
izdevumus, lai atvieglotu MVU piekļuvi 
finansējumam un nodrošinātu vides 
ilgtspēju, dabasresursu pārvaldību, darbību 
klimata jomā un šādu izdevumu 
efektivitāti. Turklāt tās ņem vērā 
nodarbinātības pakalpojumu un aktīvas
darba tirgus politikas aptvēruma 
saglabāšanu un stiprināšanu, 
koncentrējoties uz jauniešu bezdarbu.

1. Dalībvalstis atbalsta izaugsmi
veicinošus izdevumu posteņus, ieskaitot 
izglītības, pētniecības un 
energoefektivitātes izdevumus un 
izdevumus, lai atvieglotu MVU un 
apvienību piekļuvi finansējumam un 
nodrošinātu sociālo un vides ilgtspēju, 
dabasresursu pārvaldību, darbību klimata 
jomā, politikas jomas atstumtības un 
diskriminācijas novēršanai un
nodrošinātu šādu izdevumu pietiekamību 
un efektivitāti, ievērojot Savienības 
ekonomikas stratēģiju un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu. Turklāt tās 
ņem vērā sociālās politikas jomu,
nodarbinātības pakalpojumu un darba 
tirgus politikas aptvēruma saglabāšanu un 
stiprināšanu, vienlaikus koncentrējoties
galvenokārt uz jauniešu bezdarbu.

Or. fr

Grozījums Nr. 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sagatavojot partnerības līgumus, 2. Sagatavojot partnerības līgumus, 
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dalībvalstis plāno VSS fondus, ņemot vērā
pēdējos konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus, kurus sniegusi Padome, 
balstoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 121. panta 2. punktu 
un 148. panta 4. punktu, un saskaņā ar to 
attiecīgajiem uzdevumiem un 
pienākumiem. Turklāt dalībvalstis ņem 
vērā attiecīgos Padomes ieteikumus, 
balstoties uz Stabilitātes un izaugsmes 
paktu un ekonomikas pielāgošanas 
programmām. Saskaņā ar šīs regulas 
14. panta a) punkta i) daļu visas 
dalībvalstis partnerības līgumos izklāsta, kā 
dažādi Savienības un valsts finansējuma 
avoti palīdz risināt problēmas, kas 
apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
attiecīgajos ieteikumos, un sasniegt
mērķus, kas ciešā sadarbībā ar atbildīgajām 
reģionālajām un vietējām iestādēm 
iestrādāti valsts reformu programmās.

dalībvalstis plāno VSS fondus, ņemot vērā 
Līguma 174. panta mērķus. Saskaņā ar šīs 
regulas 14. panta a) punkta i) apakšpunktu
visas dalībvalstis partnerības līgumos 
izklāsta, kā dažādi Savienības un valsts 
finansējuma avoti palīdz risināt problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
attiecīgajos ieteikumos, un sasniegt 
mērķus, kas ciešā sadarbībā ar atbildīgajām 
reģionālajām un vietējām iestādēm 
iestrādāti valsts reformu programmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 5. iedaļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
2. pielikums – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pienācīgi pamatotos gadījumos, 
piemēram, ja dalībvalstī vai reģionā ir 
būtiskas izmaiņas ekonomikas, vides un 
darba tirgus apstākļos, un papildus 
izmaiņām, kuru pamatā ir izmaiņas 
piešķīrumos attiecīgajai prioritātei, 
dalībvalsts saskaņā ar šīs regulas 
26. pantu var ierosināt pārskatīt 
starpposma un gala mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 2. iedaļa – 2.1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalsts un vadošā iestāde 
nodrošina, ka vienotā tīmekļa vietnē 
centralizētā un pārredzamā veidā ir 
pieejama informācija par Savienības 
fondu darbībām jebkurā dalībvalstī, 
tostarp īstenojamā stratēģija, darbības 
programma, projektu saraksts un īsi 
darbību un projektu apraksti un budžeta 
informācija, kā arī saites uz saņēmēju 
informācijas vietnēm tiešsaistē, kurās 
jāiekļauj skaidrs atbalstu saņemošā 
projekta apraksts.

Or. fi

Grozījums Nr. 509
Andrey Kovatchev

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 2. iedaļa – 2.1. punkts – 3. apakšpunkts – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Eiropas informācijas centrus, kā arī 
Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs;

b) Eiropas informācijas centrus, kā arī 
Komisijas pārstāvniecības un Eiropas 
Parlamenta Informācijas birojus
dalībvalstīs, un, ja iespējams, citus 
atbilstošus informācijas tīklus;

Or. en

Grozījums Nr. 510
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pielikums – 3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Potenciālo un faktisko atbalsta 
saņēmēju informēšanas pasākumi

3. Potenciālo un faktisko atbalsta saņēmēju 
informēšanas pasākumi

Or. fi


