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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kohēzijas fondu un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu
(COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0612),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0325/2011),

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

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

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

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.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pantā paredzēts, ka 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas 
stiprina tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tāpēc Kohēzijas 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 174. pantā paredzēts, ka 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas 
stiprina tās ekonomisko, sociālo un 

                                               
1 OV C 191, 26.6.2012., 38. lpp.
2 OV C 225, 27.7.2012., 143. lpp.



PE486.124v02-00 6/31 PR\937299LV.doc

LV

fondam būtu jāsniedz finansiāls 
ieguldījums projektiem vides jomā un 
Eiropas transporta tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā.

teritoriālo kohēziju. Tāpēc Kohēzijas 
fondam būtu jāsniedz finansiāls 
ieguldījums projektiem vides jomā un 
Eiropas transporta tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar [..] gada [..] Regulu (ES) 
Nr. [..]/2012, 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 
(Kopīgo noteikumu regulu — KNR), 
iedibina jaunu sistēmu struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda darbībai. Ir nepieciešams 
konkretizēt Kohēzijas fonda mērķus 
attiecībā uz tā darbības jauno satvaru un 
kopsakarā ar tam Līgumā paredzēto mērķi.

(2) Noteikumi, kas ir kopīgi Eiropas 
Reģionālās attīstības fondam (ERAF), 
Eiropas Sociālajam fondam (ESF) un 
Kohēzijas fondam, ir izklāstīti
Regulā (ES) Nr. […]/2013 […], 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
[Kopīgo noteikumu regula — "KNR"]. Ar 
KNR iedibina jaunu sistēmu Eiropas
strukturālo un investīciju fondu, tostarp
Kohēzijas fonda, darbībai. Tāpēc ir 
nepieciešams konkretizēt Kohēzijas fonda 
mērķus attiecībā uz tā darbības jauno 
satvaru un kopsakarā ar tam Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību paredzēto 
mērķi.

Or. en



PR\937299LV.doc 7/31 PE486.124v02-00

LV

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar Kohēzijas fonda starpniecību 
Savienība var palīdzēt īstenot pasākumus, 
kas vērsti uz Līguma 11. un 191. pantā 
noteikto Savienības vides mērķu 
sasniegšanu.

(3) Ar Kohēzijas fonda starpniecību 
Savienība var palīdzēt īstenot pasākumus, 
kas vērsti uz LESD 11. un 191. pantā
noteikto Savienības vides mērķu 
sasniegšanu, proti, pasākumus 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā, un transporta nozarē 
ārpus Eiropas transporta tīkliem —
attiecībā uz dzelzceļu, upju un jūras 
transportu, intermodālā transporta 
sistēmām un to savstarpējo savietojamību, 
sauszemes, jūras un gaisa satiksmes 
pārvaldību, tīru pilsētu transportu un 
sabiedrisko transportu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ar Kohēzijas fondu būtu jāatbalsta 
transporta infrastruktūras projekti, kas 
radītu Eiropas mēroga pievienoto vērtību 
un kas ir paredzēti Regulā 
(ES) Nr. [...]/2013, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu. Atbalsts būtu jāsniedz 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [...]/2013 
[KNR] [84. panta 4. punktu] un būtu 
jāpiešķir tikai Kohēzijas fonda 
dalībvalstīm, kurām attiecībā uz šo fondu 
būtu paredzētas līdzfinansējuma likmes.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) LESD 192. panta 5. punkts paredz 
izņēmumu no Līguma 191. panta 
2. punktā ietvertā vispārējā principa. 
Tādēļ vajadzētu nodrošināt, cik vien tas 
būtu iespējams, ka tiek novērsta 
kaitējuma iespēja, un ja tomēr 
piesārņojums ir noticis, tad maksā 
piesārņotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropas Savienība un vairums tās 
dalībvalstu ir pievienojušās ANO 
Konvencijai par personu ar invaliditāti 
tiesībām, un pārējās dalībvalstīs pašlaik 
notiek konvencijas ratifikācija. Īstenojot 
attiecīgos projektus, projekta specifikācijā 
ir svarīgi ņemt vērā personu ar invaliditāti 
piekļuves iespējas, kā minēts konvencijas 
9. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Būtu jāparedz konkrēti noteikumi 
attiecībā uz to darbību veidiem, kuras 
saskaņā ar Regulā (ES) Nr. [..]/2012
(KNR) noteiktajiem tematiskajiem 

(5) Būtu jāparedz konkrēti noteikumi 
attiecībā uz to darbību veidiem, kuras 
saskaņā ar Regulā (ES) Nr. [..]/2013
(KNR) noteiktajiem tematiskajiem 
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mērķiem var finansēt no Kohēzijas fonda. 
Tāpat būtu jānosaka un jāprecizē 
izdevumi ārpus Kohēzijas fonda tvēruma, 
tai skaitā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai iekārtās, uz kurām attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra Direktīva 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK.

mērķiem var finansēt no Kohēzijas fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Investīcijas, kuras veic, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
veicot darbības, kas uzskaitītas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvā 
2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK, nedrīkstētu 
atbalstīt no Kohēzijas fonda, jo tās jau 
gūst finansiālas priekšrocības no minētās 
direktīvas piemērošanas. Atbalstu 
neattiecinot uz minētajām investīcijām, 
nevajadzētu ierobežot iespēju izmantot 
Kohēzijas fondu, lai atbalstītu darbības, 
uz ko neattiecas Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikums pat, ja tās īsteno tie paši 
ekonomikas dalībnieki, piemēram, 
energoefektivitātes investīcijām siltuma 
un elektroenerģijas koģenerācijā un 
rajona apkures tīklos, viedā 
elektroenerģijas sadalē, glabāšanas un 
pārvades sistēmās, gaisa piesārņojuma 
samazināšanas pasākumos utt., arī tad, ja 
daļa to netiešās iedarbības ir 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana vai ja tās ir uzskaitītas 
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valsts plānā, kas minēts Direktīvas 
2003/87/EK 10.c panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) no Kohēzijas fonda atbalstu nedrīkst 
finansēt investīcijas mājokļu sektorā, 
izņemot energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas sekmēšanas 
nolūkā, jo šīs investīcijas nav iekļautas no 
Kohēzijas fonda atbalstāmo jomu klāstā, 
kas ir definēts Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Ir svarīgi nodrošināt, lai veicinot 
riska pārvaldības investīcijas, tiktu ņemti 
vērā īpaša veida riski, kas pastāv 
reģionālā, pārrobežu un pārvalstiskā 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Būtu jānodrošina ar Kohēzijas 
fondu, ERAF, ETS programmām un EISI 
atbalstītās iejaukšanās papildināmība un 
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sinerģija, lai novērstu darba pārklāšanos 
un optimāli savienotu dažādus 
infrastruktūras veidus vietējā, reģionālā 
un valstu līmenī un arī Eiropas 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai būtu ņemtas vērā Kohēzijas fonda 
konkrētās vajadzības un nodrošināta 
atbilsme stratēģijā “Eiropa 2020” 
paredzētajam, ka kohēzijas politikai būtu 
jāatbalsta nepieciešamība nodrošināt 
gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, 
Regulas (ES) Nr. [..]/2012 (KNR) 
tematisko mērķu tvērumā jānoteic 
ieguldījumu prioritātes.

(6) Lai ņemtu vērā Kohēzijas fonda 
konkrētās vajadzības un nodrošinātu 
atbilstību stratēģijā "Eiropa 2020"
paredzētajam, ka kohēzijas politikai būtu 
jānodrošina gudra, ilgtspējīga un 
integrējoša izaugsme, 
Regulas (ES) Nr. [..]/2013 [KNR] 
tematisko mērķu tvērumā jānoteic 
investīciju prioritātes. Šajās investīciju 
prioritātēs būtu jāizklāsta detalizēti mērķi, 
kas nav savstarpēji izslēdzoši un kurus 
Kohēzijas fonds finansē. Turklāt šīm 
investīciju prioritātēm vajadzētu veidot 
pamatu attiecībā uz konkrētu tādu mērķu 
definēšanu darbības programmu ietvaros, 
kuros ir ņemtas vērā attiecīgās 
programmas teritorijas vajadzības un 
iezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī regula aizstāj Padomes 2006. gada 
11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1084/2006 par 
Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) 
Nr. 1164/94 atcelšanu. Tāpēc skaidrības 
labad Regula (EK) Nr. 1084/2006 būtu 

(8) Šī regula aizstāj 2006. gada 11. jūlija 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006 par 
Kohēzijas fonda izveidi. Tādēļ minētā
regula būtu jāatceļ. Tomēr šai regulai 
nevajadzētu ietekmēt tā atbalsta 
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jāatceļ, turpināšanu vai grozīšanu, ko Komisija 
apstiprinājusi, pamatojoties uz 
Regulu (EK) Nr. 1084/2006 vai uz 
jebkuriem citiem tiesību aktiem, kurus 
minētajam atbalstam piemēro 2013. gada 
31. decembrī un kurus līdz ar to pēc šā 
termiņa minētajam atbalstam vai 
attiecīgajiem projektiem būtu jāpiemēro 
līdz to noslēgumam. Pieteikumiem par 
atbalsta saņemšanu, kas iesniegti vai 
apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1084/2006, būtu jāpaliek spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tā kā ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķus dalībvalstis 
nevar sasniegt pietiekamā mērā dažādu 
reģionu attīstības līmeņa būtisku atšķirību 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicības, 
un dalībvalstu un reģionu finanšu resursu 
ierobežotības dēļ, un tādēļ tos var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteiktajam 
subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [ar ko 
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izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu] paredzētos 
Eiropas mēroga pievienotās vērtības 
transporta infrastruktūras projektus par 
summu EUR XX saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [..]/2012 [KNR] [84. panta 4. punktu].

Or. en

Pamatojums

Iestādes, īstenojot trialogu, vienojās par šā grozījuma būtību, taču nolēma, ka tas būtu 
jāiekļauj kā 2.a pants (jauns), kura tekstu Komisija sniegs vēlākā posmā.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu;

(a) atomelektrostaciju būvi un to
ekspluatācijas pārtraukšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu iekārtās, uz kurām attiecas 
Direktīva 2003/87/EK;

(b) ieguldījumu, lai panāktu
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu 
ar darbībām, uz kurām attiecas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikums.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) mājokļu sektoru. (c) mājokļu sektoru, izņemot 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas sekmēšanas 
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tabakas un tabakas izstrādājumu 
ražošanu, pārstrādi un pārdošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) grūtībās nonākušus uzņēmumus, kas 
ir definēti Savienības valsts atbalsta 
noteikumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) investīcijas lidostu infrastruktūrā, bet 
ne saistībā ar vides aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [..]/2012
[KNR] 16. pantu Kohēzijas fonds saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. [..]/2012 [KNR] 
9. pantā izklāstītajiem tematiskajiem 
mērķiem atbalsta šādas ieguldījumu 
prioritātes:

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [..]/2013
[KNR] 16. pantu Kohēzijas fonds atbilstīgi
Regulas (ES) Nr. [..]/2013 [KNR] 9. pantā 
izklāstītajiem tematiskajiem mērķiem 
atbalsta šādas ieguldījumu prioritātes, 
ņemot vērā vajadzības un iespējas, kas ir 
aprakstītas šīs regulas 14. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i) punktā minētajā 
partnerības nolīgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās 
nozarēs, rīkojoties šādi:

(a) pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisijas līmeni visās nozarēs 
veicināšana:

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) veicinot atjaunojamo energoresursu 
avotu ražošanu un sadali;

(i) veicinot to energoresursu ražošanu un 
sadali, kuri iegūti no atjaunojamiem
avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) sekmējot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
mazos un vidējos uzņēmumos;

(ii) sekmējot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumos;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
publiskajās infrastruktūrās;

(iii) atbalstot energoefektivitāti, viedo
energovadību un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu publiskajās 
infrastruktūrās, tostarp sabiedriskajās ēkās 
un mājokļu sektorā;

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) attīstot viedas zemsprieguma sadales 
sistēmas,

(iv) attīstot un īstenojot viedas 
zemsprieguma un vidēja sprieguma
sadales sistēmas,

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) veicinot pilsētām paredzētas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni saistītas 
stratēģijas.

(v) veicinot visiem teritoriju veidiem, jo 
īpaši pilsētām, paredzētas ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni saistītas stratēģijas, 
tostarp sekmējot ilgtspējīgu multimodālo
mobilitāti pilsētās un ar seku mazināšanu 
saistītus pielāgošanās pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(va) veicinot siltuma un elektroenerģijas 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
izmantošanu, balstoties uz lietderīgā 
siltuma pieprasījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, riska novēršanu un riska 
pārvaldību, rīkojoties šādi:

(b) pielāgošanās klimata pārmaiņām un
risku novēršanas un pārvaldības
veicināšana:

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atbalstot īpašu ieguldījumu, kas dotu 
iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām;

(i) atbalstot ieguldījumu, kas dotu iespēju 
pielāgoties klimata pārmaiņām, tostarp 
piemērojot uz ekosistēmām balstītas 
pieejas;

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) aizsargāt vidi un veicināt 
resursefektivitāti, rīkojoties šādi:

(c) vides aizsardzība un resursefektivitātes 
veicināšana:

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) pievēršoties būtiskajai nepieciešamībai 
veikt ieguldījumus atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē, lai būtu 
ievērotas Savienības vides acquis prasības;

(i) investējot atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē, lai būtu ievērotas Savienības vides 
acquis prasības un apmierinātas 
dalībvalstu konstatētās vajadzības pēc 
investīcijām, kas pārsniedz šīs prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) pievēršoties būtiskajai nepieciešamībai 
veikt ieguldījumus ūdenssaimniecības 
nozarē, lai būtu ievērotas Savienības vides 
acquis prasības;

(ii) investējot ūdenssaimniecības nozarē, 
lai būtu ievērotas Savienības vides acquis 
prasības un apmierinātas dalībvalstu 
konstatētās vajadzības pēc investīcijām, 
kas pārsniedz šīs prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) aizsargāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību, tostarp ar zaļo infrastruktūru 
starpniecību;

(iii) aizsargājot un atjaunojot bioloģisko 
daudzveidību, augsnes aizsardzību un 
atjaunošanu un sekmējot ekosistēmu 
pakalpojumus, tostarp ar NATURA 2000 
un zaļo infrastruktūru starpniecību;

Or. en



PE486.124v02-00 20/31 PR\937299LV.doc

LV

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) uzlabojot pilsētvidi, tostarp atjaunojot 
pamestas rūpnieciskas teritorijas un
samazinot gaisa piesārņojumu;

(iv) nodrošinot pilsētvides uzlabošanu, 
pilsētu atveseļošanu, pamestu rūpniecisku 
teritoriju (tostarp pārorientācijas zonu) 
atjaunošanu un atkopšanu, gaisa 
piesārņojuma samazināšanu un trokšņa 
samazināšanas pasākumu veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt ilgtspējīgu transportu un 
novērst sastrēgumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās, rīkojoties šādi:

(d) ilgtspējīga transporta veicināšana un 
sastrēgumu novēršana galvenajās tīkla 
infrastruktūrās:

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atbalstot multimodālu Eiropas vienoto 
transporta telpu ar ieguldījumiem Eiropas 
transporta tīklā;

(i) atbalstot multimodālu Eiropas vienoto 
transporta telpu ar ieguldījumiem Eiropas 
transporta tīklā (TEN-T);

Or. en
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) izstrādājot videi draudzīgas transporta 
sistēmas ar zemu oglekļa dioksīda emisijas 
līmeni, tostarp veicinot ilgtspējīgu 
mobilitāti pilsētās;

(ii) izstrādājot un uzlabojot videi 
draudzīgas transporta sistēmas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisijas līmeni (arī zema 
trokšņa līmeņa sistēmas), tostarp 
iekšzemes ūdensceļus un jūras transportu, 
ostas, multimodālos savienojumus un 
lidostas infrastruktūru, lai veicinātu
ilgtspējīgu reģionālo un vietējo mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) attīstot visaptverošas, kvalitatīvas un 
savstarpēji izmantojamas dzelzceļa 
sistēmas;

(iii) attīstot un rehabilitējot visaptverošas, 
kvalitatīvas un savstarpēji izmantojamas 
dzelzceļa sistēmas un veicinot trokšņa 
samazināšanas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējos rādītājus, kas izklāstīti šīs 
regulas pielikumā, izmanto attiecīgos 
gadījumos un saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. [..]/2012 [KNR] 24. panta 3. punktu. 
Kopējo rādītāju atskaites vērtība ir nulle,
un šo rādītāju kumulatīvās mērķvērtības 

1. Kopējos iznākuma rādītājus, kas 
izklāstīti šīs regulas pielikumā, 
programmas īpašo rezultātu rādītājus un 
attiecīgā gadījumā programmas īpašo 
iznākumu rādītājus izmanto […] saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. [..]/2013 [KNR] 
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nosaka 2022. gadam. 24. panta 3. punktu un 87. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) un iv) punktu.

2. Programmas īpašo iznākumu rādītāju
atskaites vērtība ir nulle, un kumulatīvās 
mērķvērtības nosaka 2022. gadam.

2. Attiecībā uz kopējiem un katras
programmas īpašajiem iznākuma 
rādītājiem atskaites vērtības nosaka nulles 
līmenī. Kumulatīvās, skaitļos izteiktās
mērķvērtības minētajiem rādītājiem
nosaka 2022. gadam.

3. Programmas īpašo rezultātu rādītājiem 
par atskaites vērtībām izmanto jaunākos 
pieejamos datus un mērķvērtības nosaka 
2022. gadam, bet tos var izteikt gan 
kvantitatīvā, gan kvalitatīvā izteiksmē.

3. Attiecībā uz katras programmas īpašo 
rezultātu rādītājiem, kuri skar ieguldījumu 
prioritātes, atskaites vērtības nosaka, 
izmantojot jaunākos pieejamos datus, un 
mērķus nosaka 2022. gadam. Mērķus var 
izteikt kvantitatīvā vai kvalitatīvā aspektā.

3.a Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 5.a pantu, lai grozītu šīs 
regulas pielikumā uzskaitītos kopējos 
iznākumu rādītājus, lai gadījumos, kuros 
tas ir pamatoti, viestu korekcijas un 
nodrošinātu programmas īstenošanas 
rezultātu efektīvu novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumi atbalsta saņemšanai, kas 
iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1084/2006, paliek spēkā.

2. Pieteikumi atbalsta saņemšanai, kas 
iesniegti vai apstiprināti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1084/2006, paliek spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Šīs regulas 4. panta 3.a punktā minētos 
deleģētos aktus Komisiju pilnvaro pieņemt 
no 2014. gada 1. janvāra uz nenoteiktu 
laiku.
3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 4. panta 3.a punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu 
likumību.
4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 4. panta 3.a punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
līdz minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka tie iebildumus 
neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1084/2006.

Neskarot šīs regulas 5. panta noteikumus,
ar šo regulu, sākot ar 2014. gada 
1. janvāra tiek atcelta Regula (EK) 
Nr. 1084/2006.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā 
ar atbilstības tabulu, kas iekļauta 
X pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments un Padome līdz 
2022. gada 31. decembrim šo regulu 
pārskata saskaņā ar Līguma 177. pantu.

Eiropas Parlaments un Padome līdz 
2020. gada 31. decembrim šo regulu 
pārskata saskaņā ar […] 177. pantu 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. virsraksts – 1. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Cietie atkritumi tonnas Atkritumu pārstrādes 
papildjauda

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS
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Cietie atkritumi tonnas/gadā Atkritumu pārstrādes 
papildjauda

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. virsraksts – 2. apakšvirsraksts – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

m3 Lēstais noplūdes 
samazinājums 
ūdensapgādes tīklā

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

svītrots svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. virsraksts – 4. apakšvirsraksts – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Riska novēršana un riska pārvaldība cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst 
labumu no meža 
ugunsdrošības un citiem 
aizsardzības pasākumiem

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Riska novēršana un riska pārvaldība cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst 
labumu no meža 
ugunsdrošības pasākumiem

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. virsraksts – 6. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Augsnes sablīvējums hektāri Izmaiņas augsnē, kas 
sablīvēta būvdarbu 
rezultātā

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

svītrots svītrots svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. virsraksts – 7. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Daba un bioloģiskā daudzveidība hektāri Dzīvotņu platība, kurai ir 
augstāks aizsardzības 
statuss

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

VĀRDS

Daba un bioloģiskā daudzveidība hektāri Dzīvotņu platība, par ko 
saņem atbalstu, lai panāktu 
labāku aizsardzības statusu

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. virsraksts – 3. apakšvirsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2ekv. 
tonnas

Lēstais siltumnīcefekta 
gāzu samazinājums, izteikts 
CO2 ekvivalentā

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

SEG samazinājums CO2 ekv., 
tonnas

Aplēstais SEG 
samazinājums

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. virsraksts – 3. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pilsētas transports pasažieru 
braucieni

Pasažieru braucieni, kuros 
izmanto atbalstītos pilsētas 
transporta pakalpojumus; 
skaita pieaugums

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pilsētas transports km Jaunuzbūvēto vai uzlaboto 
tramvaja un metro līniju 
kopējais garums

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. virsraksts – 4. apakšvirsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Iekšējie ūdensceļi tonnkilometr
i

Pa uzlabotiem iekšējiem 
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PASKAIDROJUMS

K Komisijas priekšlikums par Kohēzijas fondu 

Komisijas ierosinātās kohēzijas politikas tiesību aktu paketes kontekstā Kohēzijas fonds ir 
daļa no jaunā Vienotā stratēģiskā satvara fondiem, kas ietver struktūrfondus un Kohēzijas 
fondu, kā arī Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu. Uz visiem šiem fondiem attieksies kopīgi noteikumi dažādās 
plānošanas un finanšu pārvaldības jomās. Turklāt tāpat kā pašreizējā plānošanas laikposmā 
Kohēzijas fondu, ERAF un ESF arī turpmāk reglamentēs kopīgu īpašu noteikumu papildu 
kopums attiecībā uz plānošanu, pārvaldību un uzraudzību. 

Lai gan Komisija ierosina jaunu fondu sistēmu, Kohēzijas fonda īpašais tvērums un mērķi nav 
būtiski mainīti salīdzinājumā ar patlaban spēkā esošo plānošanas periodu.

Savā priekšlikumā regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus visiem fondiem un kas aizvietos 
pašreizējo pamatregulu („KNR”), Komisija ierosina dažādiem fondiem atšķirīgu uzdevumu 
un mērķu struktūru, visus fondus pakļaujot vienam mērķim — ieguldījumi izaugsmes un 
nodarbinātības jomā, lai veicinātu Savienības stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei. Kohēzijas fonds veicinās šo mērķi un uzdevumu, atbalstot dalībvalstis, kuru 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz 
iedzīvotāju ES-27 valstīs. Tomēr Kohēzijas fonda darbības tvērums joprojām būs vērsts uz 
finansiāla atbalsta sniegšanu projektiem vides jomā un Eiropas tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā, vienlaikus nodrošinot pienācīgu līdzsvaru un ievērojot katras dalībvalsts 
konkrētās vajadzības attiecībā uz ieguldījumu un infrastruktūru (priekšlikuma regulai par 
Kohēzijas fondu 2. pants).

Atbalsta tvērums tomēr ir nedaudz mainīts, jo ar priekšlikuma regulai par Kohēzijas fondu 
2. pantu groza noteikumus attiecībā uz gadījumiem, kuros nav tiesību saņemt atbalstu, 
pievienojot tiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu iekārtās, uz kurām attiecas 
Direktīva 2003/87/EK. Atsauces uz parāda procentiem, zemes pirkumu, ja summa pārsniedz 
10 % no kopējiem attiecināmiem izdevumiem attiecīgajam darbības veidam, un atgūstamo 
pievienotās vērtības nodokli, kuri šobrīd paredzēti pamatregulas 3. panta a), b) un e) punktos, 
tagad ir iekļautas KNR 59. panta 3. punktā, kas ir kopīgs noteikums visiem VSS fondiem.

Viena no jaunajām iezīmēm salīdzinājumā ar pašreizējo regulu atrodama priekšlikuma regulai 
par Kohēzijas fondu 3. pantā, kurā saskaņā ar KNR 16. pantā noteikto tematiskās 
koncentrācijas principu paredzēts, ka Kohēzijas fonda atbalstu nosaka ieguldījumu prioritātes 
iepriekš definētajā tvērumā un saistībā ar tematiskajiem mērķiem, kādi definēti KNR 9. pantā, 
un jo īpaši:

a) atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs;
b) veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību;
c) aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti;
d) veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās, kā arī
e) institucionālās spējas un efektīvas publiskās pārvaldes veicināšana.
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Visi šie mērķi ir iedalīti apakškopās, kurās uzskaitītas īpašās ieguldījumu prioritātes atbilstīgi 
katram mērķim.

Tagad ir precīzi formulēts noteikums par atbalstu institucionālo spēju uzlabošanai, jo to, 
ņemot vērā atbalstāmo projektu apjomu un nozīmi, kohēzijas politikas jomā uzskata par 
sevišķi nepieciešamu.

Tāpat kā pašreizējā pārejas sistēmā, kā noteikts pamatregulas 8. panta 3. punktā, KNR paredz, 
ka tās dalībvalstis, kuras 2013. gadā ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda finansējumu, bet kuru 
nominālais NKI uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 90 % no vidējā NKI uz vienu iedzīvotāju ES-
27 valstīs, saņem atbalstu no Kohēzijas fonda, ievērojot pārejas un īpašus noteikumus.

Pamatregulas 4. pantā iekļautie noteikumi par nosacītību tagad ir daļa no KNR (II virsraksts, 
III un IV nodaļa).

Priekšlikums regulai par Kohēzijas fondu ietver citus jaunus elementus salīdzinājumā ar 
pašlaik spēkā esošo regulu. Ņemot vērā uz rezultātiem orientēta procesa īstenošanas 
kontekstu, lai nodrošinātu kohēzijas politikas programmu tiecību uz rezultātiem un fondu 
efektīvu īstenošanu, Komisija, tāpat kā ERAF gadījumā, ievieš Kohēzijas fonda kopējos 
rādītājus (priekšlikuma regulai par Kohēzijas fondu 4. pants un priekšlikuma regulai par 
Kohēzijas fondu pielikums) nolūkā novērtēt programmas īstenošanas progresu, no mērķu 
sasniegšanas viedokļa (KNR 24. panta 3. punkts).

Trialoga rezultāti

Kohēzijas trialogu īstenoja, sarunās pēc iespējas ievērojot REGI komitejā 2012. gada 
12. jūlijā balsojuma ceļā pieņemto nostāju. Sarunu iznākums ir patiešām apmierinošs, jo bija 
izdevies ievērot lielākajā daļā Parlamenta grozījumu novilkto līniju, jo īpaši pašos 
svarīgākajos grozījumos novilkto līniju.

Tika arī domāts par to, lai nodrošinātu labu koordinācijas un sinerģijas līmeni ar citām 
regulām, kas jo īpaši attiecas uz ERAF, kur, pateicoties veiktajam darbam, tika saskaņotas 
atbilstošās investīciju prioritātes, lai garantētu vienkāršākus noteikumus un līdzekļu 
saņēmējiem atvieglotu interpretāciju.

Tika paplašināts kohēzijas fonda mērķis (Regulas par kohēzijas fondu 2. pants), ņemot vērā 
pilnvaras un iekļaujot atbalstu energoefektivitātes pasākumiem un atjaunojamās enerģijas 
izmantošanai mājokļu jomā, kā tas jau ir paredzēts attiecībā uz publisko infrastruktūru un 
uzņēmumiem, un lai investīciju prioritātēm pievienotu atbalstu augstas efektivitātes rajona 
apkurei un siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai.

Galvenais iemesls ir tas, ka saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem datiem, tostarp tiem, ko 
sniegusi Eiropas Komisija, ar pašreizējiem rādītājiem ES spētu sasniegt tikai mazāk nekā pusi 
no izvirzītā mērķa — energoefektivitātes pieaugumu par 20 % līdz 2020. gadam. Kohēzijas 
fonda atbalsts energoefektivitātes pasākumiem un atjaunojamās enerģijas izmantošanai 
privātmājokļu jomā būtu uzskatāms par visrentablāko veidu, kā sasniegt stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus.
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Līdzīgu secinājumu var izdarīt par augstas efektivitātes rajona apkuri un siltuma un 
elektroenerģijas koģenerāciju, ņemot vērā to, cik tie ir svarīgi aspekti Kohēzijas fonda 
dalībvalstīs, to plašās attīstības iespējas un ļoti pozitīvo ietekmi uz vidi, ko var panākt, 
palielinot energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, tādējādi gūstot 
priekšrocības, kas izpaužas kā emisiju samazinājums un enerģētiskā drošība.

Neraugoties uz sākotnējo Padomes un Komisijas pretestību, tomēr tika saglabāta atsauce uz 
atbalstu, ko no Kohēzijas fonda varētu piešķirt Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta ietvaros īstenotiem transporta infrastruktūras projektiem kohēzijas dalībvalstīs. 
To izdevās izdarīt, ņemot vērā to, ka Kohēzijas fonda līdzekļus praksē nevar pārskaitīt, 
neatsaucoties uz šo regulu, kaut arī noteikumi, kas faktiski reglamentē lēmumu par 
pārskaitījumu, ir atrodami KNR 84. pantā. Jāpiemetina, ka visi šie jautājumi ir atkarīgi no 
sarunu par KNR un DFS galīgā iznākuma — gan no pārskaitījuma praktiskās īstenojamības 
viedokļa, gan no konkrēto pārskaitāmo summu viedokļa.

Ņemot vērā saskaņošanu ar ERAF regulu, tika nolemts arī Kohēzijas regulā paredzēt 
nepārprotamu atbalsta nesniegšanu tabakas un tabakas produktu ražošanai, pārstrādei un 
pārdošanai un grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, kā tas definēts Savienības atbalsta 
noteikumos.

Viens no svarīgiem grozījumiem, ko arī izdarīja pēc Parlamenta pieprasījuma, attiecas uz 
uzņēmumiem, kas ir tiesīgi īstenot energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektus, jo 
tika panākta vienošanās, pateicoties kurai atbalstu varēs saņemt ne tikai MVU, bet arī citi 
uzņēmumi.

Runājot par investīciju prioritātēm (3. pants), īpaša uzmanība ir jāpievērš vides jautājumiem. 
Papildus atbalstam energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai mājokļu jomā un rajona 
apkurei un koģenerācijai, ir panākta svarīga vienošanās attiecībā uz atkritumu un ūdens 
apgādes nozarēm, kas nozīmē to, ka atbalstu saņems ne tikai šo nozaru investīcijas, kas atbilst 
Savienības vides tiesību kopuma prasībām, bet arī stingrākām normām atbilstošas investīcijas, 
kas apmierina dalībvalstu konstatētas vajadzības.
Pateicoties šādai pieejai ir iespējams arī atbalsts Natura 2000 un videi draudzīga transporta 
projektiem.

Rūpīgi ir apspriests arī makroekonomisko nosacījumu jautājums, un noslēgumā ir panākta 
vienošanās visus lēmumus par šo tematu pieņemt KNR sarunās, kas tiek uzskatītas par 
vispiemērotāko forumu, kur šo problēmu varētu risināt no vispārīgāka skatu punkta.

Visbeidzot, vairākas reizes ar citu regulu sarunu grupām ir apspriesti kopēji rādītāji, lai rastu 
kopēju risinājumu attiecībā uz ERAF, ETS un Kohēzijas fondu. Ar Padomi un Komisiju 
noslēgtā gala vienošanās paredz trīs iestāžu savstarpēju nolīgumu, lai garantētu tā sākotnējā 
priekšlikuma par pielikumiem nemainību, kuru Komisija izstrādāja pēc ilgas apspriešanās ar 
ekspertiem. Visas turpmākās izmaiņas, ja tādas būs nepieciešamas, jebkurā gadījumā tiks 
veiktas, pieņemot deleģētos aktus.


