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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].



PR\899090LV.doc 3/46 PE487.740v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5



PE487.740v01-00 4/46 PR\899090LV.doc

LV



PR\899090LV.doc 5/46 PE487.740v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0615),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0335/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Revīzijas palātas 2011. gada 15. decembra atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas [...] atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas [...] atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Budžeta 
kontroles komitejas, Ekonomikas un monetārā komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Lauksaimniecības 
un lauku attīstības komitejas, Zivsaimniecības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas 
un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0335/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. virsraksts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULA ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULA, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 

(9) Attiecībā uz partnerības līgumu un 
katru programmu dalībvalstij atbilstīgi 
savai institucionālajai, tiesiskajai un 
finansiālajai sistēmai būtu jānodibina 
sadarbība ar kompetentajām reģionālajām, 
vietējām, pilsētu un citām valsts iestādēm: 
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 
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sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši 4. panta grozījumam ir jānostiprina vairāku līmeņu pārvaldības un partnerības 
principi, jo tas ir priekšnoteikums, lai efektīvi noteiktu un īstenotu Savienības mērķus.

Grozījums Nr. 3

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 saskaņa ar 
mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi saglabāt, 
aizsargāt un uzlabot vidi, kā izklāstīts 
Līguma 11. un 191. 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.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar grozījumiem 8. un 9. pantā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisijai, izmantojot deleģētu aktu, 
būtu jāpieņem vienots stratēģiskais 

(14) Ar vienoto stratēģisko satvaru 
saskaņo un līdzsvaro ieguldījumu 
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satvars, kas pārvērš Savienības mērķus 
VSS fondu pamatdarbībās, lai sniegtu
skaidrāku stratēģisko virzību plānošanas 
procesā dalībvalstu un reģionu līmenī. 
Vienotajam stratēģiskajam satvaram būtu 
jāsekmē Savienības intervences nozaru un 
teritoriālā sadarbība saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem.

prioritātes, lai sasniegtu mērķus un 
pildītu uzdevumus, kas noteikti Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, kā arī šajā regulā 
VSS fondiem izvirzītos specifiskos 
tematiskos mērķus. Vienotā stratēģiskā 
satvara mērķis ir sniegt skaidrāku 
stratēģisko virzību plānošanas procesā 
dalībvalstu un reģionu līmenī. Vienotajam 
stratēģiskajam satvaram būtu jāsekmē 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālā sadarbība saskaņa ar VSS 
fondiem un ar citām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem. Vienotais 
stratēģiskais satvars ir izklāstīts 
pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana 10.–12. pantam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatojoties uz Komisijas pieņemto
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 un apspriežoties ar 
Komisiju būtu jāsagatavo partnerības 
līgums. Vienotajā stratēģiskajā satvarā 
noteiktie elementi partnerības līgumā būtu
jāpārveido atbilstoši valsts kontekstam, 
jāizsaka cieša apņemšanās sasniegt mērķus, 
kas izvirzīti Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, 
izmantojot VSS fondu plānošanu, un 
jāizstrādā VSS fondu efektīvas un 
iedarbīgas īstenošanas nodrošināšanas 
kārtība.

Or. en
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Pamatojums

Pielāgošana 12. panta grozījumam, kā arī formulējuma saskaņošana starp šo apsvērumu un 
14. panta d) punktu un 14. panta e) punktu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Dalībvalstīm atbalsts jākoncentrē, lai 
sniegtu ievērojamu ieguldījumu Savienības 
mērķu sasniegšanā saskaņā ar konkrētajām 
valsts un reģionu vajadzībām. Jānosaka ex-
ante nosacījumi, lai nodrošinātu, ka ir 
ieviesti vajadzīgie pamatnosacījumi 
Savienības atbalsta efektīvai izmantošanai.
Ex ante nosacītība būtu jāpiemēro tikai 
tad, ja ir tieša saikne ar VSS fondiem un 
ietekme uz to efektīvu īstenošanu un ja tās 
darbības joma nepārsniedz attiecīgajās 
Savienības politikas jomās piemērojamā 
regulējuma darbības jomu. Komisijai būtu 
jānovērtē sniegtā informācija par ex ante 
nosacījumu izpildi tad, kad tā novērtē 
partnerības līgumu un programmas. Ja ex-
ante nosacījumi nav izpildīti, Komisijai 
jābūt tiesīgai pārtraukt programmas 
maksājumus atbilstīgi īpašajiem fondu 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 17. pantā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes (18) Katrai programmai jānosaka izpildes 



PE487.740v01-00 10/46 PR\899090LV.doc

LV

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.

sistēma, lai plānošanas periodā uzraudzītu 
panākumus, kas gūti, sasniedzot katrai 
programmai noteiktos mērķus. Komisijai 
kopā ar dalībvalstīm būtu jāpārskata izpilde 
2017. un 2019. gadā.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 18. pantā.

Grozījums Nr. 8

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 

(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. 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 līgumā un programmās 
atbilstoši Padomes ieteikumiem novērst 
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ekonomikas pārvaldības procesa 
kontekstā, Komisijai jābūt tiesībām 
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.

makroekonomisko nestabilitāti un sociālās 
un ekonomikas grūtības.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 21. pantā. Būtu jāturpina piemērot nosacījumu izpildes noteikumus, 
kas paredzēti Stabilitātes un izaugsmes paktā.

Grozījums Nr. 9

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 
kontroles sistēmas darbību, būtu jānosaka 
vadošās iestādes funkcijas.

(43) Saskaņā ar dalītas pārvaldības 
principiem dalībvalstīm attiecīgajā 
teritoriālajā līmenī atbilstīgi savai 
institucionālajai, tiesiskajai un 
finansiālajai sistēmai un ievērojot šo 
regulu un īpašos fondu noteikumus, 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 
kontroles sistēmas darbību, būtu jānosaka 
vadošās iestādes funkcijas.

Or. en
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Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 4. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 10

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

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 18. pantā.

Grozījums Nr. 11

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 
pieņemšanu, 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, 

(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, 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 
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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 grozīt 
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

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 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

Pamatojums

Pielāgošana 12., 18. un 32. panta grozījumiem, kas attiecas uz pilnvaru deleģēšanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar (90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
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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 finanšu 
korekcijām.

īstenošanas tiesību aktiem attiecībā uz VSS 
fondiem pieņemt lēmumus, ar ko apstiprina 
partnerības līgumus, 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 Kohēzijas fonda 
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 
finanšu korekcijām.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana  18. un 21. panta grozījumiem, kas attiecas uz īstenošanas aktiem.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula paredz kopīgus noteikumus, kas 
piemērojami Eiropas Reģionālās attīstības 
fondam (ERAF), Eiropas Sociālajam 
fondam (ESF), Kohēzijas fondam (KF), 
Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku 
attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondam (EJZF), kuri 
darbojas saskaņā ar vienoto stratēģisko 
satvaru (“VSS fondi”). Tā arī paredz 
noteikumus, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu VSS fondu efektivitāti un to 
savstarpējo koordināciju un koordināciju ar 
citiem Savienības instrumentiem.

Šī regula paredz kopīgus noteikumus, kas 
piemērojami Eiropas Reģionālās attīstības 
fondam (ERAF), Eiropas Sociālajam 
fondam (ESF), Kohēzijas fondam (KF), 
Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku 
attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondam (EJZF) (fondi, uz 
kuriem attiecas Kopīgo noteikumu 
regula). Tā arī paredz noteikumus, kas ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu vienotā 
stratēģiskā satvara fondu efektivitāti un to 
savstarpējo koordināciju un koordināciju ar 
citiem Savienības instrumentiem.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā finanšu instrumentu 
definīcijas, kā noteiktas Finanšu regulā, 
piemēro VSS fondu atbalstītajiem finanšu 
instrumentiem, ja vien šajā regulā nav 
noteikts citādi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt piemēro šādas definīcijas: Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “vienotais stratēģiskais satvars” ir 
dokuments, kas Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas mērķus pārvērš galvenajās 
darbībās, kas saistītas ar VSS fondiem, 
nosaka katram tematiskajam mērķim 
galvenās darbības, kas jāatbalsta katram 
VSS fondam, un mehānismus, lai 
nodrošinātu VSS fondu plānošanas 
saskaņotību un saderību ar dalībvalstu un 
Savienības ekonomisko un nodarbinātības 
politiku;

(2) „vienotais stratēģiskais satvars” ir 
satvars, ar ko koordinē un līdzsvaro 
ieguldījumu prioritātes, lai sasniegtu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas mērķus, 
nosakot katram tematiskajam mērķim 
mehānismus, lai nodrošinātu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomisko un 
nodarbinātības politiku;

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu panāk VSS saskaņotāku definīciju, kuru izmanto visā regulā.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) „finanšu instrumenti" ir finanšu 
instrumenti Finanšu regulas nozīmē, ja 
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vien nav noteikts citādi;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums precizē panta struktūru, definīciju sarakstā iekļaujot finanšu instrumentu 
definīciju.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) “MVU” ir mikrouzņēmums, mazs vai 
vidējs uzņēmums Komisijas 
Ieteikuma 2003/361/EK vai tā turpmāko
grozījumu nozīmē;

(22) „MVU” ir mikrouzņēmums, mazs vai 
vidējs uzņēmums Komisijas 
Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē;

Or. en

Pamatojums

Ievērojot dinamisko atsauču noteikumu, 22. definīcijas pēdējā frāze nav būtiska. („Dinamiska 
atsauce” ir noteikums, kas vienmēr attiecas uz kādu noteikumu, kurš attiecīgā gadījumā ir 
grozīts.).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu īstenošanu un savu uzdevumu 
veikšanu saskaņā ar šo regulu un īpašajiem 
fondu noteikumiem atbilstošajā 
teritoriālajā līmenī atbilstoši konkrētās 
dalībvalsts institucionālajam, tiesiskajam 
regulējumam un finanšu shēmai un 
ievērojot šo regulu un īpašos fondu 
noteikumus.

4. Dalībvalstis attiecīgajā teritoriālajā 
līmenī atbilstoši savai institucionālajai, 
tiesiskajai un finansiālajai sistēmai un 
ievērojot šo regulu un īpašos fondu 
noteikumus, un struktūras, ko tās 
izraudzījušās šim mērķim, ir atbildīgas par 
programmu sagatavošanu un īstenošanu 
un savu uzdevumu veikšanu saskaņā ar šo 
regulu un īpašajiem fondu noteikumiem.
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Or. en

Pamatojums

Nepieciešams nostiprināt vairāku līmeņu pārvaldības un partnerības principus, jo tas ir 
priekšnoteikums, lai efektīvi izvirzītu un īstenotu Savienības mērķus.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz partnerības līgumu un katru 
programmu dalībvalsts organizē partnerību 
ar šādiem partneriem:

1. Attiecībā uz partnerības līgumu un katru 
programmu dalībvalsts organizē partnerību 
ar kompetentajām reģionālajām un 
vietējām iestādēm saskaņā ar 4. panta 
4. punktu.
Dalībvalstis sadarbojas arī ar šādiem
partneriem:

Or. en

Pamatojums

Papildus vairāku līmeņu un partnerības principu nostiprināšanai ir jāsniedz arī precīza 
partneru definīcija un jānosaka, kā tos iesaistīs politikas īstenošanas procesā. Šis grozījums 
atspoguļo EP nostāju par to, ka vietējās un reģionālās iestādes ir strukturēti, sistemātiski un 
pilnībā jāiesaista parnerības līgumu sagatavošanā, kā arī visos kohēzijas politikas 
īstenošanas posmos.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kompetentām reģionālām, vietējām, 
pilsētu un citām valsts iestādēm;

(a) citām valsts iestādēm, kuras nav 
minētas pirmajā punktā;

Or. en

Pamatojums

Papildus vairāku līmeņu un partnerības principu nostiprināšanai ir jāsniedz arī precīza 
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partneru definīcija un jānosaka, kā tos iesaistīs politikas īstenošanas procesā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VSS fondu mērķus tiecas sasniegt, ņemot 
vērā ilgtspējīgu attīstību un Savienībā 
sekmējot mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, 
kā izklāstīts Līguma 11. pantā, ņemot vērā 
principu “piesārņotājs maksā”.

VSS fondu mērķus tiecas sasniegt, ņemot 
vērā ilgtspējīgu attīstību un Savienībā 
sekmējot mērķi saglabāt, aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. pantā 
un 191. panta 1. punktā, ņemot vērā 
principu “piesārņotājs maksā”.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzlabota saskaņotība tekstā un papildināta atsauce uz Līgumu, 
pielāgojot panta tekstu Līgumā izmantotajam formulējumam. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti;

(6) saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt 
resursu izmantošanas efektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzlabota saskaņotība tekstā, pielāgojot panta tekstu Līgumā 
izmantotajam formulējumam.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars pārvērš Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei mērķus VSS fondu 
galvenajās darbībās.

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību un 
sasniegtu Savienības stratēģijas gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 
mērķus, vienots stratēģiskais satvars 
koordinē un līdzsvaro ieguldījumu 
prioritātes ar tematiskajiem mērķiem, kas 
noteikti 9. pantā. 

Or. en

Pamatojums

VSS galvenajai funkcijai ir jābūt ieguldījumu prioritāšu koordinācijas un līdzsvara 
nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
11. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz katru tematisko mērķi —
galvenās darbības, kas jāatbalsta katram 
VSS fondam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) prioritārās jomas katra VSS fonda
sadarbības pasākumiem, attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā makroreģionālās un 

(d) prioritārās jomas katra VSS fonda 
teritoriālās sadarbības pasākumiem, ņemot 
vērā makroreģionālās un jūras baseinu 
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jūras baseinu stratēģijas; stratēģijas, ja dalībvalstis un reģioni īsteno 
šādas stratēģijas;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē sadarbības pasākumu būtību un paredz arī veicināt makroreģionālās 
un jūras baseinu stratēģijas, kurās iesaistījušās dalībvalstis un reģioni.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar vienoto stratēģisko 
satvaru ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu trīs mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas.

Vienotais stratēģiskais satvars ir izklāstīts 
[X] pielikumā.

Or. en

Pamatojums

VSS ir normatīvā akta būtisks elements, jo tas pauž kohēzijas politikas pamatnostādņu 
politiskās izvēles. Tādēļ nav piemēroti tā pieņemšanai izmantot deleģētos aktus, un tas kā 
pamatdokumenta daļa pielikumā ir jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. 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 deleģētu aktu 
saskaņā ar 142. pantu, pieņem pārskatītu 
vienoto stratēģisko satvaru.

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija var 
iesniegt priekšlikumu vienotā stratēģiskā 
satvara pārskatīšanai vai Eiropas 
Parlaments vai Padome var pieprasīt 
Komisijai iesniegt šādu priekšlikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā 
sadarbībā ar 5. pantā minētajiem 
partneriem. Partnerības līgumu sagatavo, 
apspriežoties ar Komisiju.

2. Partnerības līgumu dalībvalstis izstrādā 
sadarbībā ar 4. panta 4. punktā un 5. pantā 
minētajiem partneriem. Partnerības līgumu 
sagatavo, apspriežoties ar Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot 13. pantu ar grozījumiem 4. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības 
līgumu Komisijai trīs mēnešu laikā no
vienotā stratēģiskā satvara pieņemšanas.

4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības 
līgumu Komisijai sešu mēnešu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot 13. pantu ar grozījumiem 12. pantā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
14. pants – a punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atšķirību un attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem un 
galvenajām darbībām, kas noteiktas

i) atšķirību un attīstības vajadzību analīzi, 
atsaucoties uz tematiskajiem mērķiem,
vienoto stratēģisko satvaru un mērķiem, 
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vienotajā stratēģiskajā satvarā, un 
mērķiem, kas noteikti konkrētajai valstij 
adresētajos ieteikumos saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu un atbilstošajos 
Padomes ieteikumos, kas pieņemti saskaņā 
ar Līguma 148. panta 4. punktu;

kas noteikti konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
14. pants – a punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) galvenās sadarbības prioritārās jomas, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā 
makroreģionālās un jūras baseinu 
stratēģijas;

v) galvenās sadarbības prioritārās jomas, 
ņemot vērā makroreģionālās stratēģijas un 
jūras baseinu stratēģijas, ja dalībvalstis un 
reģioni īsteno šādas stratēģijas;

Or. en

Pamatojums

Ar VSS paredzētajiem fondu līdzekļiem būtu jāsekmē makroreģionālās stratēģijas un jūras 
baseinu stratēģijas, kurās iesaistījušās dalībvalstis un reģioni.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
14. pants – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, attiecīgā gadījumā
papildinot ar to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies ERAF Regulas 8. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) procedūru, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju VSS fondu izmantošanai pilsētu, 
lauku, piekrastes, zvejas reģionu un to 
reģionu teritoriālajai attīstībai, kuriem ir 
īpašas teritoriālas iezīmes, un jo īpaši 
procedūru 28., 29. un 99. panta 
piemērošanai, papildinot to ar kritēriju 
sarakstu, pēc kuriem nosaka funkcionālās 
pilsētu teritorijas;



PE487.740v01-00 24/46 PR\899090LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Ieviešot kritēriju sarakstu, pēc kuriem nosaka funkcionālās pilsētu teritorijas, paredzēts 
panākt vairāk elastīguma pilsētu integrētās attīstības pasākumos.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
14. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to 
mērķa grupu īpašās vajadzības, kurās ir 
vislielākais diskriminācijas vai atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā atstumtās kopienas, 
attiecīgā gadījumā iekļaujot indikatīvu 
finanšu sadalījumu par attiecīgajiem VSS 
fondiem;

(c) integrētu pieeju, lai ņemtu vērā reģionu 
demogrāfijas problēmas un to ģeogrāfisko 
reģionu īpašās vajadzības, kurus visvairāk 
ietekmē nabadzība, vai to mērķa grupu 
īpašās vajadzības, kurās ir vislielākais 
diskriminācijas vai atstumtības risks, īpaši 
ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā iekļaujot indikatīvu finanšu 
sadalījumu par attiecīgajiem VSS fondiem;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams risināt reģionu demogrāfijas problēmas; viens no galvenajiem uzdevumiem, ar 
kuriem reģioni saskarsies nākotnē, ir arī noteikts dokumentā par reģionu attīstību 
(Regions 2020). 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
14. pants – d punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kopsavilkumu par ex ante nosacījumu 
izpildes novērtējumu un darbībām, kas 
jāveic valsts un reģionālā līmenī, kā arī to
īstenošanas grafiku, ja ex ante nosacījumi 
nav izpildīti;

ii) kopsavilkumu par ex ante nosacījumu 
izpildes novērtējumu saskaņā ar 17. pantu 
un darbībām, kas jāveic valsts un reģionālā 
līmenī, kā arī to īstenošanas grafiku, ja 
ex ante nosacījumi nav izpildīti;

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
14. pants – d punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
partnerus, un to nozīmi partnerības līguma 
un progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā;

iv) partneru indikatīvo sarakstu un 
darbības, kas veiktas, lai iesaistītu 
partnerus, un to nozīmi partnerības līguma 
un progresa ziņojuma sagatavošanā, kā 
noteikts šīs regulas 46. pantā;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams stiprināt partnerības principus partnerības līguma un progresa ziņojuma 
sagatavošanā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
16. pants

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 un ar ko risina
problēmas, kuras 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, vienlaikus ņemot vērā valsts un 
reģionālās vajadzības un nodrošinot 
līdzsvaru starp šīm vajadzībām un 
Savienības mērķiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir jānodrošina, ka Komisijas ierosinātajā tematisko mērķu sistēmā tiktu ņemtas vērā 
specifiskās reģionālās attīstības vajadzības. Šā grozījuma nolūks ir nodrošināt, lai tematisko 
pieeju struktūrfondu un kohēzijas fondu plānošanai nevarētu īstenot, kaitējot integrētai uz 
konkrēto teritoriju balstītai pieejai, kā to iepriekš prasījis EP.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katram VSS fondam īpašajos fondu 
noteikumos paredz ex ante nosacījumus. 
Ex ante nosacītība būtu jāpiemēro tikai 
tad, ja tai ir tieša saikne ar fondiem, uz 
kuriem attiecas VSS, un ietekme uz to 
efektīvu īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai būtu tieša saikne starp ierosināto nosacītību un kohēzijas politiku un lai 
nosacītība veicinātu efektivitātes paaugstināšanu.

Grozījums Nr. 39

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.

Or. en

Pamatojums

Partnerības princips ir jāveicina, un tādēļ grozījums saskaņots ar grozījumu 4. panta 
4. punktā.
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Grozījums Nr. 40

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. Komisija novērtē sniegto informāciju 
par ex ante nosacījumu izpildi tad, kad tā 
novērtē partnerības līgumu un 
programmas. Pieņemot programmu, tā var 
nolemt apturēt jebkurus starpposma 
maksājumus programmai — visus vai daļu 
no tiem — saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem, 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 saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem apturētu maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pastāv risks, ka ar izpildes rezerves ieviešanu tiks sekmēta tāda politikas veidotāju darbība, 
kad resursu saglabāšanas nolūkā tiktu izvirzīti ļoti viegli sasniedzami mērķi, un tādēļ tiktu 
ignorēti sarežģītāki un grūtāk sasniedzami mērķi, lai novērtētu inovatoriskus projektus un 
pasākumus, kuri ir daudz vērtīgāki.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārskatīšanā izvērtē programmu 
starpposma mērķu sasniegšanu prioritāšu 
līmenī, pamatojoties uz informāciju un 
novērtējumiem, kas ietverti progresa 
ziņojumos, kurus dalībvalstis iesniegušas 
2017. un 2019. gadā.

2. Pārskatīšanā izvērtē programmu 
starpposma mērķu sasniegšanu prioritāšu 
līmenī, pamatojoties uz informāciju un 
novērtējumiem, kas ietverti progresa 
ziņojumos, kurus dalībvalstis saskaņā ar 
46. pantu iesniegušas 2017. un 2019. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots
Izpildes rezerves piešķiršana

1. Ja 2017. gadā veiktajā izpildes 
pārskatīšanā tiek secināts, ka prioritāte 
darbības programmā nav sasniegusi tās 
2016. gadam izvirzītos starpposma 
mērķus, Komisija iesniedz ieteikumus 
attiecīgajai dalībvalstij.
2. Pamatojoties uz 2019. gadā veikto 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram VSS fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus. 
Dalībvalsts ierosina attiecināt izpildes 
rezervi uz programmām un prioritātēm, 
kas noteiktas minētajā Komisijas lēmumā. 
Saskaņā ar 26. pantu Komisija apstiprina 
grozījumus attiecīgajās programmās. Ja 
dalībvalsts neiesniedz informāciju 
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atbilstoši 46. panta 2. un 3. punktam, 
izpildes rezervi par programmām vai 
prioritātēm nepiešķir.
3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka prioritāte nav 
sasniegusi izpildes sistēmā noteiktos 
starpposma mērķus, Komisija var apturēt 
visus programmas prioritātes starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.
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.
5. Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām un EJZF regulas V sadaļai 
2. punktu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 18. pantā.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants svītrots
Nosacījumi, kas saistīti ar dalībvalstu 

ekonomikas politiku koordinēšanu
1. Komisija var pieprasīt dalībvalstij 
pārskatīt tās partnerības līgumu un 



PE487.740v01-00 30/46 PR\899090LV.doc

LV

programmas un ierosināt to grozījumus, 
ja tas ir vajadzīgs, lai atrisinātu šādas 
situācijas:
(a) atbalstīt tāda Padomes ieteikuma 
īstenošanu, kas adresēts attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemts saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu un/vai 
148. panta 4. punktu, vai atbalstīt 
pasākumu īstenošanu, kas paredzēti 
attiecīgajai dalībvalstij un pieņemti 
saskaņā ar Līguma 136. panta 1. punktu;
(b) atbalstīt tāda Padomes ieteikuma 
īstenošanu, kas adresēts attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemts saskaņā ar 
Līguma 126. panta 7. punktu;
(c) atbalstīt tāda Padomes ieteikuma 
īstenošanu, kas adresēts attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemts saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2011 [par to, kā 
novērst un koriģēt makroekonomisko 
nelīdzsvarotību] 7. panta 2. punktu, ar 
nosacījumu, ka šos grozījumus uzskata 
par vajadzīgiem makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības novēršanai; vai
(d) saskaņā ar 4. punktu maksimāli 
palielināt pieejamo VSS fondu izaugsmes 
un konkurētspējas ietekmi, ja dalībvalsts 
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
i) tā saņem finansiālo atbalstu no 
Savienības saskaņā ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. 407/2010;
ii) tā saņem vidēja termiņa finansiālo 
atbalstu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 332/2002;
iii) tai ir pieejams finansiāls atbalsts ESM 
aizdevuma veidā saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Stabilitātes mehānisma izveidi.
2. Dalībvalstis mēneša laikā iesniedz 
priekšlikumu grozīt partnerības līgumu 
un attiecīgās programmas. Vajadzības 
gadījumā viena mēneša laikā no 
grozījumu iesniegšanas Komisija sagatavo 
apsvērumus, un dalībvalsts vēlreiz mēneša 
laikā iesniedz priekšlikumu.
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3. Ja Komisija nav sagatavojusi 
apsvērumus vai ja tās apsvērumi ir 
pietiekami ņemti vērā, Komisija bez 
nepamatotas kavēšanās pieņem lēmumu 
apstiprināt grozījumus partnerības līgumā 
un attiecīgajās programmās.
4. Ja dalībvalstij ir pieejams finansiāls 
atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu un ja tas ir saistīts ar 
pielāgošanas programmu, tad, atkāpjoties 
no 1. punkta, Komisija, nesaņemot 
priekšlikumu no dalībvalsts, var grozīt 
partnerības līgumu un programmas 
nolūkā maksimāli palielināt pieejamo 
VSS fondu izaugsmes un konkurētspējas 
ietekmi. Lai nodrošinātu partnerības 
līguma un attiecīgo programmu efektīvu 
īstenošanu, Komisija iesaistās to 
pārvaldībā, kā paredzēts pielāgošanas 
programmā vai saprašanās memorandā, 
kas parakstīts ar attiecīgo dalībvalsti.
5. Ja dalībvalsts neatsaucas uz 1. punktā 
minēto Komisijas prasību, vai viena 
mēneša laikā sniedz neapmierinošu 
atbildi uz 2. punktā minētajiem Komisijas 
apsvērumiem, trīs mēnešu laikā pēc 
apsvērumu nosūtīšanas Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktu, var pieņemt 
lēmumu, ar kuru aptur visus maksājumus 
attiecīgajām programmām vai to daļu.
6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
aptur visus maksājumus un saistības vai 
to daļu attiecīgajām programmām, ja:
(a) Padome nolemj, ka dalībvalsts 
neievēro īpašos pasākumus, ko Padome 
noteikusi saskaņā ar Līguma 136. panta 
1. punktu;
(b) Padome saskaņā ar Līguma 
126. panta 8. punktu un 126. panta 
11. punktu nolemj, ka attiecīgā dalībvalsts 
ka dalībvalsts nav efektīvi rīkojusies, lai 
novērstu savu pārmērīgo budžeta deficītu;
(c) Padome saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
[…]/2011 [par to, kā novērst un koriģēt 
makroekonomisko nelīdzsvarotību] 
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8. panta 3. punktu secina, ka dalībvalsts 
divas reizes nav iesniegusi pietiekamu 
korektīvo pasākumu plānu, vai Padome 
pieņem lēmumu, atzīstot neatbilstību 
minētās regulas 10. panta 4. punktam; 
(d) Padome secina, ka dalībvalsts nav 
veikusi pasākumus, lai īstenotu 
pielāgošanas programmu, kas minēta 
Padomes Regulā (ES) Nr. 407/2010 vai 
Padomes Regulā (EK) Nr. 332/2002, un 
tāpēc nolemj neatļaut finanšu palīdzības 
apmaksu, kas piešķirta šai dalībvalstij; vai
(e) Eiropas stabilitātes mehānisma valde 
secina, ka nosacījumi, kas saistīti ar ESM 
aizdevuma veidā attiecīgajai dalībvalstij 
sniegto ESM finansiālo atbalstu, nav 
ievēroti, un nolemj neatļaut stabilitātes 
atbalsta apmaksu, kas piešķirta šai 
dalībvalstij.
7. Ja Komisija saskaņā attiecīgi ar 5. un 
6. punktu nolemj pārtraukt visus 
maksājumus vai saistības vai to daļu, tā 
nodrošina, ka šī pārtraukšana ir 
proporcionāla un efektīva, un ņem vērā 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiskos un 
sociālos apstākļus, un ievēro vienlīdzīgu 
attieksmi starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā 
uz pārtraukšanas ietekmi uz attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiku.
8. Ja dalībvalsts pēc Komisijas 
pieprasījuma ir iesniegusi priekšlikumu 
grozīt partnerības līgumu un attiecīgās 
programmas un Komisija to ir 
apstiprinājusi, tā bez kavēšanās pieņem 
lēmumu atcelt maksājumu un saistību 
apturēšanu un ja attiecīgā gadījumā:
(a) Padome ir nolēmusi, ka dalībvalsts 
ievēro īpašos pasākumus, ko Padome 
noteikusi saskaņā ar Līguma 136. panta 
1. punktu;
(b) pārmērīgais budžeta deficīts ir apturēts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 
9. pantu vai Padome saskaņā ar Līguma 
126. panta 12. punktu ir nolēmusi atcelt 
lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta 
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pastāvēšanu; 
(c) Padome ir apstiprinājusi attiecīgās 
dalībvalsts iesniegto korektīvo pasākumu 
plānu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […] 
[EIP regula] 8. panta 2. punktu vai 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra saskaņā ar minētās regulas 
10. panta 5. punktu ir pagaidām atlikta, 
vai Padome ir slēgusi pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 
saskaņā ar minētās regulas 11. pantu;
(d) Komisija ir secinājusi, ka dalībvalsts ir 
veikusi pasākumus, lai īstenotu 
pielāgošanas programmu, kas minēta 
Padomes Regulā (ES) Nr. 407/2010 vai 
Padomes Regulā (EK) Nr. 332/2002, un 
tāpēc ir nolēmusi atļaut finanšu 
palīdzības apmaksu, kas piešķirta šai 
dalībvalstij; vai
(e) Eiropas stabilitātes mehānisma valde 
ir secinājusi, ka nosacījumi, kas saistīti ar 
ESM aizdevuma veidā attiecīgajai 
dalībvalstij sniegto ESM finansiālo 
atbalstu, ir ievēroti, un tāpēc nolemj 
atļaut stabilitātes atbalsta apmaksu, kas 
piešķirta šai dalībvalstij.
Tajā pašā laikā Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma izlemj apturētās saistības 
atkārtoti iekļaut budžetā saskaņā ar 
8. pantu Padomes Regulā (ES) Nr. [..], ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Nav tiešas saiknes starp reģionālās politikas īstenošanu un dalībvalsts makroekonomikas 
rādītājiem, tādēļ nav pieņemami ierosinātie makroekonomiskie nosacījumi. Tas varētu 
nozīmēt reģionu sodīšanu par procedūru nepildīšanu valsts līmenī, kuras attiecas uz 
ekonomikas pārvaldību.  Papildu sankciju uzlikšana varētu padziļināt problēmas valstīs, 
kurās ir makroekonomikas grūtības.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
partneriem.

2. Programmas izstrādā dalībvalstis vai 
jebkura to izraudzīta iestāde sadarbībā ar 
5. pantā minētajiem partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas 
vienlaikus ar partnerības līguma. 
Programmu, izņemot mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas, kuras 
iesniedz sešu mēnešu laikā pēc kopīgā 
stratēģiskā satvara pieņemšanas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

3. Dalībvalstis iesniedz programmas triju 
mēnešu laikā pēc partnerības līguma 
noslēgšanas, izņemot programmas 
Eiropas teritoriālās sadarbības jomā, 
kuras iesniedz deviņu mēnešu laikā pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. Visām 
programmām pievieno ex ante izvērtējumu, 
kā noteikts 48. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā laiku, kāds nepieciešams, lai  darbības programmas sagatavošanā pienācīgi 
iesaistītu partnerus, partnerības līguma un darbības programmu vienlaicīga pieņemšana nav 
uzskatāma par praktiski īstenojamu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 

1. Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
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tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un programmā 
noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot 
vērā vienoto stratēģisko satvaru un 
partnerības līgumu. Prasībām pievieno 
pārskatīto programmu un — attiecīgā 
gadījumā — pārskatītu partnerības līgumu.

tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un programmā 
noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot 
vērā vienoto stratēģisko satvaru un 
partnerības līgumu. Prasības sagatavo 
saskaņā ar 5. pantu un tām pievieno 
pārskatīto programmu un — attiecīgā 
gadījumā — pārskatītu partnerības līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veicinātu prioritārajā virzienā 
noteikto konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS 
fondus var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz ex ante 
novērtējumu, kurā norādītas tirgus 
nepilnības vai neoptimālas ieguldījumu 
situācijas, kā arī ieguldījumu vajadzības.

1. Lai veicinātu prioritārajā virzienā 
noteikto konkrēto mērķu sasniegšanu, VSS 
fondus var izmantot, lai atbalstītu finanšu 
instrumentus programmā, tostarp 
gadījumos, kad tie organizēti ar fondu 
starpniecību, pamatojoties uz ex ante 
novērtējumu, kuru izstrādā atbilstoši 
XX pielikumā izklāstītajiem noteikumiem 
un kurā norādītas tirgus nepilnības vai 
neoptimālas ieguldījumu situācijas, kā arī 
ieguldījumu vajadzības.

Or. en

Pamatojums

Ex ante novērtējums ir finanšu instrumentu izveides pamatā, tādēļ ir nepieciešams kā 
pamatakta daļu paredzēt skaidrus noteikumus.  Turklāt skaidri noteikumi ir jāparedz 
savlaicīgi, lai iesaistītās personas varētu sākt nākamajam periodam paredzēto finanšu 
instrumentu izveidi.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par 
finanšu instrumentu ex ante novērtējumu,
tā atbalsta apvienošanu, ko piešķir 
galīgajiem saņēmējiem ar dotāciju, 
procentu likmju subsīdiju, garantijas 
maksas subsīdiju un finanšu instrumentu 
starpniecību, īpašus papildu noteikumus 
par izdevumu atbilstību un noteikumus, 
kuros precizē darbību veidus, ko neatbalsta 
ar finanšu instrumentu starpniecību.

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātus noteikumus par tā 
atbalsta apvienošanu, ko piešķir galīgajiem 
saņēmējiem ar dotāciju, procentu likmju 
subsīdiju, garantijas maksas subsīdiju un 
finanšu instrumentu starpniecību, īpašus 
papildu noteikumus par izdevumu 
atbilstību un noteikumus, kuros precizē 
darbību veidus, ko neatbalsta ar finanšu 
instrumentu starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Ex ante novērtējums ir finanšu instrumentu izveides pamatā, tādēļ ir nepieciešams kā 
pamatakta daļu paredzēt skaidrus noteikumus. Turklāt skaidri noteikumi ir jāparedz 
savlaicīgi, lai iesaistītās personas varētu sākt nākamajam periodam paredzēto finanšu 
instrumentu izveidi.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kapitāla līdzekļus, kas iemaksāti atpakaļ 
finanšu instrumentos no ieguldījumiem vai 
no atbrīvotajiem līdzekļiem, kuri piesaistīti 
garantijas līgumiem, un kas ir attiecināmi 
uz atbalstu no VSS fondiem, atkārtoti 
izmanto turpmākiem ieguldījumiem ar to 
pašu vai citu finanšu instrumentu 
starpniecību atbilstoši programmas vai 
programmu mērķiem.

1. Kapitāla līdzekļus, kas iemaksāti atpakaļ 
finanšu instrumentos no ieguldījumiem vai 
no atbrīvotajiem līdzekļiem, kuri piesaistīti 
garantijas līgumiem, un kas ir attiecināmi 
uz atbalstu no VSS fondiem, atkārtoti 
izmanto turpmākiem ieguldījumiem ar to 
pašu vai citu finanšu instrumentu 
starpniecību atbilstoši programmas vai 
programmu tematiskajiem un 
specifiskajiem mērķiem.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā šajā regulā nav definēts termins „mērķis” („aim”), tas ir jāaizstāj ar šai regulai 
specifisku formulējumu. Turklāt ar šo grozījumu cenšas nodrošināt, ka atkārtota resursu 
izmantošana līdz to slēgšanai ir skaidri saistīta ar programmas vai programmu tematiskajiem 
un specifiskajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) turpmākiem ieguldījumiem ar to pašu 
vai citu finanšu instrumentu starpniecību 
atbilstoši programmas vai programmu 
mērķiem.

(c) turpmākiem ieguldījumiem ar to pašu 
vai citu finanšu instrumentu starpniecību 
atbilstoši programmas vai programmu 
tematiskajiem un specifiskajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 38. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas mērķiem vismaz 
10 gadus ilgā laikposmā pēc programmas 
slēgšanas.

Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kapitāla līdzekļi un 
ieņēmumi un cita peļņa, kas attiecināma uz 
atbalstu, kurš no VSS fondiem piešķirts 
finanšu instrumentiem, tiek izlietoti 
atbilstoši programmas tematiskajiem un 
specifiskajiem mērķiem vismaz 10 gadus 
ilgā laikposmā pēc programmas slēgšanas.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā šajā regulā nav definēts termins „mērķis” („aim”), tas ir jāaizstāj ar šai regulai 
specifisku formulējumu. Turklāt ar šo grozījumu cenšas nodrošināt, ka atkārtota resursu 
izmantošana līdz to slēgšanai ir skaidri saistīta ar programmas vai programmu tematiskajiem 
un specifiskajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības komitejas sastāvā ir 
vadošās iestādes starpniekinstitūciju, un 
partneru pārstāvji. Katram uzraudzības 
komitejas loceklim ir balsstiesības.

1. Uzraudzības komitejas sastāvā ir 
vadošās iestādes un starpniekinstitūciju, kā 
arī atbilstīgi 5. pantam iesaistītu partneru 
pārstāvji. Katram uzraudzības komitejas 
loceklim ir balsstiesības.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredzēts nodrošināt uzraudzības komitejas efektīvu darbību un paaugstināt 
attiecīgo partneru ietekmi.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
44. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par programmas un tās 
prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp rezultātu 
rādītāju izmaiņām, kā arī izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī atlasītām darbībām. Minētajos 
ziņojumos arī izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus 
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un jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus.

atbilstoši 17. pantam, un jebkurus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi, un veiktos korektīvos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, ņemot vērā atlasītos tematiskos 
mērķus un prioritātes un valsts un 
reģionālās vajadzības;

(a) ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, vienlaikus ņemot vērā atlasītos 
tematiskos mērķus un prioritātes un valsts 
un reģionālās vajadzības un nodrošinot 
līdzsvaru starp šīm vajadzībām un 
Savienības mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Lai šo tekstu saskaņotu ar grozījumu 16. pantā un lai uzsvērtu šīs politikas jomas ieguldījumu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, ex ante novērtējumā ir arī jāapsver, kā 
specifiskās reģionālās attīstības vajadzības ir tikušas ņemtas vērā.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ma) partneru iesaistīšanā veiktos 
pasākumus saskaņā ar 4. panta 4. punktu 
un 5. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem un ja tās ir maksājis 
atbalsta saņēmējs, kas nav persona, ko 
neuzskata par nodokļa maksātāju, kā 
noteikts Direktīvas 2006/112/EK 13. panta
1. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka 
šādas PVN summas nav radušās saistībā 
ar infrastruktūras nodrošināšanu.

(c) pievienotās vērtības nodoklis. Tomēr 
PVN summas ir attiecināmie izdevumi, ja 
tās nav atgūstamas saskaņā ar valsts PVN 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Neatgūstamajām PVN summām vajadzētu būt attiecināmajiem izdevumiem, lai palīdzētu 
saņēmējvalstīm un reģioniem sasniegt kohēzijas politikas mērķus pašreizējos finanšu krīzes 
apstākļos.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) produktīvās darbības izbeigšana vai 
pārcelšana uz citu vietu;

(a) produktīvās darbības izbeigšana vai 
pārcelšana uz citu vietu, izņemot 
gadījumus, ja darbības pārcelšana notiek 
uz citu vietu tajā pašā reģionā;

Or. en

Pamatojums

Darbības pārcelšana uz citu vietu tajā pašā reģionā būtu jāuzskata par izņēmumu, jo 
attiecīgais reģions konkrētos ieguldījumus turpina saņemt.
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
66. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izpildes rezervi budžeta 
saistības uzņemas pēc tam, kad Komisija 
pieņem programmas grozījumu 
apstiprināšanas lēmumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 18. pantā.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem resursiem 
5 % ir izpildes rezerve, kas piešķirama 
saskaņā ar 20. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 18. pantā.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategorijai un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens var attiekties uz vienu vai 
vairākām reģionu kategorijām vai 
apvienot vienu vai vairākas papildinošas 
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vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecībā uz ESF 
prioritārais virziens pienācīgi pamatotos 
gadījumos var apvienot ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, kas izklāstīti 9. panta 8., 9., 
10. un 11. punktā, lai veicinātu to 
ieguldījumu citos prioritārajos virzienos.

ieguldījumu prioritātes saistībā ar 
dažādiem tematiskajiem mērķiem un 
fondiem atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināta reāla vairākfondu pieeja, ar kuru dalībvalstīm, reģioniem un vietējām 
iestādēm programmu izstrādē piedāvā plašu elastīgumu, lai iespējami labāk sasniegtu gan 
kohēzijas politikas, gan Savienības mērķus.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tematisko mērķu un atbilstošo 
ieguldījumu prioritāšu izvēles pamatojumu, 
ņemot vērā partnerības līgumu un ex ante 
izvērtējuma rezultātus;

ii) tematisko mērķu un atbilstošo 
ieguldījumu prioritāšu izvēles pamatojumu, 
ņemot vērā partnerības līgumu un ex ante 
izvērtējuma rezultātus un attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā reģiona attīstības 
vajadzības;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst grozījumam 16. pantā, un ir svarīgi nodrošināt, ka, izstrādājot darbību 
programmu stratēģijas, lai īstenotu stratēģiju „Eiropa 2020”, tiek ņemtas vērā specifiskās 
reģionālās attīstības vajadzības.



PR\899090LV.doc 43/46 PE487.740v01-00

LV

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) to pilsētu sarakstu, kurās tiks īstenotas 
integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, šīm darbībām piešķirtā ERAF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu, 
ieskaitot resursus, kas nodoti pilsētām 
pārvaldībai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [ERAF] 7. panta 2. punktu, un 
integrētajām darbībām piešķirtā ESF 
atbalsta gada indikatīvu sadalījumu;

iii) to pilsētu funkcionālo teritoriju 
indikatīvo sarakstu atbilstīgi 14.  panta 
b) apakšpunkta ii) punktā noteiktajiem 
kritērijiem, kurās tiks īstenotas integrētas 
darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, šīm 
darbībām piešķirtā ERAF atbalsta gada 
indikatīvu sadalījumu, ieskaitot resursus, 
kas nodoti pilsētām pārvaldībai saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [..] [ERAF] 7. panta 
2. punktu, un integrētajām darbībām 
piešķirtā ESF atbalsta gada indikatīvu 
sadalījumu;

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt pietiekami ilgam laikam, lai darbības programmās izstrādātu indikatīvus sarakstus, 
pamatojoties uz partneru līgumos noteiktajiem kritērijiem. Tādēļ šāda saraksta iekļaušana 
darbības programmās ir atkarīga no 23. panta grozījuma pieņemšanas, kurā pēc partneru 
līguma apstiprināšanas paredzēts triju mēnešu periods, lai iesniegtu darbības programmas. 

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) attiecīgā gadījumā — plānotās 
intervences ieguldījumu makroreģionālo 
stratēģiju īstenošanā un jūras baseinu 
stratēģijas;

vi) plānotās intervences ieguldījumu 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanā un 
jūras baseinu stratēģijas, ja dalībvalstis un 
reģioni īsteno šādas stratēģijas;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pielāgots 11. panta grozījumam; ir jāveicina ar VSS saistīto fondu līdzekļu 
izmantošana dalībvalstīm un reģioniem, ja tie īsteno makroreģionālās stratēģijas un jūras 



PE487.740v01-00 44/46 PR\899090LV.doc

LV

baseinu stratēģijas.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) par katru ex ante nosacījumu, kas 
paredzēts saskaņā ar IV pielikumu, kas nav 
izpildīts partnerības līguma un darbības 
programmas iesniegšanas dienā, — to 
darbību aprakstu, kas jāveic, lai izpildītu 
ex ante nosacījumu, un šādu darbību
grafiku;

ii) par katru atbilstīgu ex ante nosacījumu,
kas paredzēts saskaņā ar 17. pantu un 
IV pielikumu, kas nav izpildīts darbības 
programmas iesniegšanas dienā, — to 
darbību aprakstu, kas jāveic valstu un 
reģionālā līmenī un to īstenošanas
grafiku, lai nodrošinātu darbību izpildi 
divu gadu laikā pēc partnerības līguma 
noslēgšanas vai līdz 2016. gada 
31. decembrim, izvēloties agrāko no šiem 
termiņiem;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams saskaņot tekstu par ex ante nosacījumiem ar 17. pantā minētajiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – g apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tabula, kurā visam plānošanas periodam, 
darbības programmai un katram 
prioritārajam virzienam ir precizēts no 
fondiem piešķiramā atbalsta un valsts 
līdzfinansējuma kopējais finanšu 
apropriācijas apjoms. Ja valsts 
līdzfinansējumu veido publiskais un 
privātais līdzfinansējums, tabulā norāda 
indikatīvu sadalījumu starp publiskajiem 
un privātajiem izdevumiem. Informatīvos 
nolūkos tajā norāda paredzamo EIB 

ii) tabula, kurā visam plānošanas periodam, 
darbības programmai un katram 
prioritārajam virzienam ir precizēts no 
fondiem piešķiramā atbalsta un valsts 
līdzfinansējuma kopējais finanšu 
apropriācijas apjoms. Prioritārajiem 
virzieniem, kuri attiecas uz vairāk nekā 
vienu reģiona kategoriju, tabulā norāda 
atsevišķas summas no katra specifiskā 
fonda un attiecīgās līdzfinansējuma 
summas katrai reģiona kategorijai. 
Prioritārajiem virzieniem, kuri apvieno 
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līdzdalību; ieguldījumu prioritātes no dažādiem 
tematiskajiem mērķiem, tabulā norāda
atsevišķās summas no specifiskajiem 
fondiem un attiecīgās līdzfinansējuma 
summas katrai prioritātei. Ja valsts 
līdzfinansējumu veido publiskais un 
privātais līdzfinansējums, tabulā norāda 
indikatīvu sadalījumu starp publiskajiem 
un privātajiem izdevumiem. Informatīvos 
nolūkos tajā norāda paredzamo EIB 
līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
113. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz mērķi “Ieguldījums 
izaugsmei un attīstībai”, ja vien tiek ievērots 
funkciju nošķiršanas princips, vadošā 
iestāde, attiecīgā gadījumā — sertifikācijas 
iestāde un revīzijas iestāde var būt vienas un 
tās pašas valsts sektora iestādes vai struktūras 
daļa. Tomēr attiecībā uz darbības 
programmām, par kurām no fondiem 
piešķirtā atbalsta kopējā summa pārsniedz 
EUR 250 000 000, revīzijas iestāde nedrīkst 
būt daļa no tās valsts sektora iestādes vai 
struktūras, kuras daļa ir vadošā iestāde.

5. Attiecībā uz mērķi “Ieguldījums 
izaugsmei un attīstībai”, ja vien tiek ievērots 
funkciju nošķiršanas princips, vadošā 
iestāde, attiecīgā gadījumā — sertifikācijas 
iestāde un revīzijas iestāde var būt vienas un 
tās pašas valsts sektora iestādes vai struktūras 
daļa. Tomēr attiecībā uz darbības 
programmām, par kurām no fondiem 
piešķirtā atbalsta kopējā summa pārsniedz 
EUR 250 000 000, revīzijas iestāde nedrīkst 
būt daļa no tās valsts sektora iestādes vai 
struktūras, kuras daļa ir vadošā iestāde, ja 
vien iepriekšējā plānošanas periodā 
Komisija nav izdarījusi secinājumus, ka tā 
var paļauties uz dalībvalsts revīzijas 
atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Prasība par to, ka revīzijas iestāde nedrīkst būt daļa no tās valsts sektora iestādes vai 
struktūras, kuras daļa ir vadošā iestāde, kā minēts 113. panta 5. punktā, izraisītu nevajadzīgus 
riskus pareizi funkcionējošām sistēmām un palielinātu administratīvo slogu.
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