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PR_COD_1amCom

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: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem 
par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2011)0611/2),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 178. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0326/2011),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada ... aprīļa atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada ...jūlija atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, Budžeta 
kontroles komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

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, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 
ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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attīstības līmeņu galvenās atšķirības.
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta reģioniem, kuros ir 
būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, salas 
un pārrobežu un kalnu reģioni.

attīstības līmeņu galvenās atšķirības.
Saskaņā ar Līguma 174. pantu ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto 
reģionu atpalicību; šajā kontekstā īpaša 
uzmanība būtu jāvelta lauku apvidiem, 
apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros 
ir būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai 
demogrāfiska atpalicība, piemēram, galējie 
ziemeļu reģioni ar mazu iedzīvotāju 
blīvumu, kā arī salas un pārrobežu un 
kalnu reģioni.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz 174. pantu nebija pilnīga.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā.

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos
(piemēram, slikta sasniedzamība, ņemot 
vērā transporta nepieejamību un 
infrastruktūras nepietiekamību,
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība, kā arī 
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Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pārrobežas pakalpojumu attīstība 
kopumā), vienlaikus pastiprinot sadarbības 
procesu Savienības vispārējas harmoniskas 
attīstības nolūkā. Saistībā ar visām 
pārrobežu programmām starp Ziemeļīriju 
un Īrijas robežapgabaliem, kuru mērķis ir 
miera un saskaņas atbalsts, ERAF arī 
sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu 
attiecīgajos reģionos sociālo un 
ekonomisko stabilitāti, jo īpaši īstenojot 
darbības kohēzijas veicināšanai starp 
kopienām.

Or. en

Pamatojums

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Savienības reģionu labā būtu jāizveido 
mehānisms, lai organizētu ERAF atbalstu 
tādiem ārējās politikas instrumentiem kā, 
piemēram, EKPI un IPA, tostarp 
gadījumos, kad nevar pieņemt ārējās 
sadarbības programmas vai tās ir 
jāpārtrauc.

(13) Savienības reģionu labā būtu jāizveido 
mehānisms, lai organizētu ERAF atbalstu 
tādiem ārējās politikas instrumentiem kā, 
piemēram, EKPI un IPA, tostarp 
gadījumos, kad nevar pieņemt ārējās 
sadarbības programmas vai tās ir 
jāpārtrauc. Komisijai būtu jānodrošina, lai 
šis mehānisms veicinātu darbības 
optimizāciju, patiesu koordināciju un 
sinerģijas pašas Komisijas 
organizatoriskajā struktūrā, kā arī 
Savienības ārpolitikas un iekšpolitikas 
instrumentos, lai ar šo instrumentu 
savstarpēju papildināmību nodrošinātu 
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pēc iespējas labākus politikas rezultātus.

Or. en

Pamatojums
Savienības reģionu labā būtu jāizveido mehānisms, lai organizētu ERAF atbalstu tādiem 
ārpolitikas instrumentiem kā, piemēram, EKPI un IPA, tostarp gadījumos, kad nevar pieņemt 
ārējās sadarbības programmas vai tās ir jāpārtrauc. Komisijai būtu jāpanāk, lai šāds 
mehānisms nodrošinātu Savienības ārpolitikas un iekšpolitikas instrumentu organizatoriskās 
struktūras labāku darbību, tādējādi nodrošinātu pēc iespējas labākus politikas rezultātus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jānosaka resursi, kurus piešķir katram 
atsevišķajam Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa elementam, vienlaikus saglabājot 
ievērojamu koncentrēšanos pārrobežu 
sadarbībai un nodrošinot pietiekamu 
finansējuma līmeni tālāko reģionu 
sadarbībai.

(15) Jānosaka resursi, kurus piešķir katram 
atsevišķajam Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa elementam, vienlaikus saglabājot 
ievērojamu koncentrēšanos pārrobežu 
sadarbībai un iespējas dalībvalstu elastīgai 
pieejai šo elementu starpā, un nodrošinot 
pietiekamu finansējuma līmeni tālāko 
reģionu sadarbībai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā periodā gandrīz puse no dalībvalstīm ir izmantojusi elastīgo pieeju, un dažos 
gadījumos tā bija nepieciešama, lai, ieviešot jaunus politikas virzienus, pārceltu līdzekļus 
plānošanas perioda laikā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Sakarā ar to, ka pasākumu īstenošanā 
pēdējā laikā ir iesaistīts personāls no vairāk 
nekā vienas dalībvalsts, un, ņemot vērā to 
darbību skaitu, kurām personāla izmaksas 

(26) Sakarā ar to, ka pasākumu īstenošanā 
pēdējā laikā ir iesaistīts personāls no vairāk 
nekā vienas dalībvalsts un sakarā ar 
augstajām prasībām attiecībā uz 
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ir būtisks elements, vienota likme, ko 
piemēro personāla izmaksām, būtu 
jāpiemēro citām tiešajām sadarbības 
pasākumu izmaksām, tādējādi nepieļaujot 
atsevišķu grāmatvedību par šādu pasākumu 
pārvaldību.

teritoriālo sadarbības programmu 
personālu, kā arī ņemot vērā to darbību 
skaitu, kurām personāla izmaksas ir būtisks 
elements, vienota likme, ko piemēro 
personāla izmaksām, būtu jāpiemēro citām 
tiešajām sadarbības pasākumu izmaksām, 
tādējādi nepieļaujot atsevišķu 
grāmatvedību par šādu pasākumu 
pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Visumā 30 %–50 % no projekta kopējām izmaksām ir personāla izmaksas. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Būtu jāvienkāršo elastības noteikumi 
par pasākumu norises vietu, kas atrodas 
ārpus programmu darbības reģiona. Turklāt 
ir jāatbalsta efektīva pārrobežu, 
transnacionālā un starpreģionu sadarbība ar 
trešām valstīm Savienības kaimiņos tajos 
gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu atbalstu to dalībvalstu 
reģionu attīstībai, kas robežojas ar trešām 
valstīm. Tādēļ ir lietderīgi izņēmuma kārtā 
un ar konkrētiem nosacījumiem atļaut 
finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem atbalstu, kas paredzēts 
trešo valstu teritorijā īstenotiem 
pasākumiem, ja tie sniedz labumu 
Savienības reģioniem.

(27) Būtu jāvienkāršo elastības noteikumi 
par pasākumu norises vietu, kas atrodas 
ārpus programmu darbības reģiona. Turklāt 
ir jāatbalsta un jāveicina efektīva 
pārrobežu, transnacionālā un starpreģionu 
sadarbība ar trešām valstīm Savienības 
kaimiņos tajos gadījumos, kad tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu efektīvu atbalstu 
to dalībvalstu reģionu attīstībai, kas 
robežojas ar trešām valstīm. Tādēļ ir 
lietderīgi izņēmuma kārtā un ar konkrētiem 
nosacījumiem atļaut finansēt no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 
atbalstu, kas paredzēts trešo valstu 
teritorijā īstenotiem pasākumiem, ja tie 
sniedz labumu Savienības reģioniem.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
paredzēto resursu apmērs ir 3,48 % no 
visiem resursiem, kas budžeta saistībās ir 
pieejami no fondiem 2014.–2020. gadā un 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR 11 700 000 004), un tos piešķir šādi:

1. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
paredzēto resursu apmērs ir 7 % no visiem 
resursiem, kas budžeta saistībās ir pieejami 
no fondiem 2014.–2020. gadā un izklāstīti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
83. panta 1. punktā (t. i., kopā 
EUR XX XXX XXX XXX1), un tos piešķir 
šādi:

a) 73,24 % (t. i., kopā EUR 8 569 000 003) 
pārrobežu sadarbībai;

a) 73,24 % (t. i., kopā 
EUR X XXX XXX XXX2) pārrobežu 
sadarbībai;

b) 20,78 % (t. i., kopā EUR 2 431 000 001) 
transnacionālai sadarbībai;

b) 20,78 % (t. i., kopā 
EUR X XXX XXX XXX3) transnacionālai 
sadarbībai;

c) 5,98 % (t. i., kopā EUR 700 000 000) 
starpreģionu sadarbībai.

c) 5,98 % (t. i., kopā 
EUR XXX XXX XXX4) starpreģionu 
sadarbībai.

_____________
1,2,3,4 skaitļi ir atkarīgi no Kohēzijas 
politikai pieejamiem kopējiem līdzekļiem 
2014–2020. gada periodā

Or. en

Pamatojums

Šādi tiek pamatots paredzēto līdzekļu apmērs — 7 % no visiem līdzekļiem, kas pieejami no 
fondiem 2014.–2020. gadā, lai panāktu atbilstību plenārsēdē pieņemtajai Eiropas Parlamenta 
nostājai, kurā tika pausta prasība vismaz 7 % no visiem kohēzijai paredzētajiem līdzekļiem 
piešķirt teritoriālās sadarbības mērķim.
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Saskaņā ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi ikviena dalībvalsts var 
pārnest līdz 15 % līdzekļu asignējuma no 
viena 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētā elementa uz otru.

Or. en

Pamatojums

Līdzekļu pārdale līdz 15 % apjomam starp pārrobežu sadarbību un transnacionālo sadarbību 
bija iespējama 2007.–2013. gada periodā un tā ir jāsaglabā. Šis mehānisms ir augšupējas 
pieejas piemērs un dod dalībvalstīm, kā arī reģioniem iespēju piešķirt prioritāti vienam no 
elementiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadarbības programmas, kurās ir 
iesaistīti tālākie reģioni, saņem ne mazāk 
kā 150 % no ERAF atbalsta, ko tās saņēma 
2007.–2013. gadā. Papildus no piešķīruma 
starpreģionu sadarbībai tiek atlikti 
EUR 50 000 000, kas paredzēti tālāko 
reģionu sadarbībai. Attiecībā uz tematisko 
koncentrāciju 5. panta b) punktu piemēro 
šim papildu piešķīrumam.

2. Sadarbības programmas, kurās ir 
iesaistīti tālākie reģioni, saņem ne mazāk 
kā 150 % no Eiropas teritoriālās 
sadarbības atbalsta, ko tās saņēma 2007.–
2013. gadā. Papildus no piešķīruma 
starpreģionu sadarbībai tiek atlikti 
EUR 50 000 000, kas paredzēti tālāko 
reģionu sadarbībai. Attiecībā uz tematisko 
koncentrāciju 5. panta b) punktu piemēro 
šim papildu piešķīrumam.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāuzsver, ka minētie 150 % ir ETS daļa no ERAF.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas paredzēts 
programmām EKPI un IPA ietvaros un 
attiecībā uz kuru Komisijai saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros līdz 30. jūnijam nav 
iesniegta neviena programma, 2015. un 
2016. gadā piešķir tām iekšējām pārrobežu 
sadarbības programmām atbilstoši 
1. punkta a) apakšpunktam, kurās piedalās 
attiecīgā dalībvalsts.

ERAF ikgadējo ieguldījumu, kas paredzēts 
programmām EKPI un IPA ietvaros un 
attiecībā uz kuru Komisijai saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros līdz 30. jūnijam nav 
iesniegta neviena programma, 2015. un 
2016. gadā piešķir tām iekšējām vai 
ārējām pārrobežu sadarbības programmām 
atbilstoši 1. punkta a) apakšpunktam, kurās 
piedalās attiecīgā dalībvalsts.

Ja līdz 2017. gada 30. jūnijam saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros vēl joprojām ir tādas 
programmas, kuras nav iesniegtas 
Komisijai, tad visu 4. punktā minēto ERAF 
atbalstu atlikušajiem gadiem līdz 
2020. gadam piešķir tām iekšējām 
pārrobežu sadarbības programmām 
atbilstoši 1. punkta a) apakšpunktam, kurās 
piedalās attiecīgā dalībvalsts.

Ja līdz 2017. gada 30. jūnijam saskaņā ar 
pārrobežu un jūras baseina programmām 
EKPI un IPA ietvaros vēl joprojām ir tādas 
programmas, kuras nav iesniegtas 
Komisijai, tad visu 4. punktā minēto ERAF 
atbalstu atlikušajiem gadiem līdz 
2020. gadam piešķir tām iekšējām vai 
ārējām pārrobežu sadarbības programmām 
atbilstoši 1. punkta a) apakšpunktam, kurās 
piedalās attiecīgā dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Ierosinājums paplašināt noteikumu darbības jomu un „atpakaļ atgrieztos” ERAF līdzekļus 
izmantot arī sadarbības pasākumiem spēkā esošajās ārējās programmās.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā gadījumā 4. punktā minēto ERAF 
atbalstu, kas atbilst gada maksājumiem, par 
kuriem vēl nav radušās saistības, pēc 
attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma piešķir 
tām iekšējām pārrobežu sadarbības 

Šādā gadījumā 4. punktā minēto ERAF 
atbalstu, kas atbilst gada maksājumiem, par 
kuriem vēl nav radušās saistības, pēc 
attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma piešķir 
tām iekšējām vai ārējām pārrobežu 
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programmām atbilstoši 1. punkta 
a) apakšpunktam, kurās piedalās šī 
dalībvalsts.

sadarbības programmām atbilstoši 
1. punkta a) apakšpunktam, kurās piedalās 
šī dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Ierosinājums paplašināt noteikumu darbības jomu un „atpakaļ atgrieztos” ERAF līdzekļus 
izmantot arī sadarbības pasākumiem spēkā esošajās ārējās programmās.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 4 tematiskos 
uzdevumus;

a) katrai pārrobežu sadarbības programmai 
atlasa ne vairāk kā 5 tematiskos 
uzdevumus;

Or. en

Pamatojums

Iesniegtajā priekšlikumā nav ņemta vērā sarežģītā situācija un dažas no problēmām 
pierobežas reģionos (piemēram, ierobežotā pieeja vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem) un transnacionālās sadarbības teritorijās (piemēram, demogrāfiskās 
izmaiņas). Lielākas prioritāšu izvēles iespējas nodrošinās, ka reģioni var izvēlēties 
vispiemērotākos kopīgo problēmu risinājumus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā 
4 tematiskos uzdevumus;

b) katrai transnacionālās sadarbības 
programmai atlasa ne vairāk kā 
5 tematiskos uzdevumus;

Or. en
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Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 12. grozījumam.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. pants – a apakšpunkts – i ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”); 

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
darbaspēka pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”); 

Or. en

Pamatojums

Vispārējās pārrobežu mobilitātes jautājumiem vajadzētu būt atsevišķai investīciju prioritātei, 
skatīt iii) ievilkumu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – a apakšpunkts – ia ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) atbalstu vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanai vai veicināšanai 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
,,Sociālās iekļaušanas veicināšana un 
nabadzības apkarošana”);

Or. en

Pamatojums

Iespējas uzlabot kopīgus pārrobežu pakalpojumu risinājumus, panākot apjomradītus 
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ietaupījumus, ir piemērotas projektiem, kas saistīti ar kopējiem publiskiem pakalpojumiem un 
risinājumiem, jo īpaši veselības, izglītības un neatliekamās palīdzības dienestu jomā. Radoši 
risinājumi Eiropas pierobežas reģionos būs aizvien nepieciešamāki ne tikai iedzīvotāju skaita 
samazināšanās dēļ. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – a apakšpunkts – ib ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ib) pārrobežu mobilitātes veicināšanu, 
uzlabojot transporta pieejamību un 
savienojumus, tostarp robežstaciju 
nostiprināšanu un spēju veidošanu uz 
ārējām robežām, investīcijas trūkstošajos 
pārrobežu savienojumos, risinājumus 
attiecībā uz grafiku saskaņošanu, biļešu 
pārdošanu un jauniem transporta 
savienojumiem ar nosacījumu, ka tas 
būtiski veicina ekonomisko un 
funkcionālo attīstību programmas 
teritorijā (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam „Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst sastrēgumus 
galvenajās tīkla infrastruktūrās”);

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu mobilitātei un līdz ar to transporta pieejamībai vajadzētu būt vienai no ETS 
programmas prioritātēm, ņemot vērā pierobežas reģionu īpašās problēmas un apsverot 
iespējas, kādas pierobežu reģionos pavērtu atbilstīgi šīm prioritātēm piešķirtās investīcijas.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – a apakšpunkts – ic ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ic) investīcijas infrastruktūrā un kopējā 
aprīkojumā, kā arī investīcijas 
daudzvalstu pētniecības projektu 
nemateriālā infrastruktūrā, veicinot 
enerģētikas tīklus, piemēram, viedos
tīklus, lai optimāli izmantotu enerģijas 
resursus un tādējādi būtiski veicinātu 
programmas teritorijas ekonomisko un 
funkcionālo attīstību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam „Stiprināt 
pētniecību, tehnoloģiju izstrādi un 
jauninājumus”);

Or. en

Pamatojums

Atbalsts infrastruktūrām ir jo īpaši nepieciešams, ņemot vērā šādu investīciju nozīmību tajās 
pārrobežu darbības programmās, kurām bieži nepieciešami tehnisku pētījumu dati un 
vispārējas zināšanas par vietējiem apstākļiem, lai tādējādi izplatītu paraugpraksi visā 
programmas teritorijā. Sadarbības programmas var turpināt darbu pie šiem mērķiem, arī 
ņemot vērā to, ka Parlaments ir prasījis uzlabot koordināciju starp TEN projektiem, jo īpaši 
attiecībā uz transportu un enerģiju, kā arī pārrobežu infrastruktūru [A7-0222/2011]. 

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 

i) makroreģionālu un jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);

ii) risinājumus kopējām problēmām, kas 
saistītas ar demogrāfiskām izmaiņām 
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
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,,Sociālās iekļaušanas veicināšana un 
nabadzības apkarošana”)
iii) turpinājumu tādai pārrobežu 
sadarbībai, uz kuru neattiecas pārrobežu 
sadarbības programmas;

Or. en

Pamatojums

Turpinājums pārrobežu sadarbībai jūrlietu jomā, kas 17. apsvērumā minēta kā pārrobežu 
sadarbības investīciju prioritāte.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) starpreģionālās sadarbības ietvaros: 
i) kohēzijas politikas efektivitātes 
pastiprināšanu, veicinot pieredzes 
apmaiņu starp reģioniem un pilsētām, lai 
uzlabotu darbības programmu izstrādi un 
īstenošanu;
ii) sadarbību starp novatoriskiem, ar 
intensīvu pētniecību saistītiem klasteriem, 
un apmaiņu starp pētniekiem un 
pētniecības iestādēm;

Or. en

Pamatojums
Savienības reģionu labā būtu jāizveido mehānisms, lai organizētu ERAF atbalstu tādiem 
ārpolitikas instrumentiem kā, piemēram, EKPI un IPA, tostarp gadījumos, kad nevar pieņemt 
ārējās sadarbības programmas vai tās ir jāpārtrauc. Komisijai būtu jāpanāk, lai šāds 
mehānisms nodrošinātu Savienības ārpolitikas un iekšpolitikas instrumentu organizatoriskās 
struktūras labāku darbību, tādējādi nodrošinātu pēc iespējas labākus politikas rezultātus.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp fondiem, ELFLA, EJZF un citiem 
Savienības un valsts finansēšanas 
instrumentiem, kā arī ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB);

i) mehānismus, kas nodrošina labāku 
koordināciju starp fondiem, ELFLA, EJZF 
un citiem Savienības un valsts finansēšanas 
instrumentiem, tostarp EKI, PPI un 
Eiropas Attīstības fondu, kā arī ar Eiropas 
Investīciju banku (EIB), pienācīgu 
uzmanību veltot EKI iespējama elementa 
īstenošanas praktiskajai struktūrai 
Eiropas teritoriālās sadarbības 
programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – i ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tabulu, kurā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr./2012 [KNR] 53., 110. un 111. pantu
par katru gadu ir minēta kopējās finanšu 
apropriācijas summa, kāda paredzēta 
atbalstam no ERAF,

i) tabulu, kurā saskaņā ar noteikumiem par 
līdzfinansēšanas likmēm, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 53., 110. un 
111. pantā par katru gadu ir minēta 
kopējās finanšu apropriācijas summa, kāda 
paredzēta atbalstam no ERAF,

Or. en

Pamatojums

ETS regulā nav izskatīti visi attiecīgie jautājumi, bet ir atsauces uz citām regulām. Tāpēc tā ir 
grūti lasāma un dažos gadījumos pieļauj atšķirīgas interpretācijas. Lasītājam 7. pantā 
jāizseko atsauču virknei no vienas regulas uz citu.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrā sadarbības programmā iekļauj: 3. attiecīgos gadījumos sadarbības 
programmā iekļauj:

Or. en

Pamatojums
Tas, vai šā panta darbību izklāsts ir piemērojams sadarbības programmai, ir jāizvērtē 
atbilstīgā līmenī.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadarbības programmām atbilstošās 
darbības atlasa uzraudzības komiteja, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
41. pantā.

1. Sadarbības programmām atbilstošās 
darbības atlasa uzraudzības komiteja, kas 
minēta Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
41. pantā, vai koordinācijas komiteja, kas 
sniedz tai ziņojumus.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams, lai būtu iespējams, ka šajā koordinācijas komitejā būtu arī citi locekļi 
(piemēram, reģionu pārstāvji), ne tikai uzraudzības komitejas locekļi.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Galvenie saņēmēji atrodas dalībvalstī, un 
vienīgie saņēmēji ir reģistrēti dalībvalstī.

4. Galvenie saņēmēji atrodas dalībvalstī, un 
vienīgie saņēmēji ir reģistrēti dalībvalstī,
izņemot gadījumus, kad dalībvalstis un 
trešās valstis, kas piedalās sadarbības 
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programmā, ir vienojušās citādi, 
nodrošinot prasību izpildi attiecībā uz 
vadības pārbaudēm un revīziju.

Or. en

Pamatojums

Piemēram, partneri no Norvēģijas ir bijuši galvenie partneri 35 līdz 40 partnerībās. 
Partneriem no Norvēģijas ir svarīgi, lai viņi arī varētu būt galvenie partneri.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmām piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 500 000.

Summu, ko no ERAF piešķir tehniskai 
palīdzībai, ierobežo līdz 6 % no sadarbības 
programmai piešķirtās kopējās summas, 
taču tā nav mazāka par EUR 1 800 000.

Or. en

Pamatojums

Tehniskajai palīdzībai paredzēto līdzekļu ierobežojums (1,5 miljoni eiro) ir pārāk neliela 
summa, lai nodrošinātu sadarbības programmu īstenošanu, un šajā ierosinājumā nav ņemta 
vērā daudzvalstu pieejas sarežģītība un dažu programmas teritorijas ģeogrāfiskie apmēri. Tā 
kā viena no galvenajām programmas rūpēm ir nodrošināt tās pienācīgu īstenošanu, ir 
nepieciešamas elastīgākas pieejas iespējas valsts līmenī, lai panāktu sadarbības programmu 
struktūru funkcionalitāti.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas par darbību var 
aprēķināt kā vienotu likmi līdz 15 % no 
tiešajām izmaksām, kas neaptver šīs 
darbības personāla izmaksas.

Papildus noteikumiem par vienoto likmi 
netiešajām izmaksām, kas noteikti 
Regulas (ES) Nr. /2012 [KNR] 58. pantā, 
personāla izmaksas par darbību var 
aprēķināt kā vienotu likmi līdz 15 % no 
tiešajām izmaksām, kas neaptver šīs 
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darbības personāla izmaksas

Or. en

Pamatojums

Visumā 30 %–50 % no projekta kopējām izmaksām ir personāla izmaksas. Tomēr nevar 
aizmirst revīzijas perspektīvu attiecībā uz projektu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, nozīmē vienu pārvaldības 
iestādi un minētās regulas 113. panta 
4. punkta vajadzībām tās nozīmē vienu 
revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī.

1. Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
113. panta 1. un 2. punkta noteikumu par 
struktūru nozīmēšanu vajadzībām 
dalībvalstis, kas piedalās sadarbības 
programmā, nozīmē vienu pārvaldības 
iestādi un minētās regulas 113. panta 
4. punkta vajadzībām tās nozīmē vienu 
revīzijas iestādi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

ETS regulā nav izskatīti visi attiecīgie jautājumi, bet ir atsauces uz citām regulām. Tāpēc tā ir 
grūti lasāma un dažos gadījumos pieļauj atšķirīgas interpretācijas. Lasītājam 7. pantā 
jāizseko atsauču virknei no vienas regulas uz citu.


