
PR\902007LV.doc PE487.740v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Reģionālās attīstības komiteja

2011/0276(COD)

8.5.2012

***I
ZIŅOJUMA 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 Regulu (EK) Nr. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referenti: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE487.740v03-00 2/97 PR\902007LV.doc

LV

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, 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
(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 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu2,

– 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 OV C 47, 17.2.2011., 1. lpp.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. /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 būtu 
jānodibina partnerība, slēdzot partnerības 
līgumu ar kompetentajām reģionālajām 
un vietējām iestādēm. Atbilstīgi to 
institucionālajai, juridiskajai un
finansiālajai sistēmai dalībvalstīm arī 
būtu jāsadarbojas ar ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem, citām valsts 
iestādēm 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 
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sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētus 
aktus, nodrošinot rīcības kodeksu, lai 
nodrošinātu, ka partneri tiek konsekventi 
iesaistīti partnerību līgumu un programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši 4. un 5. 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
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Centienos veicināt ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju Savienības 
mērķi visos VSS fondu īstenošanas posmos 
ir novērst nevienlīdzību un sekmēt vīriešu 
un sieviešu līdztiesību, kā arī apkarot 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Centienos veicināt ekonomisko, teritoriālo 
un sociālo kohēziju Savienības mērķi visos
Kopīgo noteikumu regulā (KNR) ietverto
fondu īstenošanas posmos ir novērst 
nevienlīdzību un sekmēt vīriešu un sieviešu 
līdztiesību, kā arī apkarot diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
ticības vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, kā 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 
2. pantā, Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 10. pantā un Pamattiesību hartas 
21. pantā.

Or. en

Pamatojums

KPR darbības jomā būtu jāiekļauj sociālā integrācija un nediskriminācija, tādējādi 
atspoguļojot saistības, kas izriet no LES, LESD un Pamattiesību hartas.
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Grozījums Nr. 4

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) KNR ietverto 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 deleģēto aktu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar grozījumiem 8. un 9. pantā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Ar vienoto stratēģisko satvaru 
saskaņo un līdzsvaro ieguldījumu 
prioritātes, lai sasniegtu mērķus un 
pildītu uzdevumus, kas noteikti Savienības
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, kā arī šajā regulā 
KNR ietvertajiem 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
teritoriālās sadarbības saskaņā ar KNR 
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ietvertajiem fondiem un ar citām 
Savienības politikas jomām un 
instrumentiem. Vienotajam stratēģiskajam 
satvaram vajadzētu būt ietvertam šīs 
regulas pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana 10.–12. pantam.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a Būtu jāizveido cieša sinerģija starp 
fondiem, kas ietverti KNR, un programmu 
„Apvārsnis 2020”, lai nostiprinātu valstu 
un reģionālo dalībnieku pētniecības un 
inovācijas spējas saistībā ar stratēģijām 
pārdomātai specializācijai un mērķi 
izveidot „kāpnes uz izcilību”. Veidojot 
sinerģiju starp kohēzijas politiku un 
pētniecības, attīstības un inovāciju 
politiku, pirmajā plāksnē ir jābūt izcilības 
principam.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu Savienības politikas ietekmi, vajadzētu izveidot ciešu sinerģiju, jo īpaši ņemot 
vērā to, kā kohēzijas politika un pētniecības un attīstības politika viena otru papildina.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pamatojoties uz Komisijas pieņemto
vienoto stratēģisko satvaru, katrai 

(16) Pamatojoties uz vienoto stratēģisko 
satvaru, katrai dalībvalstij sadarbībā ar 
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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.

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 KNR ietvertos fondus, un 
jāizstrādā KNR ietverto fondu efektīvas un 
iedarbīgas īstenošanas nodrošināšanas 
kārtība.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 8

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 nosacījumi būtu jāpiemēro tikai 
tad, ja tiem ir tieša saikne ar KNR 
ietvertajiem fondiem un ietekme uz to 
efektīvu īstenošanu. 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
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Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 17. pantā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
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.

(18) Katrai programmai jānosaka izpildes 
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. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka VSS fondu izdevumu 

(19) Ciešāka saikne starp kohēzijas politiku 
un Savienības ekonomikas pārvaldību 
nodrošinās, ka KNR ietverto fondu 
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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 
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.

izdevumu efektivitāti pamato pareiza 
ekonomikas politika un ka KNR ietvertie
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 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. 11

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāveic ex post izvērtējumi, lai 
novērtētu VSS fondu efektivitāti un 
lietderību un to ietekmi uz VSS fondu un 

(35) Būtu jāveic ex post izvērtējumi, lai 
novērtētu KNR ietverto fondu efektivitāti 
un lietderību un to ietekmi uz KNR 
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Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei mērķiem.

ietvertajiem fondiem un Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei mērķiem. Balstoties 
uz ex post novērtējumiem, Komisijai 
vajadzētu izveidot ex post novērtējumu 
apkopojumu par katru fondu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 50. pantā.

Grozījums Nr. 12

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

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 4. panta 4. punktā.
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Grozījums Nr. 13

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. 14

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību.
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti 
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem. Lai nodrošinātu 
efektīvu informācijas sniegšanu sabiedrībai 
par plašu un spēcīgu sinerģiju starp 
informācijas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, resursi, kas piešķirti 
informācijas darbībām saskaņā ar šo 
regulu, jāvelta arī Eiropas Savienības 
politisko prioritāšu korporatīvajai 
komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārējiem mērķiem.

(70) Ir svarīgi par Savienības fondu 
sasniegumiem informēt plašu sabiedrību.
Pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek ieguldīti 
Savienības finanšu resursi. Pienākums 
nodrošināt, lai plašai sabiedrībai tiktu 
sniegta atbilstošā informācija, būtu 
jāuzņemas gan vadošajām iestādēm, gan 
atbalsta saņēmējiem, kā arī Savienības 
iestādēm un padomdevējām struktūrām.
Lai nodrošinātu efektīvu informācijas 
sniegšanu sabiedrībai par plašu un spēcīgu 
sinerģiju starp informācijas darbībām, kas 
veiktas pēc Komisijas iniciatīvas, resursi, 
kas piešķirti informācijas darbībām 
saskaņā ar šo regulu, jāvelta arī Eiropas 
Savienības politisko prioritāšu 
korporatīvajai komunikācijai, ciktāl tās ir 
saistītas ar šīs regulas vispārējiem 
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mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 105. pantā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Ir jānosaka elementi tās 
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko no 
fondiem piešķir darbības programmām, jo 
īpaši lai stiprinātu Savienības līdzekļu 
daudzkāršojošā ietekme. Turklāt jānosaka 
līdzfinansējuma maksimālā likme katrai 
reģionu kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, 
attiecīgajā valsts atbalsta līmenī.

(73) Ir jānosaka elementi tās
līdzfinansējuma likmes modulēšanai, ko no 
fondiem piešķir darbības programmām, jo 
īpaši lai stiprinātu Savienības līdzekļu 
daudzkāršojošā ietekme. Turklāt jānosaka 
līdzfinansējuma maksimālā likme katrai 
reģionu kategorijai, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots līdzfinansējuma princips, 
attiecīgajā valsts publiskā un privātā 
sektora atbalsta līmenī.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 24. pantā.

Grozījums Nr. 16

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

(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, metodiku, ko izmanto, lai 
sniegtu informāciju par atbalstu klimata 
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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, 
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.

mērķu sasniegšanai, kritērijiem tās 
teritorijas un iedzīvotāju definīcijas 
izveidei, 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 
konkrētiem finanšu instrumentu veidiem, 
noteikumus obligātajām prasībām, kas 
jāietver finansēšanas nolīgumos un 
stratēģiskajos dokumentos, aktīvu 
nodošanu un pārvaldību, pārvaldību un
kontroli, 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, atbilstošu revīzijas 
izsekojamību, valsts revīzijas nosacījumus,
noteikumus par revīzijas gaitā iegūto datu 
izmantošanu, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, atzīto 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 grozījumiem, kas skar pilnvaru deleģēšanu un attiecas uz 2., 8., 12., 18., 32., 33., 
34., 114., 116. un 132. pantu.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
90. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(90) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras ar 
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 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.

(90) Attiecībā uz visiem KNR ietvertajiem 
fondiem Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
ar īstenošanas tiesību aktiem 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. 18

Regulas priekšlikums
91. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(91) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šī regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras 
saistībā ar metodoloģiju, kas attiecas uz 
klimata pārmaiņu mērķiem, standarta 
noteikumiem un nosacījumiem par finanšu 
instrumentu uzraudzību, vienādiem 
nosacījumiem par uzraudzību un 
uzraudzības informācijas sniegšanu
finanšu instrumentu vajadzībām, 
metodoloģiju neto ienākumu aprēķināšanai 
saistībā ar projektiem, no kuriem gūst 
ienākumus, sistēmu elektroniskai datu 
apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju, 
fondu darbības programmas paraugu, 
intervences kategoriju nomenklatūru, 
formātu, kādā sniedzama informācija par 
lieliem projektiem, metodoloģiju lielu 
projektu izmaksu un labumu analīzes 
veikšanai, kopīgā rīcības plāna paraugu, 
gada un nobeiguma īstenošanas ziņojumu 
paraugu, informācijas un publicitātes 
pasākumu konkrētām tehniskajām iezīmēm 
un saistītām instrukcijām, noteikumiem par 
informācijas apmaiņu starp saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām, pārvaldības 
deklarācijas paraugu, revīzijas stratēģijas, 
atzinuma un gada kontroles ziņojuma 
paraugiem un izlases metodes 
metodoloģiju, noteikumiem par revīzijās 
savākto datu izmantošanu un maksājumu 
pieteikumu paraugiem būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(91) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šī regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras 
saistībā ar standarta noteikumiem un 
nosacījumiem par finanšu instrumentu 
uzraudzību, paraugu, ko izmanto finanšu 
instrumentu uzraudzībai un ziņošanai par 
tiem, metodoloģiju neto ienākumu 
aprēķināšanai saistībā ar projektiem, no 
kuriem gūst ienākumus, sistēmu 
elektroniskai datu apmaiņai starp 
dalībvalstīm un Komisiju, fondu darbības 
programmas paraugu, intervences 
kategoriju nomenklatūru, formātu, kādā 
sniedzama informācija par lieliem 
projektiem, metodoloģiju lielu projektu 
izmaksu un labumu analīzes veikšanai, 
kopīgā rīcības plāna paraugu, gada un 
nobeiguma īstenošanas ziņojumu paraugu, 
informācijas un publicitātes pasākumu 
konkrētām tehniskajām iezīmēm un 
saistītām instrukcijām, noteikumiem par 
informācijas apmaiņu starp saņēmējiem un 
vadošajām iestādēm, sertifikācijas 
iestādēm, revīzijas iestādēm un 
starpniekinstitūcijām, pārvaldības 
deklarācijas paraugu, revīzijas stratēģijas, 
atzinuma un gada kontroles ziņojuma 
paraugiem un izlases metodes 
metodoloģiju un maksājumu pieteikumu 
paraugiem būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar grozījumiem 8. un 116. pantā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

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 vienotā stratēģiskā satvara
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) (KNR 
ietvertie fondi). Tā arī paredz noteikumus, 
kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu KNR 
ietverto 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. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

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
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Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt piemēro šādas definīcijas: Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

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 KNR ietverto
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.



PR\902007LV.doc 21/97 PE487.740v03-00

LV

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) „finanšu instrumenti" ir finanšu 
instrumenti, kas atbilst Finanšu regulā 
iekļautajai definīcijai, ja vien nav noteikts 
citādi;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 10.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) „fondu fonds” ir fonds, kas 
izveidots, lai ar programmām sniegtu 
atbalstu vairākām iestādēm, kas izmanto 
finanšu instrumentus;

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad ir jāiekļauj fondu fonda definīcija. Ar šo grozījumu tiek izveidota definīcija, 
kas balstās uz terminiem, kurus lieto finanšu un investīciju nozarē.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 

(16) “vietējās attīstības stratēģija” ir 
saskaņots darbību kopums vietējo mērķu 
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un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un tiek īstenots 
partnerībā atbilstošajā līmenī;

un vajadzību izpildei, kas stimulē 
Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un ir izveidots un
tiek īstenots atbilstoša līmeņa partnerībā ar 
vietējām rīcības grupām;

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu tiek nodrošināta saskaņota vietējās attīstības stratēģijas definīcija, vienlaikus 
nepārprotami sasaistot to ar vietējām rīcības grupām, kas ir galvenās šo stratēģiju veidotājas 
un īstenotājas.

Grozījums Nr. 26

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

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, kā definēts Komisijas
Ieteikumā 2003/361/EK;

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.)..
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. VSS fondi sniedz atbalstu ar tādu 
daudzgadu programmu starpniecību, kas 
papildina valsts, reģionālo un vietējo 
intervenci, lai īstenotu Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei, ņemot vērā Integrētās 
pamatnostādnes, konkrētajai valstij 
adresētos ieteikumus saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu attiecīgos Padomes 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņa ar 
Līguma 148. panta 4. punktu.

1. KNR ietvertie fondi sniedz atbalstu ar 
tādu daudzgadu programmu starpniecību, 
kas papildina valsts, reģionālo un vietējo 
intervenci, lai īstenotu Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei, ņemot vērā Integrētās 
pamatnostādnes un valstu reformu 
programmas.

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

Or. en

Pamatojums

Valstu reformu programmas ir ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas dokumenti, kuros izklāstīts, 
kādas ekonomikas reformas un restrukturizācija ir jāveic, lai palielinātu konkurētspēju. 
Savukārt, konkrētai valstij adresētus ieteikumus sagatavo ik gadu, tādēļ to pieeja nav tik 
tālejoša; tas apgrūtina to saistīšanu ar KNR ietverto fondu ilgtermiņa redzējumu.

Grozījums Nr. 28

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 

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 
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dalībvalsts institucionālajam, tiesiskajam 
regulējumam un finanšu shēmai un 
ievērojot šo regulu un īpašos fondu 
noteikumus.

programmu sagatavošanu un īstenošanu 
un savu uzdevumu veikšanu saskaņā ar šo 
regulu un īpašajiem fondu noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29

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, noslēdzot partnerības līgumu
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 partnerības līgumu sagatavošanā, kā arī visos kohēzijas politikas 
īstenošanas posmos.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) citām valsts iestādēm, kuras nav 
minētas šā punkta ievaddaļā; kā arī
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem; kā arī

a) ekonomiskajiem un sociālajiem 
partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai dalībvalstis iesaista partnerus 
partnerības līgumu un progresa ziņojumu 
sagatavošanā, kā arī programmu 
sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā. Partneri piedalās programmu 
uzraudzības komitejās.

2. Atbilstoši daudzlīmeņu pārvaldības 
pieejai un saskaņā ar pirmajā punktā 
minēto partnerības līgumu dalībvalstis 
iesaista partnerus partnerības līgumu un 
progresa ziņojumu sagatavošanā, kā arī 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un izvērtēšanā. Partneri 
piedalās programmu uzraudzības 
komitejās.

Or. en

Pamatojums

Papildus vairāku līmeņu un partnerības principu nostiprināšanai ir jāsniedz arī precīza 
partneru definīcija un jānosaka, kā tos iesaistīs politikas īstenošanas procesā.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 142. pantu, lai 
paredzētu Eiropas rīcības kodeksu, kas
nosaka mērķus un kritērijus, lai atbalstītu 
partnerības īstenošanu un veicinātu 
informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

3. Izveido Eiropas rīcības kodeksu, kurā
nosaka mērķus un kritērijus, lai atbalstītu 
partnerības īstenošanu un veicinātu 
informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus atbilstīgi 142. pantam, lai izveidotu 
Eiropas rīcības kodeksu.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai
programmu sagatavošanā un īstenošanā
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 
līdztiesība un dzimumu līdztiesības 
principa integrēšana.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai
visos sagatavošanas, plānošanas un
īstenošanas posmos, kā arī uzraudzībā un 
novērtēšanā tiktu veicināta vīriešu un 
sieviešu līdztiesība un saskaņota dzimumu 
līdztiesības principa integrēšana.

Or. en

Pamatojums

KNR regulā ir jāintegrē dzimumu un pieejamības aspekts, kas jāņem vērā visos programmu 
īstenošanas posmos.



PR\902007LV.doc 27/97 PE487.740v03-00

LV

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai programmu sagatavošanā 
un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ. Ja tas ir atbilstīgi, 
programmu sagatavošanā, plānošanā un 
īstenošanā jo īpaši jāņem vērā invalīdu 
piekļuves iespējas.

Or. en

Pamatojums

KNR regulā ir jāintegrē dzimumu un pieejamības aspekts, kas jāņem vērā visos programmu 
īstenošanas posmos.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

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”.

KNR iekļauto 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.
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, izturība pret katastrofām un 
riska novēršana un pārvaldība. Dalībvalstis 
sniedz informāciju par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā, izmantojot 
Komisijas pieņemto metodoloģiju. Minēto
metodoloģiju Komisija pieņem, izmantojot 
īstenošanas aktu. Īstenošanas aktu 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 143. panta 3. punktā.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
partnerības līgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, izturība pret katastrofām un 
riska novēršana un pārvaldība. Dalībvalstis 
sniedz informāciju par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā, izmantojot 
Komisijas pieņemto metodoloģiju.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus atbilstīgi 142. pantam, lai pieņemtu 
šo metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Metodoloģijas pieņemšana ir vispārīgs pasākums, kura mērķis ir papildināt tiesību pamatakta 
nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 38

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

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. 39

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, vienotais 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. 40

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. 41

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 KNR ietvertā
fonda teritoriālās sadarbības pasākumiem, 
ņemot vērā makroreģionālās un jūras 
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jūras baseinu stratēģijas; baseinu 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. 42

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

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. 43

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

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. 44

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. 45

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. 46

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. 47

Regulas priekšlikums
14. pants – a punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) par katru tematisko mērķi — to galveno 
rezultātu kopsavilkumu, kurus paredzēts 
sasniegt attiecībā uz katru VSS fondu;

iii) par katru tematisko mērķi, kas atlasīts,
to galveno rezultātu kopsavilkumu, kurus 
paredzēts sasniegt attiecībā uz katru KNR 
ietverto fondu;

Or. en

Pamatojums

Balstoties uz atšķirību analīzi un attīstības vajadzībām, dalībvalstīm — īpaši tajos gadījumos, 
kad no KP tām atvēlēts salīdzinoši mazāk līdzekļu, un neskarot attiecīgo fondu regulu 
noteikumus par tematisko koncentrāciju, — vajadzētu nodrošināt elastību izveidot labāko 
tematisko mērķu kombināciju, lai tās varētu panākt labāku kohēziju un izpildīt „Eiropa 2020” 
mērķus.

Grozījums Nr. 48

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
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 49

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 KNR ietverto 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;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 50

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 un cilvēkus 
ar invaliditāti, attiecīgā gadījumā iekļaujot 
indikatīvu finanšu sadalījumu par 
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attiecīgajiem KNR ietvertajiem 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). Šis grozījums nostiprina nediskriminācijas principu un iekļaušanu, paredzot, 
ka īpaša uzmanība jāpievērš arī cilvēkiem ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 51

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

Grozījums Nr. 52

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) šo 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.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu 
pieņem ne vēlāk kā sešus mēnešus no 
dienas, kad to iesniegusi dalībvalsts, ar 
nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi.
Partnerības līgums nestājas spēkā līdz 
2014. gada 1. janvārim.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu 
pieņem ne vēlāk kā sešus mēnešus no 
dienas, kad to iesniegusi dalībvalsts, ar 
nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi.
Šajā laikposmā 5. panta 1. punktā 
minētās kompetentās reģionālās un 
vietējās iestādes var ziņot Komisijai par 
gadījumiem, kad, sagatavojot partnerības 
līgumu, ir nepareizi piemēroti svarīgi 
partnerības aspekti. Partnerības līgums 
nestājas spēkā līdz 2014. gada 1. janvārim.

Or. en

Pamatojums
Lai nostiprinātu partnerības principa un daudzlīmeņu pārvaldības principa ievērošanu, 
vietējām un reģionālajām iestādēm vajadzētu būt iespējai agrīnā stadijā sniegt tiešas 
atsauksmes Komisijai.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija līdz 2016. gada 
31. decembrim sagatavo paziņojumu par 
to, kāds ir rezultāts sarunām par 
partnerības līgumiem un darbības 
programmām, kā arī detalizētu izklāstu 
par katru dalībvalsti. Šo paziņojumu 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai:
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Or. en

Pamatojums

Likumdevējiem un citām ES iestādēm ir jāsniedz kodolīga informācija par to, kāds ir sarunu 
par partnerības līgumiem un darba programmām rezultāts, turklāt tas palielinātu procesa 
pamanāmību.

Grozījums Nr. 55

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

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.
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katram KNR ietvertajam fondam 
īpašajos fondu noteikumos paredz ex ante 
nosacījumus. Ex ante nosacījumi piemēro 
tikai tad, ja tiem ir tieša saikne ar KNR 
ietvertajiem fondiem 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. 57

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.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija novērtē sniegto informāciju 5. Komisija novērtē sniegto informāciju 
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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.

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

Pamatojums
Ir nepārprotami jānorāda uz noteikumiem par maksājumu apturēšanu, kas iekļauti šīs regulas 
trešajā daļā (134. panta e) punkts). Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma ieceri (kā norādīts 
2. panta 3. punktā), norāde uz trešo daļu attiecas uz īpašajiem fondu noteikumiem.

Grozījums Nr. 59

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 inovatīvus projektus un 
pasākumus, kuri ir daudz vērtīgāki.
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Grozījums Nr. 60

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. 61

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 
atbilstoši 46. panta 2. un 3. punktam, 
izpildes rezervi par programmām vai 
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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. 62

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 
programmas un ierosināt to grozījumus, 
ja tas ir vajadzīgs, lai atrisinātu šādas 
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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; or
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.
3. Ja Komisija nav sagatavojusi 
apsvērumus vai ja tās apsvērumi ir 
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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] 
8. panta 3. punktu secina, ka dalībvalsts 
divas reizes nav iesniegusi pietiekamu 
korektīvo pasākumu plānu, vai Padome 
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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 
pastāvēšanu; 
c) Padome ir apstiprinājusi attiecīgās 
dalībvalsts iesniegto korektīvo pasākumu 
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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; or
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. 63

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. 64

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. 65

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
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gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši 
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam. Katrā programmā 
paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta VSS
fondu efektīva, lietderīga un koordinēta 
īstenošana, un pasākumus administratīvā 
sloga mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā vienotā 
stratēģiskā satvara noteikumiem un 
partnerības līguma saturam. Katrā 
programmā paredz kārtību, kādā tiks 
nodrošināta KNR ietverto fondu efektīva, 
lietderīga un koordinēta īstenošana, un 
pasākumus administratīvā sloga 
mazināšanai atbalsta saņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katrā programmā nosaka prioritātes, 
izklāstot konkrētus mērķus, no VSS
fondiem piešķirtā atbalsta finanšu 
apropriācijas un atbilstošo valsts 
līdzfinansējumu.

2. Katrā programmā nosaka prioritātes, 
izklāstot konkrētus mērķus, no KNR 
ietvertajiem fondiem piešķirtā atbalsta 
finanšu apropriācijas un atbilstošo publiskā 
un privātā sektora valsts līdzfinansējumu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais regulējums neļauj elastīgi apvienot līdzfinansējumu no publiskā un privātā 
sektora avotiem. Pieredze rāda, ka līdzfinansējuma trūkums var būt šķērslis īstenošanai; 
dažādi finansējuma avoti varētu uzlabot līdzekļu apguvi.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē programmu atbilstību 
šai regulai, īpašajiem fondu noteikumiem, 
to reālajam ieguldījumam tematisko mērķu 
un ar katru VSS fondu saistīto konkrēto 
Savienības prioritāšu sasniegšanā, un 

1. Komisija novērtē programmu atbilstību 
šai regulai, īpašajiem fondu noteikumiem, 
to reālajam ieguldījumam tematisko mērķu 
un ar katru KNR ietverto fondu saistīto 
konkrēto Savienības prioritāšu sasniegšanā, 
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atbilstību vienotajam stratēģiskajam 
satvaram, partnerības līgumam, 
attiecīgajai valstij adresētajiem 
ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu, ņemot vērā ex ante izvērtējumu.
Novērtējumā jo īpaši pārbauda 
programmas stratēģijas atbilstību, 
atbilstošos mērķus, rādītājus, gala mērķus 
un budžeta līdzekļu piešķiršanu.

un atbilstību vienotā stratēģiskā satvara 
noteikumiem, partnerības līguma saturam, 
attiecīgajai valstij adresētajiem 
ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu, ņemot vērā ex ante izvērtējumu.
Novērtējumā jo īpaši pārbauda 
programmas stratēģijas atbilstību, 
atbilstošos mērķus, rādītājus, gala mērķus 
un budžeta līdzekļu piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sagatavo apsvērumus trīs 
mēnešu laikā no programmas iesniegšanas.
Dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju un vajadzības 
gadījumā pārskata ierosināto programmu.

2. Komisija sagatavo apsvērumus trīs 
mēnešu laikā no programmas iesniegšanas.
Dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju un vajadzības 
gadījumā 2 mēnešu laikā pārskata 
ierosināto programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu iesniegtajām prasībām grozīt 
programmas jābūt pienācīgi pamatotām, un 
tajās jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu 
paredzamo ietekmi uz Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei un programmā 
noteikto konkrēto mērķu izpildi, ņemot 

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

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. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir vērsta uz konkrētām apakšreģionu 
teritorijām;

a) ir vērsta uz konkrētām apakšreģionu 
teritorijām, kuras ir noteikušas dalībvalstis 
saskaņā ar savām teritoriālajām 
vienībām, un pēc tam, kad ir notikusi 
apspriešanās ar visiem attiecīgajiem šīs 
regulas 5. pantā minētajiem partneriem;

Or. en

Pamatojums

Ir jānostiprina partnerības princips.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus virzienus vietējā kontekstā, 
tīklu veidošanu un — attiecīgā 
gadījumā — sadarbību.

d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus virzienus vietējā kontekstā, 
tīklu veidošanu un — attiecīgā 
gadījumā — teritoriālu sadarbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vietējās attīstības stratēģiju atlases 
komiteja, kas izveidota saskaņā ar 
29. panta 3. punktu, konstatē, ka atlasītās 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ir 
vajadzīgs atbalsts no vairāk nekā viena 
fonda, var izraudzīties galveno fondu.

3. Ja vietējās attīstības stratēģiju atlases 
komiteja, kas izveidota saskaņā ar 
29. panta 3. punktu, konstatē, ka atlasītās 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ir 
vajadzīgs atbalsts no vairāk nekā viena 
fonda, komiteja ieceļ galveno fondu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā precizēta atlases komitejas loma, norādot, ka šī komiteja var iecelt galveno fondu.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. VSS fondu atbalstītu vietējo attīstību 
īsteno atbilstīgi vienai vai vairākām 
programmas prioritātēm.

5. KNR ietverto fondu atbalstītu vietējo 
attīstību īsteno ar vienu vai vairākām 
darbības programmām un atbilstīgi vienai 
vai vairākām programmas prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka kopienas vadīto vietējo attīstību var finansēt no KNR ietvertajiem 
fondiem ar vienu vai vairākām darbības programmām.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) apraksts par procesu, kas tiks izmantots, d) apraksts par procesu, kas tiks izmantots, 
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lai stratēģijas izstrādē iesaistītu sabiedrību; lai stratēģijas izstrādē iesaistītu vietējo
sabiedrību;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka vietējā sabiedrība tiek iesaistīta šo stratēģiju izstrādē un novērtēšanā.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) stratēģijas pārvaldības un uzraudzības 
kārtības apraksts, norādot vietējās rīcības 
grupas spēju īstenot stratēģiju, un īpašu 
izvērtēšanas procedūru apraksts;

f) stratēģijas pārvaldības un uzraudzības 
kārtības apraksts, norādot vietējās rīcības 
grupas spēju īstenot stratēģiju, un īpašu
vietējās rīcības grupas izvērtēšanas 
procedūru apraksts;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka vietējā sabiedrība tiek iesaistīta šo stratēģiju izstrādē un novērtēšanā.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka vietējās attīstības 
stratēģiju atlases kritērijus. Atlases
kritērijus var izklāstīt īpašajos fondu 
noteikumos.

2. Dalībvalstis nosaka vietējās attīstības 
stratēģiju atlases kritērijus.  Minimālās 
prasības atlases kritērijiem var izklāstīt 
īpašajos fondu noteikumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vietējās attīstības stratēģijas atlasa 
komiteja, ko šim nolūkam izveidojušas 
attiecīgās programmu vadošās iestādes.

3. Vietējās attīstības stratēģijas atlasa 
komiteja, ko šim nolūkam saskaņā ar 
5. pantu izveidojušas attiecīgās 
programmu vadošās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Ir pilnībā jāiesaista 5. pantā minētie partneri, tādējādi nostiprinot partnerības un 
daudzlīmeņu pārvaldības principus.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lēmumā, ar kuru vadošā iestāde
apstiprina vietējās attīstības stratēģiju, 
izklāsta katra VSS fonda piešķīrumus. Tajā 
arī nosaka to iestāžu lomu, kas atbild par 
attiecīgo programmu īstenošanu attiecībā 
uz visiem ar stratēģiju saistītajiem 
īstenošanas uzdevumiem.

5. Lēmumā, ar kuru attiecīgās programmu 
vadības iestādes apstiprina vietējās 
attīstības stratēģiju, izklāsta katra KNR 
ietvertā fonda piešķīrumus. Tajā arī nosaka 
to iestāžu lomu, kas atbild par attiecīgo 
programmu īstenošanu attiecībā uz visiem 
ar stratēģiju saistītajiem īstenošanas 
uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt funkcionālāku šo stratēģiju apstiprināšanas procesu, norādot, ka tas 
jādara attiecīgo programmu vadības iestādēm.
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus par tās 
teritorijas un iedzīvotāju definīciju, uz 
kuriem attiecas 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā stratēģija.

6. Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus par
kritērijiem, pēc kuriem definē tās 
teritorijas un iedzīvotājus, uz kuriem 
attiecas 1. punkta a) apakšpunktā minētā 
stratēģija.

Or. en

Pamatojums

Deleģētā akta darbības jomā jāiekļauj kritēriji, pēc kuriem definē teritorijas un iedzīvotājus, 
uz kuriem attiecas stratēģija, jo saskaņā ar 29. panta 1. punkta a) apakšpunktu pati šī 
definīcija ir jāiekļauj vietējās attīstības stratēģijā. 

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka vietējās rīcības grupas
un par atbilstošo programmu īstenošanu 
atbildīgo iestāžu lomu attiecībā uz visiem 
ar stratēģiju saistītajiem īstenošanas 
uzdevumiem.

Attiecīgās vadības iestādes nosaka vietējo
rīcības grupu un par atbilstošo programmu 
īstenošanu atbildīgo iestāžu lomu attiecībā 
uz visiem ar stratēģiju saistītajiem 
īstenošanas uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 29. panta 5. punktā, lai nodrošinātu skaidrību par dažādu vadības 
iestāžu iesaistīšanu un uzdevumiem.
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Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai visas 
vietējās rīcības grupas vai nu izvēlētos 
vienu partneri no grupas par galveno 
partneri administratīvās un finanšu lietās, 
vai arī apvienotos likumīgi izveidotā 
vienotā struktūrā.

2. Attiecīgās vadošās iestādes nodrošina, 
lai visas vietējās rīcības grupas vai nu 
izvēlētos vienu partneri no grupas par 
galveno partneri administratīvās un finanšu 
lietās, vai arī apvienotos likumīgi izveidotā 
vienotā struktūrā.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 29. panta 5. punktā, lai nodrošinātu skaidrību par dažādu vadības 
iestāžu iesaistīšanu un uzdevumiem.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vietējās rīcības grupas uzdevumi ir šādi: 3. Vietējās rīcības grupas uzdevumi cita 
starpā ir šādi:

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā ir jāiekļauj minimālās prasības, kas saistītas ar vietējo rīcības grupu 
uzdevumiem, atstājot pietiekami daudz elastības dalībvalstīm, lai tās varētu noteikt šo grupu 
lomas.
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Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts no VSS fondiem vietējai attīstībai Atbalsts no KNR ietvertajiem fondiem
kopienas vadītai vietējai attīstībai

Or. en

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
31. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts vietējai attīstībai ietver: Atbalsts kopienas vadītai vietējai attīstībai 
ietver:

Or. en

Grozījums Nr. 85

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sagatavošanās atbalsta izmaksas; a) sagatavošanās atbalsta izmaksas, kas 
ietver atbalstu vietējām rīcības grupām, 
kuru vietējās attīstības stratēģijas saskaņā 
ar 29. panta 3. punktu izveidotā atlases 
komiteja neatlasīs finansējuma 
piešķiršanai;

Or. en

Pamatojums

Atbalstu sagatavošanās darbībām vajadzētu sniegt neatkarīgi no atlases komitejas lēmuma, 
lai radītu stimulu visas Eiropas vietējām rīcības grupām iesniegt savu kopienu attīstības 
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stratēģijas.

Grozījums Nr. 86

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, KNR 
ietvertos 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.

Grozījums Nr. 87

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, 

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 
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kuros precizē darbību veidus, ko neatbalsta 
ar finanšu instrumentu starpniecību.

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. 88

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

. Komisijai ir jābūt pilnvarām saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz īpašus noteikumus par 
b) apakšpunkta pirmajā punktā minētiem 
finanšu instrumentu veidiem, kā arī 
produktiem, ko var nodrošināt ar šādu 
instrumentu starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu precizēt deleģēto aktu darbības jomu, mainot atsauci uz tiem šajā pantā.

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jau esoši vai jaunizveidoti finanšu 
instrumenti, kas īpaši izstrādāti paredzētā 
mērķa sasniegšanai un atbilst 
piemērojamiem Savienības un valstu 
noteikumiem.

b) jau esoši vai jaunizveidoti finanšu 
instrumenti, kas īpaši izstrādāti konkrētu 
mērķu sasniegšanai, kuri uzskaitīti kā 
prioritāri 24. panta 2. punktā.
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Or. en

Pamatojums

Komisijas izmantoto terminu „paredzētais mērķis" vajadzētu aizstāt ar skaidru norādi.

Grozījums Nr. 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu pieņem 
deleģētus aktus, kuros paredz īpašus 
noteikumus par konkrētiem b) apakšpunktā 
minētiem finanšu instrumentu veidiem, kā 
arī produktiem, ko var nodrošināt ar šādu 
instrumentu starpniecību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldīt esošu vai jaunizveidotu 
juridisko personu kapitālā, tostarp tādu 
personu kapitālā, kuras tiek finansētas no 
citiem VSS fondiem, kas paredzēts finanšu 
instrumentu īstenošanai atbilstoši attiecīgo
VSS fondu mērķiem, un kuras veiks 
īstenošanas uzdevumus; atbalstu šādiem 
ieguldījumiem ierobežo līdz summām, kas 
vajadzīgas, lai īstenotu jaunus finanšu 
instrumentus atbilstīgi šīs regulas 
mērķiem, vai

a) ieguldīt esošu vai jaunizveidotu 
juridisko personu kapitālā, tostarp tādu 
personu kapitālā, kuras tiek finansētas no 
citiem KNR ietvertiem fondiem, kas 
paredzēts finanšu instrumentu īstenošanai 
atbilstoši attiecīgo KNR ietverto fondu 
mērķiem, un kuras veiks īstenošanas 
uzdevumus; atbalstu šādiem ieguldījumiem 
ierobežo līdz summām, kas vajadzīgas, lai
veiktu jaunas investīcijas atbilstīgi šīs 
regulas mērķiem, vai

Or. en
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Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Īstenošanas pasākumiem, kas paredzēti 
pirmā apakšpunkta a) un b) punktā, 
vadības iestāde slēdz finansējuma līgumus 
ar struktūrām, kurām uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, izklāstot tajos noteikumus un 
nosacījumus iemaksām finanšu 
instrumentos no darbības programmu 
līdzekļiem. Īstenošanas pasākumiem, kas 
paredzēti 4. punkta c) apakšpunktā, 
vadības iestāde izveido konkrētu 
stratēģijas dokumentu, izklāstot tajā 
noteikumus un nosacījumus iemaksām 
finanšu instrumentos no darbības 
programmu līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Pamataktā jābūt konkrētai atsaucei uz „finansējuma līgumu”. Ja vadības iestāde īsteno tiešo 
vadību, sagatavo stratēģijas dokumentu, un arī tas ir nepārprotami jānosaka šajā regulā.

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus kuros 
paredz noteikumus par finansējuma
līgumiem, to struktūru uzdevumiem un 
atbildību, kurām uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī pārvaldības izmaksām un 
maksu.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus kuros 
paredz obligātos noteikumus, kas jāiekļauj
finansējuma līgumos un stratēģijas 
dokumentos, to struktūru uzdevumiem un 
atbildību, kurām uzticēti īstenošanas 
uzdevumi, kā arī pārvaldības izmaksām un 
maksu.

Or. en
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Pamatojums

Jāprecizē deleģēto aktu darbības joma, precizējot šī panta definīciju.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētu finanšu instrumentu īstenošana Finanšu instrumentu pārvaldība un 
kontrole

Or. en

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus
attiecībā uz to finanšu instrumentu 
pārvaldības un kontroles kārtību, kuri tiek 
īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un 33. panta 4. punkta 
b) apakšpunkta i), ii) un iii) punktu.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
iekļauj sīki izstrādātus noteikumus par
finanšu instrumentu pārvaldības un 
kontroles kārtību, kuri tiek īstenoti saskaņā 
ar 33. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 
33. panta 4. punkta b) apakšpunkta i), ii) un 
iii) punktu.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē deleģēto aktu darbības joma, precizējot šī panta definīciju.
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu, izmantojot deleģētus aktus, 
pieņemt īpašus noteikumus par 
maksājumiem finanšu instrumentos un 
maksājumu atsaukšanu no finanšu 
instrumentiem, un iespējamām sekām 
attiecībā uz maksājumu pieprasījumiem.

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu, izmantojot deleģētus aktus, 
pieņemt īpašus noteikumus par 
maksājumiem finanšu instrumentos un 
maksājumu atsaukšanu no finanšu 
instrumentiem, un iespējamām sekām 
attiecībā uz maksājumu atsaukšanu un
pieprasījumiem.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē deleģēto aktu darbības joma attiecībā uz frāzes „iespējamās sekas” nozīmi.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstu, kas no VSS fondiem izmaksāts 
finanšu instrumentiem, pārskaita uz 
kontiem, par kuriem maksā procentus un 
kuri atvērti dalībvalstu finanšu iestādēs, vai
īslaicīgi iegulda saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu.

1. Atbalstu, kas no KNR ietvertiem
fondiem izmaksāts finanšu instrumentiem, 
pārskaita uz kontiem, par kuriem maksā 
procentus un kuri atvērti dalībvalstu 
finanšu iestādēs, un to var īslaicīgi ieguldīt
saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības 
principu.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka tad, ja finanšu instrumentiem izmaksāto atbalstu iegulda īslaicīgi, tas jāinvestē 
tādās bankās, kas darbojas ES dalībvalstu teritorijā.
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Grozījums Nr. 98

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 KNR ietvertajiem fondiem, 
atkārtoti izmanto turpmākiem 
ieguldījumiem ar to pašu vai citu finanšu 
instrumentu starpniecību atbilstoši 
programmas vai programmu tematiskajiem 
un specifiskajiem mērķiem.

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. 99

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.
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Grozījums Nr. 100

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 KNR ietvertajiem
fondiem piešķirts finanšu instrumentiem, 
tiek izlietoti atbilstoši programmas
tematiskajiem un specifiskajiem mērķiem 
vismaz 10 gadus ilgā laikposmā pēc 
programmas slēgšanas.

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. 101

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru ar īstenošanas 
aktu pieņem vienotus nosacījumus
attiecībā uz uzraudzību un uzraudzības 
informācijas iesniegšanu Komisijai, tostarp 
attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem.

3. Komisija saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru ar īstenošanas 
aktu pieņem paraugus attiecībā uz finanšu 
instrumentu uzraudzību un uzraudzības 
informācijas iesniegšanu Komisijai, tostarp 
attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē deleģēto aktu darbības joma, precizējot šī panta definīciju.
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Grozījums Nr. 102

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 iesaistītu 5. pantā minēto 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. 103

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

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 attiecīgos ex ante 
nosacījumus atbilstoši 17. pantam, un 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē 
programmas izpildi, un veiktos korektīvos 
pasākumus. Vajadzības gadījumā gada 
izpildes ziņojumam pielikumā pievieno 
ziņojumu, kas sastādīts atbilstīgu 
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40. pantam un kurš aptver ar finanšu 
instrumentiem saistītās darbības.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka gada izpildes ziņojumos ir informācija par nosacījumiem, par kuriem 
panākta vienošanās un kuri attiecas uz ex-ante pārbaudēm. Turklāt jāprecizē saikne ar 
40. pantu.

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
44. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija pārbauda gada īstenošanas 
ziņojumus un informē dalībvalsti par 
saviem apsvērumiem divu mēnešu laikā no 
gada īstenošanas ziņojuma saņemšanas un 
piecu mēnešu laikā no nobeiguma 
ziņojuma saņemšanas. Ja Komisija 
nesniedz apsvērumus minētajos termiņos, 
ziņojumus uzskata par pieņemtiem.

6. Komisija pārbauda gada īstenošanas 
ziņojumus un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumu un informē dalībvalsti par 
saviem apsvērumiem divu mēnešu laikā no 
gada īstenošanas ziņojuma saņemšanas un 
piecu mēnešu laikā no nobeiguma
ziņojuma saņemšanas. Ja Komisija 
nesniedz apsvērumus minētajos termiņos, 
ziņojumus uzskata par pieņemtiem.

Or. en

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalsts nodrošina, lai pēc 
sanāksmes tiktu īstenota atbilstoša rīcība, 
pamatojoties uz jebkurām Komisijas 
piezīmēm.

5. Dalībvalsts nodrošina, lai triju mēnešu 
laikā tiktu īstenota atbilstoša rīcība, 
pamatojoties uz jebkurām Komisijas 
piezīmēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
46. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija 2017. un 2019. gadā sagatavo 
dalībvalstu progresa ziņojumu stratēģisku 
kopsavilkuma ziņojumu, ko tā iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

4. Komisija 2017. un 2019. gadā sagatavo 
dalībvalstu progresa ziņojumu stratēģisku 
kopsavilkuma ziņojumu, ko attiecīgi līdz 
2017. gada 31. decembrim un 2019. gada 
31. decembrim tā iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.  

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai EP laikus tiek iesniegti stratēģiskie ziņojumi, lai Parlamentā varētu notikt 
politiskas debates kā daļa no debatēm par Eiropas pusgadu.

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Savukārt 2018. un 2020. gadā Komisija 
iekļauj savā gada progresa ziņojumā 
pavasara Eiropadomes sanāksmei iedaļu, 
kurā sniegts stratēģiskā ziņojuma 
kopsavilkums, jo īpaši attiecībā uz 
progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā.

5. Savukārt 2018. un 2020. gadā Komisija 
iekļauj savā gada progresa ziņojumā 
pavasara Eiropadomes sanāksmei iedaļu, 
kurā sniegts stratēģiskā ziņojuma 
kopsavilkums, jo īpaši attiecībā uz 
progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas un tajā 
iekļauto pamatiniciatīvu sasniegšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo VSS fondu misiju 
attiecībā uz Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem un — attiecīgā 
gadījumā — attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) un bezdarbu.

1. Lai uzlabotu programmu struktūras un 
īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu to 
efektivitāti, lietderību un ietekmi, veic 
izvērtēšanu. Turklāt KNR ietverto fondu 
misiju attiecībā uz Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijai izvirzītajiem mērķiem un —
attiecīgā gadījumā — attiecībā uz 
iekšzemes kopproduktu (IKP) un bezdarbu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā precizēts, ka programmas galvenokārt vērtēs pēc tā, vai ir izpildīti to mērķi, kā arī 
pēc tā, vai ir izpildīta KNR ietverto fondu misija un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sagādā vajadzīgos resursus 
izvērtējumu veikšanai un nodrošina 
procedūras, lai sagatavotu un savāktu 
izvērtējumiem vajadzīgos datus, tostarp 
datus, kas saistīti ar kopējiem un —
attiecīgā gadījumā — īpašajiem 
programmas rādītājiem.

2. Dalībvalstis nodrošina vajadzīgos 
resursus izvērtējumu veikšanai atbilstīgi 
51. panta 1. punkta e) apakšpunktam. 
Dalībvalstis nodrošina procedūras, lai 
sagatavotu un savāktu izvērtējumiem 
vajadzīgos datus, tostarp datus, kas saistīti 
ar kopējiem un — attiecīgā gadījumā —
īpašajiem programmas rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā precizēts, ka novērtējumus var veikt, izmantojot atbalstu no KNR ietvertajiem 
fondiem.
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Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izvērtēšanu veic eksperti, kas ir 
funkcionāli neatkarīgi no iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par programmas īstenošanu.
Komisija sniedz norādījumus par to, kā 
veikt izvērtēšanu.

3. Izvērtēšanu veic eksperti, kas ir 
funkcionāli neatkarīgi no iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par programmas īstenošanu.
Komisija tūlīt pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā sniedz norādījumus par to, kā veikt 
izvērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt, lai Komisijas norādījumi par to, kā veikt izvērtēšanu, būtu pieejami 
plānošanas perioda sākumā.

Grozījums Nr. 111

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.
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Grozījums Nr. 112

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
iespēju vienlīdzību un novērst 
diskrimināciju;

(l) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu 
iespēju vienlīdzību un novērst 
diskrimināciju, tostarp pasākumus, ar 
kuriem novērš šķēršļus personu ar 
invaliditāti piekļuvei;

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka ex-ante novērtējumos tiek ņemti vērā pretdiskriminācijas un integrācijas 
pasākumi, īpašu uzmanību pievēršot personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 113

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

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Plānošanas periodā vadošās iestādes veic
katras programmas izvērtēšanu, tostarp tās 
efektivitātes un ietekmes novērtēšanu, 
pamatojoties uz izvērtēšanas plānu. Vismaz 
reizi plānošanas periodā izvērtēšanā 

3. Plānošanas periodā vadošās iestādes
nodrošina, ka tiek veikta katras 
programmas izvērtēšana, tostarp tās 
efektivitātes un ietekmes izvērtēšanu, 
pamatojoties uz izvērtēšanas plānu. Vismaz 
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noskaidro, kā atbalsts no VSS fondiem ir 
veicinājis katras prioritātes mērķu 
sasniegšanu. Visus izvērtējumus pārbauda 
uzraudzības komiteja un nosūta Komisijai.

reizi plānošanas periodā izvērtēšanā 
noskaidro, kā atbalsts no KNR ietvertajiem
fondiem ir veicinājis katras prioritātes 
mērķu sasniegšanu. Visus izvērtējumus 
pārbauda uzraudzības komiteja un nosūta 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir panākt 49. panta atbilstību 47. panta 3. punktam, kurā teikts, ka 
izvērtēšanu veic eksperti, kas ir funkcionāli neatkarīgi.

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ex post izvērtēšanu veic Komisija vai 
dalībvalstis, cieši sadarbojoties. Ex post 
izvērtēšanā pārbauda VSS fondu 
efektivitāti un lietderību un to ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā saskaņā ar 
īpašajos fondu noteikumos paredzētajām 
prasībām. Ex post izvērtēšanu pabeidz līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Ex post izvērtēšanu veic Komisija vai 
dalībvalstis, cieši sadarbojoties. Ex post 
izvērtēšanā pārbauda KNR ietverto fondu 
efektivitāti un lietderību un to ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā saskaņā ar 
īpašajos fondu noteikumos paredzētajām 
prasībām. Ex post izvērtēšanu pabeidz līdz 
2023. gada 31. decembrim. Par katru 
fondu Komisija sagatavo apkopojumu un 
izvērtēšanas ziņojumus, kuros apkopota 
informācija par ex-post izvērtēšanas 
rezultātiem, un tos iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Šāds apkopojums un 
izvērtēšanas ziņojumi ir jāsagatavo līdz 
2024. gada 30. jūnijam.

Or. en

Pamatojums

Šādus apkopojuma ziņojumus gatavoja iepriekšējā plānošanas periodā, šai labajai praksei ir 
jāturpinās un tai ir nepieciešams pienācīgs juridiskais pamats. Tādā veidā izvērtēšanai, kas ir 
uz rezultātiem orientētas pieejas stūrakmens, tiktu piešķirta lielāka pamanāmība pieminēto 
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ES iestāžu politikas debatēs. Turklāt tiktu panākts turpinājums un iespēja nodrošināt 
mācīšanos no pieredzes.

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) pasākumus, lai nostiprinātu valsts un 
reģionālo spēju attiecībā uz ieguldījumu 
plānošanu, vajadzību novērtēšanu, finanšu 
instrumentu, kopīgu rīcības plānu un lielu 
projektu sagatavošanu, izstrādi un 
īstenošanu, tostarp kopīgas iniciatīvas ar 
EIB.

j) pasākumus, lai nostiprinātu valsts un 
reģionālo spēju attiecībā uz ieguldījumu 
plānošanu, vajadzību novērtēšanu, finanšu 
instrumentu, kopīgu rīcības plānu, 
integrētu teritoriālo investīciju un lielu 
projektu sagatavošanu, izstrādi un 
īstenošanu, tostarp kopīgas iniciatīvas ar 
EIB.

Or. en

Pamatojums

Integrētās teritoriālās investīcijas ir inovatīva pieeja politikas īstenošanai, un, lai nodrošinātu 
to efektivitāti, jābūt pieejamai tehniskajai palīdzībai, ar ko atbalsta attiecīgās iestādes.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja. 5. pantā minēto partneru spējas un 
kompetenču nostiprināšanu;

Or. en

Pamatojums

Partneriem vajadzētu gūt labumu arī no resursiem, kas piešķirti kapacitātes palielināšanai, 
lai tie varētu efektīvi sniegt ieguldījumu šajā procesā, jo ļoti bieži tiem trūkst resursu, lai 
pilnībā izmantotu savas zināšanas plānošanā.
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Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc dalībvalsts ierosmes VSS fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot VSS
fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu un atbalsta 
saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot VSS
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem.

1. Pēc dalībvalsts ierosmes KNR ietvertie
fondi var atbalstīt sagatavošanas, 
pārvaldības, uzraudzības, izvērtēšanas, 
informācijas un saziņas, tīklu veidošanas, 
sūdzību izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot KNR 
ietvertos fondus, lai atbalstītu pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem, tostarp elektroniskās datu 
apmaiņas sistēmas, kā arī pasākumus, lai 
stiprinātu dalībvalsts iestāžu, tostarp 
vietējo un reģionālo publiskā sektora 
iestāžu, un atbalsta saņēmēju spēju 
pārvaldīt un izmantot KNR ietvertos
fondus. Šīs darbības var attiekties uz 
iepriekšējiem un turpmākiem plānošanas 
periodiem. Ar tehniskās palīdzības 
resursiem vajadzētu arī veicināt arī 
5. pantā minēto partneru spējas 
veidošanu, tādējādi dodot tiem iespēju 
pildīt savus pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Tehniskā palīdzība ir jānodrošina vajadzīgajā teritoriālajā līmenī. Partneriem vajadzētu gūt 
labumu arī no resursiem, kas piešķirti kapacitātes palielināšanai, lai tie varētu efektīvi sniegt 
ieguldījumu šajā procesā, jo ļoti bieži tiem trūkst resursu, lai pilnībā izmantotu savas 
zināšanas plānošanā.

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
55. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neto ienākumus, ko tieši radījusi darbība 
tās īstenošanas laikā un kas nav ņemti vērā 

6. Neto ienākumus, ko tieši radījusi darbība 
tās īstenošanas laikā un kas nav ņemti vērā 
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darbības apstiprināšanas brīdī, atskaita no 
darbības attiecināmajiem izdevumiem 
atbalsta saņēmēja iesniegtajā galīgā
maksājuma pieprasījumā. Šo noteikumu 
nepiemēro finanšu instrumentiem un 
prēmijām.

darbības apstiprināšanas brīdī, atskaita no 
darbības attiecināmajiem izdevumiem
vēlākais tad, kad atbalsta saņēmējs 
iesniedz galīgo maksājuma pieprasījumu.
Šo noteikumu nepiemēro finanšu 
instrumentiem un prēmijām.

Or. en

Grozījums Nr. 120

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. 121

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nepārsniedz 10 % 

b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nav mazāka par 
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no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 3 % no atbalsta programmas 
līmenī.

1 %, bet nepārsniedz 10 % no ERAF, 
Kohēzijas fonda un EJZF atbalsta 
prioritātes līmenī vai — attiecībā uz 
ELFLA — 3 % no atbalsta programmas 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 122

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.

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

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.
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Grozījums Nr. 124

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs trīs reģionu kategorijas nosaka, 
pamatojoties uz to, kāds ir IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2006.–2008. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Reģionu iekļaušanu kādā no trim 
kategorijām nosaka, pamatojoties uz to, 
kāds ir katra reģiona IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par XXXX.–XXXX. gadu, 
attiecībā pret vidējo IKP ES–27 valstīs par 
to pašu pārskata periodu.

Or. en

Pamatojums

Precizitātes labad jānodrošina, ka, dalot reģionus kādā no trim kategorijām, tiek ņemti vērā 
jaunākie pieejamie dati.

Grozījums Nr. 125

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, 
kurās nacionālais kopienākums (NKI) uz 
vienu iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

3. Kohēzijas fonds atbalsta dalībvalstis, 
kurās nacionālais kopienākums (NKI) uz 
vienu iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par XXXX.–XXXX. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Or. en

Pamatojums

Precizitātes labad jānodrošina, ka tiek ņemti vērā jaunākie pieejamie dati.
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Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Resursu apjoms mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir 96,52 % no 
vispārējiem resursiem (t. i., kopā 
EUR 324 320 492 844), un to sadalījums ir 
šāds:

1. Resursu apjoms mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir XX % no 
vispārējiem resursiem (t. i., kopā 
EUR XXXX XXXX XXXX XXXX), un to 
sadalījums ir šāds:

Or. en

Pamatojums

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Grozījums Nr. 127

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 50,13 % (t. i., kopā 
EUR 162 589 839 384) — mazāk 
attīstītiem reģioniem;

a) XX % (t. i., kopā EUR XXXX XXXX 
XXXX XXXX) — mazāk attīstītiem 
reģioniem;

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana 84. panta 1. punkta ievaddaļas grozījumam.
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Grozījums Nr. 128

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 12,01 % (t. i., kopā 
EUR 38 951 564 661) — pārejas 
reģioniem;

b) XX % (t. i., kopā EUR XXXX XXXX 
XXXX XXXX) — pārejas reģioniem;

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana 84. panta 1. punkta ievaddaļas grozījumam.

Grozījums Nr. 129

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 16,39 % (t. i., kopā
EUR 53 142 922 017) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

c) XX % (t. i., kopā EUR XXXX XXXX 
XXXX XXXX) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana 84. panta 1. punkta ievaddaļas grozījumam.

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 21,19 % (t. i., kopā 
EUR 68 710 486 782) — dalībvalstīm, ko
atbalsta Kohēzijas fonds;

d) XX % (t. i., kopā EUR XXXX XXXX 
XXXX XXXX) – dalībvalstīm, kuras
atbalsta Kohēzijas fonds;

Or. en
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Pamatojums

Pielāgošana 84. panta 1. punkta ievaddaļas grozījumam.

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) 0,29 % (t. i., kopā EUR 925 680 000) kā 
papildu finansējums Līguma 349. pantā 
noteiktajiem tālākajiem reģioniem un 
NUTS 2. līmeņa reģioniem, kas atbilst 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.

e) XX % (t. i., kopā EUR XXXX XXXX 
XXXX) kā papildu finansējums Līguma 
349. pantā noteiktajiem tālākajiem 
reģioniem un NUTS 2. līmeņa reģioniem, 
kas atbilst Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās līguma 6. protokola 2. pantā 
noteiktajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana 84. panta 1. punkta ievaddaļas grozījumam.

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, valsts labklājība un bezdarba 
līmenis attiecībā uz mazāk attīstītiem 
reģioniem un pārejas reģioniem;

a) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, vajadzības gadījumā ņemot 
vērā to reģionu īpašo situāciju, kuriem ir 
nopietnas un pastāvīgas dabas vai 
demogrāfiskās situācijas dēļ radušās 
grūtības, valsts labklājība un bezdarba 
līmenis attiecībā uz mazāk attīstītiem 
reģioniem un pārejas reģioniem;

Or. en

Pamatojums

Nosakot kritērijus, resursu sadalei, jāņem vērā arī īpašā situācija tajos reģionos, kuriem ir 
nopietnas un pastāvīgas dabas vai demogrāfiskās situācijas dēļ radušās grūtības. Šis 
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grozījums izriet no nepieciešamības vēl vairāk paplašināt politikas teritoriālo dimensiju.

Grozījums Nr. 133

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. 134

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 
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.

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens var attiekties uz vienu vai 
vairākām reģionu kategorijām vai 
apvienot vienu vai vairākas papildinošas
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 
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kohēzijas politikas, gan Savienības mērķus.

Grozījums Nr. 135

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.

Grozījums Nr. 136

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
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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. 137

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 
baseinu stratēģijas.

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai 
apmierinātu 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, kā arī 
indikatīvu finanšu sadalījumu;

d) ieguldījumu integrētajā pieejā, kas 
izklāstīta partnerības līgumā, lai risinātu 
reģionālās un demogrāfiskās problēmas 
un apmierinātu 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 un cilvēkus 
ar invaliditāti, kā arī indikatīvu finanšu 
sadalījumu;
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Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 14. panta c) punktā.

Grozījums Nr. 139

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. 140

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 

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 
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indikatīvu sadalījumu starp publiskajiem 
un privātajiem izdevumiem. Informatīvos 
nolūkos tajā norāda paredzamo EIB 
līdzdalību;

atsevišķas summas no katra specifiskā 
fonda un attiecīgās līdzfinansējuma 
summas katrai reģiona kategorijai. 
Prioritārajiem virzieniem, kuri apvieno 
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. 141

Regulas priekšlikums
88. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 5 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % no Savienības 
finansējuma katram darbības programmas 
prioritārajam virzienam, var finansēt daļu 
no darbības, par kuras izmaksām var 
saņemt atbalstu no otra fonda, pamatojoties 
uz attiecīgajam fondam piemērojamiem 
atbilstības noteikumiem, ar nosacījumu, ka 
tās ir vajadzīgas apmierinošai darbības 
īstenošanai un ir tieši saistītas ar to.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā periodā ir paredzēts starpfondu finansējums 10 % apmērā.  To nevajadzētu 
samazināt, īpaši tādēļ, ka ir vajadzīga elastība, nodrošinot papildu atbalstu no dažādiem 
fondiem.
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Grozījums Nr. 142

Regulas priekšlikums
93. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopīgs rīcības plāns ir darbība, ko 
nosaka un pārvalda attiecībā pret gala 
mērķiem un rezultātiem, ko tā sasniegs.
Plāns ietver tādu projektu grupu, kuri 
nesastāv no infrastruktūras nodrošināšanas 
un kuri tiek īstenoti uz atbalsta saņēmēja 
atbildību kā daļa no darbības programmas 
vai programmām. Dalībvalsts un Komisija 
vienojas par kopīga rīcības plāna gala 
mērķiem un rezultātiem, un tās veicina 
darbības programmu konkrēto mērķu 
sasniegšanu un ir pamats atbalsta 
saņemšanai no fondiem. Rezultāti ir kopīgā 
rīcības plāna tiešā ietekme. Atbalsta 
saņēmējs ir publisko tiesību subjekts.
Kopīgus rīcības plānus neuzskata par 
lieliem projektiem.

1. Kopīgs rīcības plāns ir darbība, ko 
nosaka un pārvalda attiecībā pret gala 
mērķiem un rezultātiem, ko tā sasniegs.
Plāns ietver tādu projektu grupu, kuri 
nesastāv no infrastruktūras nodrošināšanas 
un kuri tiek īstenoti uz atbalsta saņēmēja, 
īpaši vietējo un reģionālo iestāžu,
atbildību kā daļa no darbības programmas 
vai programmām. Dalībvalsts un Komisija 
vienojas par kopīga rīcības plāna gala 
mērķiem un rezultātiem, un tās veicina 
darbības programmu konkrēto mērķu 
sasniegšanu un ir pamats atbalsta 
saņemšanai no fondiem. Rezultāti ir kopīgā 
rīcības plāna tiešā ietekme. Atbalsta 
saņēmējs ir publisko tiesību subjekts.
Kopīgus rīcības plānus neuzskata par 
lieliem projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 143

Regulas priekšlikums
93. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 10 000 000 vai 20 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām iz 
mazāka.

2. Kopīgam rīcības plānam piešķirtais 
publiskais atbalsts ir vismaz 
EUR 5.000.000 vai 10 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām iz 
mazāka.

Or. en
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Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka zemāks slieksnis ir piemērotāks, lai nodrošinātu, ka šis instruments atbilst 
kritiskajai masai.  Tomēr jāņem vērā, ka juridiski tas ir minimums, un daudzām dalībvalstīm 
sarunu procesā šis slieksnis, iespējams, tiks paaugstināts.

Grozījums Nr. 144

Regulas priekšlikums
95. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) kopīgo rīcības plānu pamatojošo 
attīstības vajadzību un mērķu analīzi, 
ņemot vērā darbības programmu mērķus un 
— attiecīgā gadījumā — attiecīgajai valstij 
adresētos ieteikumus un dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas 
vispārējās pamatnostādnes saskaņā ar 
Līguma 121. panta 2. punktu, un 
Padomes ieteikumus, ko dalībvalstis ņem 
vērā savā nodarbinātības politikā saskaņā 
ar Līguma 148. panta 4. punktu;

(1) kopīgo rīcības plānu pamatojošo 
attīstības vajadzību un mērķu analīzi, 
ņemot vērā darbības programmu mērķus un 
— attiecīgā gadījumā — dalībvalstu 
reformu programmas.

Or. en

Pamatojums

Valstu reformu programmas ir ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas dokumenti, kuros izklāstīts, 
kādas ekonomikas reformas un restrukturizācija ir jāveic, lai palielinātu konkurētspēju. 
Savukārt, konkrētai valstij adresētus ieteikumus sagatavo ik gadu, tādēļ to pieeja nav tik 
tālejoša; tas apgrūtina to saistīšanu ar KNR ietverto fondu ilgtermiņa redzējumu.

Grozījums Nr. 145

Regulas priekšlikums
101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) progresu pasākumu īstenošanā, 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 

i) progresu pasākumu īstenošanā, 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 
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ņemot vērā atstumtās kopienas, attiecīgā 
gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

ņemot vērā atstumtās kopienas un cilvēkus 
ar invaliditāti, attiecīgā gadījumā norādot 
izmantotos finanšu resursus;

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka īstenošanas ziņojumos tiek ņemti vērā pretdiskriminācijas un integrācijas 
pasākumi, īpašu uzmanību pievēršot personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
101. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) progresu pasākumu īstenošanā, 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 norādot izmantotos finanšu 
resursus;

i) progresu pasākumu īstenošanā, lai ņemtu 
vērā to ģeogrāfisko reģionu demogrāfiskās 
problēmas un 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 norādot izmantotos 
finanšu resursus;

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 14. panta c) punktā.

Grozījums Nr. 147

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Savienības iestādes un padomdevējas 
iestādes var arī organizēt pasākumus, 
kuru mērķis ir palielināt informētību par 
kohēzijas politiku un pievienoto vērtību, 
ko tā sniedz Savienības iedzīvotājiem.



PE487.740v03-00 86/97 PR\902007LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Papildus dalībvalstu pienākumam KNR regulai būtu jāļauj arī Eiropas iestādēm un 
padomdevējām struktūrām veikt informētības palielināšanas pasākumus, lai izskaidrotu 
iedzīvotājiem, kā fondi tiek izmantoti reģionos un pilsētās. Tas arī ļautu parādīt, kāds ir 
Eiropas Savienības ieguldījums šajā procesā.

Grozījums Nr. 148

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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Grozījums Nr. 149

Regulas priekšlikums
114. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija saskaņā ar 140. pantu pieņem
deleģētus aktus, kuros nosaka 2. punkta 
d) apakšpunktā minētās informācijas 
apmaiņas modalitātes.

8. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar 
kuriem nosaka sīki izstrādātus noteikumus
2. punkta d) apakšpunktā minētās sistēmas 
izveidei, kā arī modalitātes apmaiņai ar 
tādu informāciju, kuru reģistrē un 
uzglabā šajā sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē deleģēto aktu darbības joma, norādot, uz ko tie attiecas.

Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums
114. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija saskaņā ar 140. pantu pieņem
deleģētus aktus, kuros paredz noteikumus 
par 4. punkta d) apakšpunktā minētās
revīzijas izsekojamības kārtību.

9. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz noteikumus par 4. punkta 
d) apakšpunktā minēto revīzijas
izsekojamību.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē deleģēto aktu darbības joma, norādot, uz ko tie attiecas.
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Grozījums Nr. 151

Regulas priekšlikums
116. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Īstenošanas noteikumus attiecībā uz
tādu datu izmantošanu, kuri savākti 
revīzijās, ko veikuši Komisijas ierēdņi vai 
Komisijas pilnvaroti pārstāvji, Komisija 
pieņem saskaņā ar 143. panta 3. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
iekļauj sīki izstrādātus noteikumus par
tādu datu izmantošanu, kuri savākti 
revīzijās, ko veikuši Komisijas ierēdņi vai 
Komisijas pilnvaroti pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par tādu datu izmantošanu, kuri savākti revīzijās, ko veikuši Komisijas ierēdņi vai 
Komisijas pilnvaroti pārstāvji, ir vispārīgi, un to mērķis ir papildināt dažus nebūtiskus 
pamata tiesību akta elementus.

Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
117. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Akreditācijas struktūra pieņem oficiālu 
lēmumu akreditēt tās vadošās iestādes un 
sertifikācijas iestādes, kuras atbilst
akreditācijas kritērijiem, ko Komisija 
noteikusi, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 142. pantu.

1. Akreditācijas struktūra saskaņā ar 
64. panta 2. punktu pieņem oficiālu 
lēmumu akreditēt tās vadošās iestādes un 
sertifikācijas iestādes, kuras atbilst
attiecīgajiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Formulējums jāprecizē, lai tas atbilstu standarta noteikumiem, kurus izmanto, atsaucoties uz 
pilnvarām pieņemt deleģētos aktus.
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Grozījums Nr. 153

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz pirmajā apakšpunktā minētos 
akreditācijas kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Formulējums jāprecizē, lai tas atbilstu standarta noteikumiem, kurus izmanto, atsaucoties uz 
pilnvarām pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 154

Regulas priekšlikums
132. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dokumentus glabā vai nu to 
oriģināleksemplāros, vai apliecinātu to 
kopiju veidā, vai vispāratzītos datu nesējos, 
tostarp dokumentu oriģinālu 
elektroniskajās versijās vai tādu 
dokumentu veidā, kuriem ir tikai 
elektroniskās versijas.

2. Dokumentus glabā vai nu to 
oriģināleksemplāros, vai apliecinātu to 
kopiju veidā, vai atzītos datu nesējos, 
tostarp dokumentu oriģinālu 
elektroniskajās versijās vai tādu 
dokumentu veidā, kuriem ir tikai 
elektroniskās versijas.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā formulējumā izmantotais vārds „vispāratzīti” ir pārāk nekonkrēts, un to 
vajadzētu mainīt, lai nodrošinātu, ka deleģētajiem aktiem ir skaidra un nepārprotama 
darbības joma.
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Grozījums Nr. 155

Regulas priekšlikums
132. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu, kurus datu nesējus var 
uzskatīt par vispāratzītiem, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā 
ar 142. pantu.

4. Lai noteiktu, kurus datu nesējus var 
uzskatīt par atzītiem, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā formulējumā izmantotais vārds „vispāratzīti” ir pārāk nekonkrēts, un to 
vajadzētu mainīt, lai nodrošinātu, ka deleģētajiem aktiem ir skaidra un nepārprotama 
darbības joma.

Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
132. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valsts iestādes nosaka sertifikācijas 
procedūru attiecībā uz tādu dokumentu 
atbilstību oriģinālam, kurus glabā
vispāratzītos datu nesējos, un nodrošina 
glabāto dokumentu versiju atbilstību valsts 
tiesību aktu prasībām un uzticamību 
revīzijas nolūkos.

5. Valsts iestādes nosaka sertifikācijas 
procedūru attiecībā uz tādu dokumentu 
atbilstību oriģinālam, kurus glabā atzītos
datu nesējos, un nodrošina glabāto 
dokumentu versiju atbilstību valsts tiesību 
aktu prasībām un uzticamību revīzijas 
nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā formulējumā izmantotais vārds „vispāratzīti” ir pārāk nekonkrēts, un to 
vajadzētu mainīt, lai nodrošinātu, ka deleģētajiem aktiem ir skaidra un nepārprotama 
darbības joma.
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Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
134. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) dalībvalsts neatsaucas uz Komisijas 
prasību vai tās rīcību uzskata par 
neapmierinošu saskaņā ar 20. panta 
3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana grozījumam 20. pantā.

Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
141. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 142. pantu, var pieņemt šīs 
regulas V pielikuma grozījumus, ievērojot 
attiecīgos šīs regulas noteikumus.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu attiecībā uz
V pielikuma grozīšanu, lai vajadzības 
gadījumā papildinātu informāciju un 
publiskošanas prasības.

Or. en

Pamatojums

Deleģētā akta darbības joma ir precīzi jādefinē.

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
142. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

1. Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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paredzētos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
142. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētās pilnvaras deleģē uz 
nenoteiktu laiku, sākot no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas.

2. Pilnvaras pieņemt …1 pantos minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
3 gadu laikposmu no  ...2. Komisija 
sagatavo ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais 9 mēnešus pirms triju 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta 
līdz šīs regulas pārskatīšanai, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

______________
1 (ievietot visu to pantu numurus, kuros ir 
atsauce uz deleģētajiem aktiem).
2 OV: ievietot datumu, kas stājusies spēkā 
šī regula.

Or. en

Pamatojums

Formulējumam ir jāatbilst standarta noteikumiem, un ir jāprecizē, uz kuriem pantiem attiecas 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus. Turklāt ir jāprecizē deleģējuma termiņš.
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Grozījums Nr. 161

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā 
laikā atsaukt 141. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā 
laikā atsaukt … pantos1 minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

_______________
1 (ievietot visu to pantu numurus, kuros ir 
atsauce uz deleģētajiem aktiem).

Or. en

Pamatojums

Formulējumam ir jāatbilst standarta noteikumiem, un ir jāprecizē, uz kuriem pantiem attiecas 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 162

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc konkrētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav saņemti iebildumi no Eiropas 
Parlamenta vai Padomes vai ja pirms šā
perioda beigām Eiropas Parlaments un
Padome abi ir informējuši Komisiju, ka
tiem nav iebildumu. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto 
periodu pagarina vēl par 2 mēnešiem.”

Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar
…. pantiem1, stājas spēkā vienīgi tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome trijos
mēnešos pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas minēto periodu 
pagarina vēl par 3 mēnešiem.”

____________
1 (ievietot visu to pantu numurus, kuros ir 
atsauce uz deleģētajiem aktiem).

Or. en
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Pamatojums

Formulējumam ir jāatbilst standarta noteikumiem, un ir jāprecizē, uz kuriem pantiem attiecas 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus. Turklāt ir jāprecizē deleģējuma termiņš.

Grozījums Nr. 163

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, šim termiņam beidzoties, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā dienā, kas tajā 
norādīta.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums
142. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome abi ir informējuši Komisiju, ka 
neparedz izteikt iebildumus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums
142. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Eiropas Parlaments vai Padome izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, akts 
nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka 
iebildumus, pamato, kāpēc tā iebilst pret 
deleģēto aktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Tematiskie ex ante nosacījumi – 9.2. punkts – 3. sleja – ievaddaļa –
1. ievilkums – 2. apakšievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

veicina līdzdalību augstākajā izglītībā to 
iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi ienākumi, 
un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū,

veicina līdzdalību augstākajā izglītībā to 
iedzīvotāju vidū, kuriem ir zemi ienākumi, 
un citu nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju 
grupu vidū, īpašu uzmanību pievēršot 
vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījumā uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā vismazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas.

Grozījums Nr. 167

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 2. punkts – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir izstrādāta stratēģija dzimumu līdztiesības
veicināšanai un mehānisms, kas nodrošina 
tās efektīvu īstenošanu.

Ir izstrādāta stratēģija, lai sasniegtu 
Savienības dzimumu līdztiesības mērķus,
un mehānisms, kas nodrošina tās efektīvu 
īstenošanu ar dzimumu līdztiesības 
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aspekta integrēšanu un konkrētiem 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā dzimumu līdztiesības aspektu.

Grozījums Nr. 168

Regulas priekšlikums
IV pielikums – Vispārējie ex-ante nosacījumi – 2. punkts – 3. sleja – ievaddaļa –
2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

plānu un ex ante kritērijus dzimumu 
līdztiesības mērķu integrācijai ar dzimumu 
standartu un pamatnostādņu starpniecību;

plānu un ex ante kritērijus dzimumu 
līdztiesības mērķu integrācijai ar dzimumu
līdztiesības standartu un pamatnostādņu 
starpniecību visiem KNR ietvertajiem 
fondiem;

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu ES dzimumu līdztiesības mērķus, dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir 
jāattiecina uz visiem KNR iekļautajiem fondiem.

Grozījums Nr. 169

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2.1. iedaļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Eiropas informācijas centrus, kā arī 
Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs;

b) Eiropas informācijas centrus, kā arī 
Komisijas pārstāvniecības un Eiropas 
Parlamenta Informācijas birojus 
dalībvalstīs;

Or. en
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Pamatojums

Tā kā Eiropas Parlamenta Informācijas biroji arī atrodas dalībvalstīs, tie ir jāiesaista 
informācijas ķēdē un informācijas izplatīšanas pasākumos.


