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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: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi „Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” un par Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0614),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 178. panta 
1. punktu un 349. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7–0328/2011),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 3. maija atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas 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 to aizstāt ar citu tekstu;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā (5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai. 
Koncentrācijas līmenim būtu jāņem vērā 
reģiona attīstības līmenis, kā arī to reģionu 
īpašās vajadzības, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāks 
nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP pārskata 
periodā.

“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, mazo un vidējo uzņēmumu 
atbalstam un klimata pārmaiņu seku 
mazināšanai. Koncentrācijas līmenim būtu 
jāņem vērā reģiona attīstības līmenis, kā arī 
to reģionu īpašās vajadzības, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāks nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP 
pārskata periodā.

Or. en

Pamatojums

Atbilst 16. un 17. grozījumam.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Būtu jānodrošina sinerģija starp 
kohēzijas politiku un pētniecības un 
inovāciju politiku, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes [...] Regulā (ES) 
Nr. [...]/2012, ar ko izveido pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam “Apvārsnis 2020”1 

(“Apvārsnis 2020”), ņemot vērā centienus 
izveidot “kāpnes uz izcilību”, kas 
veicinātu lielāku līdzdalību programmā 
“Apvārsnis 2020”.
_____________
1 OV L ...

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pirms dalībvalstis izstrādā darbības 
programmu projektus, tām būtu jāsaņem 
vienots rādītāju kopums programmas 
īstenošanas progresa vērtēšanai. Šos 
rādītājus būtu jāpapildina ar katrai 
programmai raksturīgiem rādītājiem.

(6) Pirms dalībvalstis izstrādā darbības 
programmu projektus, tām būtu jāsaņem 
vienots rādītāju kopums programmas 
īstenošanas progresa vērtēšanai. Šos 
rādītājus būtu jāpapildina ar katrai 
programmai raksturīgiem rezultātu un 
izpildes rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ilgtspējīgas pilsētu attīstības ietvaros ir 
jāatbalsta integrētas darbības, lai risinātu 
pilsētu ekonomiskās, vides, klimata un 
sociālās grūtības, un noteikt procedūru to 
pilsētu saraksta izveidošanai, uz kurām 
attiecas šādas darbības, kā arī tām 
paredzēto finansējuma piešķīrumu.

(7) Ilgtspējīgas pilsētu attīstības ietvaros ir 
jāatbalsta integrētas darbības, lai risinātu 
pilsētu ekonomiskās, vides, klimata, 
demogrāfiskās un sociālās grūtības, un 
jānosaka procedūra, lai izvēlētos 
funkcionālas pilsētu teritorijas, uz kurām 
attiecas šādas darbības, kā arī tām 
paredzēto finansējuma piešķīrumu.

Or. en

Pamatojums

Atbilst 43. grozījumam.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā pieredzi un priekšrocības, 
kas gūtas saistībā ar integrētu pasākumu 
veikšanu ilgtspējīgai pilsētu attīstībai to 
darbības programmu ietvaros, ko 
līdzfinansēja ERAF laika posmā no 2007. 
līdz 2013. gadam, Savienības līmenī būtu 
jāveic nākamais pasākums, izveidojot 
pilsētu attīstību platformu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilst 48. līdz 51. grozījumam.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras attiecībā uz to pilsētu saraksta 
uzveidošanu, kuras piedalās pilsētu 
attīstības platformā, būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras izmantojamas
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulai (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(13) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras attiecībā uz kopējo rādītāju
saraksta izveidošanu būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulai (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERAF līdzfinansē atbalstu, kura mērķis ir 
stiprināt sociālo un teritoriālo kohēziju, 
izlīdzinot galvenās reģionālās atšķirības, 
atbalstot attīstību un reģionālo ekonomiku 
strukturālo pārveidošanos, tai skaitā 
pārveidojot rūpniecības reģionus, kuros 
vērojama ekonomiskā lejupslīde, un 
atpalikušus reģionus.

ERAF līdzfinansē atbalstu, kura mērķis ir 
stiprināt sociālo un teritoriālo kohēziju, 
izlīdzinot galvenās reģionālās atšķirības, 
atbalstot attīstību un reģionālo ekonomiku 
strukturālo pārveidošanos, tai skaitā 
pārveidojot rūpniecības reģionus, kuros 
vērojama ekonomiskā lejupslīde, 
atpalikušus reģionus un reģionus, kuri 
saskaras ar demogrāfiskām grūtībām un 
problēmām.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienība saskaras ar nepieredzētām demogrāfiskām pārmaiņām (sabiedrības 
novecošana, zems dzimstības līmenis, migrācija). Tās rada problēmas ekonomikas un 
veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomā, un tās īpaši ietekmē Eiropas reģionus un 
pilsētas. Ņemot vērā šīs problēmas, ir svarīgi pielāgot esošo politiku, lai sniegtu labāku 
atbalstu saistībā ar pieaugošām prasībām šajā jomā reģionālā un vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produktīvus ieguldījumus, kas veicina 
pastāvīgu darba vietu radīšanu un 
saglabāšanu, ar tiešu palīdzību 
ieguldījumiem mazos un vidējos 
uzņēmumos (MVU);

a) produktīvus ieguldījumus, kas veicina 
pastāvīgu darba vietu radīšanu un 
saglabāšanu, jo īpaši ar tiešu palīdzību 
ieguldījumiem mazos un vidējos 
uzņēmumos (MVU);

Or. en

Pamatojums

Mazie un vidējie uzņēmumi ES nodrošina visvairāk darba vietu. Tāpēc viens no galvenajiem 
ES politikas uzdevumiem ir sniegt uzņēmumu atbalstu, lai atvieglotu nosacījumus maziem un 



PE487.951v01-00 10/34 PR\900292LV.doc

LV

vidējiem uzņēmumiem. Tomēr attiecībā uz MVU būtu nepareizi uzskatīt, ka lieliem 
uzņēmumiem nevajag atbalstu, lai pārvarētu grūtības, jo īpaši sarežģītā uzņēmējdarbības 
vidē, ko radīja pašreizējā krīze, jo abu veidu uzņēmumi dažādās jomās ir savstarpēji atkarīgi. 
Tāpēc finansējums ir jānodrošina arī lieliem uzņēmumiem, kas sadarbojas ar MVU.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ieguldījumus infrastruktūrā, ar kuru 
sniedz pamata pakalpojumus iedzīvotājiem 
enerģētikas, vides, transporta un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) jomās;

b) ieguldījumus pieejamā infrastruktūrā, ar 
kuru sniedz pamata pakalpojumus 
iedzīvotājiem enerģētikas, vides, transporta 
un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomās;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nepieļaut nevienas cilvēku grupas diskrimināciju, jo īpaši gados 
vecāku cilvēku un cilvēku ar invaliditāti diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ieguldījumus sociālajā, veselības 
aprūpes un izglītības infrastruktūrā;

c) ieguldījumus pieejamā sociālajā, 
veselības aprūpes, izglītības, kultūras, 
sporta un tūrisma infrastruktūrā;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nepieļaut nevienas cilvēku grupas diskrimināciju, jo īpaši gados 
vecāku cilvēku un invalīdu diskrimināciju attiecībā uz pakalpojumu pieejamību. Turklāt šis 
grozījums paplašina atbalsta apmēru, ieviešot nozares, kas ir ļoti svarīgas Eiropas 
iedzīvotājiem un ekonomikai.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) tīklošana, sadarbība un pieredzes 
apmaiņa starp reģioniem, pilsētām, kā arī 
starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides 
aizsardzības dalībniekiem;

iv) tīklošana, sadarbība un pieredzes 
apmaiņa starp vietējām un reģionālām 
iestādēm, kā arī starp sociālajiem, 
ekonomiskajiem un vides aizsardzības 
dalībniekiem;

Or. en

Pamatojums

Tīklošana, sadarbība un pieredzes apmaiņa attiecas ne tikai uz reģionu un pilsētu iestādēm; 
termins „vietējās un reģionālās iestādes” attiecas uz visām attiecīgajām iestādēm un uzsver 
dalībnieku, nevis pašvaldību nozīmi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) finanšu instrumentu, piemēram, 
aizdevumu, garantiju un kapitāla vai cita 
atjaunojamu atbalsta, izveidi, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. [...]/2012 [KNR] 
32. pantā;

Or. en

Pamatojums

Arvien pieaug atjaunojamo finanšu instrumentu nozīme, jo īpaši, ņemot vērā ierobežoto 
pieejamo finansējumu un spiedienu par pieejamo resursu pēc iespējas efektīvu izmantošanu. 
ERAF ir galvenais atbalsta avots kohēzijas politikā attiecībā uz finanšu instrumentiem. Šis
grozījums paredz ieviest jaunu intervences kategoriju, lai uzsvērtu finanšu instrumentu nozīmi 
attiecībā uz fonda atbalsta apmēru.
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairāk attīstītajos reģionos ERAF 
neatbalsta ieguldījumus infrastruktūrā, ar 
kuru sniedz pamata pakalpojumus 
iedzīvotājiem vides, transporta un IKT 
jomās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atceļot infrastruktūras, ar kuru sniedz pamata pakalpojumus vides, transporta un IKT jomā, 
atbalstu, netiek atspoguļota reālā situācija Eiropas reģionos un netiek ņemtas vērā 
pieaugošās vajadzības un iespējamās grūtības, lai apmierinātu šīs vajadzības pašreizējās 
krīzes apstākļos. Šā atbalsta atcelšana arī negatīvi ietekmētu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanu. Lai neierobežotu attīstības iespējas visā Eiropā, šajā jomā finansējums ir 
jāpiešķir arī attīstītākiem reģioniem, lai finansētu maza izmēra infrastruktūru.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu iekārtās, kas ir 
Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā;

b) ieguldījumus, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas iekārtās, uz 
kurām attiecas Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikums, izņemot centralizētas 
siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas un 
siltuma un elektroenerģijas kombinētās 
ražošanas sistēmas;

Or. en

Pamatojums

Atbalsta pilnīga atcelšana ieguldījumiem, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas ETS 
iekārtās, mazinātu iespējamo energotaupību, ko var nodrošināt centralizētas siltumapgādes 
un dzesēšanas sistēmas un siltuma un elektroenerģijas kombinētās ražošanas tīklu 
uzlabošana. Tādējādi tiktu atcelti arī ieguldījumi, kas iedzīvotājiem nodrošina vienu no 
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pamata pakalpojumiem. Turklāt ir jāpiedāvā dalībvalstīm iespēja izvēlēties izmantot 
struktūrfondu līdzekļus vai ETS ietvaros gūtos ienākumus (50 % no šiem ienākumiem ir 
jāizmanto projektiem klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanas jomā), lai finansētu 
ieguldījumus, kas veicinātu oglekļa emisiju līmeņa pazemināšanos, kā noteikts 2007.–
2013. gada plānošanas periodā.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tabakas un tabakas izstrādājumu 
ražošanu, pārstrādi un reklāmu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES nedrīkst atbalstīt tabakas nozari, tomēr nav vēlams atcelt atbalstu tikai vienam tirgus 
segmentam, ko Eiropas Savienība neatbalsta.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vismaz 80 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā, kā arī

i) vismaz 70 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, kā arī

Or. en

Pamatojums

Tematiskā koncentrācija, kas paredz, ka 80 % no finansējuma ir jāpiešķir 3 tematiskajiem 
mērķiem, pārāk ierobežotu dalībvalstu un reģionu iespējas programmas pielāgot specifiskām 
teritoriālajām vajadzībām. Samazinot nošķirtā finansējuma obligāto kvotu un pievienojot 
vienu tematisko mērķi, varētu nodrošināt labāku elastību. 
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vismaz 50 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 3. un 4. punktā,

i) vismaz 40 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajiem mērķiem, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 2., 3. un 4. punktā,

Or. en

Pamatojums

Tematiskā koncentrācija, kas paredz, ka 50 % no finansējuma ir jāpiešķir 3 tematiskajiem 
mērķiem, pārāk ierobežotu dalībvalstu un reģionu iespējas programmas pielāgot specifiskām 
teritoriālajām vajadzībām. Samazinot nošķirtā finansējuma obligāto kvotu un pievienojot 
vienu tematisko mērķi, varētu nodrošināt labāku elastību.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) vismaz 6 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 4. punktā.

ii) vismaz 10 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Grozījumu nr. 26, kas paredz tematiskajā mērķī, kas minēts Regulas (EU) 
Nr. […]/2012 [CPR] 9. panta 4. punktā, iekļaut arī zema oglekļa dioksīda emisijas līmeņa 
transporta sistēmas un mobilitāti pilsētās, ir jāpielāgo obligātā kvota ieguldījumiem 
energoefektivitātes jomā.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šā panta a) punkta 
i) apakšpunkta, reģionos, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāks nekā 75 % no ES–25 vidējā IKP 
atskaites periodā, bet kuri no 2014. līdz 
2020. gadam ir tiesīgi saņemt atbalstu 
pārejas reģionu vai vairāk attīstīto reģionu 
kategorijā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 82. panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktā noteikto, vismaz 
60 % no kopējā ERAF finansējuma valsts 
līmenī piešķir katram tematiskajam 
mērķim, kas minēts Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 1., 3. un 
4. punktā.

Šā panta b) punktu piemēro arī reģionos, 
kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 2007.–
2013. gadā bija mazāks nekā 75 % no ES–
25 vidējā IKP atskaites periodā, bet kuri no 
2014. līdz 2020. gadam ir tiesīgi saņemt 
atbalstu pārejas reģionu vai vairāk attīstīto 
reģionu kategorijā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 82. panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktā noteikto.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pārejas reģionu īpašo, jauno statusu un sarežģītās vajadzības, tematiskās 
koncentrācijas jomā tiem ir jāpiemēro tādi nosacījumi, kā mazāk attīstītiem reģioniem.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sekmējot uzņēmumu ieguldījumu P&I, 
preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju 
apmaiņu, sociālās inovācijas un 
sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, 
pieprasījuma stimulēšanu, tīklošanu, kopu 
izveidi un tiešu inovāciju ar viedās 
specializācijas palīdzību,

b) sekmējot uzņēmumu ieguldījumu P&I, 
preču un pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju 
apmaiņu, sociālās inovācijas, kultūras un 
radošo nozari, sabiedrisko pakalpojumu 
lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, 
tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju 
ar viedās specializācijas palīdzību,

Or. en
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Pamatojums

Kultūra ir svarīgs ekonomikas attīstības un Eiropas reģionu un pilsētu pievilcīguma faktors. 
Eiropas kultūras un radošā nozare ir viens no galvenajiem Eiropas ekonomikas dinamisma 
avotiem. Pēdējos desmit gados šī nozare ir attīstījusies straujāk nekā lielākā daļa citu nozaru, 
un tā var nodrošināt radošumu, inovācijas un uzņēmējdarbību dažādās darbības jomās. Šajā 
saistībā stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā kultūru var uzskatīt par radošuma un inovāciju 
katalizatoru.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veidojot atbilstošu saikni un sinerģiju 
ar programmu “Apvārsnis 2020”.

Or. en

Pamatojums

ERAF un programmas „Apvārsnis 2020” mērķi pētniecības un inovāciju jomā ir ļoti līdzīgi, 
bet tie ir vērsti citā virzienā un to sasniegšanai izmanto citas metodes. Saikņu un sinerģiju 
attīstība starp abiem instrumentiem palīdzētu sasniegt gudras izaugsmes pamatiniciatīvas 
„Eiropa 2020” mērķus.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicinot IKT lietošanu e-pārvaldībai, e-
mācībām, e-iekļaušanai un e-veselībai.

c) veicinot IKT lietošanu e-pārvaldībai, e-
mācībām, e-kultūrai, e-iekļaušanai un e-
veselībai.

Or. en

Pamatojums

Kultūra ir svarīgs ekonomikas attīstības un Eiropas reģionu un pilsētu pievilcīguma faktors. 
Eiropas kultūras un radošais sektos ir viens no galvenajiem Eiropas ekonomikas dinamisma 
avotiem, un tam arī ir jānodrošina atbalsts IKT jomā.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus 
MVU, it īpaši starptautiskajai darbībai.

b) attīstot un īstenojot jaunus 
uzņēmējdarbības modeļus MVU, jo īpaši
starptautiskajai darbībai.

Or. en

Pamatojums

Jaunu uzņēmumu modeļu attīstība attiecas ne tikai uz jauniem maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
MVU,

b) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
uzņēmumos, neatkarīgi no uzņēmuma 
lieluma,

Or. en

Pamatojums

Visi uzņēmumi neatkarīgi no uzņēmuma lieluma ir jāmudina izmantot atjaunojamos 
energoresursus un censties taupīt energoresursu. Tas palīdzētu sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

c) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
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sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās, sabiedriskajās ēkās, vēsturiskajās ēkās un 
mājsaimniecībās,

Or. en

Pamatojums

Neatkarīgi no tā, kam pieder vēsturiskās ēkas, ir jāatbalsta energoefektivitāte un 
atjaunojamās enerģijas izmantošana šajā ēkās, jo tās veido Eiropas kultūras mantojumu un 
pret to ir īpaši jāattiecas.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) attīstot videi draudzīgas un zema 
oglekļa dioksīda emisijas līmeņa 
transporta sistēmas, kā arī veicinot 
ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās,

Or. en

Pamatojums

Transports ir viens no galvenajiem sektoriem, kas veicina pāreju uz zemu oglekļa dioksīda 
emisijas līmeni, jo īpaši pilsētās, un tāpēc tas ir jāiekļauj šajā tematiskajā mērķī.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) uzlabojot energoefektivitāti un 
energodrošību, veidojot un modernizējot 
elektroenerģijas, dabas gāzes un naftas 
pārvešanas un izplatīšanas tīklus, dabas 
gāzes un naftas uzglabāšanas 
infrastruktūru un sašķidrinātas 
dabasgāzes infrastruktūru.

Or. en
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Pamatojums

Pārsūtīšanas un izplatīšanas tīklu un uzglabāšanas infrastruktūras izveide un modernizācija 
ievērojami palīdzētu sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus enerģētikas jomā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas 
efektivitātes veicināšana:

Vides aizsardzība un saglabāšana un 
resursu izmantošanas efektivitātes 
veicināšana:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pievēršoties būtiskajai nepieciešamībai 
ieguldīt atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē, lai ievērotu vides acquis noteiktās 
prasības,

a) ieguldot atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē, lai cita starpā ievērotu vides acquis 
noteiktās prasības,

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievēršoties būtiskajai nepieciešamībai b) ieguldot ūdensapgādes nozarē, lai cita 
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ieguldīt ūdensapgādes nozarē, lai ievērotu 
vides acquis noteiktās prasības,

starpā ievērotu vides acquis noteiktās 
prasības,

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aizsargājot, veicinot un attīstot kultūras 
mantojumu,

c) aizsargājot, veicinot un attīstot dabas un 
kultūras mantojumu,

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) veicinot inovatīvas tehnoloģijas, lai 
samazinātu gaisa piesārņojumu,

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veicot darbības pilsētvides uzlabošanai, 
tai skaitā pamestu rūpniecisku teritoriju 
atjaunošanu un gaisa piesārņojuma 
samazināšanu.

e) veicot darbības pilsētvides uzlabošanai, 
tostarp pilsētu atveseļošanu, pamestu 
rūpniecisku teritoriju atjaunošanu, 
piesārņoto vietu atveseļošanu un kultūras 
infrastruktūras atveseļošanu.



PR\900292LV.doc 21/34 PE487.951v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Minēto pasākumu aprakstā ir jāuzsver to nozīme, lai novērstu ekonomikas attīstības šķēršļus.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attīstot videi draudzīgas un zema 
oglekļa dioksīda emisijas līmeņa 
transporta sistēmas, kā arī veicinot 
ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilst 26. grozījumam.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attīstot visaptverošu, kvalitatīvu un 
savstarpēji savietojamu dzelzceļu sistēmu.

d) attīstot un atveseļojot visaptverošu, 
kvalitatīvu un savstarpēji savietojamu 
dzelzceļu sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Atjaunojot esošo infrastruktūru, to modernizējot, varētu uzlabot tās spējas, un galīgais 
rezultāts un ieguldījums mērķu sasniegšanā būtu tāds pats, kā attīstot jaunu infrastruktūru.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attīstot videi draudzīgus iekšējos 
ūdensceļus un jūras transporta sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Ūdens transports var ļoti palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgu, energoefektīvu un videi nekaitīgu 
transportu Eiropā, un tāpēc tam arī ir jāpiešķir ERAF atbalsts.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attīstot uzņēmējdarbības inkubatorus un 
ieguldot pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības izveides atbalstā,

a) atbalstot uzņēmējdarbības inkubatoru 
attīstību un ieguldījumus
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
izveides atbalstā,

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vietējas attīstības ierosmes un atbalsts
struktūrām, kas sniedz kaimiņattiecību 
pakalpojumus, lai radītu jaunas darba 
vietas, ja šādas darbības nav ietvertas 
Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [ESF] darbības 
jomā;

b) atbalstot vietējas attīstības ierosmes un 
atbalstu struktūrām, kas sniedz 
kaimiņattiecību pakalpojumus, lai radītu 
jaunas darba vietas, ja šādas darbības nav 
ietvertas Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [ESF] 
darbības jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldot veselības aprūpes un sociālajā 
infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo 
un vietējo attīstību, samazinot atšķirības 
attiecībā uz veselības stāvokli, un atbalstot 
pāreju no institucionāliem uz pašvaldību 
pakalpojumiem;

a) ieguldot veselības aprūpes un sociālajā 
infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo 
un vietējo attīstību, samazinot atšķirības 
attiecībā uz veselības stāvokli, un atbalstot 
pāreju no institucionāliem uz pašvaldību 
un ģimenes pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Viens no Eiropas Komisijas ad hoc ekspertu grupas ziņojumā par pāreju no institucionālās 
aprūpes uz aprūpi vietējās kopienas līmenī minētajiem ieteikumiem ir struktūrfondus izmantot 
sociālās infrastruktūras deinstitucionalizācijai. Ģimeņu pakalpojumi var piedāvāt tādu pašu 
individuālu atbalstu, kā aprūpe kopienas līmenī.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskas un ekonomiskas atjaunošanās 
atbalsts trūcīgām pilsētu un lauku 
kopienām, 

b) fiziskas, ekonomiskas un sociālas 
atjaunošanās atbalsts trūcīgām kopienām 
pilsētu un lauku apvidos,

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palīdzēt īstenot integrētu pieeju.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ieguldot kultūrā, kultūras mantojuma 
aizsardzībā un digitalizācijā, veicinot 
kultūras izglītību, lai mazinātu atšķirības 
attiecībā uz kultūras pieejamību, un 
palielinot sociālo kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas pētījumu par kultūras ieguldījumu vietējā un reģionālajā attīstībā, 
ņemot vērā struktūrfondu datus, kultūras projekti var uzlabot strukturālos apstākļus 
atpalikušajos reģionos, kā arī tieši veicināt konkurētspēju un darba vietu izveidi. Tāpēc 
kultūras iniciatīvas var īstenot vairākus kohēzijas politikas ekonomiskos, sociālos un 
teritoriālos mērķus.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējos rādītājus, kas ir uzskaitīti šīs 
regulas pielikumā, izmanto saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. [...]/2012 [KNR] 
24. panta 3. punktu tad, kad tas ir 
nepieciešams. Kopējo rādītāju atskaites 
vērtība ir nulle, un kumulatīvās 
mērķvērtības nosaka 2022. gadam.

Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
kopējo rādītāju sarakstu saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. [...]/2012 [KNR] 
24. panta 3. punktu. Šo īstenošanas aktu 
pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. Kopējo 
rādītāju atskaites vērtība ir nulle, un 
kumulatīvās mērķvērtības nosaka 
2022. gadam. 

Or. en

Pamatojums

Kopējo rādītāju tehnisko iezīmju dēļ tos nevajag iekļaut tiesību aktā. Ja kopējos rādītājus 
iekļautu regulas pielikumā, varētu uzskatīt, ka ar to tiek apstiprināti noteikti izdevumu 
piemēri, bet tas nav vēlams.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ERAF darbības programmas atbalsta 
ilgtspējīgu pilsētu attīstību ar tādu 
stratēģiju palīdzību, kurās ir iekļautas 
integrētas darbības pilsētu ekonomisko, 
vides, klimata un sociālo problēmu 
risināšanai.

1. ERAF atbalsta ilgtspējīgu pilsētu 
attīstību ar tādu stratēģiju palīdzību, kurās 
ir iekļautas integrētas darbības pilsētu 
ekonomisko, vides, klimata, demogrāfisko
un sociālo problēmu risināšanai.

Or. en

Pamatojums

Atbilst 7. grozījumam.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ilgtspējīgu pilsētu attīstību nodrošina, 
īstenojot konkrētu darbības programmu, 
izmantojot noteiktu prioritāro virzienu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/2012 
[KNR] 87. panta 1. punktu vai integrētos 
teritoriālos ieguldījumus, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
99. pantā.

Or. en

Pamatojums

Lai vislabāk atspoguļotu konkrēto situāciju, izvēloties finansējuma pārvaldības veidu, un lai 
arī turpmāk izmantotu veiksmīgu pārvaldības metodi, ir jānodrošina ilgtspējīga pilsētu 
attīstība arī, īstenojot konkrētu darbības programmu vai noteiktu prioritāro virzienu.  
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts savā partnerības 
līgumā izveido to pilsētu sarakstu, kurās 
tiks īstenotas integrētas darbības 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, un norāda 
orientējošu gada piešķīrumu šīm darbībām 
valsts līmenī.

2. Ņemot vērā konkrēto teritoriālo 
situāciju, katra dalībvalsts savā partnerības 
līgumā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr [...]/2012 [KNR] 13. pantu izveido 
sarakstu ar kritērijiem to funkcionālo 
pilsētu teritoriju izvēlei, kurās tiks 
īstenotas integrētas darbības ilgtspējīgai 
pilsētu attīstībai, un norāda orientējošu 
gada piešķīrumu šīm darbībām valsts 
līmenī.

Vismaz 5 % no ERAF finansējuma valsts 
līmenī piešķir integrētām darbībām 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, kas deleģēts
pilsētu pārvaldībai ar Regulas (EK) 
Nr. […]/2012 [KNR] 99. pantā minēto 
integrēto teritoriālo ieguldījumu 
palīdzību.

2.a Vismaz 5 % no ERAF finansējuma 
valsts līmenī piešķir integrētām darbībām 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai pilsētu 
funkcionālās teritorijās un deleģē pilsētu 
vai citu iestāžu, kas pārvalda pilsētu 
funkcionālās teritorijas, pārvaldībai 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. […]/2012 
[KNR] 113. panta 6. punktu vai attiecīgā 
gadījumā Regulas (ES) Nr. [...]/2012 
[KNR] 113. panta 7. punktu. Apjomu 
norāda partnerības nolīgumā.

Or. en

Pamatojums

Lai partnerības nolīgumā iekļautu to teritoriju sarakstu, kas var saņemt atbalstu, ir jāveic 
precīza izmeklēšana un ir jānodrošina godīga atlases procedūra, kas ir laikietilpīga. Šajā 
posmā ir ieteicams izveidot kritēriju sarakstu. Lai nodrošinātu jaunās pilsētas dimensijas 
augstu pievienoto vērtību, integrētās darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai vajadzības 
gadījumā ir jāizmanto ne tikai pilsētās. Ieviestais termins „pilsētas funkcionālās teritorija”, 
kas dalībvalstīm ir jādefinē valsts līmenī, paplašina attiecīgo teritoriju loku, aptverot pilsētas 
vai pilsētu daļas, pilsētas un to apkārtni (piepilsētas, lauku teritorijas), lielpilsētas un citas 
teritorijas.

Saskaņā ar 44. grozījumu, ir jāprecizē tas, ka jaunās pilsētas dimensijas mērķis ir deleģēt 
pilsētai vai esošajai iestādei, kas pārvalda pilsētas funkcionālo teritoriju, to līdzekļu 
pārvaldību, kas neierobežotas deleģēšanas gadījumā var būt vispārējas dotācijas.
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Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Pilsēta un pārvaldes iestāde saskaņo 
uzdevumus, ko deleģē pilsētai vai esošajai 
iestādei, kas pārvalda pilsētas funkcionālo 
teritoriju. Šāds deleģējums attiecas vismaz 
uz uzdevumiem, kas ir saistīti ar darbību 
izvēli. Pārvaldes iestāde var paturēt 
tiesības veikt pēdējo darbību atbilstības 
pārbaudi pirms apstiprināšanas. 

Or. en

Pamatojums

Pārvaldes iestādei un pilsētai vai esošajai iestādei, kas pārvalda funkcionālo teritoriju 
pilsētā, ir jāļauj noteikt deleģēšanas līmeni.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Vajadzības gadījumā būtu jāatbalsta 
mehānismi, kas stiprinātu esošo saikni 
starp pilsētām un lauku reģioniem un kas 
veicinātu jaunu saikņu veidošanos, lai 
pastiprinātu savstarpējās saistības 
faktorus, kuri ietekmē katra reģiona 
attīstību, nodrošinot KNR fondu 
papildināmību. 

Or. en
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts un nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Pilsētu attīstības platforma

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. […]/2012 
[KNR] 51. pantu Komisija izveido pilsētu 
attīstības platformu, lai veicinātu spēju 
attīstīšanu un sadarbību starp pilsētām, un
pieredzes apmaiņu par pilsētvides politiku 
Savienības līmenī attiecībā uz ERAF 
ieguldījumu prioritātēm un ilgtspējīgu 
pilsētu attīstību.

2.d Komisija veicina spēju attīstīšanu un 
sadarbību starp pilsētām, kā arī pieredzes 
apmaiņu par pilsētvides politiku Savienības 
līmenī attiecībā uz ERAF ieguldījumu 
prioritātēm un ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

2.e Komisija izmanto esošās programmas 
un iestādes, lai veicinātu spēju attīstīšanu, 
tīklošanu un pieredzes apmaiņu, kā 
minēts 2.d punktā. 
(2.d un 2.e punkts tiks iekļauts 7. pantā.)

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības izveidot jaunu iestādi, lai veicinātu spēju attīstīšanu, tīklošanu un pieredzes 
apmaiņu, jo ir vairākas programmas un iestādes, ko var izmantot, lai veiksmīgi sasniegtu šo 
mērķi. 
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
izveido to pilsētu sarakstu, kuras 
piedalīsies platformā, pamatojoties uz 
partnerības līgumos ietvertajiem 
sarakstiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā 
paredzēto konsultēšanās procedūru.

svītrots

Sarakstā būs ne vairāk kā 300 pilsētas, un 
maksimālais pilsētu skaits no katras 
dalībvalsts ir 20. Pilsētas izvēlas, 
pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
a) iedzīvotāju skaits, ņemot vērā valsts 
pilsētu sistēmu īpatnības,
b) stratēģiju pastāvēšana integrētām 
darbībām pilsētu ekonomisko, vides, 
klimata un sociālo problēmu risināšanai.

Or. en

Pamatojums

Atbilst 48. un 49. grozījumam.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Platforma atbalsta arī sadarbību tīklu 
veidošanu starp pilsētām, kurās notiek 
inovatīvas darbības, kas uzsāktas pēc 
Komisijas iniciatīvas.

2.f Komisija atbalsta arī sadarbību tīklu 
veidošanu starp pilsētām, kurās notiek 
inovatīvas darbības, kas uzsāktas pēc 
Komisijas iniciatīvas.

(2.f punkts tiks iekļauts 7. pantā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstoši šīs regulas 13. pantam 
Komisija pieņem deleģētos aktus attiecībā 
uz inovatīvu darbību izvēles procedūru un 
īstenošanu.

3. Atbilstoši šīs regulas 13. pantam 
Komisija ir tiesīga pieņemt deleģētos 
aktus, kuros paredz detalizētus 
noteikumus par inovatīvu darbību izvēles 
procedūru un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Visi uzņēmumi attālākajos reģionos 
var izmantot īpašo papildu piešķīrumu un 
visus produktīvos ieguldījumus, ko 
finansē ERAF.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā īpašo uzņēmējdarbības vidi un to, ka mazo un vidējo uzņēmumu Eiropas 
definīciju izmanto attālākajos reģionos, ir jāuzsver tas, ka visiem uzņēmumiem ir jāļauj 
saņemt finansējumu, lai atbalstītu vislabākās iespējamās attīstības iespējas šajos reģionos.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 9. panta 3. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
deleģējuma atsaukšanu izbeidz minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīs. Tas neskar jau spēkā esošus 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilst 42. grozījumam.



PE487.951v01-00 32/34 PR\900292LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

Šajā regulā paredzēti noteikumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda pārvaldībai, un ar to atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006. Kopīgi noteikumi, kas regulē ERAF, ietver visaptverošu regulu: 
regulu, 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 (tā dēvēto Kopīgo noteikumu regulu — „KNR”).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķis ir stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju Eiropas Savienībā, mazinot reģionu attīstības līmeņa atšķirības. Regulas 
priekšlikumā ir īpaši uzsvērts ERAF ieguldījums, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, un to var izdarīt, atbalstu piešķirot ierobežotam tematisko mērķu skaitam, kas ir sīkāk 
aprakstīti ieguldījumu prioritātēs. Ņemot vērā to nozīmi un saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu, trīs tematiskie mērķi ir obligāti: pētniecība, attīstība un inovācijas, kas veicina 
MVU konkurētspēju un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni. 
Attīstītākos reģionos 80 % no ERAF finansējuma ir jāiegulda, lai īstenotu šos trīs mērķus, un 
vismaz 20 % no kopējiem ERAF līdzekļiem ir jāpiešķir pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisijas līmeni. Ņemot vērā esošās pārstrukturēšanās vajadzības tajos reģionos, kas 
pakāpeniski pārtrauc konverģenci, minimālais daudzums šiem reģioniem ir jāsamazina līdz 
60 %. Mazāk attīstītos reģionos ieguldījumiem ir jābūt attiecīgi 50 % un 6 %. 

Turklāt ERAF regulas priekšlikumā ir definētas aktivitātes, kuras nevar pretendēt uz atbalstu. 
Tajā ir arī minētas ieguldījuma prioritātes katram tematiskajam mērķim. 
Turklāt šis priekšlikums paredz pastiprinātu uzmanību pievērst pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. 
Pastiprināta uzmanība ir jāpievērš, piešķirot vismaz 5 % ERAF līdzekļu pilsētu ilgtspējīgai 
attīstībai, pilsētu attīstības platformas izveidošanai, lai veicinātu spēju veidošanu un pieredzes 
apmaiņu, un to pilsētu saraksta veidošanai, kurās tiks īstenotas darbības pilsētu ilgtspējīgai 
attīstībai. Regulas priekšlikuma nolūks ir palielināt finansējuma mērķtiecību, nosakot kopējus 
rādītājus attiecībā uz finansējuma rezultātiem. Tajā ir minēta nepieciešamība darbības 
programmās īpaši uzsvērt specifiskas grūtības tajos reģionos, kuros pastāvīgi ir ļoti 
nelabvēlīgi dabas apstākļi vai nopietnas demogrāfiskās problēmas. Visbeidzot, regulas 
priekšlikumā ir īpaši noteikumi īpašā papildu piešķīruma izmantošanai attālākajos reģionos.

Referents ir pārliecināts, ka lielākoties ERAF regulu ietekmē KNR noteikumi. Abās regulās 
iekļautie noteikumi un risinājumi lielā mērā ir savstarpēji saistīti. Jo īpaši KNR minētie 
tematiskie mērķi ERAF regulā ir īpašas ieguldījumu prioritātes, kas attiecas arī uz kohēzijas 
politikas teritoriālo dimensiju pilsētu attīstības jomā. Šī regula paredz ieviest arī tematisko 
koncentrāciju, kas noteikti palīdzēs sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus kohēzijas 
politikas jomā. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais aspekts ir tāds, ka tā paredz ieviest īpašus 
noteikumus attiecībā uz apgabaliem, kuros ir ļoti nelabvēlīgi dabas apstākļi un nopietnas 
demogrāfiskās problēmas, un attālākajiem reģioniem.

Lai risinātu minētās problēmas un lai veicinātu darbības, kuru mērķis mazināt attīstības 
līmeņu atšķirības, referents ierosina šos grozījumus, kas paredz palielināt atbalsta apmēru un 
sagatavot tematisko prioritāšu sarakstu, veicināt tematiskās koncentrācijas elastību un mainīt 
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ilgtspējīgas pilsētu attīstības definīciju.

Jo īpaši referents ierosina kā vienu no svarīgiem ERAF uzdevumiem noteikt reģionu attīstības 
līmeņa atšķirību mazināšanu reģionos, kuri saskaras ar demogrāfiskām grūtībām un 
problēmām.

Saistībā ar atbalsta apmēru referents uzsver to, cik liela nozīme ir mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) un lielo uzņēmumu savstarpējai atkarībai. Referents uzskata, ka, vienpusēji liedzot 
lieliem uzņēmumiem iespēju saņemt finansējumu, tas var būt neproduktīvi attiecībā uz 
maziem uzņēmumiem. Tomēr tas nedrīkst apdraudēt principu, kas paredz vispirms atbalstīt 
produktīvus ieguldījumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt atbalstītajai 
infrastruktūrai ir jābūt „pieejamai”, lai regulā minētā definīcija neizslēgtu nevienu cilvēku 
kategoriju, jo īpaši gados vecākus cilvēkus un cilvēkus ar invaliditāti. Tā ir jāattiecina arī uz 
kultūras, sporta un tūrisma jomu. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju un mērķi 
efektīvi izmantot ierobežoto pieejamo finansējumu, referents jo īpaši uzsver atjaunojamu
instrumentu nozīmi. Šie aspekti ir jo īpaši svarīgi tāpēc, ka ERAF ir galvenais finanšu 
instrumentu atbalsts visas kohēzijas politikas darbības jomā.

Tomēr ir arī jāuzlabo nosacījumi attiecībā uz minētā atbalsta apmēra atcelšanu. Ņemot vērā 
pastāvīgi pieaugošās un jaunas atšķirības un grūtības reģionālā līmenī, referents ierosina 
neatcelt ieguldījumus infrastruktūrā, ar kuru sniedz pamata pakalpojumus vides, transporta un 
IKT jomā vairāk attīstītajos reģionos. Ja šie ieguldījumi tiks atcelti, būs jo īpaši grūti sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Turklāt nevar apgalvot, ka atbalsta vērienīga atcelšana 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā veicinātu atbalstu vajadzīgām iniciatīvām 
šajā jomā vietējā un reģionālā līmenī.

Referents atbalsta šo koncepciju un ES finansējuma tematisko koncentrāciju. Tomēr viņš ir 
pārliecināts, ka Komisijas priekšlikums neļauj dalībvalstīm un reģioniem pietiekami brīvi 
rīkoties, ņemot vērā konkrēto situāciju, kā tas ir vairāk attīstītajos reģionos un pārejas 
reģionos. Tāpēc referents ierosina ieviest lielāku elastību šajā jomā, mainot minimālo 
finansējumu, ko piešķir ierobežotam skaitam juridiski saistošu mērķu, un pievienojot vienu 
tematisko mērķi. Viņš arī atbalsta priekšlikumu pārejas reģioniem un mazāk attīstītajiem 
reģioniem piemērot vienādus nosacījumus tematiskās koncentrācijas jomā.

Visticamāk ieguldījumu prioritātes būs galvenais aspekts, lai noteiktu darbības, kas ir 
jāatbalsta ieguldījumu procesā Eiropas Savienībā. Tāpēc referents uzskata, ka šīs prioritātes ir 
ļoti stingri jāizvērtē. Referenta ierosinātajos grozījumos ir izmantota šī pieeja, kas uzsver to, 
cik svarīgi ir nodrošināt sinerģiju ar programmu „Apvārsnis 2020”, plašāk iekļaut kultūru un 
uzņēmumus (neatkarīgi no uzņēmuma lieluma), izvērst pasākumus energoefektivitātes un 
pilsētu atjaunošanas jomā, un pienācīgi ņemt vērā Eiropas ūdensceļus.

Referents saprot, ka svarīgi ir gan kopējie rādītāji, gan rezultātu rādītāji. Tomēr viņš uzskata, 
ka kopējo rādītāju tehnisko iezīmju dēļ, tie ir jāiekļauj īstenošanas aktā, nevis ERAF regulas 
pielikumā.

Pilsētas dimensija ir vissvarīgākā problēma attiecībā uz Komisijas priekšlikumu, un tas ir arī 
tāpēc, ka Eiropas pilsētas ir vienas no galvenajiem kohēziju fondu atbalsta saņēmējiem. 
Saistībā ar Eiropas pilsētu līdzdalību attiecībā uz dažādiem tematiskajiem mērķiem ir noteikts 
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jauns ierobežojums, kas attiecas uz ERAF finansējuma konkrētu daļu, lai īstenotu integrētas 
darbības pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. Referents atzinīgi vērtē šo jauno nosacījumu, bet viņš 
uzskata, ka, lai nodrošinātu augstāku Eiropas pievienoto vērtību, šīs integrētās darbības ir 
jāīsteno pilsētu funkcionālās teritorijās. Dalībvalstīm ir jādefinē šīs teritorijas, jo tās var 
vislabāk precīzi noteikt to nozīmi attiecīgajā partnerības līgumā. Šajā procesā ir pienācīgi 
jāņem vērā šo teritoriju partnerības princips un teritoriālās īpatnības. ERAF līdzekļu 
piešķiršana pilsētām tādā līmenī, kas noteikts atbilstoši dalībvalstu institucionālajam, 
juridiskajam un finanšu ietvaram, palīdzētu stiprināt minēto Eiropas pievienoto vērtību 
attiecībā uz integrētām darbībām pilsētu ilgtspējīgai attīstībai. Gadījumā, ja visi finansējumi ir 
piešķirti, šīs darbības var būt vispārējas dotācijas. Referents uzskata, ka ierosinātais 
ierobežojums attiecībā uz pilsētu ilgtspējīgas attīstības pārvaldību, izmantojot integrēto 
teritoriālo ieguldījumu, ievērojami samazinātu iespēju labāk atspoguļot konkrēto situāciju un 
izvēlēties vispiemērotāko finansējuma pārvaldības veidu, dažreiz izņemot to veidu, kas 
iepriekš veiksmīgi darbojās. Tāpēc referents ierosina atļaut finansējumu piešķirt arī 
uzņēmumiem, kas darbojas pilsētu ilgtspējīgas attīstības jomā, īstenojot konkrētu darbības 
programmu vai noteiktu prioritāro virzienu. Referents arī atzinīgi vērtē priekšlikumu īstenot 
inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā. Viņš nenoliedz, ka var būt vajadzīga 
tīklošana, spēju uzlabošana un pieredzes apmaiņa ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā, tomēr
viņš uzskata, ka tam var izmantot esošās programmas un iestādes, un šajā saistībā viņš 
ierosina svītrot noteikumu par pilsētu attīstību platformu. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais 
aspekts ir tāds, ka referents ierosina stiprināt un attīstīt saikni starp pilsētām un lauku 
reģioniem.

Turklāt referents uzsver, ka īpašā uzņēmējdarbības vidē attālākajos reģionos ir jānodrošina 
iespējas saņemt papildu finansējumu. 


