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ĪSS PAMATOJUMS

ESI ir galvenais Eiropas Savienības instruments, kura mērķis ir finansēt tos projektus 
pamattīklā, kuriem ir augstākā Eiropas pievienotā vērtība, izveidojot trūkstošos pārrobežu 
posmus, likvidējot galvenās šaurās vietas un izveidojot multimodālu transporta mezglus. ESI 
varēs izmantot visas dalībvalstis, tas nodrošinās vienlīdzīgu piekļuvi iekšējam tirgum un 
veicinās Eiropas Savienībai vajadzīgās infrastruktūras attīstību. 

Attiecībā uz 10 miljardu euro pārnešanu no Kohēzijas fonda uz ESI, lai izmantotu transporta 
infrastruktūras projektu īstenošanai tikai tajās dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas 
fonda finansējumu, šīs dalībvalstis ir izteikušas iebildumus un par protestu. Neskatoties uz to, 
dalībvalstīm, kas tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda finansējumu, atvēlētais finansējums būtu 
jāizmanto mērķtiecīgi, jo, ja šis finansējums netiks izmantots, to nepārnesīs atpakaļ uz 
Kohēzijas fondu, un tas būs zaudēts. Eiropas Parlamentam kā likumdevējam ir jāstrādā ar 
Komisijas priekšlikumu un jāveic nepieciešamie precizējumi tekstā, lai panāktu visu 
dalībvalstu atbalstu, izstrādājot labu priekšlikumu ar Eiropas pievienoto vērtību. Šai sakarā 
atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tekstā jāveic turpmāk izklāstītie precizējumi.

Kohēzijas fonda finansējumu EUR 10 miljardu apmērā nevajadzētu ņemt vērā, nosakot 
piešķīrumu nepārsniedzamo summu 2,5 % apmērā no IKP.

No Kohēzijas fonda pārnestos 10 miljardus euro nevajadzētu ņemt vērā, izmantojot 
daudzgadu finanšu shēmā ierosināto nepārsniedzamās summas aprēķināšanas metodi, kas 
paredz piemērot likmi 2,5 % no IKP. Principu līmenī nav nozīmes iekļaut nepārsniedzamās 
summas noteikšanā tādu centralizēti pārvaldītu instrumentu kā ESI. Lielākā daļa projektu, ko 
finansēs, ir pārrobežu projekti, un nepārsniedzamās summas noteikšana varētu radīt 
nevienlīdzīgu attieksmi abās projekta pusēs. Turklāt tas ievieš dalībvalstīm, kas tiesīgas 
saņemt Kohēzijas fonda finansējumu, nevienlīdzīgas attieksmes elementu starp EUR 21,7 
miljardu un EUR 10 miljardu summām, jo uz konkurenci balstītā projekta īstenošanā, 
piemēram, nepārsniedzamo summu, tāpat kā pilnībā noteiktus valstu piešķīrumus, nav 
iespējams ņemt vērā.

Lielāks uzsvars būtu jāliek uz pārrobežu projektiem pierobežas reģionos.

Daudzos pierobežas reģionos pašreizējā infrastruktūra joprojām atspoguļo šaurus nacionālos 
principus (nevis vēlētāju prioritāti dalībvalstīs, kuras dod priekšroku ieguldījumiem 
infrastruktūrā centrā, kaut gan ir ļoti svarīgi gūt labumu no Eiropas integrācijas procesa un 
iekšējā tirgus), un attiecīgie reģioni cieš to nomaļās atrašanās vietas dēļ. Prioritāro projektu 
vairākums patiešām attiecas uz starpvalstu infrastruktūras projektiem, bet bieži vien projekti 
pārrobežu posmos tiek pārtraukti beigu posmā vai netiek pabeigti vispār. Līdz šim no 
30 TENT-T prioritārajiem projektiem 26 ir saistīti ar darbiem pierobežas reģionos vai ir 
pārrobežu projektu, taču visi šie projekti, kuru ietvaros veikti ieguldījumi pierobežas reģionos, 
ir īstenoti. 

Būtu jāveido cieša sinerģija starp ESI un Kohēzijas fondu. 
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Sinerģijas attiecībā uz infrastruktūras pārrobežu projektiem ir jāizstrādā arī teritoriālās 
sadarbības programmās, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas 
fonds. Būtu skaidri jāparedz, ka ERAF finansējumam jābūt pieejamam arī finansiāli labākā 
situācijā esošos reģionos pārrobežu infrastruktūras projektu īstenošanai saistībā ar izaugsmes 
un nodarbinātības programmām.

Dažos gadījumos ESI būtu jānodrošina atbalsts visaptveroša tīkla izveidei. 

Turklāt ESI finansējumam jābūt pieejamam ar visaptverošu tīklu saistītajiem infrastruktūras 
projektiem, piemērojot 5 % nepārsniedzamo likmi, it īpaši projektiem, ko īsteno pārrobežu 
reģionos.  

Lai palielinātu ieguldījumus pamatinfrastruktūrā, ir jāpaplašina infrastruktūras 
savienošanas instruments.

Valstis ar finansiālām grūtībām ir visvairāk atkarīgas no ieguldījumiem infrastruktūrā, jo tie 
stimulē izaugsmi un rada nodarbinātību. Tādēļ būtu jāparedz iespēja finansiālās grūtībās 
nonākušām dalībvalstīm pēc to pieprasījuma izmantot līdzekļus, kurus iegūst no koriģētajām 
vai atgūtajām naudas plūsmām ESI piešķīrumos un/vai valsts piešķīrumos, kas paredzēti 
infrastruktūras projektu īstenošanai. Attiecīgās summas Komisijai ir jāpārvalda centralizētā 
veidā programmas par konkurētspēju un izaugsmi ietvaros. Tas veicinās ieguldījumus valsts, 
kā arī starpvalstu infrastruktūras projektos, un tādējādi sniegs ieguldījumu Eiropas 
pievienotajā vērtībā.

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgs aspekts, kuru ir vērts uzsvērt, ir tas, ka ir jāizstrādā Eiropas 
Savienības mēroga redzējums par tālsatiksmes pārvadājumu koridoru, kas sniedzas ārpus 
valstu robežām, lai noteiktu šķēršļus (infrastruktūras, tehniskus un administratīvus) 
vienveidīgiem, savstarpēji pieejamiem un vairākveidu pārvadājumiem un tos atrisinātu. Šie 
šķēršļi ne tikai nopietni kaitē Eiropas konkurētspējai, palielinot izmaksas un samazinot 
uzticamību loģistikas ķēdei, bet arī asimetriski ietekmē nomaļākās valstis, tādējādi pasliktinot 
Eiropas Savienības teritoriālo kohēziju.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai finansētu infrastruktūru 
pārrobežu reģionos nolūkā izveidot 
visaptverošu tīklu, tiks panākta ESI un 
ERAF finansēšanas instrumentu cieša 
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sinerģija.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) „visaptverošs tīkls” ir Eiropas 
transporta tīkls, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T vadlīnijas] 
II nodaļā, kas nodrošina iekšējā tirgus 
pieejamību un visu Savienības reģionu, 
tostarp nomaļo un tālāko reģionu, 
savstarpēju savienojamību, tādējādi 
stiprinot to ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veidot trūkstošos posmus un likvidēt 
šaurās vietas, jo īpaši pārrobežu posmos;

Or. en

Pamatojums

Pierobežas reģioni atrodas nelabvēlīgākā situācijā nomaļās atrašanās vietas dēļ, un tāpēc tie 
ir īpaši atkarīgi no savienojumiem ar Eiropas Savienības transporta tīklu. Tāpēc turpmāk 
būtu jāveicina infrastruktūras projektu īstenošana pierobežas reģionos, lai izveidotu 
trūkstošos posmus un likvidētu vājās vietas, savienojot šos reģionus ar pamattīklu un tādējādi 
nodrošinot labāku piekļuvi iekšējam tirgu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus, kā rezultativitāti mēra pēc jaunu 
un uzlabotu pārrobežu savienojumu skaita 
un novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalstu;

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus gan transporta infrastruktūrā, 
gan arī tās savienojumos 
robežšķērsošanas vietās, kā rezultativitāti 
mēra pēc jaunu un uzlabotu pārrobežu 
savienojumu skaita un novērstu šauro vietu 
skaita transporta maršrutos, kas saņēmuši 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta atbalstu, kā arī pēc 
izmantotajām kvotām un augstākām 
līdzfinansēšanas likmēm, kas noteiktas šīs 
regulas 10. pantā;

Or. en

Pamatojums

Pierobežas reģioni atrodas nelabvēlīgākā situācijā nomaļās atrašanās vietas dēļ, un tāpēc tie 
ir īpaši atkarīgi no savienojumiem ar Eiropas Savienības transporta tīklu. Augstākām 
līdzfinansēšanas likmēm un kvotām būtu jārosina dalībvalstīm veikt ieguldījumus 
infrastruktūras projektos pārrobežu reģionos, nodrošinot piekļuvi iekšējam tirgum un veicinot 
kohēziju starp Eiropas Savienības reģioniem. 

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) transports: EUR 31 694 000 000, no 
kuriem EUR 10 000 000 000 pārnes no 
Kohēzijas fonda, lai izmantotu saskaņā ar 
šo regulu dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas 
saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda;

a) transports: EUR 31 694 000 000, no 
kuriem EUR 10 000 000 000 pārnes no 
Kohēzijas fonda, lai izmantotu saskaņā ar 
šo regulu tikai dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas 
saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda;

Or. en



PA\905630LV.doc 7/17 PE491.329v01-00

LV

Pamatojums

No Kohēzijas fonda pārnestie EUR 10 miljardi ir paredzēti infrastruktūras projektiem tikai 
tajās dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda finansējumu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta finansējums var segt 
izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanas, 
pārraudzības, kontroles, revīzijas un 
novērtēšanas darbībām, kas vajadzīgas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši par pētījumiem, 
ekspertu sanāksmēm, ciktāl tās saistītas ar 
šīs regulas vispārējiem mērķiem, par 
izdevumiem par informācijas apmaiņai 
paredzētiem IT tīkliem un par visiem 
citiem tehniskā un administratīvā atbalsta 
izdevumiem, kas radušies Komisijai, 
pārvaldot programmu.

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta finansējums var segt 
administratīvos izdevumus un izdevumus, 
kas saistīti ar sagatavošanas, pārraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
darbībām, kas vajadzīgas programmas 
pārvaldībai un tās mērķu sasniegšanai, jo 
īpaši par pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 
ciktāl tās saistītas ar šīs regulas vispārējiem 
mērķiem, par izdevumiem par informācijas 
apmaiņai paredzētiem IT tīkliem un par 
visiem citiem tehniskā un administratīvā 
atbalsta izdevumiem, kas radušies 
Komisijai, pārvaldot programmu.

Or. en

Pamatojums

Lai veiksmīgi īstenotu programmas valsts un reģionālā līmenī, lielāks atbalsts būtu jāparedz 
administratīvās spējas uzlabošanai. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc termiņa vidusposma novērtēšanas 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu Komisija 
var apropriācijas pārnest starp 1. punktā 
minētajiem piešķiršanas sektoriem, 
izņemot EUR 10 000 000 000, kas 
pārnesti no Kohēzijas fonda, lai finansētu 

svītrots
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transporta nozares projektus dalībvalstīs, 
kas tiesības saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizvairās no elastīguma un budžeta pārdales ESI politikas trīs nozaru starpā. 
Transporta infrastruktūrai paredzētais finansējums, it īpaši no Kohēzijas fonda pārnestie 
EUR 10 miljardi, būtu jānovirza tikai transporta infrastruktūras atbalstam.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) darbības, ar kurām īsteno 
visaptverošu tīklu saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T vadlīnijas] 
II nodaļu, ja šādas darbības palīdz 
atvieglot pārrobežu satiksmes plūsmas vai 
likvidē šaurās vietas un ja šādas darbības 
veicina arī pamattīkla attīstību, —
nepārsniedzot maksimālo summu 5 % 
apmērā no transporta nozarei piešķirtā 
finansējuma, kā noteikts šīs regulas 
5. pantā;

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu atbilstību grozītajam 2. pantam, kurā iekļauts 
10.a punkts (jauns).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) darbības jauno tehnoloģiju un 
inovācijas atbalstam visos transporta 
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veidos.

Or. en

Pamatojums

Neskatoties uz transporta energoefektivitātes uzlabošanu un oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšanu, būtisks jautājums ir arī flotes ekoloģisko raksturlielumu nepārtraukta 
paaugstināšana, lai panāktu transporta efektivitāti un ilgtspējību un palīdzētu pāriet un 
jaunajiem standartiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Tehniskās un administratīvās 
palīdzības izmaksas ir attiecināmas 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu atbalstu projektu izstrādei un īstenošanai, it īpaši 
dalībvalstīm, kuras nav pietiekami sagatavojušās un kurām trūkst administratīvās spējas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Priekšlikumus var iesniegt viena vai 
vairākas dalībvalstis, starptautiskas 
organizācijas, kopuzņēmumi vai 
dalībvalstīs reģistrēti publiski vai privāti 
uzņēmumi vai struktūras.

1. Priekšlikumus var iesniegt viena vai 
vairākas dalībvalstis, starptautiskas 
organizācijas, kopuzņēmumi, tādi kā 
Eiropas Teritoriālās sadarbības grupa, vai 
dalībvalstīs reģistrēti publiski vai privāti 
uzņēmumi vai struktūras.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) ir unikāla Eiropas Savienības līmeņa
struktūra, kas var piedāvāt idejas un izstrādāt vietējās stratēģijas, pārstāvēt vadošās iestādes 
sarežģītās programmās, kurās izmanto vairākus finansējuma avotus, un īstenot projektus vai 
programmas. ETSG ļauj samazināt administratīvās izmaksas un veicina vienkāršošanu, radot 
papildu pievienot vērtību pārrobežu situācijās.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) dotācijas par darbiem — b) dotācijas par darbiem —
i) dzelzceļš un iekšzemes ūdensceļi: 
Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 20 % no attiecināmajām 
izmaksām; finansējuma apmēru var 
palielināt līdz 30 % projektiem, kas 
paredzēti šauro vietu novēršanai; 
finansējuma apmēru var palielināt līdz 
40 % projektiem, kas attiecas uz pārrobežu 
posmiem;

i) dzelzceļš un iekšzemes ūdensceļi:
Savienības finansiālais atbalsts ir 20 % no 
attiecināmajām izmaksām; finansējuma 
apmēru palielina līdz 30 % projektiem, kas 
paredzēti šauro vietu novēršanai;
finansējuma apmēru palielina līdz 40 % 
projektiem, kas attiecas uz pārrobežu 
posmiem; 30 % no ESI finansējuma 
novirza programmām robežšķērsošanas 
punktos. Dalībvalstis saņem finansējumu 
citiem projektiem tikai pēc tam, kad 
izsludināti uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus pārrobežu projektiem;

ii) iekšzemes transporta savienojumi ar 
ostām un lidostām, darbības dzelzceļa 
kravu pārvadājumu trokšņa samazināšanai, 
modernizējot pašreizējo ritošo sastāvu, kā 
arī ostu un multimodālu platformu 
attīstīšana: Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 20 % no attiecināmajām 
izmaksām.

ii) iekšzemes transporta savienojumi ar 
ostām un lidostām, darbības dzelzceļa 
kravu pārvadājumu trokšņa samazināšanai, 
modernizējot pašreizējo ritošo sastāvu, ostu 
un multimodālu platformu attīstīšana, kā 
arī darbības jauno tehnoloģiju un 
inovācijas atbalstam visos transporta 
veidos: Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 20 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu projekti pierobežas reģionos bieži vien tiek pabeigti pēdējie un daudzos gadījumos 
netiek pabeigti vispār. Piešķīrums 30 % apmērā no finansējuma būs papildu stimuls 
dalībvalstīm un reģioniem koncentrēties uz šiem sarežģītākajiem projektiem un veicinās to 
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pabeigšanu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šiem īpašajiem uzaicinājumiem piemēro 
transporta nozarei piemērojamos 
noteikumus saskaņā ar šo regulu. Īstenojot 
šos uzaicinājumus, pēc iespējas lielāku 
prioritāti piešķir projektiem, kuros ievēroti 
valsts piešķīrumi saskaņā ar Kohēzijas 
fondu.

2. Šiem īpašajiem uzaicinājumiem piemēro 
transporta nozarei piemērojamos 
noteikumus saskaņā ar šo regulu. Īstenojot 
šos uzaicinājumus, pēc iespējas lielāku 
prioritāti piešķir projektiem, kuri saistīti ar 
pārrobežu posmiem un kuros ievēroti 
valsts piešķīrumi saskaņā ar Kohēzijas 
fondu.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats kā 12. grozījuma pamatojums.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalstīm, kuras tiesīgas saņemt 
Kohēzijas fonda finansējumu, piemēro 
nepārsniedzamās summas noteikšanas 
metodi ar likmi 2,5 % no IKP, nevajadzētu 
ņemt vērā no Kohēzijas fonda pārnestos 
EUR 10 000 000 000.

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa projektu, ko finansēs, ir pārrobežu projekti, un nepārsniedzamās summas 
noteikšana varētu radīt nevienlīdzīgu attieksmi abās projekta pusēs. Turklāt tas ievieš 
dalībvalstīm, kas tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda finansējumu, nevienlīdzīgas attieksmes 
elementu starp EUR 21,7 miljardu un EUR 10 miljardu summām, jo uz konkurenci balstītā 
projekta īstenošanā, piemēram, nepārsniedzamo summu, tāpat kā pilnībā noteiktus valstu 
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piešķīrumus, nav iespējams ņemt vērā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b No projektiem, kas ir atbilstošas 
gatavības un kvalitātes un nodrošina 
pietiekamu Eiropas Savienības pievienoto 
vērtību atbilstīgi šajā regulā noteiktajiem 
mērķiem un kritērijiem, Komisija pēc 
iespējas izvēlas tos projektus, kuros ņem 
vērā arī valsts piešķīrumus saskaņā ar 
Kohēzijas fondu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā no Kohēzijas fonda (dalītas pārvaldības fonds) EUR 10 miljardi ir pārnesti uz Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu (decentralizētas pārvaldības instruments) ar 
nosacījumu, ka šo summu var izmantot tikai dalībvalstis, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas 
fonda finansējumu, ir būtiski precizēt šajā gadījumā piemērojamo projektu atlases procedūru, 
kā arī noteikt, kā šajā procesā pēc iespējas labāk ņemt vērā valsts piešķīrumus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Lai nodrošinātu pārnestā finansējuma 
pēc iespējas labāku apguvi visās 
dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas saņemt 
Kohēzijas fonda finansējumu, īpašu 
uzmanību pievērš šajā regulā 
paredzētajām programmas atbalsta 
darbībām, kuru mērķis ir stiprināt valsts 
pārvaldes un to valsts iestāžu 
institucionālo spēju un efektivitāti, kuras 
saistītas ar projektu izstrādi un īstenošanu 
ESI mērķu sasniegšanai.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā no Kohēzijas fonda (dalītas pārvaldības fonds) EUR 10 miljardi ir pārnesti uz Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu (decentralizētas pārvaldības instruments) ar 
nosacījumu, ka šo summu var izmantot tikai dalībvalstis, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas
fonda finansējumu, ir būtiski precizēt šajā gadījumā piemērojamo projektu atlases procedūru, 
kā arī noteikt, kā šajā procesā pēc iespējas labāk ņemt vērā valsts piešķīrumus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Lai atbalstītu dalībvalstis, kuras 
tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda 
finansējumu un kuras var saskarties ar 
grūtībām, izstrādājot projektus, kas nav 
atbilstošas gatavības un kvalitātes un 
nenodrošina pietiekamu Eiropas 
Savienības pievienoto vērtību, tiek 
izsludināti papildu uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus saskaņā ar šīs regulas 
11. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā no Kohēzijas fonda (dalītas pārvaldības fonds) EUR 10 miljardi ir pārnesti uz Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu (decentralizētas pārvaldības instruments) ar 
nosacījumu, ka šo summu var izmantot tikai dalībvalstis, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas 
fonda finansējumu, ir būtiski precizēt šajā gadījumā piemērojamo projektu atlases procedūru, 
kā arī noteikt, kā šajā procesā pēc iespējas labāk ņemt vērā valsts piešķīrumus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
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1. Dalībvalstis ar finansiālām grūtībām, 
kuras atbilst Regulas (ES) 
Nr. XXXX/XXXX (Kopīgo noteikumu 
regula) 22. panta un 100. panta 3. punkta 
noteikumiem, papildus augstākai ESI1

līdzfinansējuma likmei, kas nepārsniedz 
10 %, pēc pieprasījuma var izmantot arī:
i) līdzekļus, kurus iegūst no atgūtajām 
naudas plūsmām ESI piešķīrumos 
infrastruktūras projektu īstenošanai;
ii) līdzekļus, kurus iegūst no koriģētajām 
un/vai atgūtajām naudas plūsmām valstu 
piešķīrumos infrastruktūras projektu 
īstenošanai;
iii) attiecīgās summas Komisija pārvalda 
centralizēti programmas konkurētspējai 
un izaugsmei ietvaros. Tas veicinās 
ieguldījumus valsts, kā arī starpvalstu 
infrastruktūras projektos, un tādējādi 
sniegs ieguldījumu Eiropas pievienotajā 
vērtībā.
_________________
1 Skat. turpat 3, 11. pants 3. punkts.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ar finansiālām grūtībām ir īpaši atkarīgas no infrastruktūras, jo tā veicina 
nodarbinātību un sekmē izaugsmi. 

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms Komisija pieņem kādu no 1., 2. un 
3. punktā paredzētajiem lēmumiem, tā 
izvērtē attiecīgo gadījumu un informē 
attiecīgos saņēmējus, lai tie noteiktā 
termiņā varētu iesniegt savus apsvērumus.

4. Pirms Komisija pieņem kādu no 1., 2. un 
3. punktā paredzētajiem lēmumiem, tā 
izvērtē attiecīgo gadījumu un informē 
attiecīgos saņēmējus, lai tie ne vēlāk kā 
3 mēnešu laikā varētu iesniegt savus 
apsvērumus.

Or. en



PA\905630LV.doc 15/17 PE491.329v01-00

LV

Pamatojums

Maksimālajam 3 mēnešu laikposmam vajadzētu būt pietiekamam, lai valsts un vietējās 
iestādes varētu sagatavot padziļinātu analīzi un iesniegt būtiskus apsvērumus par attiecīgo 
projektu pirms Komisija pieņem lēmumus.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Finanšu instrumenti ir paredzēti 
vienam vai vairākiem konkrētiem 
Savienības politikas mērķiem, to darbība 
ir nediskriminējoša, tiem ir skaidrs 
darbības termiņš, tie atbilst pareizas 
finanšu pārvaldības principiem un 
papildina tādus tradicionālus 
instrumentus kā dotācijas.

Or. en

Pamatojums

Finanšu instrumentu izmantošanai jābūt efektīvi regulētai, un jānodrošina pietiekamas 
garantijas, lai pēc iespējas samazinātu risku saistībā ar publiskā finansējuma izlietojumu un 
nodrošinātu sviras efektu. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 20. pantā, Komisijai piešķir uz
nenoteiktu laikposmu, sākot no dienas, 
kad šī regula stājas spēkā.

2. Šīs regulas 20. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu Komisijai veic uz 3 gadiem no 
...*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais 
9 mēnešus pirms triju gadu laikposma 
beigām. Pilnvaras deleģēšanas termiņu 
automātiski pagarina par līdzīga ilguma 
periodiem, ja vien Eiropas Parlaments vai 
Padome noraida šādu pagarinājumu ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra perioda 
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beigām.
_________________
* OV: lūdzu, norādīt šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

Deleģētajiem aktiem nevajadzētu prevalēt pār likumdevēju pilnvarām, un tāpēc būtu jāparedz 
noteikumi, lai nodrošinātu Komisijas izpildes pilnvaru regulāru uzraudzību. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts, 
pamatojoties uz 20. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc šā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei no Eiropas Parlamenta vai 
Padomes nav saņemti iebildumi vai ja 
pirms šā perioda beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka tiem nav iebildumu. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem
mēnešiem.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts, 
pamatojoties uz 20. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc šā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei no Eiropas Parlamenta vai 
Padomes nav saņemti iebildumi vai ja 
pirms šā perioda beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka tiem nav iebildumu. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par trijiem
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2018. gada vidum 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā sasniegti visu pasākumu mērķi 
(rezultātu un ietekmes līmenī), cik efektīvi 

1. Ne vēlāk kā līdz 2016. gada vidum
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā sasniegti visu pasākumu mērķi 
(rezultātu un ietekmes līmenī), cik efektīvi 
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izmantoti resursi un kāda ir Eiropas 
pievienotā vērtība, ņemot vērā iespējamo 
lēmumu par pasākumu atjaunošanu, 
grozīšanu vai apturēšanu. Izvērtējumā 
papildus novērtē vienkāršošanas iespējas, 
tās iekšējo un ārējo saskaņotību, visu 
mērķu atbilstības nepārtrauktību, kā arī 
pasākumu ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritātēs. Tajā ņem vērā rezultātus 
novērtējumiem par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

izmantoti resursi un kāda ir Eiropas 
pievienotā vērtība, ņemot vērā iespējamo 
lēmumu par pasākumu atjaunošanu, 
grozīšanu vai apturēšanu. Izvērtējumā 
papildus novērtē vienkāršošanas iespējas, 
tās iekšējo un ārējo saskaņotību, visu 
mērķu atbilstības nepārtrauktību, kā arī 
pasākumu ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
prioritātēs, tostarp ietekmi uz ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Tajā ņem 
vērā rezultātus novērtējumiem par 
iepriekšējo pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2. tabula — 4. rinda — 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rietumvācijas kanāli, Mittellandkanal,
Hannover – Magdeburg – Berlin

Westdeutsche Kanäle – Enschede –
Dortmund Ems Kanal – Mittellandkanal –
Hannover – Magdeburg – Berlin

Or. en

Pamatojums

Likvidējot šo trūkstošo posmu, tiek izveidota multimodāla un videi draudzīga transporta ass 
austrumu–rietumu virzienā no Amsterdamas līdz Berlīnei, kas savieno vairākus transporta 
veidus un ir videi draudzīga, kā arī novirza satiksmi no automaģistrālēm un dzelzceļa. Kravas 
kuģa brauciena ilgums no Roterdamas līdz Berlīnei samazinātos par 30 stundām.


