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Grozījums Nr. 1
Riikka Pakarinen
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vajadzības gadījumā — plānotu 
integrētu pieeju pilsētvides, lauku un 
piekrastes reģionu un reģionu ar īpašām 
teritoriālām pazīmēm teritoriālajai 
attīstībai, jo īpaši saistībā ar Regulas (ES) 
Nr. /2012 [KNR] 28. un 29. panta 
īstenošanas noteikumiem,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
Riikka Pakarinen
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt 
fondu efektīvu izmantošanu, tostarp:

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3
Riikka Pakarinen
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) snieguma rādītāju sistēmu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. /2012 [KNR] 19. panta 

svītrots
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1. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Riikka Pakarinen
ALDE grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 101

Regulas priekšlikums
Pielikums – Pētniecība un inovācija

Komisijas ierosinātais teksts

VIENĪBA NOSAUKUMS
Pētniecība un inovācija

personas Pētniecības un izstrādes 
jomā nodarbinātā 
personāla/pētnieku skaits, 
kuri strādā jaunbūvētās 
vai no jauna aprīkotās 
pētniecības 
infrastruktūrās

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri 
sadarbojas ar 
atbalstītajām pētniecības 
iestādēm

pilnslodzes 
ekvivalenti

To personāla/pētnieku
darba vietu skaits
pētniecības un izstrādes 
jomā, kuras ir izveidotas
atbalstītajās vienībās

EUR Privāti ieguldījumi, kas 
papildina valsts atbalstu, 
kas paredzēts inovācijai 
vai pētniecības un 
izstrādes projektiem

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri
pirmo reizi tirgū ir 
ieviesuši jaunus vai 
būtiski uzlabotus
produktus atbalstītās 
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inovācijas vai pētniecības 
un izstrādes projektu 
rezultātā

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri
atbalstītās inovācijas vai 
pētniecības un izstrādes 
projektu rezultātā ir 
ieviesuši jaunus vai 
būtiski uzlabotus
produktus, kas ir jauni 
attiecīgajam uzņēmumam

Grozījums

VIENĪBA NOSAUKUMS
Pētniecība un inovācija

svītrots
svītrots
pilnslodzes 
ekvivalenti

Jaunu pētnieku skaits 
atbalstītajās vienībās

pilnslodzes 
ekvivalenti

To pētnieku skaits, kuri 
strādā uzlabotās 
pētniecības 
infrastruktūras iestādēs

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri 
sadarbojas ar pētniecības 
iestādēm

EUR Privāti ieguldījumi, kas 
papildina valsts atbalstu, 
kas paredzēts inovācijai 
vai pētniecības un 
izstrādes projektiem

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Riikka Pakarinen
ALDE grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 102

Regulas priekšlikums
Pielikums – Enerģētika un klimata pārmaiņas

Komisijas ierosinātais teksts

VIENĪBA NOSAUKUMS
Enerģētika un klimata pārmaiņas

Atjaunojamās enerģijas ražošana MW Atjaunojamās enerģijas 
ražošanas papildjauda

Energoefektivitāte mājsaimniecī
bas

Mājsaimniecību skaits ar 
uzlabotu enerģijas patēriņa 
klasifikāciju

kWh/gadā Primārās enerģijas patēriņa 
samazinājums 
sabiedriskajās ēkās

izmantotāji To enerģijas lietotāju 
skaits, kuri ir savienoti ar 
viedtīkliem

SEG samazinājums CO2
ekvivalenta 
tonnas

Aplēstais SEG 
samazinājums CO2
ekvivalentos

Grozījums

VIENĪBA NOSAUKUMS

Enerģētika un klimata pārmaiņas
Atjaunojamās enerģijas ražošana MW Atjaunojamās enerģijas 

ražošanas papildjauda
Energoefektivitāte mājsaimniecī

bas
Mājsaimniecību skaits ar 
uzlabotu enerģijas patēriņa 
klasifikāciju

kWh/gadā Primārās enerģijas gada
patēriņa samazinājums 
sabiedriskajās ēkās

lietotāji To enerģijas lietotāju skaita 
palielinājums, kuri ir 
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savienoti ar viedtīkliem
SEG samazinājums CO2

ekvivalenta 
tonnas

Aplēstais gada SEG 
samazinājums

Or. en

Grozījums Nr. 6
Riikka Pakarinen
ALDE grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 103

Regulas priekšlikums
Pielikums – Sociālā infrastruktūra

Komisijas ierosinātais teksts

VIENĪBA NOSAUKUMS
Sociālā infrastruktūra

Bērnu aprūpe un izglītība personas Atbalstītās bērnu aprūpes 
vai izglītības 
infrastruktūras
pakalpojumu jauda

Veselība personas Atbalstīto veselības
dienestu jauda

Mājokļi mājsaimniecī
bas

To mājsaimniecību skaits, 
kuras gūst labumu no 
uzlabotiem izmitināšanas 
apstākļiem

Tūrisms apmeklējumi Apmeklējumu skaits 
atbalstītajos tūrisma 
objektos

Kultūras mantojums apmeklējumi Apmeklējumu skaits 
atbalstītajās vietās

Grozījums

VIENĪBA NOSAUKUMS
Sociālā infrastruktūra

Bērnu aprūpe un izglītība personas Atbalstītās bērnu aprūpes 
vai izglītības 
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infrastruktūras jauda
Veselība personas To cilvēku skaits, kuriem 

būs pieejami uzlaboti
veselības aprūpes 
pakalpojumi

svītrots
svītrots
svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7
Riikka Pakarinen
ALDE grupas vārdā
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 103

Regulas priekšlikums
Pielikums – Pilsētvides attīstība

Komisijas ierosinātais teksts

VIENĪBA NOSAUKUMS
Pilsētvides attīstība

personas Cilvēki, kuri dzīvo 
reģionos ar integrētām 
pilsētvides attīstības 
stratēģijām

kvadrātmetri Jauna sabiedriskā telpa
pilsētu reģionos

kvadrātmetri Jaunas sabiedriskas vai 
komerciālas ēkas pilsētu 
reģionos

kvadrātmetri Jaunas dzīvojamās ēkas 
pilsētu reģionos

Grozījums

VIENĪBA NOSAUKUMS
Pilsētvides attīstībai raksturīgie 
rādītāji

personas Cilvēki, kuri dzīvo 
teritorijās ar integrētām 
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pilsētvides attīstības 
stratēģijām

kvadrātmetri Pilsētu teritorijās izveidota 
vai atjaunota sabiedriskā 
telpa

kvadrātmetri Pilsētu teritorijās 
uzbūvētas vai renovētas
sabiedriskas vai 
komerciālas ēkas

mājokļi Atjaunotas dzīvojamās 
ēkas pilsētu teritorijās

Or. en


