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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0615) un 
grozītos COM priekšlikumus (COM(2012)0496, COM(2013)0146 un COM(2013)0246),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0107/2013),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumus1,

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

– ņemot vērā Revīzijas palātas 2011. gada 15. decembra atzinumu3,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas un Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Ekonomikas un monetārās 
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 (A7-0000/2013),

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.

                                               
1 Atzinumi sniegti 2012. gada 25. aprīlī (OV C 191, 29.6.2012., 30. lpp.), 2012. gada 12. decembrī (OV C 44, 

15.2.2013., 76. lpp.) un 2013. gada 22. maijā (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).
2 OV C 225, 27.7.2012., 58. lpp.
3 OV C 47, 17.2.2011., 1. lpp.
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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 Padomes 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 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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 vienotu satvaru
(turpmāk tekstā — “Eiropas strukturālie 
un investīciju fondi”). Tā arī paredz 
noteikumus, kas ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu efektivitāti un to 
savstarpējo koordināciju un koordināciju ar 
citiem Savienības instrumentiem.
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Note to translation: The term ‘European 
Structural and Investment Funds’ will 
replace all relevant references of ‘CSF 
Funds’ in this Regulation and Fund-
specific Regulations; adopting this 
amendment will necessitate corresponding 
changes throughout the texts.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā izklāstītie noteikumi ir 
piemērojami, neskarot noteikumus, ko 
paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. [..]/2012 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību (turpmāk “KLP 
regula”), un īpašos noteikumus, kas 
paredzēti šādās regulās:

Šajā regulā izklāstītie noteikumi ir 
piemērojami, neskarot noteikumus, ko 
paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. [..]/2012 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu, 
pārvaldību un uzraudzību (turpmāk “KLP 
regula”), un īpašos noteikumus, kas 
paredzēti šādās regulās saskaņā ar šā 
panta pēdējo daļu:

Or. en

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas II daļu piemēro visiem 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem, izņemot gadījumus, ja attiecīgie 
īpašie fondu noteikumi atšķiras no 
kopīgajiem noteikumiem. Šādos 
gadījumos piemēro īpašos noteikumus.
Pieņemot jebkurus īpašus fondu 
noteikumus, kas noteikti vienotajā 
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stratēģiskajā satvarā, var paredzēt 
papildnoteikumus, kuri papildina kopīgos 
noteikumus. Tomēr šie papildnoteikumi 
nevar būt pretrunā ar kopīgajiem 
noteikumiem. Ja rodas šaubas par šās 
regulas II daļas vai attiecīgo īpašo fonda 
noteikumu piemērošanu, piemēro kopīgos 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt piemēro šādas definīcijas: Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” ir 
mērķi un uzdevumi, kas virza dalībvalstu 
un savienības darbību un kas noteikti
Komisijas paziņojumā “Eiropa 2020: 
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”, kā arī ietverti
Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija 
secinājumos kā I pielikums (Jauna Eiropas 
nodarbinātības un izaugsmes stratēģija, ES 
pamatmērķi), Padomes 2010. gada 
13. jūlija Ieteikumā par vispārējām 
pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikai un Padomes 
2010. gada 21. oktobra Lēmumā par 

1) “Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” ir 
mērķi un uzdevumi, kas virza dalībvalstu 
un savienības darbību un kas noteikti 
Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija 
secinājumos kā I pielikums (Jauna Eiropas 
nodarbinātības un izaugsmes stratēģija, ES 
pamatmērķi), Padomes 2010. gada 
13. jūlija Ieteikumā par vispārējām 
pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikai un Padomes 
2010. gada 21. oktobra Lēmumā par 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm, kā arī šādu mērķu un 
dalītu uzdevumu pārskatīšanu;
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dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm, kā arī šādu mērķu un 
dalītu uzdevumu pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) vienotais stratēģiskais satvars” ir 
elementi, kas nodrošina skaidru 
stratēģisko virzību plānošanas procesā un 
sekmē saskaņā ar VSS fondiem un ar 
citām Savienības politikas jomām un 
instrumentiem veiktās Savienības 
intervences nozaru un teritoriālo 
koordināciju saskaņā ar Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas mērķiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) “darbība” ir darbības veids, ko atbalsta 
VSS fondi, lai sasniegtu programmas 
mērķus;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “provizoriska darbība ar augstu 
Eiropas pievienoto vērtību” ir darbība, 
kura — paredzams — sniegs būtisku 
ieguldījumu Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas uzdevumu un mērķu 
sasniegšanai un kura ir atskaites punkts 
programmu sagatavošanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “plānošana” ir organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos, kas 
paredzēts, lai vairāku gadu gaitā īstenotu 
Savienības un dalībvalstu kopīgo rīcību 
nolūkā sasniegt Savienības stratēģiju
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei;

6) “plānošana” ir organizēšanas, lēmumu 
pieņemšanas un finanšu resursu 
piešķiršanas process vairākos posmos,
iesaistoties partneriem saskaņā ar 
5. panta noteikumiem, kas paredzēts, lai 
vairāku gadu gaitā īstenotu Savienības un 
dalībvalstu kopīgo rīcību nolūkā sasniegt
mērķus, kas paredzēti Savienības
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) “atbalsta saņēmējs” ir publiska vai 
privāta struktūra, kas ir atbildīga par 
darbību sākšanu vai to sākšanu un 
īstenošanu; attiecībā uz valsts atbalstu 
“atbalsta saņēmējs” ir struktūra, kas saņem 
atbalstu; attiecībā uz finanšu instrumentiem 
“atbalsta saņēmējs” ir struktūra, kas īsteno 
finanšu instrumentu;

10) “atbalsta saņēmējs” ir publiska vai 
privāta struktūra, kā arī — tikai ELFLA 
regulā un EJZF regulā — fiziska 
persona, kas ir atbildīga par darbību 
sākšanu vai to sākšanu un īstenošanu;
attiecībā uz valsts atbalstu shēmām (kā 
noteikts šīs regulas 2. panta 12. punktā)
“atbalsta saņēmējs” ir struktūra, kas saņem 
atbalstu; attiecībā uz finanšu instrumentiem
saskaņā ar šīs regulas II daļas IV sadaļu
“atbalsta saņēmējs” ir struktūra, kas īsteno 
finanšu instrumentu vai attiecīgā gadījumā 
fondu vai fondus;

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) “finanšu instrumenti” — finanšu 
instrumentu definīciju, kas paredzēta 
Finanšu regulā, mutatis mutandis 
attiecina uz Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem, izņemot gadījumus, ja 
šajā regulā paredzēts citādi;

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) “publiskais atbalsts” ir jebkurš
finansiāls atbalsts darbības finansēšanai,
kura izcelsme ir valsts, reģionālo iestāžu 
vai pašvaldības iestāžu budžets, ar VSS
fondiem saistīts Savienības budžets, 
publisko tiesību subjektu budžets vai valsts 
iestāžu vai publisko tiesību subjektu 
apvienību budžets;

14) “publiskie izdevumi” ir jebkurš
publisks ieguldījums darbību finansēšanai,
kuru izcelsme ir valsts, reģionālo iestāžu 
vai pašvaldības iestāžu budžets, ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
saistīts Savienības budžets, publisko tiesību 
subjektu budžets vai valsts iestāžu vai 
publisko tiesību subjektu apvienību 
budžets;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

18) “uz sabiedrību virzītas vietējās 
attīstības stratēģija” ir saskaņots darbību 
kopums vietējo mērķu un vajadzību 
izpildei, kas stimulē Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei un tiek izstrādāts un īstenots
vietējā rīcības grupā;

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) “caurviju slēgšana” ir darbību 
slēgšana gada grāmatojumu 

svītrots
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noskaidrošanas rezultātā un pirms 
programmas vispārējās slēgšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “partnerības līgums” ir dokuments, 
kuru sagatavojusi dalībvalsts, iesaistot 
partnerus atbilstoši daudzlīmeņu 
pārvaldības pieejai, un kurā izklāstīta 
dalībvalsts stratēģija, prioritātes un kārtība 
attiecībā uz VSS fondu efektīvu un 
lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, un kuru 
pēc novērtēšanas un apspriešanās ar 
dalībvalstīm apstiprina Komisija;

20) “partnerības nolīgums” ir dokuments, 
kuru sagatavojusi dalībvalsts, iesaistot 
partnerus atbilstoši daudzlīmeņu 
pārvaldības pieejai, un kurā izklāstīta 
dalībvalsts stratēģija, prioritātes un kārtība 
attiecībā uz Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu efektīvu un lietderīgu 
izmantošanu, lai īstenotu Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģiju, un kuru pēc 
novērtēšanas un apspriešanās ar 
dalībvalstīm apstiprina Komisija;
Note to translation: The term ‘Partnership 
Agreement’ will replace the term 
'Partnership Contract' in this Regulation;
adopting this amendment will necessitate 
corresponding changes throughout the 
texts.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23a) “darījuma konts” ir bankas konts, 
par kuru noslēgta rakstveida vienošanās 
starp vadošo iestādi (vai starpniecības 
iestādi) un struktūru, kas īsteno finanšu 
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instrumentu, vai arī publiskā un privātā 
sektora partnerības gadījumā —
rakstveida vienošanās starp valsts iestādi, 
kas ir atbalsta saņēmēja, un privāto 
partneri, ko ir apstiprinājusi vadošā 
iestāde (vai starpniecības iestāde), kurš ir 
īpaši izveidots tādu līdzekļu turēšanai, kas 
izmaksājami pēc atbilstības laikposma, 
vienīgi nolūkā, kāds paredzēts šīs regulas 
36. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 
36. panta 2. punktā, 36. panta 2.a punktā 
un 54.c pantā, vai bankas konts, kurš 
izveidots atbilstoši nosacījumiem, kas 
sniedz līdzvērtīgas garantijas attiecībā uz 
izmaksām no fonda;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 23.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23b) “fondu fonds” ir fonds, kas izveidots, 
lai ar programmu(-ām) sniegtu atbalstu 
vairākām struktūrām, kas īsteno finanšu 
instrumentus; ja finanšu instrumentus 
īsteno, pielietojot fondu fondu, struktūra, 
kas izmanto fondu fondu, uzskatāma par 
vienīgo atbalsta saņēmēju 2. panta 
8. punkta izpratnē;

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24) “MVU” ir mikrouzņēmums, mazs vai 24) “MVU” ir mikrouzņēmums, mazs vai 
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vidējs uzņēmums Komisijas
Ieteikuma 2003/361/EK vai tā turpmāko 
grozījumu nozīmē;

vidējs uzņēmums, kā noteikts Komisijas
Ieteikumā 2003/361/EK vai tā
turpmākajos grozījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 26.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26a) “makroreģionāla stratēģija” ir 
Eiropadomes apstiprināta integrēta 
sistēma, kuru cita starpā var atbalstīt ar 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem un kuras mērķis ir risināt 
kopējas problēmas konkrētā ģeogrāfiskā 
apgabalā saistībā ar dalībvalstīm un 
trešām valstīm, kas atrodas vienā 
ģeogrāfiskā apgabalā un tādējādi iegūst 
no pastiprinātas sadarbības, ar kuru 
palīdz sasniegt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 26.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26b) “jūras baseina stratēģija” ir 
strukturēta sadarbības sistēma, ko 
attiecībā uz konkrētu ģeogrāfisku 
apgabalu ir izstrādājušas Eiropas 
iestādes, dalībvalstis, to reģioni un, 
attiecīgā gadījumā, trešās valstis, kurām ir 
kopīgs jūras baseins; stratēģijā ņem vērā 
jūras baseina ģeogrāfiskās, klimatiskās, 
ekonomiskās un politiskās īpatnības;
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Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 26.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26c) “īpašais mērķis” ir rezultāts, kura 
panākšanu konkrētos valsts vai reģionālos 
apstākļos veicinās, nosakot investīciju 
prioritāti vai Savienības prioritāti un 
veicot darbības vai pasākumus saskaņā ar 
prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 26.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26d) “attiecīgajai konkrētajai valstij 
paredzētie ieteikumi, kas pieņemti 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 121. panta 2. punktu”, 
un “attiecīgie Padomes ieteikumi, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu”, 
ir ieteikumi saistībā ar strukturālām 
problēmām, kuras ir lietderīgi risināt, 
izmantojot daudzgadu investīcijas, kas 
tieši ietilpst Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu darbības jomā, kā 
izklāstīts regulās par attiecīgajiem 
fondiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa – 26.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26e) “publiskā un privātā sektora 
partnerības” (PPP) ir sadarbības veidi 
starp publiskām struktūrām un privāto 
sektoru, kuru mērķis ir, dalot riskus, kā 
arī izmantojot privātā sektora zināšanas 
un piesaistot papildu kapitāla avotus, 
uzlabot investīciju līdzekļu ieguldījumus 
infrastruktūras projektos vai citos darbību 
veidos, kas sniedz publiskus 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Termiņš Komisijas lēmumu pieņemšanai
Ja saskaņā ar 15. panta 2. un 3. punktu, 
25. panta 3. punktu, 26. panta 2. punktu, 
92. panta 2. punktu, 96. panta 2. punktu 
un 97. panta 3. punktu ir noteikts termiņš, 
kurā Komisija lēmumu pieņem vai groza, 
izmantojot īstenošanas aktu, šis termiņš 
neietver laikposmu, kas sākas nākamajā 
dienā pēc tam, kad Komisija ir nosūtījusi 
savus apsvērumus dalībvalstij, un beidzas 
tad, kad dalībvalsts ir atbildējusi uz šiem 
apsvērumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots

Darbības joma

Šajā daļā izklāstītie noteikumi ir 
piemērojami, neskarot trešajā un 
ceturtajā daļā paredzētos noteikumus.

Or. en

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 saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu.

1. Eiropas strukturālie un investīciju
fondi sniedz atbalstu ar tādu daudzgadu 
programmu starpniecību, kas papildina 
valsts, reģionālo un vietējo intervenci, lai 
īstenotu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, kā 
arī fondu īpašos uzdevumus saskaņā ar 
līgumā noteiktajiem mērķiem, tostarp 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, ņemot vērā attiecīgās Integrētās 
pamatnostādnes un attiecīgos konkrētajai 
valstij adresētos ieteikumus, kas pieņemti
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 121. panta 2. punktu, un attiecīgos 
Padomes ieteikumus, kas pieņemti saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību
148. panta 4. punktu, un ja tas ir atbilstoši 
valsts līmenī, valsts reformu programmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, lai 
atbalsts no VSS fondiem būtu saderīgs ar 
Savienības politikas virzieniem un 
prioritātēm un papildinātu citus Savienības 
instrumentus.

2. Komisija un dalībvalstis, ņemot vērā 
katras dalībvalsts īpašos apstākļus,
nodrošina, lai atbalsts no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
būtu saderīgs ar Savienības attiecīgajiem
politikas virzieniem, horizontālajiem 
principiem atbilstoši 5., 7. un 8. pantam
un prioritātēm un papildinātu citus 
Savienības instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalsts no VSS fondiem īstenojams, 
cieši sadarbojoties Komisijai un 
dalībvalstīm.

3. Atbalsts no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem īstenojams, saskaņā ar 
subsidiaritātes principu cieši sadarbojoties 
Komisijai un dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 30

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 

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

un savu uzdevumu veikšanu sadarbībā ar 
attiecīgajiem 5. pantā minētajiem 
partneriem saskaņā ar šo regulu un 
īpašajiem fondu noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nosakot kārtību attiecībā uz VSS fondu 
īstenošanu un izmantošanu un jo īpaši 
finanšu un administratīvajiem resursiem, 
kas vajadzīgi VSS fondu īstenošanai, 
saistībā ar ziņošanu, izvērtēšanu, vadību un 
kontroli, ņem vērā proporcionalitātes 
principu un piešķirtā atbalsta līmeni.

5. Nosakot kārtību attiecībā uz Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
īstenošanu un izmantošanu un jo īpaši 
finanšu un administratīvajiem resursiem, 
kas vajadzīgi Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu sagatavošanai un
īstenošanai, saistībā ar uzraudzību,
ziņošanu, izvērtēšanu, vadību un kontroli,
ievēro proporcionalitātes principu un 
piešķirtā atbalsta līmeni, kā arī ņem vērā 
vispārējo mērķi samazināt administratīvo 
slogu struktūrām, kas iesaistītas 
programmu vadībā un kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija un dalībvalstis saskaņā ar to 
attiecīgajām atbildības jomām nodrošina 
koordināciju starp VSS fondiem un ar 
citiem Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem, tostarp tiem, kas saistīti ar 
Savienības ārējo darbību.

6. Komisija un dalībvalstis saskaņā ar to 
attiecīgajām atbildības jomām nodrošina 
koordināciju starp Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem un ar citiem
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem, stratēģijām un instrumentiem, 
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tostarp tiem, kas saistīti ar Savienības ārējo 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Savienības budžeta daļu, kas 
piešķirta VSS fondiem, izpilda pēc dalītas 
pārvaldības principa starp dalībvalstīm un 
Komisiju saskaņā ar Finanšu regulas
53. panta b) punktu, izņemot KF summu, 
kas pārnesta uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, kurš minēts 
84. panta 4. punktā, un novatoriskas 
darbības pēc Komisijas ierosmes saskaņā 
ar ERAF regulas 9. pantu un tehnisko 
palīdzību pēc Komisijas ierosmes.

7. Eiropas Savienības budžeta daļu, kas 
piešķirta Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem, izpilda pēc dalītas 
pārvaldības principa starp dalībvalstīm un 
Komisiju saskaņā ar Finanšu regulas
59. panta b) punktu, izņemot KF summu, 
kas pārnesta uz Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, kurš minēts 
84. panta 4. punktā, un novatoriskas 
darbības pēc Komisijas ierosmes saskaņā 
ar ERAF regulas 8. pantu (bijušo 9. pantu)
un tehnisko palīdzību pēc Komisijas 
ierosmes.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija un dalībvalstis piemēro 
pareizas finanšu pārvaldības principu 
saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu.

8. Komisija un dalībvalstis piemēro 
pareizas finanšu pārvaldības principu 
saskaņā ar Finanšu regulas 30. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina VSS
fondu efektivitāti, jo īpaši veicot
uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu.

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
efektivitāti sagatavošanas un īstenošanas 
posmā saistībā ar uzraudzību, ziņošanu un 
izvērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz partnerības nolīgumu un 
katru programmu dalībvalsts atbilstoši 
savai iestāžu un tiesiskajai sistēmai
organizē partnerību ar kompetentajām 
reģionālajām un vietējām iestādēm.
Partnerībā iekļauj arī šādus partnerus:

Or. en

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) kompetentām pilsētu un citām valsts 
iestādēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) un struktūrām, kas pārstāv pilsonisko 
sabiedrību, tostarp vides partneriem, 
nevalstiskām organizācijām un struktūrām, 
kas ir atbildīgas par līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.

c) un attiecīgajām struktūrām, kas pārstāv 
pilsonisko sabiedrību, tostarp vides 
partneriem, nevalstiskām organizācijām un 
struktūrām, kas ir atbildīgas par sociālās 
iekļaušanas, dzimumu līdztiesības un 
nediskriminācijas veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 39

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 dalībvalstis iesaista partnerus, kas 
minēti 1. punktā, partnerības nolīgumu un 
progresa ziņojumu sagatavošanā visā
programmu sagatavošanā un īstenošanā,
tostarp dalību programmu uzraudzības 
komitejās atbilstoši 42. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 40

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 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētu 
aktu saskaņā ar 142. pantu, lai paredzētu 
Eiropas rīcības kodeksu, atbalstot un 
sekmējot dalībvalstu darbību partnerību 
organizēšanā saskaņā ar 1. un 2. punktu.
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informācijas, pieredzes, rezultātu un labas 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

Rīcības kodekss nosaka sistēmu, atbilstoši 
kurai dalībvalstis saskaņā ar savu iestāžu 
un tiesisko sistēmu, kā arī savām valsts un 
reģionālajām kompetencēm īsteno 
partnerību. Rīcības kodeksā, pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principus, paredz šādus 
noteikumus:
a) tādu pārredzamu procedūru galvenos 
principus, kas jāievēro, lai noteiktu 
attiecīgos partnerus, tostarp vajadzības 
gadījumā to jumta organizācijas, lai 
sekmētu, ka dalībvalstis ieceļ atbilstošākos 
reprezentatīvos partnerus saskaņā ar savu 
iestāžu un tiesisko sistēmu;
b) galvenos principus un labāko praksi 
attiecībā uz dažādu attiecīgo partneru 
grupu iesaistīšanos, kā norādīts 1. punktā, 
sagatavojot partnerības nolīgumu un 
programmas, informāciju, kas jāsniedz 
par to iesaistīšanos, kā arī dažādiem 
īstenošanas posmiem;
c) labāko praksi attiecībā uz noteikumu 
paredzēšanu saistībā ar dalību 
uzraudzības komitejās un to iekšējo 
procedūru, par ko attiecīgā gadījumā 
izlemj dalībvalstis vai programmu 
uzraudzības komitejas saskaņā ar šīs 
regulas attiecīgajiem noteikumiem un 
īpašajiem fondu noteikumiem;
d) galvenos mērķus un labāko praksi 
gadījumos, ja vadošā iestāde iesaista 
attiecīgos partnerus uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus sagatavošanā, un jo īpaši 
labāko praksi, lai novērstu iespējamus 
interešu konfliktu gadījumus, ja attiecīgie 
partneri var būt potenciālie atbalsta 
saņēmēji, un iesaistot attiecīgos partnerus 
progresa ziņojumu sagatavošanā un 
attiecībā uz programmu uzraudzību un 
novērtēšanu saskaņā ar šīs regulas 
attiecīgajiem noteikumiem un īpašajiem 
fondu noteikumiem;
e) paredzamās jomas, tematus un labāko 
praksi, lai dalībvalstu kompetentās 
iestādes var izmantot Eiropas strukturālos 



PR\937861LV.doc 25/285 PE487.740v04-00

LV

un investīciju fondus, tostarp tehnisko 
palīdzību, stiprinot attiecīgo partneru 
iestāžu spējas saskaņā ar šīs regulas 
attiecīgajiem noteikumiem un īpašajiem 
fondu noteikumiem;
f) Komisijas nozīmi informācijas 
izplatīšanā par labu praksi;
g) galvenos principus un labāko praksi, 
kas veicinās dalībvalstu darbu, novērtējot 
partnerības īstenošanu un tās pievienoto 
vērtību.
Rīcības kodeksa noteikumi nav jebkādā 
pretrunā attiecīgajiem šīs regulas vai 
īpašo fondu noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija par deleģēto aktu par 
Eiropas rīcības kodeksu partnerības jomā, 
kas pieņemts saskaņā ar 142. pantu un kā 
norādīts 3. punktā, paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei četru 
mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas. Deleģētais akts nedrīkst 
stāties spēkā ātrāk kā tā pieņemšanas 
dienā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en



PE487.740v04-00 26/285 PR\937861LV.doc

LV

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Piemērojot šo pantu, neviena tāda 
pienākuma pārkāpums, kas dalībvalstīm 
noteikts vai nu šajā regulas pantā, vai 
deleģētajā aktā, kurš pieņemts saskaņā ar 
5. panta 3. punktu, neietver pārkāpumu, 
kā dēļ jāveic finanšu korekcija atbilstoši 
šīs regulas 77. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vismaz reizi gadā attiecībā uz katru VSS
fondu Komisija konsultē organizācijas, kas 
pārstāv partnerus Savienības līmenī, par to, 
kā īstenot no VSS fondiem saņemto 
atbalstu.

4. Vismaz reizi gadā attiecībā uz katru
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
Komisija konsultē organizācijas, kas 
pārstāv partnerus Savienības līmenī, par to, 
kā īstenot no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem saņemto atbalstu, un 
par rezultātiem paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
programmu sagatavošanā un īstenošanā 
tiktu veicināta vīriešu un sieviešu 

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai
visā programmu sagatavošanā un 
īstenošanā tiktu ņemta vērā un veicināta 
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līdztiesība un dzimumu līdztiesības 
principa integrēšana.

vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu 
līdztiesības principa integrēšana attiecībā 
uz programmu uzraudzību, ziņošanu un 
novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. daļa

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. Visā programmu 
sagatavošanā un īstenošanā jo īpaši ņem 
vērā pieejamības nodrošināšanu 
personām ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas strukturālo un investīciju 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
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. daļa

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 nolīgumu un programmu 
sagatavošanā un īstenošanā tiktu veicināta 
vides aizsardzības prasību ievērošana, 
resursu efektivitāte, klimata pārmaiņu seku 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, bioloģiskā daudzveidība un 
ekosistēmas aizsardzība, izturība pret 
katastrofām un riska novēršana un 
pārvaldība. Dalībvalstis sniedz informāciju 
par atbalstu klimata pārmaiņu mērķu 
sasniegšanā, izmantojot Komisijas 
pieņemto metodoloģiju, kas pamatojas uz 
intervences kategorijām vai pasākumiem.
Šajā metodikā paredzēts, ka attiecīgā
līmenī izdevumiem jāpievieno vērtība 
atbilstoši Eiropas strukturālajiem un
investīciju fondiem, lai atspoguļotu
ieguldījumu klimata pārmaiņu seku 
mazināšanā un pielāgošanās mērķos.
Komisija paredz vienotus nosacījumus par 
šīs metodikas īstenošanu katram Eiropas 
strukturālajam un investīciju fondam, 
izmantojot īstenošanas aktus. Īstenošanas 
aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 143. panta 
3. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, katrs
VSS fonds atbalsta šādus tematiskos 
mērķus:

Lai sekmētu Savienības stratēģiju gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei,
tostarp ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, katrs Eiropas strukturālais un
investīciju fonds atbalsta šādus tematiskos 
mērķus:

1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 
attīstību un inovāciju;

1) nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 
attīstību un inovāciju;

2) uzlabot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un 
kvalitāti;

2) uzlabot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un 
kvalitāti;

3) uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā 
arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz 
ELFLA) un zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) 
konkurētspēju;

3) uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā 
arī lauksaimniecības nozares (attiecībā uz 
ELFLA) un zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) 
konkurētspēju;

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura rada 
mazas oglekļa emisijas visās nozarēs;

4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura rada 
mazas oglekļa emisijas visās nozarēs;

5) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību;

5) veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību;

6) aizsargāt vidi un veicināt resursu 
izmantošanas efektivitāti;

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

7) veicināt ilgtspējīgu transportu un
novērst trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās;

7) novērst trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās un izveidot trūkstošos 
savienojumus;

8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

8) veicināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu
nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka 
mobilitāti;

9) veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nabadzību;

9) veicināt sociālo iekļaušanu, apkarot 
nabadzību un jebkādu diskrimināciju;

10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un
mūžizglītībā;

10) ieguldīt izglītībā, apmācībā un 
arodizglītībā attiecībā uz prasmēm un
mūžizglītību;

11) uzlabot institucionālās spējas un 
efektīvu valsts pārvaldi.

11) uzlabot valsts iestāžu un ieinteresēto 
personu institucionālās spējas un efektīvu 
valsts pārvaldi.
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Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, kas 
īpaši attiecas uz katru VSS fondu, un 
izklāsta īpašajos fondu noteikumos.

Tematiskos mērķus izsaka prioritātēs, kas 
īpaši attiecas uz visiem Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, un 
izklāsta īpašajos fondu noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars nodrošina skaidru 
stratēģisko virzību plānošanas procesā un
sekmē saskaņā ar VSS fondiem un ar citām 
Savienības politikas jomām un 
instrumentiem veiktās Savienības 
intervences nozaru un teritoriālo 
koordināciju saskaņā ar Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas mērķiem.

1. Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību, vienots 
stratēģiskais satvars paredz stratēģiskās 
virzības principus, lai sekmētu plānošanas
procesu un saskaņā ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
ar citām attiecīgajām Savienības politikas 
jomām un instrumentiem veiktās 
Savienības intervences nozaru un 
teritoriālo koordināciju saskaņā ar 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas mērķiem, 
ņemot vērā dažāda veida teritoriju 
galvenās teritoriālās problēmas.

1.a Stratēģiskie pamatprincipi, kā 
izklāstīts vienotajā stratēģiskajā satvarā,
tiks paredzēti atbilstoši tā atbalsta mērķim 
un darbības jomai, ko nodrošina katrs
Eiropas strukturālais un investīciju fonds, 
kā arī atbilstoši noteikumiem, kas 
reglamentē katra Eiropas strukturālā un 
investīciju fonda darbību, kā noteikts šajā
regulā un īpašajos fondu noteikumos.
Nosakot pamatprincipus, dalībvalstīm arī 
netiks uzlikti nekādi papildu pienākumi, 
kas pārsniegtu tos, kuri ir noteikti 
Savienības attiecīgo nozaru politikas 
regulējumā.
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1.b Vienotais stratēģiskais satvars veicina 
partnerības nolīgumu un programmu 
sagatavošanu saskaņā ar 
proporcionalitātes un subsidiaritātes 
principiem, kā arī, ņemot vērā valstu un 
reģionu kompetences, lēmumu 
pieņemšanu par konkrētiem un 
piemērotiem politikas un koordinācijas 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienotais stratēģiskais satvars nosaka: Vienotais stratēģiskais satvars nosaka:
a) līdzekļus, lai panāktu VSS fondu 
plānošanas saskaņotību un saderību ar
katrai valstij īpašiem ieteikumiem saskaņā 
ar Līguma 121. panta 2. punktu un 
attiecīgajiem Padomes ieteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 
4. punktu;

a) mehānismus, lai nodrošinātu Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu
ieguldījumu Savienības stratēģijā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei un 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu
plānošanas saskaņotību un atbilstību 
attiecīgajiem konkrētai valstij paredzētiem
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar
121. panta 2. punktu Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību un attiecīgajiem 
Padomes ieteikumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 148. panta 4. punktu Līgumā
par Eiropas Savienības darbību, un ja tas 
ir atbilstoši valsts līmenī, valsts reformu
programmām;

aa) pasākumus, lai veicinātu Eiropas
strukturālo un investīciju fondu integrētu 
izmantošanu;

b) mehānismus VSS fondu savstarpējai
koordinācijai un to koordinācijai ar citiem 
atbilstošiem Savienības politikas 
virzieniem un instrumentiem, tostarp 
ārējiem sadarbības instrumentiem;

b) pasākumus koordinācijai starp Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
citiem atbilstošiem Savienības politikas 
virzieniem un instrumentiem, tostarp 
ārējiem sadarbības instrumentiem;

c) horizontālos principus un transversālos c) horizontālos principus un transversālos 
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politikas mērķus VSS fondu īstenošanai; politikas mērķus Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu īstenošanai;

d) kārtību teritoriālo problēmu 
risināšanai un veicamos pasākumus, lai
sekmētu integrētu pieeju, kas atspoguļo
pilsētu, lauku, piekrastes un zvejas reģionu
nozīmi, kā arī konkrētas problēmas 
Līguma 174. un 349. pantā minētajos 
reģionos ar īpašām teritoriālām iezīmēm;

d) pasākumus, lai risinātu galvenās
teritoriālās problēmas pilsētu, lauku, 
piekrastes un zvejas reģionos, reģionu
demogrāfiskās problēmas vai to 
ģeogrāfisko apgabalu īpašas vajadzības, 
kas cieš no būtiskas un pastāvīgas 
dabiskas vai demogrāfiskas atpalicības, kā 
minēts Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 174. un 349. pantā;

e) attiecībā uz katru tematisko mērķi 
provizoriskas darbības ar augstu Eiropas 
pievienoto vērtību, kas jāatbalsta katram 
VSS fondam, un atbilstošus principus 
mērķu sasniegšanai;

svītrots

f) prioritātes VSS fondu sadarbībai, 
attiecīgā gadījumā ņemot vērā 
makroreģionālās un jūras baseinu 
stratēģijas.

f) prioritārās jomas visu Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu
sadarbības pasākumiem, attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā makroreģionālās un 
jūras baseinu stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienotā stratēģiskā satvara elementi, kas 
attiecas uz saskaņotību un saderību ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomisko 
politiku, koordinācijas mehānismiem 
starp VSS fondiem un pārējiem 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem un instrumentiem, 
horizontāliem principiem un 
transversāliem politikas mērķiem, kārtību 
teritoriālo jautājumu risināšanai, ir
izklāstīti I pielikumā.

Vienotais stratēģiskais satvars ir noteikts 
šīs regulas I pielikumā.
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Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai 
paredzētu konkrētos vienotā stratēģiskā 
satvara elementus, kas attiecas uz 
provizoriskām darbībām ar augstu 
Eiropas pievienoto vērtību un atbilstošiem 
principiem katra tematiskā mērķa 
sasniegšanai, un sadarbības prioritātēm.

svītrots

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija pārskata
vienoto stratēģisko satvaru un attiecīgā 
gadījumā, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 142. pantu, pieņem grozījumus 
I pielikumā.

Ja notiek būtiskas izmaiņas Savienības
sociālajā un ekonomiskajā situācijā vai 
Savienības stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Komisija var 
iesniegt priekšlikumu pārskatīt vienoto 
stratēģisko satvaru, vai arī Eiropas 
Parlaments vai Padome, rīkojoties 
attiecīgi saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 225. vai 241. pantu, 
var pieprasīt Komisijai iesniegt šādu 
priekšlikumu.

Sešu mēnešu laikā no vienotā stratēģiskā 
satvara pārskatītās redakcijas 
pieņemšanas dalībvalstis vajadzības 
gadījumā ierosina grozījumus savā 
partnerības līgumā un programmās, lai 
nodrošinātu to atbilstību pārskatītajam 
vienotajam stratēģiskajam satvaram.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 142. pantu, lai 
papildinātu vai grozītu I pielikumā 
norādītā vienotā stratēģiskā satvara
4. sadaļu (Eiropas strukturālo un
investīciju fondu koordinācija ar pārējiem 
Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem) un 7. sadaļu (Sadarbības 
pasākumi), ja tas ir nepieciešams, ņemot 
vērā 4. sadaļā minētās izmaiņas
Savienības politikas virzienos vai 
instrumentos vai 7. sadaļā minētās 
izmaiņas sadarbības pasākumos vai 
ievērojot jaunu Savienības politikas jomu, 
instrumentu vai sadarbības pasākumu 
ieviešanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Pamatnostādnes atbalsta saņēmējiem

1. Komisija sagatavo sīki izstrādātas 
praktiskas pamatnostādnes par efektīvu 
piekļuvi fondiem, uz kuriem attiecas KNR, 
un to izlietojumu un par savstarpējās 
papildināmības ar citiem attiecīgo 
Savienības politikas jomu instrumentiem 
izmantošanu.
2. Pamatnostādnes izstrādā ne vēlāk kā 
līdz 2014. gada 30. jūnijam, un tajās 
attiecībā uz katru tematisko mērķi nosaka 
attiecīgo ES līmenī pieejamo instrumentu 
pārskatu, norādot informācijas avotus, 
labas prakses piemērus par to, kā apvienot 
pieejamos finansēšanas instrumentus 
vienā un vairākās politikas jomās, 
attiecīgo iestāžu un struktūru, kas 
iesaistītas katra instrumenta pārvaldībā, 
aprakstu un kontrolsarakstu 
iespējamajiem atbalsta saņēmējiem, lai 
palīdzētu viņiem noteikt labākos 
finansējuma avotus.
3. Pamatnostādnes dara zināmas 
atklātībai Komisijas attiecīgā 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.
Komisija un vadošās iestādes, kas veic 
darbību saskaņā ar 105. pantu, sadarbībā 
ar Reģionu komiteju nodrošina 
pamatnostādņu izplatīšanu potenciālajiem 
atbalsta saņēmējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Partnerības līguma sagatavošana Partnerības nolīguma sagatavošana

1. Katra dalībvalsts sagatavo partnerības
līgumu par laikposmu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

1. Katra dalībvalsts sagatavo partnerības
nolīgumu par laikposmu no 2014. gada 1. 
janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

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

2. Partnerības nolīgumu dalībvalstis 
izstrādā sadarbībā ar 5. pantā minētajiem 
partneriem. Partnerības nolīgumu
sagatavo, apspriežoties ar Komisiju.
Dalībvalstis sagatavo partnerības 
nolīgumus atbilstoši pārredzamām 
procedūrām attiecībā pret sabiedrību 
saskaņā ar savu iestāžu un tiesisko 
sistēmu.

3. Partnerības līgums attiecas uz visu 
atbalstu no VSS fondiem attiecīgajā 
dalībvalstī.

3. Partnerības nolīgums attiecas uz visu 
atbalstu no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem attiecīgajā dalībvalstī.

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

4. Katra dalībvalsts nosūta savu partnerības
nolīgumu Komisijai četru mēnešu laikā
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
14. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Partnerības līguma saturs Partnerības nolīguma saturs

Partnerības līgumā izklāsta: 1. Partnerības nolīgumā izklāsta:

Or. en
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūru, lai nodrošinātu pielāgošanu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijai, tostarp:

a) procedūru, lai nodrošinātu pielāgošanu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijai, kā arī 
konkrētus fonda uzdevumus saskaņā ar to 
līgumā noteiktajiem mērķiem, ietverot 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, tostarp:

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

i) atšķirību, attīstības vajadzību un 
izaugsmes potenciālu analīzi, atsaucoties 
uz tematiskajiem mērķiem un
teritoriālajām problēmām un attiecīgā 
gadījumā ņemot vērā valsts reformu 
programmu, kā arī attiecīgos konkrētajai 
valstij paredzētos ieteikumus, kas pieņemti
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 121. panta 2. punktu, un
atbilstošos Padomes ieteikumus, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu;

ii) programmu ex ante izvērtējumu
kopsavilkuma analīzi, pamatojot 
tematisko mērķu un VSS fondu 
piešķīrumu atlasi;

ii) programmu ex ante izvērtējumu
kopsavilkumu vai partnerības nolīguma 
ex ante novērtējumu galvenos 
secinājumus, ja dalībvalsts tos veikusi pēc 
savas ierosmes;

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

iii) atlasītus tematiskos mērķus un — par 
katru atlasīto tematisko mērķi — to 
galveno rezultātu kopsavilkumu, kurus 
paredzēts sasniegt attiecībā uz katru
Eiropas strukturālo un ieguldījumu
fondu;

iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts līmenī par katru VSS fondu, kā arī 
kopējo indikatīvo atbalsta summu, kas 
paredzēta klimata pārmaiņu mērķiem;

iv) Savienības veiktu indikatīvu atbalsta 
sadalījumu pa tematiskajiem mērķiem 
valsts līmenī par katru Eiropas strukturālo 
un ieguldījumu fondu, kā arī kopējo 
indikatīvo atbalsta summu, kas paredzēta 
klimata pārmaiņu mērķiem;

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

svītrots
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stratēģijas;
vi) horizontālos principus un politikas
mērķus VSS fondu īstenošanai;

vi) horizontālo principu un politikas
mērķu piemērošanu Eiropas strukturālo 
un ieguldījumu fondu īstenošanai;

vii) programmu sarakstu atbilstīgi ERAF, 
ESF un KF, izņemot programmas atbilstīgi 
mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, kā 
arī ELFLA un EJZF programmu sarakstu, 
norādot attiecīgus indikatīvus sadalījumus 
pa VSS fondiem un pa gadiem;

vii) programmu sarakstu atbilstīgi ERAF, 
ESF un KF, izņemot programmas atbilstīgi 
mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, kā 
arī ELFLA un EJZF programmu sarakstu, 
norādot attiecīgus indikatīvus sadalījumus 
pa Eiropas strukturālajiem un 
ieguldījumu fondiem un pa gadiem;

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) integrētu pieeju teritoriālajai 
sadarbībai, ko atbalsta VSS fondi, 
izklāstot:

b) procedūru, lai nodrošinātu Eiropas 
strukturālo un ieguldījumu fondu efektīvu 
īstenošanu, tostarp:

i) valsts un reģionālā līmeņa 
mehānismus, kas nodrošina koordināciju 
starp VSS fondiem un citiem Savienības un 
valsts finansējuma instrumentiem un 
koordināciju ar EIB;

i) procedūru saskaņā ar dalībvalstu 
institucionālo regulējumu, kas nodrošina 
koordināciju starp Eiropas strukturālajiem 
un ieguldījumu fondiem un citiem 
Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un koordināciju ar EIB;

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 7. pantā 
minētajā pilsētu attīstības platformā;

ii) informāciju, kas vajadzīga šīs regulas 
trešajā daļā paredzēto papildināmības 
noteikumu ievērošanas ex ante 
pārbaudei;

iia) izpildes novērtējuma kopsavilkumu 
attiecībā uz piemērojamiem ex ante 
nosacījumiem saskaņā ar 17. pantu un 
xx pielikumu valsts līmenī un attiecībā uz 
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īstenojamām darbībām, atbildīgajām 
struktūrām un laika grafiku to 
īstenošanai, ja ex ante nosacījumi nav 
izpildīti;
iib) metodiku un mehānismus, lai 
nodrošinātu konsekvenci 19. pantā 
noteiktās izpildes sistēmas darbībā;
iic) novērtējumu par to, vai ir vajadzīgs 
nostiprināt programmu vadībā un 
kontrolē iesaistīto iestāžu un — attiecīgā 
gadījumā — atbalsta saņēmēju 
administratīvo spēju, kā arī, ja vajadzīgs, 
šim mērķim veicamo darbību 
kopsavilkumu;
iid) programmās plānoto darbību 
kopsavilkumu, tostarp paredzamo laika 
grafiku, lai panāktu administratīvā sloga 
samazinājumu atbalsta saņēmējiem;

(Point (b) in the Parliament's amendment was originally point (d) (changed) in the
Commission text; subpoints (ii), (iia) and (iib) in the Parliament's amendment were originally 
subpoints (iii), (ii) and (i) respectively of point (d) in the Commission text and subpoints (iic) 
and (iid) in the Parliament's amendment were originally subpoints (i) and (ii) of point (e) in 
the Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – 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) procedūru, lai nodrošinātu partnerības 
principu, kā minēts 5. pantā;

Paredzamais partneru saraksts un 
kopsavilkums par darbībām, kas īstenotas, 
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lai iesaistītu šos partnerus, kā minēts 
5. pantā, kā arī to nozīme partnerības 
nolīguma un šīs regulas 46. pantā minētā 
progresa ziņojuma sagatavošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) efektīvas īstenošanas nodrošināšanas 
kārtību, tostarp:

svītrots

i) to starpposma mērķu un gala mērķu 
konsolidētu tabulu, kuri noteikti 
programmās attiecībā uz izpildi, kas 
minēta 19. panta 1. punktā, kopā ar 
metodoloģiju un mehānismu, lai 
nodrošinātu saskaņotību starp 
programmām un VSS fondiem;

svītrots

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;

svītrots

iii) informāciju, kas vajadzīga šīs regulas 
trešajā daļā paredzēto papildināmības 
noteikumu ievērošanas ex ante 
pārbaudei;

svītrots

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

svītrots

Or. en



PE487.740v04-00 40/285 PR\937861LV.doc

LV

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) VSS fondu efektīvas īstenošanas 
nodrošināšanas kārtību, tostarp:

svītrots

i) novērtējumu par to, vai ir jānostiprina 
iestāžu un — attiecīgā gadījumā —
atbalsta saņēmēju administratīvā spēja, 
un šajā nolūkā veicamos pasākumus;

svītrots

ii) kopsavilkumu par plānotajām 
darbībām un atbilstošajiem mērķiem 
programmās, lai mazinātu administratīvo 
slogu atbalsta saņēmējiem;

svītrots

iii) esošo elektroniskās datu apmaiņas 
sistēmu novērtējumu un darbības, kas 
plānotas, lai visu informācijas apmaiņu 
starp atbalsta saņēmējiem un iestādēm, 
kuras ir atbildīgas par programmu 
pārvaldību un kontroli, varētu veikt tikai 
elektroniskas datu apmaiņas veidā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Partnerības nolīgumā norāda arī:
a) integrētu pieeju teritoriālajai attīstībai, 
ko atbalsta Eiropas strukturālie un 
ieguldījumu fondi, vai kopsavilkumu par 
integrētajām pieejām teritoriālajai 
attīstībai, pamatojoties uz programmu 
saturu, izklāstot:
i) mehānismus, lai nodrošinātu integrētu 
pieeju Eiropas strukturālo un ieguldījumu 
fondu izmantošanai konkrētu 
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apakšreģionu teritoriālajai attīstībai, jo 
īpaši mehānismus 28., 29. un bijušā 
99. panta piemērošanai kopā ar 
principiem to pilsētu teritoriju 
noteikšanai, kurās ir jāīsteno integrētas 
darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai,
ii) galvenās sadarbības prioritārās jomas 
saskaņā ar Eiropas strukturālajiem un 
ieguldījumu fondiem, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā makroreģionālās stratēģijas 
un jūras baseinu stratēģijas,
iii) attiecīgā gadījumā integrētu pieeju, lai 
ņemtu vērā to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus vairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir lielākais 
diskriminācijas vai sociālās atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā kritiskās kopienas, 
personas ar invaliditāti, ilgtermiņa 
bezdarbniekus un jauniešus, kas nav 
iesaistīti nodarbinātībā, izglītībā vai 
apmācībā,
iv) attiecīgā gadījumā integrētu pieeju, lai 
risinātu reģionu demogrāfiskās problēmas 
vai to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus skar būtiska vai 
pastāvīga ekonomiska vai demogrāfiska 
atpalicība, kā noteikts Līguma 174. pantā;
b) mehānismus, lai nodrošinātu Eiropas 
strukturālo un ieguldījumu fondu efektīvu 
īstenošanu, tostarp:
pašreizējo elektroniskās datu apmaiņas 
sistēmu novērtējumu un kopsavilkumu 
par darbībām, kas plānotas, lai visu 
informācijas apmaiņu starp atbalsta 
saņēmējiem un iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par programmu pārvaldību un 
uzraudzību, pakāpeniski varētu veikt 
elektroniskas datu apmaiņas veidā.

(Point (a) in the Parliament's amendment was originally point (b) (changed) of paragraph 1 
in the Commission text; subpoint (i) in the Parliament's amendment was originally subpoint 
(ii) of point (b) of paragraph 1 in the Commission text; subpoint (ii) in the Parliament's 
amendment was originally subpoint (v) of point (a) of paragraph 1 in the Commission text;
subpoint (iii) in the Parliament's amendment was originally point (c) of paragraph 1 in the 
Commission text and point (b) in the Parliament's amendment was originally point (e) and 



PE487.740v04-00 42/285 PR\937861LV.doc

LV

subpoint (iii) of the paragraph 1 in the Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē partnerības līguma
atbilstību šai regulai, vienotajam 
stratēģiskajam satvaram un 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 programmu ex ante 
izvērtējumus, un sagatavo savus 
apsvērumus trīs mēnešu laikā no 
partnerības līguma iesniegšanas dienas. 
Dalībvalsts iesniedz visu vajadzīgo 
papildinformāciju un vajadzības gadījumā 
pārskata partnerības līgumu.

1. Komisija novērtē partnerības nolīguma
atbilstību šai regulai, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā valsts reformu programmu un
attiecīgos konkrētai valstij paredzētos 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību
121. panta 2. punktu, un attiecīgos
Padomes ieteikumus, kas pieņemti saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību
148. panta 4. punktu, kā arī programmu 
ex ante izvērtējumus, un sagatavo savus 
apsvērumus trīs mēnešu laikā no
dalībvalsts partnerības nolīguma
iesniegšanas dienas. Dalībvalsts iesniedz 
visu vajadzīgo papildinformāciju un 
vajadzības gadījumā pārskata partnerības
nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 62

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. 

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
lēmumu apstiprināt partnerības nolīguma 
noteikumus, kas ir 14. panta 1. un 
2. punkta piemērošanas jomā, gadījumos, 
kad dalībvalsts ir izmantojusi 87. panta 
8. punkta noteikumus attiecībā uz 
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Partnerības līgums nestājas spēkā līdz 
2014. gada 1. janvārim.

noteikumiem, kuriem vajadzīgs Komisijas 
lēmums saskaņā ar 87. panta 10. punktu,
pieņem ne vēlāk kā pēc četriem mēnešiem
no dienas, kad to iesniegusi dalībvalsts, ar 
nosacījumu, ka ir pienācīgi ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Partnerības nolīgums nestājas spēkā līdz 
2014. gada 1. janvārim.

Or. en

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija līdz 2015. gada
31. decembrim sagatavo ziņojumu par to, 
kāds ir rezultāts sarunām par partnerības 
nolīgumiem un programmām, ietverot 
svarīgāko jautājumu pārskatu par katru 
dalībvalsti. Šo ziņojumu vienlaikus 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts ierosina grozījumu 
partnerības līgumā, Komisija veic 
novērtējumu saskaņā ar 1. punktu un 
attiecīgā gadījumā, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem lēmumu apstiprināt 
grozījumu.

3. Ja dalībvalsts ierosina grozījumu 
partnerības nolīguma noteikumos, uz 
kuriem attiecas 2. punktā minētais 
Komisijas lēmums, Komisija veic 
novērtējumu saskaņā ar 1. punktu un 
attiecīgā gadījumā, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem lēmumu apstiprināt 
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grozījumu trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts to ir iesniegusi.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja dalībvalsts groza partnerības 
nolīguma noteikumus, uz kuriem 
neattiecas 2. punktā minētais Komisijas 
lēmums, tā par to informē Komisiju viena 
mēneša laikā pēc lēmuma par grozījumu 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 66

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
intervencēm, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, ņemot vērā dažādu 
veidu teritoriju galvenās teritoriālās 
problēmas saskaņā ar VSS, problēmas, 
kas attiecīgā gadījumā apzinātas valsts 
reformu programmā un attiecīgajos
konkrētajai valstij adresētajos ieteikumos 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 121. panta 2. punktu un 
atbilstošajos Padomes ieteikumos, kuri
pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu.
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Noteikumi par tematisko koncentrāciju
saskaņā ar īpašajiem fondu noteikumiem 
neattiecas uz tehnisko palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Izpildes rezerve

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.

Or. en

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 2017. 
un 2019. gadā pārskata darbības 
programmu izpildi katrā dalībvalstī 
attiecībā pret attiecīgajā partnerības 
līgumā un programmās noteikto izpildes 
sistēmu. Metode izpildes sistēmas 
noteikšanai ir sniegta I pielikumā.

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
2019. gadā pārskata darbības programmu 
izpildi katrā dalībvalstī attiecībā pret
attiecīgajās programmās noteikto izpildes 
sistēmu. Metode izpildes sistēmas 
noteikšanai ir sniegta II pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpildes rezerves piešķiršana Izpildes sistēmas piemērošana

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.

svītrots

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 
prioritātēm nepiešķir.

2. Pamatojoties uz 2019. gadā veikto 
pārskatīšanu, Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktus, pieņem lēmumu noteikt 
katram Eiropas strukturālajam un 
ieguldījumu fondam un katrai dalībvalstij 
programmas un prioritātes, kas ir 
sasniegušas starpposma mērķus.

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.

3. Ja izpildes pārskatīšanā konstatē 
pazīmes, kas liecina, ka izpildē ir bijušas 
nopietnas nepilnības saistībā ar to, kā
prioritāte sasniegusi izpildes sistēmā 
noteiktos starpposma mērķus, kuri attiecas 
vienīgi uz finanšu un gala mērķu 
rādītājiem, kā arī galvenajiem īstenošanas 
pasākumiem, un ka nepilnības 
attiecināmas uz nepārprotami konkrētiem 
īstenošanas trūkumiem, ko Komisija ir 
iepriekš paziņojusi atbilstīgi 44. panta 
7. punktam pēc piemērotas apspriešanās 
ar attiecīgo dalībvalsti, un ka dalībvalsts 
nav īstenojusi vajadzīgos korektīvos 
pasākumus, lai novērstu šādus trūkumus,
Komisija var ne ātrāk kā pēc 4 mēnešiem 
pēc šāda paziņojuma apturēt visus 
programmas prioritātes starpposma 
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maksājumus vai daļu no tiem saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta īpašajos fondu 
noteikumos.

Komisija bez kavēšanās pieņem lēmumu 
atcelt starpposma maksājumu apturēšanu, 
ja dalībvalsts ir īstenojusi vajadzīgos 
korektīvos pasākumus. Ja korektīvie 
pasākumi attiecas uz finanšu piešķīrumu 
pārvietošanu uz citām programmām vai 
prioritātēm, kas ir sasniegušas savus 
starpposma mērķus, Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktu, apstiprina attiecīgo 
programmu vajadzīgo grozījumu saskaņā 
ar 26. panta 2. punktu. Atkāpjoties no 
iepriekš minētā, šādā gadījumā Komisija 
pieņem lēmumu par grozījumiem ne vēlāk 
kā 2 mēnešu laikā pēc tam, kad 
dalībvalsts ir iesniegusi pieprasījumu.

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.

4. Ja Komisija, pamatojoties uz 
programmas nobeiguma īstenošanas 
ziņojuma pārbaudi, konstatē būtisku 
atpalicību no izpildes sistēmā izklāstītajiem 
mērķiem, kas attiecas vienīgi uz finanšu 
rādītājiem, gala mērķu rādītājiem, kā arī 
galvenajiem īstenošanas pasākumiem, 
nepārprotami noteiktu īstenošanas 
trūkumu dēļ, ko Komisija ir iepriekš 
paziņojusi saskaņā ar 44. panta 7. punktu 
pēc piemērotas apspriešanās ar attiecīgo 
dalībvalsti, un konstatē, ka dalībvalsts nav 
īstenojusi vajadzīgos korektīvos 
pasākumus, lai novērstu šādus trūkumus, 
Komisija neatkarīgi no 77. panta var 
piemērot finanšu korekcijas attiecībā uz 
konkrētajām prioritātēm saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem.

Piemērojot finanšu korekcijas, Komisija 
ņem vērā (pienācīgi ņemot vērā arī 
proporcionalitātes principu) apguves 
līmeni un ārējos faktorus, kas veicinājuši 
izpildes nepilnības.
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Finanšu korekcijas nepiemēro, ja mērķu 
nesasniegšanas pamatā ir sociāli 
ekonomisko vai vides faktoru ietekme, 
būtiskas izmaiņas dalībvalsts ekonomikas 
vai vides apstākļos vai force majeure, kas 
būtiski ietekmē attiecīgo prioritāšu 
īstenošanu.
Komisijai ir tiesības pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 142. pantu, lai paredzētu 
sīki izstrādātus noteikumus par kritērijiem 
finanšu korekciju līmeņa noteikšanai.

5. Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām un EJZF regulas V sadaļai 
2. punktu nepiemēro.

5. Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām un EJZF regulas V sadaļai 
2. punktu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 70

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 
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 
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Līguma 126. panta 7. punktu;
c) atbalstīt tāda Padomes ieteikuma 
īstenošanu, kas adresēts attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemts saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2011 [par to, kā 
novērst un koriģēt makroekonomisko 
nelīdzsvarotību] 7. panta 2. punktu, ar
nosacījumu, ka šos grozījumus uzskata 
par vajadzīgiem makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības novēršanai; vai
d) saskaņā ar 4. punktu maksimāli 
palielināt pieejamo VSS fondu izaugsmes 
un konkurētspējas ietekmi, ja dalībvalsts 
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
i) tā saņem finansiālo atbalstu no 
Savienības saskaņā ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. 407/2010;
ii) tā saņem vidēja termiņa finansiālo 
atbalstu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 332/2002;
iii) tai ir pieejams finansiāls atbalsts ESM 
aizdevuma veidā saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Stabilitātes mehānisma izveidi.
2. Dalībvalstis mēneša laikā iesniedz 
priekšlikumu grozīt partnerības līgumu 
un attiecīgās programmas. Vajadzības 
gadījumā viena mēneša laikā no 
grozījumu iesniegšanas Komisija sagatavo 
apsvērumus, un dalībvalsts vēlreiz mēneša 
laikā iesniedz priekšlikumu.
3. Ja Komisija nav sagatavojusi 
apsvērumus vai ja tās apsvērumi ir 
pietiekami ņemti vērā, Komisija bez 
nepamatotas kavēšanās pieņem lēmumu 
apstiprināt grozījumus partnerības līgumā 
un attiecīgajās programmās.
4. Ja dalībvalstij ir pieejams finansiāls 
atbalsts saskaņā ar 1. punkta 
d) apakšpunktu un ja tas ir saistīts ar 
pielāgošanas programmu, tad, atkāpjoties 
no 1. punkta, Komisija, nesaņemot 
priekšlikumu no dalībvalsts, var grozīt 
partnerības līgumu un programmas 
nolūkā maksimāli palielināt pieejamo 
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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 
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 
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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 
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 
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Padomes Regulā (EK) Nr. 332/2002, un 
tāpēc ir nolēmusi atļaut finanšu 
palīdzības apmaksu, kas piešķirta šai 
dalībvalstij; vai
e) Eiropas stabilitātes mehānisma valde ir 
secinājusi, ka nosacījumi, kas saistīti ar 
ESM aizdevuma veidā attiecīgajai 
dalībvalstij sniegto ESM finansiālo 
atbalstu, ir ievēroti, un tāpēc nolemj 
atļaut stabilitātes atbalsta apmaksu, kas 
piešķirta šai dalībvalstij.
Tajā pašā laikā Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma izlemj apturētās saistības 
atkārtoti iekļaut budžetā saskaņā ar 
8. pantu Padomes Regulā (ES) Nr. [..], ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiklīdz iespējams, vadošajai iestādei 
nodrošina lielākus starpposma 
maksājumus, nodrošinot to pilnībā 
pārredzamu izmantošanu, lai veiktu 
maksājumus saistībā ar programmas 
īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 72

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.
Dalībvalstis izstrādā programmas, 
ievērojot pārredzamas procedūras 
attiecībā uz sabiedrību, saskaņā ar savu 
iestāžu sistēmu un tiesisko regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis un Komisija sadarbojas, 
lai nodrošinātu efektīvu koordināciju 
saistībā ar programmu sagatavošanu un 
īstenošanu dažādiem Eiropas
strukturālajiem un ieguldījumu fondiem, 
tostarp attiecīgā gadījumā saistībā ar 
vairāku fondu programmām fondiem, uz 
kuriem attiecas šīs regulas III daļa, ņemot 
vērā proporcionalitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis iesniedz programmas
vienlaikus ar partnerības līguma.

3. Dalībvalstis iesniedz programmas ne 
vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc partnerības
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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.

nolīguma iesniegšanas. Mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmas iesniedz
deviņu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Visām programmām 
pievieno ex ante izvērtējumu, kā noteikts 
48. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši
vienotajam stratēģiskajam satvaram un 
partnerības līgumam.

1. Katrā programmā izklāsta stratēģiju 
programmas ieguldījumam Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas īstenošanā atbilstoši
šajā regulā paredzētajiem noteikumiem, 
īpašajiem fondu noteikumiem un 
partnerības nolīguma saturam.

Katrā programmā paredz kārtību, kādā tiks 
nodrošināta VSS fondu efektīva, lietderīga 
un koordinēta īstenošana, un pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem.

Katrā programmā paredz kārtību, kādā tiks 
nodrošināta Eiropas strukturālo un 
ieguldījumu fondu efektīva, lietderīga un 
koordinēta īstenošana, un pasākumus 
administratīvā sloga mazināšanai atbalsta 
saņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 76

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 

2. Katrā programmā nosaka prioritātes, 
izklāstot konkrētus mērķus, no Eiropas 
strukturālajiem un ieguldījumu fondiem 
piešķirtā atbalsta finanšu apropriācijas un 
atbilstošo valsts līdzfinansējumu, kas var 
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līdzfinansējumu. būt publiskā sektora vai privāts saskaņā 
ar īpašajiem fondu noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalstis un reģioni piedalās 
makroreģionālās stratēģijās vai jūras 
baseina stratēģijās, attiecīgajā 
programmā saskaņā ar dalībvalsts 
noteiktajām programmu jomas 
vajadzībām nosaka plānoto intervenču 
ieguldījumu šajās stratēģijās.

Or. en

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrā prioritātē nosaka rādītājus, pēc 
kuriem novērtē programmas īstenošanas 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu kā 
pamatu izpildes uzraudzībai, izvērtēšanai 
un pārskatīšanai. Tie ir šādi:

3. Katrā prioritātē nosaka rādītājus un 
atbilstīgus mērķus, kuri izteikti kvalitatīvi 
vai kvantitatīvi saskaņā ar īpašajiem 
fondu noteikumiem un pēc kuriem novērtē 
programmas īstenošanas progresu virzībā 
uz mērķu sasniegšanu kā pamatu izpildes 
uzraudzībai, izvērtēšanai un pārskatīšanai. 
Tie ir šādi:

Or. en
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Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz katru VSS fondu īpašajos 
fondu noteikumos izklāsta kopējus 
rādītājus un var paredzēt īpašus
programmu rādītājus.

Attiecībā uz katru Eiropas strukturālo un 
ieguldījumu fondu īpašajos fondu 
noteikumos izklāsta kopējus rādītājus un 
var paredzēt noteikumus saistībā ar 
īpašiem programmu rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
to darbību aprakstu, kuras jāveic, lai ņemtu 
vērā 7. un 8. pantā noteiktos principus.

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj 
to darbību aprakstu saskaņā ar īpašajiem 
fondu noteikumiem, kuras jāveic, lai 
ņemtu vērā 5., 7. un 8. pantā noteiktos 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi 
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu mērķiem.

5. Katrā programmā, izņemot tās, kurās 
tehniskā palīdzība tiek sniegta atbilstīgi 
konkrētai programmai, nosaka indikatīvu 
atbalsta summu, kas izmantojama klimata 
pārmaiņu mērķiem, pamatojoties uz 
8. pantā minēto metodiku.
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Or. en

Grozījums Nr. 82

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
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.

1. Komisija novērtē programmu atbilstību 
šai regulai un īpašajiem fondu 
noteikumiem, to reālajam ieguldījumam
atlasīto tematisko mērķu un ar katru
Eiropas strukturālo un ieguldījumu fondu 
saistīto konkrēto Savienības prioritāšu 
sasniegšanā, kā arī atbilstību partnerības
nolīgumam, ņemot vērā attiecīgos 
konkrētai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 121. panta 
2. punktu, un attiecīgos Padomes
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
148. panta 4. punktu, kā arī ex ante 
izvērtējumu. Novērtējumā jo īpaši 
pārbauda programmas stratēģijas atbilstību, 
atbilstošos mērķus, rādītājus, gala mērķus 
un budžeta līdzekļu piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem Komisija apstiprina katru 
programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
tam, kad to oficiāli iesniegusi(-šas) 
dalībvalsts(-is), ar nosacījumu, ka ir
pietiekami ņemti vērā Komisijas 
apsvērumi, bet ne agrāk kā 2014. gada 

3. Saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem Komisija apstiprina katru 
programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
tam, kad to oficiāli iesniegusi(-šas) 
dalībvalsts(-is), ar nosacījumu, ka ir
pienācīgi ņemti vērā Komisijas apsvērumi, 
bet ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī vai 
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1. janvārī vai pirms Komisija pieņem 
lēmumu apstiprināt partnerības līgumu.

pirms Komisija pieņem lēmumu apstiprināt 
partnerības nolīgumu. Atkāpjoties no 
iepriekš minētā, Komisija var apstiprināt 
programmas saskaņā ar Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi pirms 
lēmuma pieņemšanas par partnerības 
nolīguma apstiprināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 84

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

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 
vērā vienoto stratēģisko satvaru un 
partnerības līgumu. Prasībām pievieno 
pārskatīto programmu un — attiecīgā 
gadījumā — pārskatītu partnerības 
līgumu.

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 
vērā šo regulu, īpašos fondu noteikumus 
un horizontālos principus saskaņā ar 5, 7.
un 8. pantu, kā arī partnerības nolīgumu. 
Prasībām pievieno pārskatīto programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 85

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek grozītas programmas atbilstīgi 
mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, 
atbilstošo partnerības līgumu negroza.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta saskaņā ar 1. punktu, ņemot vērā 
dalībvalsts iesniegto pamatojumu. 
Komisija var sniegt apsvērumus, un 
dalībvalsts iesniedz Komisijai visu 
vajadzīgo papildinformāciju. Saskaņā ar 
īpašajiem fondu noteikumiem Komisija 
prasību grozīt programmu apstiprina ne 
vēlāk kā piecus mēnešus no dienas, kad 
programmas oficiāli iesniegusi dalībvalsts, 
ar nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri Komisijas sagatavotie apsvērumi. 
Vajadzības gadījumā Komisija vienlaicīgi 
groza arī partnerības līguma 
apstiprināšanas lēmumu saskaņā ar 
15. panta 3. punktu.

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta saskaņā ar 1. punktu, ņemot vērā 
dalībvalsts iesniegto pamatojumu. 
Komisija var sniegt apsvērumus viena 
mēneša laikā pēc pārskatītās programmas 
oficiālās iesniegšanas, un dalībvalsts 
iesniedz Komisijai visu vajadzīgo 
papildinformāciju. Saskaņā ar īpašajiem 
fondu noteikumiem Komisija prasību 
grozīt programmu apstiprina pēc iespējas 
ātri, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus no 
dienas, kad programmas oficiāli iesniegusi 
dalībvalsts, ar nosacījumu, ka ir pienācīgi
ņemti vērā jebkuri Komisijas sagatavotie 
apsvērumi.

Ja programmas grozījums attiecas uz 
partnerības nolīgumā sniegto informāciju 
saskaņā ar 14. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta iii), iv) un vi) punktu, 
Komisijas sniegtais programmas 
grozījuma apstiprinājums vienlaikus ir arī 
no tā izrietošais pārskatīšanas 
apstiprinājums partnerības nolīgumā 
sniegtajai informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var lūgt EIB pārbaudīt lielu 3. Komisija var lūgt EIB pārbaudīt lielu 
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projektu tehnisko kvalitāti un ekonomisko
un finansiālo dzīvotspēju un palīdzēt tai 
saistībā ar finanšu instrumentiem, kas 
jāīsteno vai jāizstrādā.

projektu tehnisko kvalitāti un ekonomisko,
finansiālo dzīvotspēju un ilgtspēju un 
palīdzēt tai saistībā ar finanšu 
instrumentiem, kas jāīsteno vai jāizstrādā.

Or. en

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz sabiedrību orientēta vietējā attīstība, 
kas ir paredzēta kā Leader vietējā attīstība
attiecībā uz ELFLA:

1. Uz sabiedrību virzītu vietējo attīstību 
atbalsta ELFLA, kas ir paredzēta kā 
Leader vietējā attīstība un ko var atbalstīt 
ERAF, ESF vai EJZF. Šos fondus 
turpmāk sauc par attiecīgajiem Eiropas 
strukturālajiem un ieguldījumu fondiem.

a) ir vērsta uz konkrētām apakšreģionu 
teritorijām;

svītrots

b) ir orientēta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kuru sastāvā ir 
publisko un privāto sociālekonomisko 
interešu pārstāvji un kurās lēmumu 
pieņemšanas līmenī ne publiskajam 
sektoram, ne jebkurai atsevišķai interešu 
grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību;

svītrots

c) tiek īstenota, izmantojot integrētas un 
uz reģioniem balstītas daudznozaru 
vietējās attīstības stratēģijas;

svītrots

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

svītrots

1.a Uz sabiedrību virzīta vietējā attīstība:
a) ir vērsta uz konkrētām apakšreģionu 
teritorijām;
b) ir virzīta uz sabiedrību, un to īsteno 
vietējās rīcības grupas, kurās ir publisko 
un privāto sociālekonomisko interešu 
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pārstāvji un kurās lēmumu pieņemšanas 
līmenī ne publiskā sektora iestādēm, kā 
noteikts saskaņā ar valsts noteikumiem, 
ne jebkurai atsevišķai interešu grupai nav 
vairāk kā 49 % balsstiesību;
c) tiek īstenota, izmantojot integrētas un 
uz reģioniem balstītas daudznozaru 
vietējās attīstības stratēģijas;
d) tiek strukturēta, ņemot vērā vietējās 
vajadzības un potenciālu, un paredz 
novatoriskus virzienus vietējā kontekstā, 
tīklu veidošanu un — attiecīgā gadījumā 
— sadarbību.

2. Atbalsts no VSS fondiem vietējai 
attīstībai ir saderīgs un koordinēts starp
VSS fondiem. To inter alia nodrošina ar 
koordinētas vietējās attīstības stratēģiju un 
vietējās attīstības grupu spēju veidošanas, 
atlases, apstiprināšanas un finansēšanas 
starpniecību.

2. Atbalsts no attiecīgajiem Eiropas 
strukturālajiem un ieguldījumu fondiem 
vietējai attīstībai ir saderīgs un koordinēts 
starp attiecīgajiem Eiropas 
strukturālajiem un ieguldījumu fondiem. 
To inter alia nodrošina ar koordinētas uz 
sabiedrību virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju un vietējās attīstības grupu spēju 
veidošanas, atlases, apstiprināšanas un 
finansēšanas starpniecību.

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 uz sabiedrību virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju atlases komiteja, kas 
izveidota saskaņā ar 29. panta 3. punktu, 
konstatē, ka atlasītās uz sabiedrību virzītas
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ir 
vajadzīgs atbalsts no vairāk nekā viena 
fonda, šī komiteja saskaņā ar valsts 
noteikumiem un procedūrām var 
izraudzīties galveno fondu, lai atbalstītu uz 
sabiedrību virzītās vietējās attīstības 
stratēģijas visas darbības un 
iedzīvināšanas izmaksas saskaņā ar 
31. panta d) un e) apakšpunktu.

4. Ja tiek izraudzīts galvenais fonds, 
vietējās attīstības stratēģijas 
pamatdarbības izmaksas, iedzīvināšanas 
un tīklu veidošanas darbības finansē tikai 
no galvenā fonda.

svītrots

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

5. Attiecīgo Eiropas strukturālo un 
ieguldījumu fondu atbalstītu uz sabiedrību 
virzītu vietējo attīstību īsteno atbilstīgi 
vienai vai vairākām attiecīgās(-o) 
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programmas(-u) prioritātēm atbilstīgi 
attiecīgo Eiropas strukturālo un 
ieguldījumu fondu īpašajiem 
noteikumiem.

(Points (a), (b), (c) and (d) in the Parliament's amendment under new paragraph 1a were 
originally points (a) (changed), (b) (changed), (c) and (d) of the paragraph 1 in the 
Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
29. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vietējās attīstības stratēģijas Uz sabiedrību virzītas attīstības stratēģijas

Or. en

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Integrēta vietējās attīstības stratēģija 
ietver vismaz šādus elementus:

1. Integrēta uz sabiedrību virzītas vietējās 
attīstības stratēģija ietver vismaz šādus 
elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, c) stratēģijas un tās mērķu apraksts, 
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stratēģijas integrētā un novatoriskā rakstura 
un mērķu hierarhijas apraksts, norādot
skaidrus un izmērāmus sasniedzamos gala 
mērķus un rezultātus. Stratēģija ir saderīga
ar visu iesaistīto VSS fondu atbilstošajām 
programmām;

stratēģijas integrētā un novatoriskā rakstura 
un mērķu hierarhijas apraksts, norādot 
izmērāmus sasniedzamos gala mērķus un 
rezultātus. Rezultātu vajadzībām mērķus 
var izteikt kvalitatīvi un kvantitatīvi.
Stratēģija ir saskaņota ar visu iesaistīto
attiecīgo Eiropas strukturālo un 
ieguldījumu fondu atbilstošajām 
programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) stratēģijas finanšu plāns, tostarp 
plānotais katra VSS fonda piešķīrums.

g) stratēģijas finanšu plāns, tostarp 
plānotais katra attiecīgā Eiropas 
strukturālā un ieguldījumu fonda 
piešķīrums.

Or. en

Grozījums Nr. 93

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 uz sabiedrību 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases 
kritērijus.

Or. en
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Grozījums Nr. 94

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. Uz sabiedrību virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas atlasa komiteja, ko šim nolūkam
izveidojusi un apstiprinājusi atbildīgā 
vadošā iestāde vai iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visu vietējās attīstības stratēģiju atlasi 
un apstiprināšanu pabeidz ne vēlāk kā
2015. gada 31. decembrī.

4. Uz sabiedrību virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju atlases pirmo kārtu pabeidz ne 
vēlāk kā divu gadu laikā pēc partnerības 
nolīguma apstiprināšanas. Dalībvalstis 
var izraudzīties papildu uz sabiedrību
virzītas vietējās attīstības stratēģijas arī 
pēc šā datuma, bet ne vēlāk kā līdz 
2017. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 96

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 

5. Lēmumā, ar kuru apstiprina uz 
sabiedrību virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju, izklāsta katra attiecīgā Eiropas 
strukturālā un ieguldījumu fonda 
piešķīrumus. Lēmumā arī nosaka vadības 
pienākumus un kontroles uzdevumus 
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īstenošanas uzdevumiem. saskaņā ar programmu vai programmām 
saistībā ar vietējās attīstības stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 97

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. Panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās teritorijas iedzīvotāju skaits nav 
mazāks par 10 000 un lielāks par 150 000. 
Atkāpjoties no iepriekš minētā, Komisija 
var pieņemt vai grozīt šos iedzīvotāju 
skaita ierobežojumus dalībvalsts 
partnerības nolīgumā saskaņā ar 
15. panta 2. un 3. punktā paredzētajām 
procedūrām pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ievērojot dalībvalsts 
priekšlikumu, lai ņemtu vērā 
mazapdzīvotas vai blīvi apdzīvotas 
teritorijas nolūkā nodrošināt to teritoriju 
teritoriālo saskaņotību, uz kurām attiecas 
vietējās attīstības stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vietējās rīcības grupas izstrādā un īsteno 
vietējās attīstības stratēģijas.

1. Vietējās rīcības grupas izstrādā un īsteno
uz sabiedrību virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas.

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

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

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

a) veidot vietējo dalībnieku spējas izstrādāt 
un īstenot darbības;

a) veidot vietējo dalībnieku spējas izstrādāt 
un īstenot darbības, ietverot arī viņu 
projektu vadības spēju veicināšanu;

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un 
kritērijus, kuros izvairās no interešu 
konflikta un kuri nodrošina, ka vismaz 
50 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora partneri, 
paredzot iespēju pārsūdzēt atlases 
lēmumus un ļaujot atlasi veikt rakstiskā 
procedūrā;

b) izstrādāt tādu nediskriminējošu un 
pārredzamu darbību atlases procedūru un
objektīvus kritērijus, kuros izvairās no
interešu konflikta un kuri nodrošina, ka 
vismaz 50 % balsu atlases lēmumos sagādā 
partneri, kas nav publiskā sektora iestādes,
un ka ir atļauts atlasi veikt rakstiskā 
procedūrā;

c) darbību atlasē nodrošināt saskaņotību ar 
vietējās attīstības stratēģijām, nosakot to 
prioritāti pēc to ieguldījuma stratēģiju 
mērķu sasniegšanā;

c) darbību atlasē nodrošināt saskaņotību ar
uz sabiedrību virzītas vietējās attīstības 
stratēģijām, nosakot to prioritāti pēc to 
ieguldījuma stratēģiju mērķu sasniegšanā;

d) sagatavot un publicēt uzaicinājumus 
iesniegt piedāvājumus vai pastāvīgu 
projektu iesniegšanas procedūru, iekļaujot 
atlases kritēriju definīciju;

d) sagatavot un publicēt uzaicinājumus 
iesniegt piedāvājumus vai pastāvīgu 
projektu iesniegšanas procedūru, iekļaujot 
atlases kritēriju definīciju;

e) saņemt atbalsta pieteikumus un tos 
novērtēt;

e) saņemt atbalsta pieteikumus un tos 
novērtēt;

f) atlasīt darbības un noteikt atbalsta 
summu, un — attiecīgā gadījumā —
iesniegt atbildīgajai iestādei priekšlikumus 
par atbilstības galīgo pārbaudi pirms 
apstiprināšanas;

f) atlasīt darbības un noteikt atbalsta 
summu, un — attiecīgā gadījumā —
iesniegt atbildīgajai iestādei priekšlikumus 
par atbilstības galīgo pārbaudi pirms 
apstiprināšanas;

g) uzraudzīt vietējās attīstības stratēģijas un 
atbalstīto darbību īstenošanu un veikt ar 
vietējās attīstības stratēģiju saistītas īpašas 
izvērtēšanas darbības.

g) uzraudzīt uz sabiedrību virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas un atbalstīto darbību 
īstenošanu un veikt ar vietējās, uz 
sabiedrību virzītas attīstības stratēģiju 
saistītas īpašas izvērtēšanas darbības.

3.a Neskarot 3. punkta b) apakšpunktu, 
vietējā rīcības grupa var būt atbalsta 
saņēmējs un īstenot darbības saskaņā ar 
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vietējās, uz sabiedrību virzītas attīstības 
stratēģiju.
3.b Vietējo rīcības grupu sadarbības 
darbību gadījumā, kā minēts 31. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, uzdevumus, kas 
noteikti 30. panta 3. punkta 
f) apakšpunktā, var veikt atbildīgā vadošā 
iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts no VSS fondiem vietējai attīstībai Atbalsts no Eiropas strukturālajiem un 
ieguldījumu fondiem uz sabiedrību virzītai

vietējai attīstībai

Atbalsts vietējai attīstībai ietver: 1. Atbalsts uz sabiedrību virzītai vietējai 
attīstībai ietver:

a) sagatavošanās atbalsta izmaksas. a) sagatavošanās atbalsta izmaksas, un šis 
atbalsts ietver spēju veidošanu, apmācību 
un tīklu veidošanu, lai sagatavotu un 
īstenotu vietējās attīstības stratēģiju.

Izmaksas var ietvert vienu vai vairākus no 
šādiem aspektiem:
i) apmācības darbības vietējām 
ieinteresētajām personām,
ii) attiecīgās teritorijas izpēti,
iii) izmaksas, kas saistītas ar vietējās 
attīstības stratēģijas izstrādi, ietverot 
konsultāciju izmaksas un izmaksas par 
darbībām, kuras saistītas ar ieinteresēto 
personu apspriešanos, lai sagatavotu 
stratēģiju,
iv) tās organizācijas administratīvās 
izmaksas (darbības un personāla 
izmaksas), kura piesakās uz 
sagatavošanās atbalstu sagatavošanās 
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posmā,
v) atbalstu maziem izmēģinājuma 
projektiem.
Šādam sagatavošanās atbalstam jābūt 
attiecināmam neatkarīgi no tā, vai rīcības 
grupas, kas saņem atbalstu, izstrādātā 
vietējās attīstības stratēģija tiks izraudzīta 
finansējuma saņemšanai atlases komitejā, 
kura izveidota saskaņā ar 29. panta 
3. punktu;

b) darbību īstenošanu saskaņā ar vietējās 
attīstības stratēģiju;

b) darbību īstenošanu saskaņā ar vietējās, 
uz sabiedrību virzītās attīstības stratēģiju;

c) vietējās rīcības grupas sadarbības 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu;

c) vietējās rīcības grupas sadarbības 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu;

d) vietējās attīstības stratēģijas
pamatdarbības izmaksas un iedzīvināšanu 
apjomā līdz 25 % no kopējiem valsts 
izdevumiem, kas radušies vietējās 
attīstības stratēģijā.

d) pamatdarbības izmaksas, kas saistītas ar 
stratēģijas īstenošanas vadību un ko veido 
darbības izmaksas, personāla izmaksas, 
apmācības izmaksas, izmaksas, kuras 
saistītas ar sabiedriskajām attiecībām, 
finanšu izmaksas, kā arī izmaksas, kas 
attiecas uz stratēģijas uzraudzību un 
novērtēšanu, kā minēts 30. panta 
3. punkta g) apakšpunktā;
da) uz sabiedrību virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas iedzīvināšanu, lai 
veicinātu apmaiņu starp ieinteresētajām 
personām nolūkā sniegt informāciju un 
veicināt stratēģiju, un atbalstīt potenciālos 
atbalsta saņēmējus darbību izstrādē un 
pieteikumu sagatavošanā.
1.a Darbības izmaksas un iedzīvināšanas 
atbalsts nepārsniedz 25 % no kopējiem 
publiskā sektora izdevumiem, kas saistīti 
ar vietējās attīstības stratēģiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

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 vai 
pasākumā noteikto konkrēto mērķu 
sasniegšanu, Eiropas strukturālos un 
ieguldījumu fondus var izmantot, lai 
atbalstītu finanšu instrumentus programmā, 
tostarp gadījumos, kad tie organizēti ar 
fondu starpniecību.

Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām. Tādā 
gadījumā jāveic atsevišķa uzskaite par 
katru finansējuma veidu.

Finanšu instrumentus īsteno, lai atbalstītu 
ieguldījumus, ko uzskata par finansiāli 
dzīvotspējīgiem un kas nepiesaista 
pietiekamu finansējumu no tirgus 
avotiem. Piemērojot šo sadaļu, vadošā 
iestāde, galvenais fonds un struktūras, kas 
īsteno finanšu instrumentu, ievēro 
piemērojamos Savienības un valsts tiesību 
aktus, jo īpaši par publisko atbalstu un 
publisko iepirkumu.

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

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz īpašus papildu noteikumus par
zemes iegādi un par tehniskā atbalsta 
apvienošanu ar finanšu instrumentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 101

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finanšu instrumentu atbalsta pamatā 
ir ex ante novērtējums, kurā iegūti 
pierādījumi par tirgus nepilnībām vai 
neoptimālām ieguldījumu situācijām, kā 
arī publiskā sektora ieguldījuma 
vajadzību paredzētais līmenis un apmērs, 
ietverot atbalstāmo finanšu instrumentu 
veidus. Šāds ex ante novērtējums ietver:
a) analīzi par tirgus nepilnībām, 
neoptimālām ieguldījumu situācijām un 
ieguldījumu vajadzībām politikas jomās 
un tematiskajiem mērķiem vai 
ieguldījumu prioritātēm, ko paredzēts 
atbalstīt, lai veicinātu tādu konkrētu 
mērķu sasniegšanu, kuri noteikti 
prioritātei vai pasākumam un kurus 
atbalstīs, izmantojot finanšu instrumentu; 
šīs analīzes pamatā ir pieejamā 
paraugprakses metodika;
b) novērtējumu par to finanšu 
instrumentu pievienoto vērtību, kurus 
plāno atbalstīt, izmantojot Eiropas 
strukturālos un ieguldījumu fondus, 
ievērojot saskaņotību ar citiem publiskā 
sektora intervences veidiem, kas vērsti uz 
to pašu tirgu, iespējamo publiskā atbalsta 
ietekmi, paredzētās intervences 
samērīgumu un pasākumiem, lai pēc 
iespējas mazinātu tirgus izkropļojumus;
c) novērtējumu par papildu publiskā 
sektora un privātajiem resursiem, ko 
potenciāli varētu piesaistīt finanšu 
instruments, līdz galīgā saņēmēja līmenim 
(paredzamais sviras efekts), attiecīgā 
gadījumā ietverot novērtējumu par 
vajadzību pēc preferenciālas 
atlīdzināšanas un šādas atlīdzināšanas 
līmeni, lai piesaistītu partneru resursus 
no privātajiem ieguldītājiem, un/vai tādu 
mehānismu aprakstu, kurus izmantos, lai 
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noteiktu vajadzību pēc preferenciālas 
atlīdzināšanas un šādas atlīdzināšanas 
līmeni, piemēram, konkurējošs vai 
pienācīgi neatkarīgs novērtēšanas 
process;
d) novērtējumu par gūto pieredzi no 
līdzīgiem instrumentiem un dalībvalsts 
iepriekš veiktiem ex ante novērtējumiem, 
kā arī to, kā šī pieredze tiks izmantota 
turpmāk;
e) ierosināto ieguldījumu stratēģiju, 
ietverot iespēju novērtējumu, lai īstenotu 
procedūras 33. panta izpratnē, 
piedāvājamos finanšu produktus, galīgos 
saņēmējus, uz kuriem vērst atbalstu, un 
paredzēto apvienošanu ar dotāciju 
atbalstu pēc vajadzības;
f) prognozēto rezultātu noteikšanu un to, 
kā tiek prognozēts, kā attiecīgais finanšu 
instruments veicinās to konkrētu mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti attiecīgajā 
prioritātē vai pasākumā, ietverot šīs 
veicināšanas rādītājus;
g) noteikumus, kas nodrošina ex ante 
novērtējuma pārskatīšanas un 
atjaunināšanas iespēju pēc vajadzības 
jebkura finanšu instrumenta īstenošanas 
laikā, ja to īsteno, pamatojoties uz šādu 
novērtējumu un ja īstenošanas posmā 
vadošā iestāde uzskata, ka ex ante 
novērtējums vairs precīzi neatspoguļo 
tirgus apstākļus īstenošanas laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Galīgie saņēmēji, kas atbalstīti ar 
finanšu instrumentiem, var arī saņemt 
dotācijas vai citu atbalstu no programmas 
vai no cita instrumenta, kas atbalstīts no 
Savienības budžeta. Tādā gadījumā jāveic 
atsevišķa uzskaite par katru finansējuma 
avotu.

2. Galīgie saņēmēji, kas atbalstīti ar 
finanšu instrumentiem, var arī saņemt 
dotācijas vai citu atbalstu no programmas 
vai no cita instrumenta, kas atbalstīts no 
Savienības budžeta saskaņā ar 
piemērojamiem ES publiskā atbalsta 
noteikumiem. Tādā gadījumā jāveic 
atsevišķa uzskaite par katru finansējuma 
avotu.

Or. en

Grozījums Nr. 103

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ex ante novērtējumu var veikt 
vairākos posmos. To jebkurā gadījumā 
pabeidz pirms vadošā iestāde pieņem 
lēmumu veikt programmas iemaksas 
finanšu instrumentā.
Ex ante novērtējumu rezultātu un 
secinājumu kopsavilkumu saistībā ar 
finanšu instrumentiem publicē 3 mēnešu 
laikā pēc pabeigšanas.
Ex ante novērtējumu iesniedz uzraudzības 
komitejai informatīvos nolūkos saskaņā 
ar īpašajiem fondu noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistībā ar finanšu instrumentiem 
iemaksas natūrā nav attiecināmie izdevumi, 
izņemot iemaksas, kas saistītas ar zemi vai 
nekustamo īpašumu ieguldījumos, kuru 
mērķis ir atbalstīt pilsētu attīstību un 
pilsētu atjaunošanu un kuros daļu no 
ieguldījuma veido zeme vai nekustamie 
īpašumi. Šādas zemes vai nekustamā 
īpašuma iemaksas ir attiecināmie izdevumi 
ar nosacījumu, ka ir izpildīti 59. panta 
nosacījumi.

3. Saistībā ar finanšu instrumentiem 
iemaksas natūrā nav attiecināmie izdevumi, 
izņemot iemaksas, kas saistītas ar zemi vai 
nekustamo īpašumu ieguldījumos, kuru 
mērķis ir atbalstīt lauku attīstību, pilsētu 
attīstību un pilsētu atjaunošanu un kuros 
daļu no ieguldījuma veido zeme vai 
nekustamie īpašumi. Šādas zemes vai 
nekustamā īpašuma iemaksas ir 
attiecināmie izdevumi ar nosacījumu, ka ir 
izpildīti 59. panta 1. punkta nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
32. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Finanšu instrumentus var apvienot ar 
dotācijām, procentu likmju subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām. Ja atbalstu 
no Eiropas strukturālajiem un 
ieguldījumu fondiem sniedz, izmantojot 
finanšu instrumentus, un to apvienotu 
vienā darbībā ar citiem atbalsta veidiem, 
kuri tieši saistīti ar finanšu 
instrumentiem, kas vērsti uz tiem pašiem 
galīgajiem saņēmējiem, ietverot tehnisko 
atbalstu, procentu likmju subsīdijas un 
garantijas maksas subsīdijas, finanšu 
instrumentiem piemērojamie noteikumi 
attiecas uz visiem atbalsta veidiem šīs 
darbības ietvaros. Tādos gadījumos ievēro 
piemērojamos ES publiskā atbalsta 
noteikumus un veic atsevišķus ierakstus 
par katru atbalsta veidu.
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Or. en

Grozījums Nr. 106

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros 
paredz īpašus noteikumus par 
b) apakšpunkta pirmajā daļā minētajiem 
finanšu instrumentiem, kā arī 
produktiem, ko var nodrošināt, izmantojot 
šādus instrumentus.

Note to translation: This text has been moved from Article 33(3) second subparagraph, which 
is deleted in AM 109.

Or. en

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem finanšu instrumentiem 
piemēro Finanšu regulas VIII sadaļu.
Ieguldījumus finanšu instrumentos no VSS
fondiem saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu tur atsevišķos kontos un 
izmanto saskaņā ar attiecīgo VSS fondu 
mērķiem, lai atbalstītu darbības un galīgos 
saņēmējus atbilstīgi programmai vai 
programmām, no kurām šādi ieguldījumi 
tiek veikti.

2. Ieguldījumus finanšu instrumentos no
Eiropas strukturālajiem un ieguldījumu
fondiem saskaņā ar 1. punkta 
a) apakšpunktu tur atsevišķos kontos un 
izmanto saskaņā ar attiecīgo Eiropas 
strukturālo un ieguldījumu fondu 
mērķiem, lai atbalstītu darbības un galīgos 
saņēmējus atbilstīgi programmai vai 
programmām, no kurām šādi ieguldījumi 
tiek veikti. Iemaksas šādos finanšu 
instrumentos ir atkarīgas no šīs regulas 
noteikumu ievērošanas, ja vien nav 
paredzēti nepārprotami izņēmumi. Tas 
neskar noteikumus, kas reglamentē 
finanšu instrumentu izveidi un darbību 
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saskaņā ar Finanšu regulu, ja vien tie nav 
pretrunā Kopīgo noteikumu regulas 
noteikumiem, jo tādā gadījumā svarīgāka 
ir Kopīgo noteikumu regula.

Or. en

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts – 1. daļa – 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
konkrētajiem mērķiem, kuri noteikti 
attiecīgajā prioritātē vai pasākumā.

Or. en

Grozījums Nr. 109

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

Note to translation: This text is moved to Article 33(1) subparagraph 1a new (AM 106).

Or. en
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Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalstot 1. punkta b) apakšpunktā 
minētos finanšu instrumentus, vadošā 
iestāde var:

4. Atbalstot 1. punkta b) apakšpunktā 
minētos finanšu instrumentus, vadošā 
iestāde var:

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 Eiropas strukturālajiem un 
ieguldījumu fondiem, kas paredzēts 
finanšu instrumentu īstenošanai atbilstoši 
attiecīgo Eiropas strukturālo un 
ieguldījumu fondu mērķiem, un kuras 
veiks īstenošanas uzdevumus; atbalstu
šādām struktūrām ierobežo līdz summām, 
kas vajadzīgas, lai īstenotu jaunus
ieguldījumus, un atbilstīgi šīs regulas 
mērķiem, vai

b) uzticēt īstenošanas uzdevumus: b) uzticēt īstenošanas uzdevumus:

i) Eiropas Investīciju bankai; i) Eiropas Investīciju bankai,
ii) starptautiskām finanšu iestādēm, kurās 
dalībvalsts ir akciju turētāja, vai dalībvalstī 
izveidotām finanšu iestādēm, kuru mērķis 
ir sabiedrības interešu mērķu sasniegšana 
valsts iestādes kontrolē un kuras atlasītas 
saskaņā ar piemērojamiem Savienības un 
valsts noteikumiem;

ii) starptautiskām finanšu iestādēm, kurās 
dalībvalsts ir akciju turētāja, vai dalībvalstī 
izveidotām finanšu iestādēm, kuru mērķis 
ir sabiedrības interešu mērķu sasniegšana 
valsts iestādes kontrolē,

iii) publisko vai privāto tiesību subjektam
saskaņā ar piemērojamiem Savienības un 
valsts noteikumiem;

iii) publisko vai privāto tiesību subjektam;

c) uzņemties īstenot uzdevumus tieši, ja 
finanšu instrumenti sastāv tikai no 
aizdevumiem vai garantijām.

c) uzņemties īstenot uzdevumus tieši, ja 
finanšu instrumenti sastāv tikai no 
aizdevumiem vai garantijām. Šajā 
gadījumā vadošo iestādi uzskata par 
atbalsta saņēmēju saskaņā ar 2. panta 
8. punktu.
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Īstenojot finanšu instrumentu, a), b) un 
c) apakšpunktā minētās struktūras 
nodrošina atbilstību piemērojamiem ES 
un valsts tiesību aktiem, ietverot 
noteikumus, kas attiecas uz Eiropas 
strukturālajiem un ieguldījumu fondiem, 
publisko atbalstu un publisko iepirkumu, 
kā arī attiecīgos standartus un 
piemērojamos tiesību aktus par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
novēršanu, cīņu pret terorismu un 
krāpšanu nodokļu jomā. Tās netiek 
izveidotas un neuztur darījuma attiecības 
ar struktūrām, kas izveidotas teritorijās, 
kuru jurisdikcijas nesadarbojas ar 
Savienību saistībā ar starptautiski 
noteiktu nodokļu standartu piemērošanu, 
un transponē šādas prasības savos 
līgumos ar izraudzītajiem finanšu 
starpniekiem.

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 111

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja finanšu instrumentu īsteno 
saskaņā ar 4. punkta a) un 
b) apakšpunktu un saskaņā ar finanšu 
instrumenta īstenošanas struktūru, 
saskaņā ar X PIELIKUMU finansējuma 
piešķiršanas līgumos paredz noteikumus 
un nosacījumus par iemaksām no 
programmām finanšu instrumentos šādos 
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līmeņos:
a) attiecīgā gadījumā starp pienācīgi 
pilnvarotiem vadošās iestādes un tās 
struktūras pārstāvjiem, kura īsteno fondu 
fondu, un
b) starp pienācīgi pilnvarotiem vadošās 
iestādes pārstāvjiem vai — attiecīgā 
gadījumā — tās struktūras, kura īsteno 
fondu fondu, un tās struktūras, kas īsteno 
finanšu instrumentu, pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
33. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Attiecībā uz finanšu instrumentiem, 
ko īsteno saskaņā ar 4. punkta 
c) apakšpunktu, saskaņā ar 
X PIELIKUMU stratēģijas dokumentā 
paredz noteikumus un nosacījumus par 
iemaksām no programmām finanšu 
instrumentos, un tos izskata uzraudzības 
komiteja.
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 142. pantu, paredzot 
papildu īpašos noteikumus par struktūru, 
kas īsteno finanšu instrumentus, 
uzdevumu, pienākumiem un atbildību, 
saistītos atlases kritērijus un produktus, 
ko var nodrošināt, izmantojot finanšu 
instrumentus. Komisija deleģētos aktus, 
kas pieņemti saskaņā ar 142. pantu, 
vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam 
un Padomei 4 mēnešu laikā pēc šīs 
regulas pieņemšanas.

(Note to translation: the last paragraph of this amendment is the transferred and modified 
Commission text of Article 33 - paragraph 4  - last subparagraph.)

Or. en
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Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punkta b) apakšpunkta i) un 
ii) punktā minētās struktūras, īstenojot
finanšu instrumentus ar fondu
starpniecību, īstenošanu var daļēji uzticēt 
finanšu starpniekiem, ar nosacījumu, ka šīs 
struktūras uz savu atbildību nodrošina 
finanšu starpnieku atbilstību Finanšu 
regulas 57. pantā un 131. panta 1., 1.a un 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Finanšu 
starpniekus atlasa atklātā, pārredzamā, 
samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, 
izvairoties no interešu konfliktiem.

5. Šā panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā
minētās struktūras, īstenojot fondu fondu, 
īstenošanu var daļēji uzticēt finanšu 
starpniekiem ar nosacījumu, ka šīs 
struktūras uz savu atbildību nodrošina 
finanšu starpnieku atbilstību Finanšu 
regulas 140. panta 1., 2. un 4. punktā
noteiktajiem kritērijiem. Finanšu 
starpniekus atlasa atklātā, pārredzamā, 
samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, 
izvairoties no interešu konfliktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktā 
minētās struktūras, kam uzticēti 
īstenošanas uzdevumi, atver fiduciāros 
kontus uz sava vārda un vadošās iestādes 
vārdā. Šādos fiduciārajos kontos turētos 
aktīvus pārvalda saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu, ievērojot 
attiecīgus uzraudzības noteikumus, un tiem 
ir atbilstoša likviditāte.

6. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktā 
minētās struktūras, kam uzticēti 
īstenošanas uzdevumi, atver fiduciāros 
kontus uz sava vārda un vadošās iestādes 
vārdā vai izveido finanšu instrumentu kā 
atsevišķu finansējuma bloku finanšu 
iestādes ietvaros. Atsevišķa finansējuma 
bloka gadījumā atsevišķā grāmatvedībā 
nošķir programmu resursus, kas finanšu 
instrumentā ieguldīti no citiem resursiem, 
kuri pieejami šajā finanšu iestādē.
Fiduciārajos kontos un šādos atsevišķos 
finansējuma blokos turētos aktīvus 
pārvalda saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu, ievērojot attiecīgus 
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uzraudzības noteikumus, un tiem ir 
atbilstoša likviditāte.

Or. en

Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētu finanšu instrumentu īstenošana Finanšu instrumentu pārvaldība un 
kontrole

Or. en

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Struktūras, kas akreditētas saskaņā ar
64. pantu, neveic to darbību pārbaudes uz 
vietas, kuras ietver finanšu instrumentus, 
kas īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu. Tās saņem regulārus 
kontroles ziņojumus no struktūrām, kam 
uzticēta šo finanšu instrumentu īstenošana.

1. Struktūras, kas izraudzītas saskaņā ar
Finanšu regulas 59. panta 3. punktu, 
neveic to darbību pārbaudes uz vietas, 
kuras ietver finanšu instrumentus, kas 
īstenoti saskaņā ar 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu. Tās saņem regulārus 
kontroles ziņojumus no struktūrām, kam 
uzticēta šo finanšu instrumentu īstenošana.

Or. en
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Grozījums Nr. 117

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Par programmu revīziju atbildīgās 
iestādes veic revīziju galīgo saņēmēju 
līmenī tikai šādā gadījumā vai šādos 
gadījumos:
a) ja finanšu instrumenta vai vadošās 
iestādes līmenī nav pieejami apliecinošie 
dokumenti;
b) ja ir pierādījumi tam, ka iestādes, kuras 
īsteno finanšu instrumentus saistībā ar 
atbalstu, ko piešķir galīgajiem 
saņēmējiem, veica neatbilstošu 
uzraudzību;
c) ja ir pierādījumi tam, ka vadošās 
iestādes līmenī vai to iestāžu līmenī, kuras 
īsteno finanšu instrumentus, pieejamos 
dokumentos nav norādīts reāli sniegtais 
atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 118

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
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Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem maksājuma pieprasījumā 
iekļauj un atsevišķi norāda kopējo 
atbalsta summu, kas izmaksāta finanšu 
instrumentam.

1. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem un 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, ko īsteno saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 
lai saņemtu programmas finansējumu, 
secīgi iesniedz starpposma maksājuma
pieteikumus, kurus iemaksā finanšu 
instrumentā atbilstības laikposmā saskaņā 
ar šādiem nosacījumiem:
a) programmas finansējuma apmērs, ko 
piešķir finanšu instrumentam, kurš 
minēts katrā starpposma maksājuma 
pieteikumā, kas iesniegts 55. panta 
2. punktā norādītajā atbilstības 
laikposmā, nepārsniedz 25 procentus no 
programmas finansējuma kopsummas, 
kas paredzēta šim finanšu instrumentam 
saskaņā ar atbilstošu finansēšanas 
nolīgumu, kā arī atbilst izdevumiem 
36. panta 1. punkta a), b) un 
d) apakšpunktu izpratnē, un tiek 
paredzēts, ka tas tiks samaksāts 55. panta 
2. punktā norādītajā atbilstības 
laikposmā. Starpposma maksājuma 
pieteikumos, kas iesniegti 55. panta 
2. punktā norādītajā atbilstības 
laikposmā, iekļauj attiecināmo izdevumu 
kopsummu 36. panta izpratnē;
b) katrā a) apakšpunktā minētajā 
starpposma maksājuma pieteikumā var 
iekļaut līdz 25 procentiem no valsts 
līdzfinansējuma kopsummas, kā minēts 
33. panta 8. punktā, kas paredzēts 
iemaksai finanšu instrumentā vai galīgo 
saņēmēju līmenī izdevumiem 36. panta 
1. punkta a), b) un d) apakšpunkta 
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izpratnē 55. panta 2. punktā norādītajā 
atbilstības laikposmā;

c) nākamos 55. panta 2. punktā 
norādītajā atbilstības laikposmā 
iesniedzamos starpposma maksājuma 
pieteikumus iesniedz tikai:
i) otrajam starpposma maksājuma 
pieteikumam, kad vismaz 60 procenti no 
summas, kas minēta pirmajā starpposma 
maksājuma pieprasījumā, ir iztērēti kā 
attiecināmie izdevumi 36. panta 1. punkta 
a), b) un d) apakšpunkta izpratnē,
ii) trešajam starpposma maksājuma 
pieteikumam, kad vismaz 85 procenti no 
summām, kas minētas iepriekšējos 
starpposma maksājuma pieteikumos, ir 
iztērēti kā attiecināmie izdevumi 36. panta 
1. punkta a), b) un d) apakšpunkta 
izpratnē;
d) ikvienā starpposma maksājuma 
pieteikumā, kurā iekļauti izdevumi 
saistībā ar finanšu instrumentiem, 
atsevišķi norāda programmas kopējo 
finanšu instrumentā iemaksāto summu, 
un summas, kas iemaksātas kā 
attiecināmie izdevumi 36. panta 1. punkta 
a), b) un d) apakšpunkta izpratnē.
Slēgšanas brīdī noslēguma maksājuma 
pieteikumā iekļauj attiecināmo izdevumu 
kopsummu, kā minēts 36. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 

2. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta c) apakšpunktu, 
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maksājuma pieprasījumā norādītajos 
kopējos attiecināmajos izdevumos iekļauj
tā atbalsta kopējo summu, kas izmaksāts 
vai ko paredzēts izmaksāt finanšu 
instrumentam par ieguldījumiem 
galīgajos saņēmējos, kuri veicami iepriekš 
noteiktā ne vairāk kā divus gadus ilgā 
laikposmā, ieskaitot pārvaldības izmaksas 
vai maksu.

starpposma maksājuma pieteikumos un 
noslēguma maksājuma pieteikumā iekļauj
maksājumu kopējo summu, ko vadošā 
iestāde izmaksājusi kā maksājumus 
galīgajiem saņēmējiem, kā minēts 
36. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 2. punktu aprēķināto 
summu koriģē vēlākos maksājumu 
pieprasījumos, lai ņemtu vērā starpību 
starp atbalsta summu, kas iepriekš 
izmaksāta attiecīgajam finanšu 
instrumentam, un summām, kas faktiski 
ieguldītas galīgajos saņēmējos, pieskaitot 
pārvaldības izmaksas un maksu. Šīs 
summas norāda atsevišķi maksājuma 
pieprasījumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz 33. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem, kas īstenoti saskaņā ar 
33. panta 4. punkta c) apakšpunktu, 
maksājuma pieprasījumā iekļauj to 

svītrots
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maksājumu kopsummu, kurus vadošā 
iestāde veikusi, lai ieguldītu galīgajos 
saņēmējos. Šīs summas norāda atsevišķi 
maksājuma pieprasījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas slēgšanas brīdī finanšu 
instrumenta attiecināmie izdevumi ir 
kopējā summa, ko finanšu instruments 
faktiski samaksājis vai — garantijas fondu
gadījumā — par ko tas uzņēmies saistības 
55. panta 2. punktā norādītajā atbilstības 
laikposmā un kas atbilst:

1. Programmas slēgšanas brīdī finanšu 
instrumenta attiecināmie izdevumi ir
programmas ieguldījumu kopējā summa, 
ko finanšu instruments faktiski samaksājis 
vai — garantiju gadījumā — par ko tas 
uzņēmies saistības 55. panta 2. punktā 
norādītajā atbilstības laikposmā un kas 
atbilst:

Or. en

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pašu kapitālu balstītu instrumentu un 
mikrokredīta gadījumā kapitalizētas 
pārvaldības izmaksas vai maksu, kas 
jāsamaksā par laikposmu, kurš nav ilgāks 
par pieciem gadiem pēc 55. panta 2. punktā 
norādītā atbilstības laikposma, attiecībā uz 
ieguldījumiem galīgajos saņēmējos, kas 
radušies minētajā atbilstības laikposmā un
uz ko nevar attiecināt 37. un 38. pantu, var 
uzskatīt par attiecināmajiem izdevumiem, 
ja tie tiek iemaksāti īpaši šim nolūkam 
atvērtā darījuma kontā.

2. Uz pašu kapitālu balstītu instrumentu un 
mikrokredīta gadījumā kapitalizētas 
pārvaldības izmaksas vai maksu, kas 
jāsamaksā par laikposmu, kurš nav ilgāks 
par pieciem gadiem pēc 55. panta 2. punktā 
norādītā atbilstības laikposma, attiecībā uz 
ieguldījumiem galīgajos saņēmējos, kas 
radušies minētajā atbilstības laikposmā, uz 
ko nevar attiecināt 38. vai 39. pantu, var 
uzskatīt par attiecināmajiem izdevumiem, 
ja tie tiek iemaksāti īpaši šim nolūkam 
atvērtā darījuma kontā.
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Or. en

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecināmie izdevumi, kas noteikti
saskaņā ar 1. un 2. punktu, nepārsniedz 
summu, ko veido:

3. Attiecināmie izdevumi, kas norādīti
saskaņā ar 1. un 2. punktu, nepārsniedz 
summu, ko veido:

i) no VSS fondiem saņemtā atbalsta 
kopsumma, kas iemaksāta finanšu 
instrumentā; un

i) no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem saņemtā atbalsta 
kopsumma, kas iemaksāta 1. un 2. punktā 
minētajā nolūkā; un

ii) atbilstošais valsts līdzfinansējums. ii) atbilstošais valsts līdzfinansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus par 
sistēmas izveidi gada iemaksu 
kapitalizācijai attiecībā uz procentu likmes 
subsīdijām un garantijas maksas 
subsīdijām.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, 
nosakot īpašus noteikumus, par sistēmas 
izveidi gada iemaksu kapitalizācijai 
attiecībā uz procentu likmes subsīdijām un 
garantijas maksas subsīdijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 127

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Struktūras, kas īsteno fondu fondus, 
vai struktūras, kas īsteno finanšu 
instrumentus atbilstoši 33. panta 
4. punkta a) un b) apakšpunktiem var 
pieprasīt samaksu par pārvaldības 
izmaksām un maksu, kas minēta 
1. punkta d) apakšpunktā un 2. punktā; tā 
nepārsniedz slieksni, kas noteikts šajā 
punktā minētajā īstenošanas aktā. 
Pārvaldības izmaksās iekļauj tiešās un 
netiešās izmaksas, kas kompensētas 
atbilstoši izdevumu pierādījumam, 
savukārt pārvaldības maksu nosaka 
atbilstoši saskaņotai sniegtā pakalpojuma 
cenai, izmantojot konkurences tirgus 
procesu. Pārvaldības izmaksu un maksu 
pamatā ir uz rezultātiem balstīta aprēķina 
metodika.
Pārvaldības izmaksās un maksā var 
iekļaut vienošanās maksu. Ja galīgajiem 
saņēmējiem pieprasa samaksu par 
vienošanās maksām vai to daļu, tās 
neuzrāda kā attiecināmos izdevumus.
Pārvaldības izmaksas un maksu, tostarp 
izmaksas, kas attiecas uz sagatavošanas 
darbiem saistībā ar finanšu instrumentu 
pirms attiecīgā finansēšanas nolīguma 
parakstīšanas, piemēro, sākot no 
atbilstošā finansēšanas nolīguma 
parakstīšanas dienas.

Or. en



PE487.740v04-00 88/285 PR\937861LV.doc

LV

Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas 
no VSS fondiem izmaksāts finanšu 
instrumentiem

Procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas 
no Eiropas strukturālajiem un investīciju
fondiem izmaksāts finanšu instrumentiem

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 Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
izmaksāts finanšu instrumentiem, pārskaita 
uz kontiem, par kuriem maksā procentus 
un kuri atvērti dalībvalstu finanšu iestādēs,
un īslaicīgi iegulda saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principiem.

2. Procentus un citus ieņēmumus, kas 
saistāmi ar atbalstu, kurš no VSS fondiem 
izmaksāts finanšu instrumentiem, izmanto 
tādiem pašiem mērķiem kā sākotnējo 
atbalstu no VSS fondiem tajā pašā finanšu 
instrumentā.

2. Procentus un citus ieņēmumus, kas 
saistāmi ar atbalstu, kurš no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
izmaksāts finanšu instrumentiem, tostarp 
radušos pārvaldības izmaksu 
kompensācijai vai finanšu instrumenta 
pārvaldības maksas samaksāšanai 
saskaņā ar 36. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu un izdevumiem, kas 
samaksāti saskaņā ar 36. panta 2. punktu, 
izmanto tādiem pašiem mērķiem kā 
sākotnējo atbalstu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
tajā pašā finanšu instrumentā vai pēc 
finanšu instrumenta slēgšanas citos 
finanšu instrumentos vai atbalsta veidos 
saskaņā ar īpašiem mērķiem, kas noteikti 
saskaņā ar prioritāti vai pasākumu līdz 
atbilstības laikposma beigām.

3. Vadošā iestāde nodrošina, lai tiktu 
veikta atbilstoša uzskaite par procentu un 
citu ieņēmumu izlietojumu.

3. Vadošā iestāde nodrošina, lai tiktu 
veikta atbilstoša uzskaite par procentu un 
citu ieņēmumu izlietojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz VSS fondu atbalstu attiecināmo 
līdzekļu atkārtota izmantošana līdz
programmas slēgšanai

Uz Eiropas strukturālo un investīciju
fondu atbalstu attiecināmo līdzekļu 
atkārtota izmantošana līdz atbilstības 
laikposma beigām

Or. en

Grozījums Nr. 130

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. Līdzekļus, kas iemaksāti atpakaļ finanšu 
instrumentos no ieguldījumiem vai no 
atbrīvotajiem līdzekļiem, kuri piesaistīti 
garantijas līgumiem, tostarp kapitāla 
atmaksas, ieņēmumus un cita veida 
ienākumus vai peļņu, piemēram, 
procentus, garantijas maksu, kapitāla 
ieņēmumus vai jebkurus citus 
ieguldījumu radītus ieņēmumus, un kas ir 
attiecināmi uz atbalstu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
atkārtoti izmanto šādiem mērķiem līdz 
nepieciešamajām summām un kārtībā, 
par kuru puses vienojušās attiecīgajos 
finansēšanas nolīgumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieņēmumus un citus ieguvumus vai 
peļņu, tostarp procentus, garantijas 
maksu, dividendes, kapitāla ieņēmumus 
vai jebkurus citus ieguldījumu radītus 
ieņēmumus, kas attiecināmi uz atbalstu, 
kurš no VSS fondiem piešķirts finanšu 
instrumentam, izmanto šādiem mērķiem, 
attiecīgā gadījumā līdz nepieciešamajām 
summām:

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 132

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) radušos pārvaldības izmaksu 
kompensācijai un finanšu instrumenta 
pārvaldības maksas samaksāšanai;

a) atbilstošos gadījumos radušos 
pārvaldības izmaksu kompensācijai un 
finanšu instrumenta pārvaldības maksas 
samaksāšanai;

(Note: this point (a) should become a point (c) under paragraph 38 of Article 1 of 
Parliament's amendment.)

Or. en
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Grozījums Nr. 133

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kā preferenciālu atlīdzību ieguldītājiem, 
kas darbojas pēc tirgus ekonomikas 
ieguldītāja principa un kas nodrošina 
ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 
finanšu instrumentam no VSS fondiem vai 
kas veic līdzieguldījumus galīgo saņēmēju 
līmenī;

b) atbilstošos gadījumos kā preferenciālu 
atlīdzību privātiem vai valsts ieguldītājiem, 
kas darbojas pēc tirgus ekonomikas 
ieguldītāja principa un kas nodrošina 
ekvivalentus resursus atbalsta piešķiršanai 
finanšu instrumentam no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem vai 
kas veic līdzieguldījumus galīgo saņēmēju 
līmenī;

preferenciālas atlīdzības nepieciešamību 
un līmeni atbilstoši b) apakšpunktam 
nosaka ex ante novērtējumā; 
preferenciālās atlīdzības apmērs 
nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai 
radītu stimulus privātu partneru resursu 
piesaistei, un pārmērīgi nekompensē 
privātos ieguldītājus vai valsts 
ieguldītājus, darbojoties atbilstoši tirgus 
ekonomikas principam; interešu 
saskaņošanu nodrošina, izmantojot 
atbilstošu riska un peļņas dalījumu, to 
veic, ņemot vērā parastu komercdarbības 
pamatu, un atbilstoši ES publiskā atbalsta 
noteikumiem;

(Piezīme: b) apakšpunkts tiks pārvietots uz Parlamenta grozījumu 1. panta 38. punkta 
d) apakšpunktu.)

Or. en

Grozījums Nr. 134

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) turpmākiem ieguldījumiem ar to pašu 
vai citu finanšu instrumentu starpniecību 

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

atbilstoši īpašiem mērķiem, kas noteikti 
saskaņā ar prioritāti vai pasākumu.

(Piezīme: b) apakšpunkts tiks pārvietots uz Parlamenta grozījumu 1. panta 38. punkta 
a) apakšpunktu.)

Or. en

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mantotu līdzekļu izlietojums pēc
programmas slēgšanas

Līdzekļu izlietojums pēc atbilstības 
laikposma beigām

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 līdzekļi, kas atmaksāti 
finanšu instrumentos, tostarp kapitāla 
atmaksas, ieņēmumi un cita peļņa, kas
radusies vismaz 10 gadus ilgā laikposmā 
pēc tā atbilstības laikposma beigām, kurš 
attiecināms uz atbalstu, kas no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
piešķirts finanšu instrumentiem saskaņā ar 
32. pantu, tiek izlietoti atbilstoši 
programmas vai programmu mērķiem, 
izmantojot līdzšinējo finanšu instrumentu 
vai pēc šo līdzekļu izslēgšanas no finanšu 
instrumenta citos finanšu instrumentos, 
abos gadījumos ar noteikumu, ja tirgus 
apstākļu novērtējums apliecina, ka arī 
turpmāk būs vajadzīgi šādi ieguldījumi vai 
citi atbalsta veidi.

Or. en
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Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs mēnešu laikā no dienas, kad 
dalībvalsti informē par programmas 
pieņemšanas lēmumu, tā, vienojoties ar 
vadošo iestādi, izveido komiteju 
programmas īstenošanas uzraudzībai.

1. Trīs mēnešu laikā no dienas, kad 
dalībvalsti informē par programmas 
pieņemšanas lēmumu, tā, vienojoties ar 
vadošo iestādi, saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts iestāžu, tiesību un finanšu 
sistēmu izveido komiteju programmas 
īstenošanas uzraudzībai.

Dalībvalsts var izveidot atsevišķu 
uzraudzības komiteju attiecībā uz 
programmām, ko līdzfinansē VSS fondi.

Dalībvalsts var izveidot atsevišķu 
uzraudzības komiteju vairāk nekā vienai 
programmai, ko līdzfinansē Eiropas 
strukturālie un investīciju fondi.

Or. en

Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra uzraudzības komiteja izstrādā un 
apstiprina savu reglamentu.

2. Katra uzraudzības komiteja izstrādā un 
apstiprina savu reglamentu atbilstīgi 
attiecīgās dalībvalsts iestāžu, tiesību un 
finanšu sistēmai.

Or. en
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Grozījums Nr. 138

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” atbilstošas programmas 
uzraudzības komiteju izveido dalībvalstis, 
kuras piedalās sadarbības programmā, un 
trešās valstis, ja tās ir pieņēmušas 
uzaicinājumu piedalīties sadarbības 
programmā, vienojoties ar vadošo iestādi, 
trīs mēnešu laikā no dienas, kad 
dalībvalstis informē par programmas 
pieņemšanas lēmumu. Šī komiteja 
izstrādā un apstiprina savu reglamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Par uzraudzības komitejas sastāvu lemj 
dalībvalsts ar nosacījumu, ka uzraudzības
komitejas sastāvā ir attiecīgās dalībvalsts 
iestāžu un starpniekinstitūciju, un 5. pantā 
minēto partneru pārstāvji. Attiecīgie 
partneri, izmantojot pārredzamu 
procedūru, deleģē partneru pārstāvjus 
darboties uzraudzības komitejā. 
Uzraudzības komiteja var nolemt, ka 
katram uzraudzības komitejas loceklim ir 
balsstiesības.

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā.

Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
atbilstošas programmas uzraudzības 
komitejas sastāvā ir arī pārstāvji no 
jebkuras trešās valsts, kas piedalās 
konkrētajā programmā. Uzraudzības 
komiteja var iekļaut ETSG pārstāvjus, 
kuri programmas darbības teritorijā veic 



PR\937861LV.doc 95/285 PE487.740v04-00

LV

ar programmu saistītas darbības.

Saskaņā ar mērķi “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” par uzraudzības komitejas 
sastāvu vienojas dalībvalstis, kuras 
piedalās programmā, un trešās valstis, ja 
tās ir pieņēmušas uzaicinājumu 
piedalīties sadarbības programmā. 
Komitejas sastāvā ir dalībvalstu pārstāvji 
un jebkādas tās trešās valsts pārstāvji, 
kura atbilst iepriekšējā teikumā 
minētajam nosacījumam.

Or. en

Grozījums Nr. 140

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uzraudzības komitejas locekļu 
sarakstu publicē.

Or. en

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi 
gadā un pārskata programmas īstenošanu 
un progresu tās mērķu sasniegšanā. To 
darot, komiteja ņem vērā finanšu datus, 
kopējos un programmas īpašos rādītājus, 
tostarp rezultātu rādītāju izmaiņas, 
progresu skaitliski izteikto mērķa vērtību 
sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 

1. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi
gadā un pārskata programmas īstenošanu 
un progresu tās mērķu sasniegšanā. To 
darot, komiteja ņem vērā finanšu datus, 
kopējos un programmas īpašos rādītājus, 
tostarp rezultātu rādītāju vērtības izmaiņas, 
progresu skaitliski izteikto mērķa vērtību 
sasniegšanā, kā arī izpildes sistēmā 
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noteiktos starpposma mērķus. noteiktos starpposma mērķus, kas minēti 
19. panta 1. punktā, un attiecīgā gadījumā 
kvantitatīvo analīžu rezultātus.

2. Uzraudzības komiteja sīki izvērtē visus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi.

2. Uzraudzības komiteja izvērtē visus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi, tostarp izpildes pārskatīšanu 
secinājumus.

3. Ar uzraudzības komiteju apspriežas, un 
tā sniedz atzinumu par jebkuru vadošās 
iestādes ierosinātu programmas grozījumu.

3. Ar uzraudzības komiteju apspriežas, un
vajadzības gadījumā tā sniedz atzinumu 
par jebkuru vadošās iestādes ierosinātu 
programmas grozījumu.

4. Uzraudzības komiteja var sniegt
vadošajai iestādei ieteikumus par 
programmas īstenošanu un tās izvērtējumu. 
Tā uzrauga darbības, kas veiktas, 
pamatojoties uz tās ieteikumiem.

4. Uzraudzības komiteja var sniegt
vadošajai iestādei apsvērumus par 
programmas īstenošanu un tās izvērtējumu, 
tostarp par darbībām, kas saistītas ar 
administratīvā sloga samazināšanu 
saņēmējiem. Tā uzrauga darbības, kas 
veiktas, pamatojoties uz tās apsvērumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 142

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts līdz 2023. gada 
30. septembrim iesniedz nobeiguma 
ziņojumu par programmas īstenošanu 
attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas 
fondu un gada īstenošanas ziņojumu 
attiecībā uz ELFLA un EJZF.

Dalībvalsts līdz 2023. gada 31. decembrim
iesniedz nobeiguma ziņojumu par 
programmas īstenošanu attiecībā uz ERAF, 
ESF un Kohēzijas fondu un gada 
īstenošanas ziņojumu attiecībā uz ELFLA 
un EJZF.

(Note: subject to further horizontal adjustement for N+3.)

Or. en
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Grozījums Nr. 143

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
galveno informāciju par programmas un 
tās prioritāšu īstenošanu, atsaucoties uz 
finanšu datiem, kopējiem un īpašiem 
programmas rādītājiem un skaitliski 
izteiktām mērķa vērtībām, tostarp attiecīgā 
gadījumā rezultātu rādītāju vērtību
izmaiņām, kā arī, sākot ar ziņojumu, ko 
iesniedz 2017. gadā, izpildes sistēmā 
noteiktajiem starpposma mērķiem. 
Nosūtītie dati attiecas uz rādītāju vērtībām 
saistībā ar pilnībā īstenotām darbībām un 
arī, ja tas iespējams, ņemot vērā 
īstenošanas pakāpi, attiecībā uz atlasītām 
darbībām. Minētajos ziņojumos arī izklāsta
visu to programmu novērtējumu 
kopsavilkumu, kas kļuva pieejami 
iepriekšējā finanšu gadā, un jebkurus 
jautājumus, kas ietekmē programmas 
izpildi, un veiktos korektīvos pasākumus.
Attiecīgos gadījumos gada īstenošanas 
ziņojumā, ko iesniedz 2016. gadā, arī var 
būt izklāstītas darbības, kas veiktas, lai 
izpildītu ex ante nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 144

Regulas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2017. gadā, izklāsta 2. punktā noteikto 
informāciju un novērtē progresu 
programmas mērķu sasniegšanā, tostarp
VSS fondu ieguldījumu rezultātu rādītāju 

3. Gada īstenošanas ziņojumā, ko iesniedz 
2017. gadā, izklāsta 2. punktā noteikto 
informāciju un novērtē progresu 
programmas mērķu sasniegšanā, tostarp
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
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izmaiņās, ja ir pieejami pierādījumi no 
izvērtējumiem. Tajā arī novērtē darbības, 
kas īstenotas, lai ņemtu vērā 6., 7. un 
8. pantā noteiktos principus, un ziņo par 
atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu 
mērķiem.

ieguldījumu rezultātu rādītāju vērtības
izmaiņās, ja ir pieejami pierādījumi no 
izvērtējumiem. Tajā izklāsta darbības, kas 
veiktas, lai izpildītu ex ante nosacījumus, 
kuri nav izpildīti programmas 
pieņemšanas brīdī. Tajā arī novērtē 
darbības, kas īstenotas, lai ņemtu vērā 7. 
un 8. pantā noteiktos principus, 5. pantā 
minēto partneru nozīmi saistībā ar 
programmas īstenošanu, un ziņo par 
atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 145

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
īstenošanas ziņojuma saņemšanas. Ja 
Komisija nesniedz apsvērumus minētajos 
termiņos, ziņojumus uzskata par 
pieņemtiem.

Or. en

Grozījums Nr. 146

Regulas priekšlikums
44. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija var izdot ieteikumus atrisināt 
jebkurus jautājumus, kas ietekmē 

7. Komisija var sniegt apsvērumus 
vadošajai iestādei par jautājumiem, kas
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programmas īstenošanu. Komisija var izdot
ieteikumus atrisināt jebkurus jautājumus, 
kas ietekmē programmas īstenošanu. Ja 
šādi ieteikumi tiek sniegti, vadošā iestāde 
trīs mēnešu laikā informē Komisiju par 
veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

būtiski ietekmē programmas īstenošanu. Ja 
šādi apsvērumi tiek sniegti, vadošā iestāde
sniedz visu nepieciešamo informāciju 
saistībā ar šiem apsvērumiem un 
vajadzības gadījumā trīs mēnešu laikā 
informē Komisiju par veiktajiem 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 147

Regulas priekšlikums
44. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Gada un nobeiguma īstenošanas
ziņojumu satura kopsavilkumu, kas 
paredzēts plašai sabiedrībai, dara plaši 
pieejamu.

8. Gada un nobeiguma īstenošanas
ziņojumus un to satura kopsavilkumu, kas 
paredzēts plašai sabiedrībai, dara plaši 
pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 148

Regulas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Gada pārskatīšanas sanāksmi vada 
Komisija.

4. Gada pārskatīšanas sanāksmi vada 
Komisija vai — pēc dalībvalsts 
pieprasījuma — to kopīgi vada dalībvalsts 
un Komisija.

Or. en
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Grozījums Nr. 149

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 pēc sanāksmes
saistībā ar jautājumiem, kuri būtiski 
ietekmē programmas īstenošanu, tiktu 
īstenota atbilstoša rīcība, pamatojoties uz 
Komisijas piezīmēm, un lai vajadzības 
gadījumā trīs mēnešu laikā par veiktajiem 
pasākumiem tiktu informēta Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 150

Regulas priekšlikums
46. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Progresa ziņojums Progresa ziņojums un stratēģiskais 
ziņojums

Or. en

Grozījums Nr. 151

Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2017. gada 30. jūnijam un 
2019. gada 30. jūnijam dalībvalsts iesniedz 
Komisijai progresa ziņojumu par 
partnerības līguma īstenošanu attiecīgi uz 
2016. gada 31. decembri un 2018. gada 
31. decembri.

1. Līdz 2017. gada 31. augustam un 
2019. gada 31. augustam dalībvalsts 
iesniedz Komisijai progresa ziņojumu par 
partnerības nolīguma īstenošanu attiecīgi 
uz 2016. gada 31. decembri un 2018. gada 
31. decembri.

Or. en
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Grozījums Nr. 152

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Progresa ziņojumā iekļauj informāciju 
un novērtējumu par:

2. Progresa ziņojumā iekļauj informāciju 
un novērtējumu par:

a) dalībvalstu attīstības vajadzību 
izmaiņām kopš partnerības līguma
pieņemšanas;

a) dalībvalstu attīstības vajadzību 
izmaiņām kopš partnerības nolīguma
pieņemšanas;

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
sasniegšanā, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti katrai 
programmai izpildes sistēmā, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

b) progresu Savienības gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas un 
4. panta 1. punktā minēto īpašo fondu 
misiju sasniegšanā, izmantojot Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
ieguldījumu tematisko mērķu 
sasniegšanā, un, jo īpaši attiecībā uz 
starpposma mērķiem, kas noteikti izpildes 
sistēmā katrai programmai, un atbalstu, 
kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem;

c) to, vai darbības, kas veiktas, lai izpildītu 
ex ante nosacījumus, kuri nebija izpildīti 
partnerības līguma pieņemšanas dienā, ir 
īstenotas saskaņā ar noteikto grafiku;

c) to, vai darbības, kas veiktas, lai izpildītu
piemērojamos ex ante nosacījumus, kas ir 
noteikti partnerības nolīgumā un kuri 
nebija izpildīti partnerības nolīguma
pieņemšanas dienā, ir īstenotas saskaņā ar 
noteikto grafiku; tas attiecas tikai uz 
2017. gada progresa ziņojumu;

d) to mehānismu īstenošanu, kuri paredzēti, 
lai nodrošinātu koordināciju starp VSS
fondiem un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem un ar EIB;

d) to mehānismu īstenošanu, kuri paredzēti, 
lai nodrošinātu koordināciju starp Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
citiem Savienības un valsts finansējuma 
instrumentiem un ar EIB;

e) progresu sadarbībai noteikto prioritāšu 
sasniegšanā;

e) integrētas pieejas īstenošanas attiecībā 
uz teritoriālo attīstību vai integrēto pieeju 
īstenošanas kopsavilkumu, kas pamatojas 
uz programmām, tostarp progresu 
sadarbībai noteikto prioritāšu sasniegšanā;

f) darbībām, kas veiktas, lai nostiprinātu 
dalībvalsts iestāžu un — attiecīgā 
gadījumā — atbalsta saņēmēju spēju 
pārvaldīt un izmantot VSS fondus;

f) attiecīgā gadījumā, darbībām, kas 
veiktas, lai nostiprinātu dalībvalsts iestāžu 
un atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un 
izmantot Eiropas strukturālos un 
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investīciju fondus;
g) plānotajām darbībām un atbilstošajiem 
mērķiem programmās, lai mazinātu 
administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem;

g) veiktajām darbībām un sasniegtajam 
progresam, lai mazinātu administratīvo 
slogu atbalsta saņēmējiem;

h) 5. pantā minēto partneru uzdevumiem 
partnerības līguma īstenošanā.

h) 5. pantā minēto partneru uzdevumiem 
partnerības nolīguma īstenošanā;

ha) to darbību kopsavilkumu, kuras ir 
veiktas saistībā ar horizontālo principu 
piemērošanu, un politikas mērķi Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija trīs mēnešu laikā no 
progresa ziņojuma iesniegšanas konstatē, 
ka iesniegtā informācija ir nepilnīga vai 
neskaidra, tā var pieprasīt no dalībvalsts 
papildinformāciju. Dalībvalsts iesniedz 
Komisijai prasīto papildinformāciju trīs 
mēnešu laikā un, ja nepieciešams, attiecīgi 
pārskata progresa ziņojumu.

3. Ja Komisija divu mēnešu laikā no 
progresa ziņojuma iesniegšanas konstatē, 
ka iesniegtā informācija ir nepilnīga vai 
neskaidra, tādējādi būtiski ietekmējot 
attiecīgā novērtējuma kvalitāti un 
ticamību, tā var, neradot nepamatotus 
kavējumus un pamatojot iespējamo 
kvalitātes un ticamības trūkumu, pieprasīt 
no dalībvalsts papildinformāciju. 
Dalībvalsts iesniedz Komisijai prasīto 
papildinformāciju trīs mēnešu laikā un, ja 
nepieciešams, attiecīgi pārskata progresa 
ziņojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 154

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.

svītrots

(Note to translation: This paragraph 4 was moved to Article 46a new paragraph 2 
(modified).)

Or. en

Grozījums Nr. 155

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.

svītrots

(Note to translation: This paragraph 5 was moved to Article 46a new paragraph 4 
(modified).)

Or. en
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Grozījums Nr. 156

Regulas priekšlikums
46. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija, pieņemot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru pieņem vienotus 
nosacījumus attiecībā uz modeli, kas 
jāizmanto, iesniedzot progresa ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 157

Regulas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Komisijas ziņojumi un apspriešana par 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem
1. No 2016. gada Komisija katru gadu 
Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai nosūta kopsavilkuma 
ziņojumu par Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu programmām, ņemot 
vērā dalībvalstu gada īstenošanas 
ziņojumus, kas iesniegti saskaņā ar 
44. pantu, kā arī programmu pieejamo 
novērtējumu secinājumu kopsavilkumu. 
Šo ziņojumu 2017. un 2019. gadā iekļauj 
stratēģiskajā ziņojumā, kas minēts 
2. punktā.
2. 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 
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Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai, un aicina šīs iestādes 
to apspriest.
3. Padome apspriež stratēģisko ziņojumu, 
jo īpaši attiecībā uz Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu ieguldījumu 
Savienības stratēģijas īstenošanā gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un 
to aicina sniegt informāciju par pavasara 
Eiropadomes sanāksmi.
4. No 2018. gada Komisija reizi divos 
gados iekļauj savā gada progresa 
ziņojumā pavasara Eiropadomes 
sanāksmei iedaļu, kurā apkopoti jaunākie 
ziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, jo 
īpaši attiecībā uz Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu ieguldījumu Savienības 
gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas 
izaugsmes stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 158

Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgi noteikumi Vispārīgi noteikumi

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. Programmu ietekmi izvērtē 
saskaņā ar attiecīgo Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu misiju attiecībā uz 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijai 
izvirzītajiem mērķiem un — attiecīgā 
gadījumā — ņemot vērā programmas 
apjomu attiecībā uz iekšzemes 
kopproduktu (IKP) un bezdarbu attiecīgā 
programmas darbības teritorijā.
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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 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.

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 iekšēji vai ārēji
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.

4. Visus izvērtējumus dara pilnībā publiski 
pieejamus.

4. Visus izvērtējumus dara publiski 
pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 159

Regulas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ex ante izvērtējumos pārbauda: 3. Ex ante izvērtējumos pārbauda:
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, ņemot vērā atlasītos tematiskos 
mērķus un prioritātes, valsts un reģionālās 
vajadzības un attīstības potenciālu, kā arī 
iepriekšējā plānošanā izdarītos 
secinājumus;

b) ierosinātās programmas vai darbības 
iekšējo saskaņotību un tās saistību ar 
citiem atbilstošiem instrumentiem;

b) ierosinātās programmas vai darbības 
iekšējo saskaņotību un tās saistību ar 
citiem atbilstošiem instrumentiem;

c) budžeta līdzekļu piešķīruma saskaņotību 
ar programmas mērķiem;

c) budžeta līdzekļu piešķīruma saskaņotību 
ar programmas mērķiem;

d) atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu atbilstību 
vienotajam stratēģiskajam satvaram, 
partnerības līgumam un attiecīgajai valstij 
adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar 

d) atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un 
programmu atbilstošo mērķu atbilstību 
vienotajam stratēģiskajam satvaram, 
partnerības nolīgumam un attiecīgajai 
valstij adresētajiem atbilstošajiem
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Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes 
ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu;

ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību
121. panta 2. punktu un vajadzības 
gadījumā valsts līmenī saskaņā ar valsts 
reformu programmu;

e) ierosināto programmu rādītāju atbilstību 
un skaidrību;

e) ierosināto programmu rādītāju atbilstību 
un skaidrību;

f) to, kā paredzamie gala mērķi veicinās 
galīgo rezultātu sasniegšanu;

f) to, kā paredzamie gala mērķi veicinās 
galīgo rezultātu sasniegšanu;

g) to, vai rādītājiem noteiktās skaitliski 
izteiktās mērķa vērtības ir reālas, ņemot 
vērā paredzēto atbalstu no VSS fondiem;

g) to, vai rādītājiem noteiktās skaitliski 
izteiktās mērķa vērtības ir reālas, ņemot 
vērā paredzēto atbalstu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem;

h) ierosinātā atbalsta veida loģisko 
pamatojumu;

h) ierosinātā atbalsta veida loģisko 
pamatojumu;

i) cilvēkresursu un administratīvās spējas 
atbilstību programmas pārvaldībai;

i) cilvēkresursu un administratīvās spējas 
atbilstību programmas pārvaldībai;

j) to procedūru piemērotību, kas paredzētas 
programmas uzraudzībai un izvērtējumiem 
vajadzīgo datu savākšanai;

j) to procedūru piemērotību, kas paredzētas 
programmas uzraudzībai un izvērtējumiem 
vajadzīgo datu savākšanai;

k) izpildes sistēmai atlasīto starpposma 
mērķu piemērotību;

k) izpildes sistēmai atlasīto starpposma 
mērķu piemērotību;

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 jebkādu
diskrimināciju, jo īpaši attiecībā uz 
pieejamību personām ar invaliditāti;

m) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību.

m) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību;
ma) plānotos pasākumus, kuru mērķis ir 
samazināt saņēmējiem radīto 
administratīvo slogu.

Or. en
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Grozījums Nr. 160

Regulas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ex ante izvērtējumā attiecīgā gadījumā 
iekļauj izklāstītās prasības stratēģiskajam 
vides novērtējumam, kas jāņem vērā, 
īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija Direktīvu 
2001/42/EK par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu.

4. Ex ante novērtējumos attiecīgā gadījumā 
iekļauj izklāstītās prasības stratēģiskajam 
vides novērtējumam, kas jāņem vērā, 
īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija Direktīvu 
2001/42/EK par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
ņemot vērā nepieciešamību mazināt 
klimata pārmaiņu sekas1.
1 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 161

Regulas priekšlikums
49. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvērtēšana plānošanas periodā Izvērtēšana plānošanas periodā

1. Vadošā iestāde katrai programmai
izstrādā izvērtēšanas plānu, ko iesniedz 
saskaņā ar īpašajiem fondu noteikumiem.

1. Vadošā iestāde vai dalībvalsts izstrādā 
izvērtēšanas plānu, un tas var attiekties uz 
vairāk nekā vienu programmu. To
iesniedz saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama 
atbilstoša izvērtēšanas spēja.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama 
atbilstoša izvērtēšanas spēja.

3. Plānošanas periodā vadošās iestādes 
veic katras programmas izvērtēšanu, 
tostarp tās efektivitātes un ietekmes
novērtēšanu, pamatojoties uz izvērtēšanas 
plānu. Vismaz reizi plānošanas periodā 
izvērtēšanā noskaidro, kā atbalsts no VSS 
fondiem ir veicinājis katras prioritātes 
mērķu sasniegšanu. Visus izvērtējumus 

3. Plānošanas periodā vadošā iestāde 
nodrošina, ka tiek veikta katras 
programmas novērtēšana, tostarp tās 
efektivitātes un ietekmes novērtēšana, 
pamatojoties uz izvērtēšanas plānu, un ka 
uz tiem attiecas atbilstoša rīcība saskaņā 
ar īpašiem fondu noteikumiem.
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pārbauda uzraudzības komiteja un nosūta 
Komisijai.
4. Komisija var pēc savas ierosmes veikt 
programmu izvērtēšanu.

4. Komisija var pēc savas ierosmes veikt 
programmu izvērtēšanu. Tā informē 
vadošo iestādi, un rezultāti tiek nosūtīti 
vadošajai iestādei un iesniegti attiecīgajai 
uzraudzības komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 162

Regulas priekšlikums
50. pants

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 ar 
Komisiju. Ex post izvērtēšanā pārbauda
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
efektivitāti un lietderību un to ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijā, ņemot 
vērā Savienības stratēģijas mērķus un
saskaņā ar īpašajos fondu noteikumos 
paredzētajām prasībām. Ex post 
izvērtēšanu pabeidz līdz 2023. gada 
31. decembrim.

Attiecībā uz visiem Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
sagatavo kopsavilkuma ziņojumu, kurā ir 
sniegti ex post novērtējumu galvenie 
secinājumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 163

Regulas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskā palīdzība pēc Komisijas ierosmes Tehniskā palīdzība pēc Komisijas ierosmes

1. Pēc Komisijas ierosmes vai Komisijas 
vārdā VSS fondi var atbalstīt 
sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvās un tehniskās palīdzības, 
izvērtēšanas, revīzijas un kontroles 
pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas 
īstenošanai.

1. Pēc Komisijas ierosmes Eiropas 
strukturālie un investīciju fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, uzraudzības, 
administratīvās un tehniskās palīdzības, 
izvērtēšanas, revīzijas un kontroles 
pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas 
īstenošanai.

Šos pasākumus var īstenot:

a) tieši Komisija vai

b) netieši, izmantojot citas struktūras un 
personas, kas nav dalībvalstis, saskaņā ar 
Finanšu regulas 60. pantu.

Minētie pasākumi cita starpā var ietvert: Minētie pasākumi jo īpaši ietver:
a) palīdzību projektu sagatavošanā un 
novērtēšanā, tostarp ar EIB;

a) palīdzību projektu sagatavošanā un 
novērtēšanā, tostarp ar EIB;

b) atbalstu institucionālajā nostiprināšanā 
un administratīvo spēju veidošanā efektīvai
VSS fondu pārvaldībai;

b) atbalstu institucionālajā nostiprināšanā 
un administratīvo spēju veidošanā efektīvai
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
pārvaldībai;

c) izpēti, kas saistīta ar Komisijas ziņošanu 
par VSS fondiem un kohēzijas ziņojumu;

c) izpēti, kas saistīta ar Komisijas ziņošanu 
par Eiropas strukturālajiem un investīciju
fondiem un kohēzijas ziņojumu;

d) pasākumus, kas saistīti ar VSS fondu 
analīzi, pārvaldību, uzraudzību, 
informācijas apmaiņu un īstenošanu, kā arī 
pasākumus, kas saistīti ar kontroles sistēmu 
īstenošanu un tehnisko un administratīvo 
palīdzību;

d) pasākumus, kas saistīti ar Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu analīzi, 
pārvaldību, uzraudzību, informācijas 
apmaiņu un īstenošanu, kā arī pasākumus, 
kas saistīti ar kontroles sistēmu īstenošanu 
un tehnisko un administratīvo palīdzību;

e) izvērtējumus, ekspertu ziņojumus, 
statistiku un izpēti, arī vispārīgu, attiecībā 
uz VSS fondu pašreizējo un turpmāko 
darbību, kuru attiecīgā gadījumā var veikt 
EIB;

e) izvērtējumus, ekspertu ziņojumus, 
statistiku un izpēti, arī vispārīgu, attiecībā 
uz Eiropas strukturālo un investīciju
fondu pašreizējo un turpmāko darbību, 
kuru attiecīgā gadījumā var veikt EIB;
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f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar trešām valstīm. Lai saziņā ar 
plašu sabiedrību nodrošinātu lielāku 
efektivitāti un spēcīgākas sinerģijas starp 
saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo Regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl tās attiecas uz šīs regulas 
vispārējiem mērķiem;

f) pasākumus, lai izplatītu informāciju, 
atbalstītu tīklu izveidi, veiktu saziņas 
pasākumus, palielinātu informētību un 
veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 
tostarp ar trešām valstīm. Lai saziņā ar 
plašu sabiedrību nodrošinātu lielāku 
efektivitāti un spēcīgākas sinerģijas starp 
saziņas darbībām, kas veiktas pēc 
Komisijas iniciatīvas, saziņas darbībām 
saskaņā ar šo Regulu piešķirtos līdzekļus 
izmanto arī korporatīvajai komunikācijai 
par Eiropas Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl tās attiecas uz šīs regulas 
vispārējiem mērķiem;

g) datorizētu sistēmu uzstādīšanu, 
ekspluatāciju un savstarpēju savienošanu 
pārvaldības, uzraudzības, revīzijas, 
kontroles un izvērtēšanas vajadzībām;

g) datorizētu sistēmu uzstādīšanu, 
ekspluatāciju un savstarpēju savienošanu 
pārvaldības, uzraudzības, revīzijas, 
kontroles un izvērtēšanas vajadzībām;

h) pasākumus, lai uzlabotu izvērtēšanas 
metodes un ar izvērtēšanas praksi saistītas 
informācijas apmaiņu;

h) pasākumus, lai uzlabotu izvērtēšanas 
metodes un ar izvērtēšanas praksi saistītas 
informācijas apmaiņu;

i) ar revīziju saistītas darbības; i) ar revīziju saistītas darbības;

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 un lielu 
projektu sagatavošanu, izstrādi un 
īstenošanu, tostarp kopīgas iniciatīvas ar 
EIB;
ja) labas prakses izplatīšanu, lai palīdzētu 
dalībvalstīm stiprināt attiecīgo, 5. pantā 
minēto partneru un to jumta organizāciju 
spējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 164

Regulas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu tehniskā palīdzība Dalībvalstu tehniskā palīdzība

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 Eiropas 
strukturālie un investīciju fondi var 
atbalstīt sagatavošanas, pārvaldības, 
uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un 
saziņas, tīklu veidošanas, sūdzību 
izskatīšanas, kontroles un revīzijas 
darbības. Dalībvalsts var izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, lai 
atbalstītu pasākumus administratīvā sloga 
mazināšanai atbalsta saņēmējiem, tostarp 
elektroniskās datu apmaiņas sistēmas, 
pasākumus, lai stiprinātu dalībvalsts 
iestāžu un atbalsta saņēmēju spēju 
pārvaldīt un izmantot Eiropas strukturālos 
un investīciju fondus, kā arī pasākumus, 
lai stiprinātu attiecīgo partneru spējas un 
apmainītos ar labāko praksi saskaņā ar 
5. panta 3. punkta e) apakšpunktu. Šīs 
darbības var attiekties uz iepriekšējiem un 
turpmākiem plānošanas periodiem.

2. Īpašajos fondu noteikumos var iekļaut 
vai svītrot darbības, ko var finansēt ar katra
VSS fonda tehnisko palīdzību.

2. Īpašajos fondu noteikumos var iekļaut 
vai svītrot darbības, ko var finansēt ar katra
Eiropas strukturālā un investīciju fonda
tehnisko palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 165

Regulas priekšlikums
Ia nodaļa (jauna) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaši noteikumi par VSS fondu atbalstu 
publiskā un privātā sektora partnerībām
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Or. en

Grozījums Nr. 166

Regulas priekšlikums
54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.a pants
Publiskā un privātā sektora partnerības 

(PPP)
Eiropas strukturālos un investīciju fondus 
var izmantot, lai atbalstītu darbības, kuras 
tiek īstenotas vai kuras ir paredzēts īstenot 
saskaņā ar PPP struktūru (“PPP 
darbība”). Šādās PPP darbībās tiek 
ievēroti piemērojamie Savienības un 
valstu tiesību akti, jo īpaši akti par 
publisko atbalstu un publisko iepirkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 167

Regulas priekšlikums
54.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.b pants
Atbalsta saņēmējs, īstenojot PPP darbības
1. Saistībā ar PPP darbību, atkāpjoties no 
2. panta 8. punkta, atbalsta saņēmējs var 
būt:
a) publisko tiesību subjekts, kurš ir 
darbības uzsācējs, vai
b) struktūra, uz ko attiecas kādas 
dalībvalsts privātās tiesības (“privātā 
sektora partneris”) un kas tiek izraudzīts 
vai ko paredzēts izraudzīt darbības 
īstenošanai.
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2. Publisko tiesību subjekts, kurš ir 
darbības uzsācējs, var ierosināt, lai 
privātā sektora partneris, kas jāizraugās 
pēc darbības apstiprināšanas, būtu 
atbalsta saņēmējs VSS fondu atbalsta 
nolūkā. Tādā gadījumā lēmumu par 
apstiprināšanu pieņem ar nosacījumu, ka 
vadošā iestāde pārliecinās, vai izraudzītais 
privātā sektora partneris izpilda un 
uzņemas visus attiecīgos šajā regulā 
paredzētos atbalsta saņēmēja 
pienākumus.
3. Privātā sektora partneri, kas izraudzīts 
darbības īstenošanai, kā atbalsta 
saņēmēju īstenošanas laikā var aizstāt, ja 
tas nepieciešams saskaņā ar PPP 
noteikumiem vai noteikumiem 
finansēšanas nolīgumā starp privātā 
sektora partneri un finanšu iestādi, kura 
līdzfinansē darbību. Tādā gadījumā 
privātā sektora aizstājējs partneris vai 
publisko tiesību subjekts kļūst par atbalsta 
saņēmēju ar noteikumu, ka vadošā iestāde 
pārliecinās, ka aizstājējs partneris izpilda 
un uzņemas visus attiecīgos šajā regulā 
paredzētos atbalsta saņēmēja 
pienākumus.
4. Komisijai ir pilnvaras saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz papildu noteikumus par atbalsta 
saņēmēja maiņu un attiecīgajiem 
pienākumiem.
5. Atbalsta saņēmēja maiņu, kurā tiek 
ievēroti 3. punktā paredzētie piemērojamie 
noteikumi un saskaņā ar 4. punktu 
pieņemts deleģētais akts, neuzskata par 
īpašnieku izmaiņām 61. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta izpratnē.

Or. en



PR\937861LV.doc 115/285 PE487.740v04-00

LV

Grozījums Nr. 168

Regulas priekšlikums
54.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.c pants
Atbalsts PPP darbībām

1. Attiecībā uz PPP darbībām, kurās 
atbalsta saņēmējs ir publiska struktūra, 
izdevumus, kas radušies PPP darbībā un 
kas radušies privātā sektora partnerim un 
ko samaksājis privātā sektora partneris, 
atkāpjoties no 55. panta 2. punkta var 
uzskatīt par tādiem, kuri radušies atbalsta 
saņēmējam un ko samaksājis atbalsta 
saņēmējs, un tos var iekļaut Komisijai 
iesniedzamajā maksājuma pieprasījumā 
ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi 
nosacījumi:
a) atbalsta saņēmējs ir noslēdzis PPP 
nolīgumu ar privātā sektora partneri;
b) vadošā iestāde ir pārbaudījusi, ka 
privātā sektora partneris ir samaksājis 
atbalsta saņēmēja deklarētos izdevumus 
un ka darbība atbilst piemērojamiem 
Savienības un valstu tiesību aktiem, 
programmai un nosacījumiem atbalsta 
saņemšanai par darbību.
2. Maksājumus atbalsta saņēmējiem, ko 
maksā par izdevumiem, kuri saskaņā ar 
1. punktu iekļauti maksājuma 
pieprasījumā, jāmaksā darījuma kontā, 
kas īpaši šim nolūkam atvērts uz atbalsta 
saņēmēja vārda.
3. Līdzekļus, ko iemaksā 2. punktā 
minētajā darījuma kontā, izmanto 
maksājumiem saskaņā ar PPP nolīgumu, 
tostarp jebkādiem maksājumiem, kas 
jāveic PPP nolīguma izbeigšanas 
gadījumā.
4. Komisijai ir pilnvaras saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai 
noteiktu minimālās PPP nolīgumos 
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iekļaujamās prasības, kas nepieciešamas 
1. punktā norādītā izņēmuma 
piemērošanai, tostarp noteikumus, kas 
saistīti ar PPP nolīguma izbeigšanu, un 
lai nodrošinātu pietiekamu revīzijas 
izsekojamību.

(Note regarding Article 54C(1): The implications for Article 121(1)a and 128(1)a shall be 
dealt with at a later stage in the context of negotiations on the financial management block in 
order to ensure that these provisions are consistent with this article)
(Note regarding Article 54C(2): Definition of "escrow account" in Article 2)

Or. en

Grozījums Nr. 169

Regulas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izdevumi ir atbilstīgi VSS fondu 
ieguldījumam, ja atbalsta saņēmējam tie 
radušies un viņš tos faktiski samaksājis 
laikposmā no dienas, kad programma 
iesniegta Komisijai, vai no 2014. gada 
1. janvāra, — atkarībā no tā, kura diena ir 
agrāk, — līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Turklāt ieguldījumu no ELFLA un EJZF 
par izdevumiem var saņemt tikai tad, ja 
pilnvarotais maksātājs ir faktiski 
samaksājis atbilstošo atbalstu laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 
31. decembrim.

2. Izdevumi ir atbilstīgi Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
ieguldījumam, ja atbalsta saņēmējam tie 
radušies un viņš tos faktiski samaksājis 
laikposmā no dienas, kad programma 
iesniegta Komisijai, vai no 2014. gada 
1. janvāra, — atkarībā no tā, kura diena ir 
agrāk, — līdz 2022. gada 31. decembrim. 
Turklāt ieguldījumu no ELFLA un EJZF 
par izdevumiem var saņemt tikai tad, ja 
pilnvarotais maksātājs ir faktiski 
samaksājis atbilstošo atbalstu laikposmā no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 
31. decembrim.

(Note: subject to further horizontal adjustment for N+3.)

Or. en
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Grozījums Nr. 170

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 darbības apstiprināšanas brīdī, 
atskaita no darbības attiecināmajiem 
izdevumiem atbalsta saņēmēja iesniegtajā 
galīgā maksājuma pieprasījumā. Šo 
noteikumu nepiemēro finanšu 
instrumentiem un prēmijām.

6. Šo punktu piemēro darbībām, no 
kurām īstenošanas laikā gūst neto
ienākumus un kurām nepiemēro 54. panta 
1.–6. punkta noteikumus.

No darbības, kas līdzfinansējama no 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem, atbilstīgajiem izdevumiem ne 
vēlāk kā galīgajā maksājumu 
pieprasījumā, ko iesniedz atbalsta 
saņēmējs, atskaita neto ienākumus, kas 
nav ņemti vērā darbības apstiprināšanas 
brīdī un kas tieši gūti tikai darbības 
īstenošanas laikā. Ja visas izmaksas nevar 
pretendēt uz līdzfinansējumu, neto 
ienākumus sadala pro rata izmaksu 
atbilstīgajām un neatbilstīgajām daļām.
Šajā punktā minēto noteikumu 
nepiemēro:
a) tehniskai palīdzībai;

b) finanšu instrumentiem;

c) atmaksājamai palīdzībai, uz kuru 
attiecas pienākums pilnībā atmaksāt;
d) prēmijām;

e) darbībām, uz kurām attiecas noteikumi 
par publisko atbalstu;
f) darbībām, kurām publiskais atbalsts 
tiek piešķirts vienreizēju maksājumu vai 
vienības izmaksu standarta shēmu veidā, 
ja neto ienākumi ir ņemti vērā ex ante 
novērtējumā;
g) darbībām, ko īsteno saskaņā ar kopīgu 
rīcības plānu, ja neto ienākumi ir ņemti 
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vērā ex ante novērtējumā;

h) darbībām, attiecībā uz kurām atbalsta 
apjoms vai likme ir noteikts ELFLA 
regulas 1. pielikumā, vai
i) darbībām, kuru kopējās attiecināmās 
izmaksas nepārsniedz EUR 50 000.
Šā panta un 54. panta izpratnē jebkuru 
maksājumu, ko atbalsta saņēmējs saņem 
atbilstoši nolīguma nosacījumiem, ja tiek 
pārkāpts nolīgums starp atbalsta 
saņēmēju un trešām pusēm (līgumsods) 
vai ja tāda trešā puse ir atsaukusi 
piedāvājumu, kas izraudzīta saskaņā ar 
publiskā iepirkuma noteikumiem 
(depozīts), neuzskata par ienākumiem un 
neatskaita no darbības atbilstīgajiem 
izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 171

Regulas priekšlikums
55. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Programmas grozījumu gadījumā 
izdevumi, kas kļūst atbilstīgi programmas 
grozījumu rezultātā, ir atbilstīgi tikai no 
dienas, kad Komisijai tiek iesniegts 
grozījumu pieprasījums.

7. Programmas grozījumu gadījumā 
izdevumi, kas kļūst atbilstīgi programmas 
grozījumu rezultātā, ir atbilstīgi tikai no 
dienas, kad Komisijai tiek iesniegts 
grozījumu pieprasījums vai, ja piemēro 
87. panta 11. punktu, no dienas, kurā 
stājies spēkā lēmums par programmas 
grozīšanu.

Īpašie fondu noteikumi, kas piemērojami 
EJZF, var paredzēt atkāpes no šā punkta 
pirmās daļas.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 172

Regulas priekšlikums
55. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Darbībai var piešķirt atbalstu no viena 
vai vairākiem VSS fondiem un no citiem 
Savienības instrumentiem, ar nosacījumu, 
ka par izdevumu pozīciju, kas iekļauta 
maksājuma pieprasījumā atlīdzības 
saņemšanai no viena no VSS fondiem, 
netiek saņemts atbalsts no cita fonda vai 
Savienības instrumenta, nedz arī atbalsts 
no tā paša fonda citā programmā.

8. Darbībai var piešķirt atbalstu no viena 
vai vairākiem Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem vai no vienas vai 
vairākām programmām un no citiem 
Savienības instrumentiem, ar nosacījumu, 
ka par izdevumu pozīciju, kas iekļauta 
maksājuma pieprasījumā atlīdzības 
saņemšanai no viena no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem, 
netiek saņemts atbalsts no cita fonda vai 
Savienības instrumenta, nedz arī atbalsts 
no tā paša fonda citā programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 173

Regulas priekšlikums
56. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsta veidi Atbalsta veidi

VSS fondus izmanto atbalsta piešķiršanai 
dotāciju, prēmiju, atmaksājamas 
palīdzības, finanšu instrumentu vai to 
apvienojuma veidā.

Eiropas strukturālos un investīciju fondus 
izmanto atbalsta piešķiršanai dotāciju, 
prēmiju, atmaksājamas palīdzības, finanšu 
instrumentu vai to apvienojuma veidā.

Atmaksājamas palīdzības gadījumā 
atmaksāto atbalstu iestādei, kas to 
piešķīrusi, vai citai dalībvalsts kompetentai 
iestādei tur atsevišķā kontā un atkārtoti 
izmanto tādam pašam mērķim vai saskaņā 
ar programmas mērķiem.

Atmaksājamas palīdzības gadījumā 
atmaksāto atbalstu iestādei, kas to 
piešķīrusi, vai citai dalībvalsts kompetentai 
iestādei tur atsevišķā kontā vai atdala ar 
uzskaites kodiem un atkārtoti izmanto 
tādam pašam mērķim vai saskaņā ar 
programmas mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 174

Regulas priekšlikums
57. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotāciju veidi Dotāciju veidi un atmaksājama palīdzība

Or. en

Grozījums Nr. 175

Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Var būt šādi dotāciju veidi: 1. Var būt šādi dotāciju un atmaksājamas 
palīdzības veidi:

Or. en

Grozījums Nr. 176

Regulas priekšlikums
57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktā minētās summas nosaka, 
pamatojoties uz:

4. Šā panta 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktā minētās summas nosaka
vienā no šiem veidiem:

a) taisnīgu, godīgu un pārbaudāmu 
aprēķina metodi, kuras pamatā ir:

a) pamatojoties uz taisnīgu, godīgu un 
pārbaudāmu aprēķina metodi, kuras pamatā 
ir:

i) statistikas dati vai cita objektīva 
informācija, vai

i) statistikas dati vai cita objektīva 
informācija, vai

ii) pārbaudīti individuālu atbalsta saņēmēju 
vēsturiski dati vai atbalsta saņēmēju 
parastās izmaksu uzskaites prakses 
piemērošana;

ii) pārbaudīti individuālu atbalsta saņēmēju 
vēsturiski dati, vai
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iia) atsevišķu saņēmēju parastās izmaksu 
uzskaites prakses piemērošana;

b) metodēm un atbilstošajām vienības 
izmaksu standarta shēmām, vienreizējiem 
maksājumiem un vienotajām likmēm, kas 
ir piemērojamas Savienības politikas 
virzienos līdzīga veida darbībai un atbalsta 
saņēmējam;

b) atbilstoši noteikumiem, ar kuriem 
piemēro atbilstošās vienības izmaksu 
standarta shēmām, vienreizējiem 
maksājumiem un vienotajām likmēm, kas 
ir piemērojamas Savienības politikas 
virzienos līdzīga veida darbībai un atbalsta 
saņēmējam;

c) metodēm un atbilstošajām vienības 
izmaksu standarta shēmām, vienreizējiem 
maksājumiem un vienotajām likmēm, 
kuras saskaņā ar dotāciju shēmām pilnībā 
finansē dalībvalsts līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

c) atbilstoši noteikumiem, ar kuriem 
piemēro atbilstošās vienības izmaksu 
standarta shēmām, vienreizējiem 
maksājumiem un vienotajām likmēm, 
kuras saskaņā ar dotāciju shēmām pilnībā 
finansē dalībvalsts līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

d) likmēm, kas noteiktas ar šo regulu vai ar 
īpašajiem fondu noteikumiem.

d) pamatojoties uz likmēm, kas noteiktas 
ar šo regulu vai ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 177

Regulas priekšlikums
58. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienotas likmes finansējums netiešajām 
izmaksām par dotācijām

Vienotas likmes finansējums netiešajām 
izmaksām un personāla izmaksām par 
dotācijām un atmaksājamo palīdzību

Ja darbības īstenošanā rodas netiešās 
izmaksas, tās var aprēķināt kā vienotu 
likmi kādā no šiem veidiem:

1. Ja darbības īstenošanā rodas netiešās 
izmaksas, tās var aprēķināt kā vienotu 
likmi kādā no šiem veidiem:

a) vienota likme līdz 20 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, ja
likmi aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu, 
godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi vai 
metodi, ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
un atbalsta saņēmējam;

a) vienota likme līdz 25 % no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām ar 
nosacījumu, ka likmi aprēķina,
pamatojoties uz taisnīgu, godīgu un 
pārbaudāmu aprēķina metodi vai metodi, 
ko saskaņā ar shēmām attiecībā uz 
dotācijām, kuras pilnībā finansē 
dalībvalsts, piemēro līdzīga veida darbībai 
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un atbalsta saņēmējam;
b) vienota likme līdz 15 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
izmaksām;

b) kā vienotu likmi līdz 15 % no 
attiecināmajām tiešajām personāla 
izmaksām, nepieprasot dalībvalstij veikt 
jebkādu aprēķinu, lai noteiktu 
piemērojamo likmi;

c) vienota likme, ko piemēro 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, 
pamatojoties uz esošām metodēm un 
atbilstošajām likmēm, kas citos Savienības 
politikas virzienos piemērojamas līdzīga 
veida darbībai un atbalsta saņēmējam.

c) vienota likme, ko piemēro 
attiecināmajām tiešajām izmaksām, 
pamatojoties uz esošām metodēm un 
atbilstošajām likmēm, kas citos Savienības 
politikas virzienos piemērojamas līdzīga 
veida darbībai un atbalsta saņēmējam.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus 
attiecībā uz c) apakšpunktā minētās 
vienotās likmes definīciju un saistītajām 
metodēm.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus 
attiecībā uz c) apakšpunktā minētās 
vienotās likmes definīciju un saistītajām 
metodēm.

1.a Lai noteiktu personāla izmaksas par 
darbības īstenošanu, piemērojamo 
stundas likmi aprēķina, izdalot pēdējās 
reģistrētās gada bruto darba izmaksas ar 
1720 stundām.

Or. en

Grozījums Nr. 178

Regulas priekšlikums
59. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaši atbilstības noteikumi attiecībā uz 
dotācijām

Īpaši atbilstības noteikumi attiecībā uz 
dotācijām un atmaksājamo palīdzību

Or. en
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Grozījums Nr. 179

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) zemes vai nekustamā īpašuma 
nodrošināšanas gadījumā vērtību ir 
apliecinājis neatkarīgs kvalificēts eksperts 
vai pienācīgi pilnvarota oficiāla iestāde, un 
tā nepārsniedz ierobežojumu, kas noteikts 
3. punkta b) apakšpunktā;

d) zemes vai nekustamā īpašuma 
nodrošināšanas gadījumā var veikt 
maksājumu skaidrā naudā attiecībā uz 
nomas līgumu ar nominālvērtību, kas 
nepārsniedz dalībvalsts valūtas vienu 
vienību gadā; zemes vai nekustamā 
īpašuma vērtību ir apliecinājis neatkarīgs 
kvalificēts eksperts vai pienācīgi pilnvarota 
oficiāla iestāde, un tā nepārsniedz 
ierobežojumu, kas noteikts 3. punkta 
b) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 180

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par šādām izmaksām nav tiesību saņemt 
ieguldījumu no VSS fondiem:

3. Par šādām izmaksām nav tiesību saņemt 
ieguldījumu no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem, kā arī no 
EUR 10 000 miljoniem, kas tiek 
pārskaitīti no Kohēzijas fonda Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentam:

a) parāda procenti; a) parāda procenti, izņemot dotācijas, kas 
piešķirtas kā procentu likmes subsīdijām 
un garantijas maksas subsīdijām;

b) neapbūvētas zemes un apbūvētas zemes 
pirkums, ja summa ir lielāka par 10 % no 
kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 
attiecīgajam darbības veidam. Īpašos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos var atļaut 
augstāku procentu darbībām, kas saistītas 
ar vides saglabāšanu;

b) neapbūvētas zemes un apbūvētas zemes 
pirkums, ja summa ir lielāka par 10 % no 
kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 
attiecīgajam darbības veidam. Attiecībā uz 
pamestajām teritorijām un teritorijām, 
kuras kādreiz tika izmantotas rūpniecībā, 
ar ēkām, šis ierobežojums ir 15 %. Īpašos 
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un pienācīgi pamatotos gadījumos var 
atļaut augstāku procentu darbībām, kas 
saistītas ar vides saglabāšanu;

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, kas nav 
atgūstams saskaņā ar valsts PVN tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 181

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 %
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 3 % no atbalsta programmas 
līmenī;

b) kopējā summa, kas saskaņā ar 
programmu piešķirta darbībām ārpus 
programmas teritorijas, nepārsniedz 15 %
no ERAF, Kohēzijas fonda un EJZF 
atbalsta prioritātes līmenī vai — attiecībā 
uz ELFLA — 5 % no atbalsta programmas 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 182

Regulas priekšlikums
60. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar 
veicināšanas pasākumiem, izdevumi var 
rasties ārpus Savienības teritorijas, ar 
nosacījumu, ka ir izpildīti 2. punkta 

3. Attiecībā uz tehnisko palīdzību vai
darbībām, kas saistītas ar veicināšanas 
pasākumiem, izdevumi var rasties ārpus 
Savienības teritorijas, ar nosacījumu, ka ir 
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a) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi un 
pienākumi attiecībā uz darbības pārvaldību, 
kontroli un revīziju.

izpildīti 2. punkta a) apakšpunktā 
izklāstītie nosacījumi un pienākumi 
attiecībā uz darbības pārvaldību, kontroli 
un revīziju.

Or. en

Grozījums Nr. 183

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbība, kas ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus, 
atmaksā no VSS fondiem saņemto atbalstu, 
ja piecu gadu laikā no galīgā maksājuma 
piešķiršanas atbalsta saņēmējam vai —
attiecīgā gadījumā — laikposmā, kas 
paredzēts valsts atbalsta noteikumos, 
notiek:

1. Darbība, kas ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus, 
atmaksā no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem saņemto atbalstu, ja 
piecu gadu laikā no galīgā maksājuma 
piešķiršanas atbalsta saņēmējam vai —
attiecīgā gadījumā — laikposmā, kas 
paredzēts valsts atbalsta noteikumos, 
notiek:

a) produktīvās darbības izbeigšana vai 
pārcelšana uz citu vietu;

a) produktīvās darbības izbeigšana vai 
pārcelšana uz citu vietu ārpus programmas 
darbības teritorijas, vai

b) tādas izmaiņas infrastruktūras daļas 
īpašnieku sastāvā, kas sniedz uzņēmumam 
vai valsts iestādei nepamatotas 
priekšrocības, vai

b) tādas izmaiņas infrastruktūras daļas 
īpašnieku sastāvā, kas sniedz uzņēmumam 
vai valsts iestādei nepamatotas 
priekšrocības, vai

c) būtiskas izmaiņas, kas ietekmē darbības 
veidu, mērķus vai īstenošanas nosacījumus, 
tādējādi traucējot tās sākotnējo mērķu 
sasniegšanu.

c) būtiskas izmaiņas, kas ietekmē darbības 
veidu, mērķus vai īstenošanas nosacījumus, 
tādējādi traucējot tās sākotnējo mērķu 
sasniegšanu.

Dalībvalsts atgūst summas, kas nepamatoti 
samaksātas saistībā ar darbību.

Dalībvalsts atgūst summas, kas nepamatoti 
samaksātas saistībā ar darbību
proporcionāli laikposmam, par kuru nav 
izpildītas prasības.

Gadījumos, kas attiecas uz MVU veikto 
ieguldījumu vai radīto darbavietu 
saglabāšanu, dalībvalstis var samazināt 
pirmajā daļā noteikto termiņu līdz trim 
gadiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 184

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Par darbību, kas ietver ieguldījumus 
infrastruktūrā vai ienesīgus ieguldījumus, 
atmaksā no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem saņemto atbalstu, ja 
desmit gadu laikā no galīgā maksājuma 
piešķiršanas atbalsta saņēmējam 
ražošanas darbības norises vietu var 
pārvietot ārpus Savienības. Šis noteikums 
nav spēkā, ja atbalsta saņēmējs ir MVU. 
Ja no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem saņemtais atbalsts ir 
publiskais atbalsts, desmit gadu termiņu 
aizstāj ar termiņu, kas ir piemērojams 
saskaņā ar publiskā atbalsta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 185

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārvaldības un kontroles sistēmas paredz: Pārvaldības un kontroles sistēmas saskaņā ar 
4. panta 8. punktu paredz:

Or. en
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Grozījums Nr. 186

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) pārkāpumu, tostarp krāpšanas, 
novēršanu, konstatēšanu un izlabošanu un 
nepamatoti izmaksātu summu atgūšanu 
kopā ar jebkuriem procentiem.

h) pārkāpumu, tostarp krāpšanas, 
novēršanu, konstatēšanu un izlabošanu un 
nepamatoti izmaksātu summu atgūšanu 
kopā ar jebkuriem procentiem par 
kavētiem maksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 187

Regulas priekšlikums
62.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

62.a pants

Ar dalītu pārvaldību saistīti pienākumi

Atbilstīgi principam par dalītu pārvaldību 
dalībvalstis un Komisija ir atbildīgas par 
programmu pārvaldību un kontroli 
saskaņā ar to attiecīgajiem pienākumiem, 
kas noteikti šajā regulā, un īpašajiem 
fondu noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 188

Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pārvaldības, kontroles 
un revīzijas uzdevumus un uzņemas 

1. Dalībvalstis veic pārvaldības, kontroles 
un revīzijas uzdevumus un uzņemas 
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izrietošos pienākumus, kas paredzēti 
noteikumos par dalītu pārvaldību, kuri 
izklāstīti Finanšu regulā un īpašajos fondu 
noteikumos. Saskaņā ar dalītas 
pārvaldības principu dalībvalstis ir 
atbildīgas par programmu pārvaldību un 
kontroli.

izrietošos pienākumus, kas paredzēti 
noteikumos par dalītu pārvaldību, kuri 
izklāstīti Finanšu regulā un īpašajos fondu 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 189

Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
izveidotas to programmu pārvaldības un 
kontroles sistēmas saskaņā ar īpašo fondu 
noteikumu normām un lai šīs sistēmas 
efektīvi darbotos.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 190

Regulas priekšlikums
63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts izstrādā un īsteno 
procedūru to sūdzību neatkarīgai 
izskatīšanai un izšķiršanai, kuras saistītas 
ar VSS fondu līdzfinansēto darbību atlasi 
vai īstenošanu. Dalībvalsts pēc 
pieprasījuma paziņo šādas izskatīšanas
rezultātus Komisijai.

3. Dalībvalstis nodrošina ar Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
saistītu sūdzību izskatīšanas efektīvu 
kārtību. Ar šādu kārtību saistīta darbības 
joma, noteikumi un procedūras ir 
dalībvalstu pārziņā saskaņā ar to iestāžu 
un tiesību sistēmu. Dalībvalstis pēc 
Komisijas pieprasījuma izskata Komisijā 
iesniegtās sūdzības, kuras ir to darbības 
jomā. Dalībvalstis pēc pieprasījuma
informē Komisiju par šādas izskatīšanas
rezultātiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 191

Regulas priekšlikums
II nodaļa – 64. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II NODAĻA. Pārvaldības un kontroles 
struktūru akreditācija

svītrots

64. pants svītrots
Akreditācija un koordinācija svītrots

1. Saskaņā ar Finanšu regulas [56. panta 
3. punktu] katra struktūra, kas ir atbildīga 
par izdevumu pārvaldību un kontroli 
atbilstīgi VSS fondiem, tiek akreditēta ar 
akreditācijas iestādes oficiālu lēmumu 
ministru līmenī.

svītrots

2. Akreditāciju piešķir, ja attiecīgā 
struktūra atbilst akreditācijas kritērijiem 
attiecībā uz iekšējo vidi, kontroles 
darbībām, informāciju un saziņu, kā arī 
uzraudzību, kas paredzēti īpašajos fondu 
noteikumos.

svītrots

3. Akreditāciju veic, pamatojoties uz tādas 
neatkarīgas revīzijas struktūras atzinumu, 
kura novērtē akreditējamās struktūras 
atbilstību akreditācijas kritērijiem. 
Neatkarīgā revīzijas struktūra savā darbā 
ievēro starptautiski atzītus revīzijas 
standartus. 

svītrots

4. Akreditācijas iestāde uzrauga 
akreditēto struktūru un atsauc tās 
akreditāciju ar oficiālu lēmumu 
gadījumā, ja struktūra vairs neatbilst 
vienam vai vairākiem akreditācijas 
kritērijiem, ja vien attiecīgā struktūra 
neveic vajadzīgos korektīvos pasākumus 
pārbaudes termiņā, kas jānosaka 
akreditācijas iestādei, ņemot vērā 
problēmas smagumu. Akreditācijas 
iestāde nekavējoties informē Komisiju par 
pārbaudes termiņa noteikšanu 

svītrots
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akreditētajai struktūrai un par katru 
atsaukšanas lēmumu.
5. Dalībvalsts var iecelt koordinācijas 
struktūru, kuras pienākums ir sadarboties 
ar Komisiju un sniegt tai informāciju, 
veicināt Savienības noteikumu saskaņotu 
piemērošanu, izstrādāt kopsavilkuma 
ziņojumu, kurā sniedz valsts līmeņa 
pārskatu par visām pārvaldības 
deklarācijām un revīzijas atzinumiem un 
koordinēt korektīvo pasākumu īstenošanu 
attiecībā uz jebkuriem vispārējiem 
trūkumiem.

svītrots

6. Neskarot īpašajos fondu noteikumos 
paredzētās normas, struktūras, kas 
jāakreditē saskaņā ar 1. punktu, ir šādas:

svītrots

a) attiecībā uz ERAF, ESF, Kohēzijas 
fondu un EJZF — vadošās iestādes un, ja 
piemērojams, sertifikācijas iestādes;

svītrots

b) attiecībā uz ELFLA — pilnvarotie 
maksātāji.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 192

Regulas priekšlikums
65. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas pilnvaras un pienākumi Komisijas pilnvaras un pienākumi

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp akreditācijas procedūru, gada 
pārvaldības deklarāciju, gada kontroles 
ziņojumiem, gada revīzijas atzinumu, gada 
īstenošanas ziņojumu un valsts un 
Savienības struktūru veiktām revīzijām, 
Komisija pārliecinās, vai dalībvalstis ir 
ieviesušas pārvaldības un kontroles 
sistēmas, kas atbilst šai regulai un 
īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
sistēmas darbojas efektīvi visā programmu 

1. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp atbildīgo struktūru par pārvaldību 
un kontroli sniegto informāciju, 
dokumentiem, ko izraudzītās struktūras 
katru gadu iesniedz saskaņā ar Finanšu 
regulas 59. panta 5. punktu, kontroles 
ziņojumiem, gada īstenošanas ziņojumiem
un valsts un Savienības struktūru veiktām 
revīzijām, Komisija pārliecinās, vai 
dalībvalstis ir ieviesušas pārvaldības un 
kontroles sistēmas, kas atbilst šai regulai 
un īpašajiem fondu noteikumiem, un vai šīs 
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īstenošanas laikā. sistēmas darbojas efektīvi visā programmu 
īstenošanas laikā.

2. Neatkarīgi no dalībvalstu veiktajām 
revīzijām Komisijas ierēdņi vai pilnvarotie 
Komisijas pārstāvji var veikt revīzijas vai 
pārbaudes uz vietas, par to attiecīgi 
iepriekš brīdinot. Šādās revīzijās vai 
pārbaudēs var jo īpaši pārbaudīt 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
efektivitāti programmā vai tās daļā, 
darbības un novērtēt darbību vai 
programmu finanšu pareizu pārvaldību. 
Šādās revīzijās var piedalīties dalībvalstu 
ierēdņi vai pilnvarotie pārstāvji.

2. Neatkarīgi no dalībvalstu veiktajām 
revīzijām Komisijas pārstāvji vai 
pilnvarotie Komisijas pārstāvji var veikt 
revīzijas vai pārbaudes uz vietas, par to 
brīdinot vismaz desmit darba dienas 
iepriekš, tomēr izņemot steidzamus 
gadījumus, kad brīdinājums nav 
nepieciešams. Šādās revīzijās vai 
pārbaudēs var jo īpaši pārbaudīt 
pārvaldības un kontroles sistēmu darbības 
efektivitāti programmā vai tās daļā, 
darbības un novērtēt darbību vai 
programmu finanšu pareizu pārvaldību. 
Šādās revīzijās var piedalīties dalībvalstu 
ierēdņi vai pilnvarotie pārstāvji.

Komisijas ierēdņiem vai Komisijas 
pārstāvjiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti 
veikt revīzijas uz vietas, ir piekļuve visiem 
ierakstiem, dokumentiem un metadatiem, 
kas attiecas uz VSS fondu atbalstītajām 
darbībām vai pārvaldības un kontroles 
sistēmām, neatkarīgi no tā, kādā 
informācijas nesējā tie tiek glabāti. 
Dalībvalstis pēc pieprasījuma iesniedz 
Komisijai šādu ierakstu, dokumentu un 
metadatu kopijas.

Komisijas ierēdņiem vai Komisijas 
pārstāvjiem, kas ir pienācīgi pilnvaroti 
veikt revīzijas vai pārbaudes uz vietas, ir 
piekļuve visiem nepieciešamajiem
ierakstiem, dokumentiem un metadatiem, 
kas attiecas uz Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu atbalstītajām darbībām 
vai pārvaldības un kontroles sistēmām, 
neatkarīgi no tā, kādā informācijas nesējā 
tie tiek glabāti. Dalībvalstis pēc 
pieprasījuma iesniedz Komisijai šādu 
ierakstu, dokumentu un metadatu kopijas.

Šajā punktā noteiktās pilnvaras neskar to 
attiecīgo valstu noteikumu piemērošanu, 
kuri paredz, ka konkrētas darbības var 
veikt tikai ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem īpaši norīkoti pārstāvji. Komisijas 
ierēdņi un pilnvarotie pārstāvji nepiedalās 
inter alia mājas apmeklējumos vai personu 
oficiālā nopratināšanā, ko veic saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr 
viņiem ir piekļuve šādi iegūtai 
informācijai.

Šajā punktā noteiktās pilnvaras neskar to 
attiecīgo valstu noteikumu piemērošanu, 
kuri paredz, ka konkrētas darbības var 
veikt tikai ar attiecīgās valsts tiesību 
aktiem īpaši norīkoti pārstāvji. Komisijas 
ierēdņi un pilnvarotie pārstāvji nepiedalās 
inter alia mājas apmeklējumos vai personu 
oficiālā nopratināšanā, ko veic saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr 
viņiem ir piekļuve šādi iegūtai 
informācijai, neskarot valstu tiesu 
kompetenci un pilnībā ievērojot attiecīgo 
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tiesību subjektu pamattiesības.

3. Komisija var prasīt, lai dalībvalstis veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
to pārvaldības un kontroles sistēmu 
darbības efektivitāti vai izdevumu 
pareizību saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

3. Komisija var prasīt, lai dalībvalstis veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
to pārvaldības un kontroles sistēmu 
darbības efektivitāti vai izdevumu 
pareizību saskaņā ar īpašajiem fondu 
noteikumiem.

4. Komisija var prasīt dalībvalstij izskatīt 
Komisijai iesniegtu sūdzību par VSS 
fondu līdzfinansētu darbību atlasi vai 
īstenošanu vai pārvaldības un kontroles 
sistēmas darbību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 193

Regulas priekšlikums
IX sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FINANŠU PĀRVALDĪBA,
GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANA
UN FINANŠU KOREKCIJAS, SAISTĪBU 
ATCELŠANA

FINANŠU PĀRVALDĪBA, PĀRSKATU 
PĀRBAUDE UN AKCEPTĒŠANA UN 
FINANŠU KOREKCIJAS, SAISTĪBU 
ATCELŠANA

Or. en

Grozījums Nr. 194

Regulas priekšlikums
67. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgi noteikumi par maksājumiem Kopīgi noteikumi par maksājumiem

1. Ieguldījumus no VSS fondiem katrai 
programmai Komisija izmaksā saskaņā ar 
budžeta apropriācijām un atbilstoši 

1. Ieguldījumus no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 
katrai programmai Komisija izmaksā 
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pieejamam finansējumam. Katru 
maksājumu attiecina uz attiecīgā fonda 
budžeta saistībām, kas radušās visagrāk.

saskaņā ar budžeta apropriācijām un 
atbilstoši pieejamam finansējumam. Katru 
maksājumu attiecina uz attiecīgā fonda 
budžeta saistībām, kas radušās visagrāk.

2. Maksājumus veic kā priekšfinansējumu, 
starpposma maksājumus un — attiecīgā 
gadījumā — gada bilances maksājumu, 
un kā slēguma bilances maksājumu.

2. Maksājumus veic kā priekšfinansējumu, 
starpposma maksājumus un slēguma 
bilances maksājumu.

3. Attiecībā uz atbalsta veidiem saskaņā ar 
57. panta 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktu atbalsta saņēmējam 
izmaksātās summas uzskata par 
attiecināmiem izdevumiem.

3. Attiecībā uz atbalsta veidiem saskaņā ar 
57. panta 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktu, 58. un 59. pantu, 
izmaksas, kas aprēķinātas uz 
piemērojamās bāzes, uzskata par 
attiecināmiem izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 195

Regulas priekšlikums
68. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgi noteikumi par starpposma 
maksājumu, attiecīgā gadījumā — gada 
bilances maksājuma un slēguma bilances 
maksājuma aprēķināšanu

Kopīgi noteikumi par starpposma 
maksājumu un slēguma bilances 
maksājuma aprēķināšanu

Īpašajos fondu noteikumos nosaka 
noteikumus tās summas aprēķināšanai, ko 
atlīdzina kā starpposma maksājumus,
attiecīgā gadījumā — gada bilances 
maksājumu, un kā slēguma bilances 
maksājumu. Šī summa ir attiecināmajiem 
izdevumiem piemērojamās īpašās 
līdzfinansējuma likmes funkcija.

Īpašajos fondu noteikumos nosaka 
noteikumus tās summas aprēķināšanai, ko 
atlīdzina kā starpposma maksājumus, un kā 
slēguma bilances maksājumu. Šī summa ir 
attiecināmajiem izdevumiem piemērojamās 
īpašās līdzfinansējuma likmes funkcija.

Or. en
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Grozījums Nr. 196

Regulas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, kas norādītas dalībvalstu 
iesniegtajās programmās, izdevumu 
prognozēs, izdevumu deklarācijās, 
maksājumu pieprasījumos, gada pārskatos, 
un izdevumus, kas norādīti gada un 
nobeiguma īstenošanas ziņojumos, 
denominē euro.

Summas, kas norādītas dalībvalstu 
iesniegtajās programmās, izdevumu 
prognozēs, izdevumu deklarācijās, 
maksājumu pieprasījumos, pārskatos, un 
izdevumus, kas norādīti gada un 
nobeiguma īstenošanas ziņojumos, 
denominē euro.

Or. en

Grozījums Nr. 197

Regulas priekšlikums
72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšfinansējumu izmanto tikai 
maksājumiem atbalsta saņēmējiem 
programmas īstenošanā. To nekavējoties 
dara pieejamu atbildīgajai struktūrai šim 
nolūkam.

2. Sākotnējo priekšfinansējumu izmanto 
tikai maksājumiem atbalsta saņēmējiem 
programmas īstenošanā. To nekavējoties 
dara pieejamu atbildīgajai struktūrai šim 
nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 198

Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par
deviņiem mēnešiem, ja:

1. Maksājuma termiņu starpposma 
maksājuma pieprasījumam var pārtraukt 
deleģētais kredītrīkotājs Finanšu regulas 
nozīmē uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem
mēnešiem, ja:
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a) saskaņā ar valsts vai Savienības revīzijas 
struktūras sniegto informāciju ir 
pierādījumi, kas liecina par būtisku 
trūkumu pārvaldības un kontroles sistēmas 
darbībā;

a) saskaņā ar valsts vai Savienības revīzijas 
struktūras sniegto informāciju ir
nepārprotami pierādījumi, kas liecina par 
būtisku trūkumu pārvaldības un kontroles 
sistēmas darbībā;

b) deleģētajam kredītrīkotājam ir jāveic
papildu pārbaudes pēc tam, kad tā rīcībā 
nonākusi brīdinoša informācija par to, ka 
izdevumi maksājuma pieprasījumā ir 
saistīti ar pārkāpumu, kas ir smagas 
finansiālas sekas;

b) deleģētajam kredītrīkotājam ir jāveic 
papildu pārbaudes pēc tam, kad tā rīcībā
nonākusi brīdinoša informācija par to, ka 
izdevumi maksājuma pieprasījumā ir 
saistīti ar pārkāpumu, kas ir smagas 
finansiālas sekas;

c) nav iesniegts kāds no 75. panta 
1. punktā paredzētajiem dokumentiem.

c) nav iesniegts kāds no Finanšu regulas 
59. panta 5. punktā paredzētajiem 
dokumentiem;

dalībvalsts var piekrist pagarināt 
pārtraukšanas periodu vēl uz trīs 
mēnešiem.

Īpašie fondu noteikumi, kas piemērojami 
EJZF, var paredzēt papildu pamatu 
maksājumu apturēšanai, ja dalībvalsts 
nav izpildījusi savas Kopējā 
zivsaimniecības politikā paredzētās 
saistības.

svītrots

(Note: Deletion to be revised according to the agreement on CPR amended proposal with the 
EMFF modification.)

Or. en

Grozījums Nr. 199

Regulas priekšlikums
74. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Deleģētais kredītrīkotājs var ierobežot
pārtraukšanu līdz izdevumu daļai, kas 
ietverta maksājuma pieprasījumā, uz kuru 
attiecas 1. punktā minētie apstākļi. 
Deleģētais kredītrīkotājs nekavējoties 
informē dalībvalsti un vadošo iestādi par 
pārtraukšanas iemeslu un pieprasa tām 
izlabot situāciju. Deleģētais kredītrīkotājs 
izbeidz pārtraukšanu, tiklīdz ir veikti 

2. Deleģētais kredītrīkotājs ierobežo
pārtraukšanu līdz izdevumu daļai, kas 
ietverta maksājuma pieprasījumā, uz kuru 
attiecas 1. punktā minētie apstākļi, izņemot 
gadījumus, kad nav iespējams noteikt 
skarto izdevumu daļu. Deleģētais 
kredītrīkotājs nekavējoties rakstveidā 
informē dalībvalsti un vadošo iestādi par 
pārtraukšanas iemeslu un pieprasa tām 
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vajadzīgie pasākumi. izlabot situāciju. Deleģētais kredītrīkotājs 
izbeidz pārtraukšanu, tiklīdz ir veikti 
vajadzīgie pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 200

Regulas priekšlikums
II nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grāmatojumu noskaidrošana un finanšu 
korekcijas

Pārskatu pārbaude un akceptēšana

Or. en

Grozījums Nr. 201

Regulas priekšlikums
75. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75. pants svītrots
Informācijas iesniegšana

1. Līdz 1. februārim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai šādus dokumentus un 
informāciju saskaņā ar Finanšu regulas 
[56. pantu]:
a) apliecinātus to atbilstošo struktūru 
gada pārskatus, kas akreditētas atbilstoši 
64. pantam;
b) pārvaldības ticamības deklarāciju par 
gada pārskatu pilnīgumu, pareizumu un 
patiesumu, iekšējās kontroles sistēmu 
pienācīgu darbību, kā arī pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību un 
pareizas finanšu pārvaldības principa 
ievērošanu;
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c) kopsavilkuma ziņojumu par visām 
pieejamām veiktajām revīzijām un 
pārbaudēm, tostarp analīzi par 
sistēmiskiem vai atkārtotiem trūkumiem 
un plānotiem vai veiktiem korektīvajiem 
pasākumiem;
d) revīzijas atzinumu, ko sagatavojusi 
izraudzītā neatkarīgā revīzijas struktūra, 
par pārvaldības ticamības deklarāciju, kas 
attiecas uz gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, iekšējās 
kontroles sistēmu pienācīgu darbību, kā 
arī pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību un pareizas finanšu pārvaldības 
principa ievērošanu, kopā ar kontroles 
ziņojumu, kurā izklāsta to veikto revīziju 
secinājumus, kas saistītas ar 
grāmatvedības gadu, uz kuru attiecas 
atzinums.
2. Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts 
iesniedz Komisijai papildinformāciju. Ja 
dalībvalsts neiesniedz prasīto informāciju 
līdz Komisijas noteiktajam tās 
iesniegšanas termiņam, Komisija lēmumu 
par grāmatojumu noskaidrošanu var 
pieņemt, pamatojoties uz tās rīcībā esošo 
informāciju.
3. Līdz [15. februārim] nākamajā gadā 
pēc pārskata perioda beigām dalībvalsts 
iesniedz Komisijai kopsavilkuma 
ziņojumu saskaņā ar Finanšu regulas 
[56. panta 5. punkta] pēdējo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 202

Regulas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grāmatojumu noskaidrošana Termiņš, kurā Komisija pārbauda un 
akceptē pārskatus
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1. Līdz 30. aprīlim nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām Komisija saskaņā 
ar īpašajiem fondu noteikumiem izlemj par 
to atbilstošo struktūru grāmatojumu 
noskaidrošanu, kuras akreditētas 
atbilstoši 64. pantam par katru 
programmu. Grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumā ņem vērā 
iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, un tas neskar 
jebkuras vēlākas finanšu korekcijas.

1. Līdz 31. maijam nākamajā gadā pēc 
pārskata perioda beigām Komisija saskaņā 
ar Finanšu regulas 59. panta 6. punktu 
piemēro pārskatu pārbaudes un 
akceptēšanas procedūras un informē 
dalībvalsti par to, vai tā akceptē, ka 
pārskati ir pilnīgi, pareizi un patiesi 
saskaņā ar īpašajiem fondu noteikumiem.

2. Gada grāmatojumu noskaidrošanas 
procedūras nosaka īpašajos fondu 
noteikumos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 203

Regulas priekšlikums
IIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FINANŠU KOREKCIJAS

Or. en

Grozījums Nr. 204

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veic finanšu korekcijas, atceļot 
visu Savienības ieguldījumu programmā 
vai tā daļu un atgūstot summas no 
dalībvalsts, lai no Savienības finansējuma 
dzēstu izdevumus, kas ir pretrunā 
piemērojamiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem, tostarp saistībā ar 
trūkumiem dalībvalstu pārvaldības un 
kontroles sistēmās, ko konstatējusi 

1. Komisija veic finanšu korekcijas, atceļot 
visu Savienības ieguldījumu programmā 
vai tā daļu un atgūstot summas no 
dalībvalsts, lai no Savienības finansējuma 
dzēstu izdevumus, kas ir pretrunā 
piemērojamiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem, tostarp saistībā ar 
trūkumiem dalībvalstu pārvaldības un 
kontroles sistēmās, ko konstatējusi 
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Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta. Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta, vai 
arī dalībvalsts, bet ko attiecīgā dalībvalsts 
nav pienācīgi novērsusi.

Or. en

Grozījums Nr. 205

Regulas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lemjot par finanšu korekcijas summu 
saskaņā ar 1. punktu, Komisija ņem vērā
piemērojamo Savienības vai valsts tiesību 
aktu pārkāpuma veidu un smagumu un tā 
finansiālo ietekmi uz Savienības budžetu.

3. Lemjot par finanšu korekcijas summu 
saskaņā ar 1. punktu, Komisija ievēro 
proporcionalitātes principu, ņemot vērā
piemērojamo tiesību aktu pārkāpuma veidu 
un smagumu un tā finansiālo ietekmi uz 
Savienības budžetu. Komisija informē 
Eiropas Parlamentu par lēmumiem, kas 
pieņemti, lai piemērotu finanšu 
korekcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 206

Regulas priekšlikums
78. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas programmas iesniedz saistību 
atcelšanas procedūrai, kas izstrādāta pēc 
principa, ka summām, uz kurām attiecas 
saistības, bet kurām nepiemēro 
priekšfinansējumu vai maksājuma 
pieprasījumu noteiktā periodā, piemēro 
saistību atcelšanu.

1. Visas programmas iesniedz saistību 
atcelšanas procedūrai, kas izstrādāta pēc 
principa, ka summām, uz kurām attiecas 
saistības, bet kurām nepiemēro 
priekšfinansējumu vai maksājuma 
pieprasījumu noteiktā periodā, piemēro 
saistību atcelšanu. Summas, kas iekļautas 
maksājumu pieprasījumos, ņem vērā 
neatkarīgi no tā, vai uz tām attiecas 
maksājuma termiņa pārtraukšana vai 
maksājumu apturēšana.

2. Saistības, kuras attiecas uz perioda 2. Saistības, kuras attiecas uz perioda 
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pēdējo gadu, atceļ saskaņā ar noteikumiem, 
kas jāievēro attiecībā uz programmu 
slēgšanu.

pēdējo gadu, atceļ saskaņā ar noteikumiem, 
kas jāievēro attiecībā uz programmu 
slēgšanu.

3. Īpašajos fondu noteikumos izklāsta 
saistību atcelšanas noteikumu precīzu 
piemērošanu attiecībā uz katru VSS fondu.

3. Īpašajos fondu noteikumos izklāsta 
saistību atcelšanas noteikumu precīzu 
piemērošanu attiecībā uz katru Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu.

4. To saistību daļu, kas joprojām ir 
atvērtas, atceļ, ja Komisijai līdz īpašajos 
fondu noteikumos noteiktajiem termiņiem 
nav iesniegts kāds no dokumentiem, kas 
vajadzīgi slēgšanai.

4. To saistību daļu, kas joprojām ir 
atvērtas, atceļ, ja Komisijai līdz īpašajos 
fondu noteikumos noteiktajiem termiņiem 
nav iesniegts kāds no dokumentiem, kas 
vajadzīgi slēgšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 207

Regulas priekšlikums
79. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Summu, uz kurām attiecas saistību 
atcelšana, samazina par summām, ko 
atbildīgā struktūra nav varējusi deklarēt 
Komisijai šādu iemeslu dēļ:

1. Summu, uz ko attiecas saistību 
atcelšana, samazina par šādām summām:

a) darbību apturēšana ar tiesvedību vai 
administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša 
iedarbība; vai

a) to budžeta saistību daļu, attiecībā uz 
kurām darbības ir apturētas ar tiesvedību 
vai administratīvu pārsūdzību, kam ir 
atliekoša iedarbība; vai

b) force majeure apstākļi, kas būtiski 
ietekmē visas programmas vai tās daļas 
īstenošanu. Valsts iestādes, kas atsaucas uz 
force majeure apstākļiem, pierāda to tiešo 
ietekmi uz visas programmas vai tās daļas 
īstenošanu.

b) to budžeta saistību daļu, par kuru nav 
bijis iespējams veikt maksājuma 
pieprasījumu force majeure apstākļu dēļ, 
kas būtiski ietekmē visas programmas vai 
tās daļas īstenošanu. Valsts iestādes, kas 
atsaucas uz force majeure apstākļiem, 
pierāda to tiešo ietekmi uz visas 
programmas vai tās daļas īstenošanu.

Minēto samazinājumu var lūgt vienreiz, ja 
apturēšana vai force majeure apstākļi ilgst 
līdz vienam gadam, vai vairākas reizes 
atbilstīgi force majeure apstākļu ilgumam 
vai gadu skaitam no dienas, kad pieņemts 
tiesas vai administratīvais lēmums, ar ko 

Šā punkta a) un b) apakšpunkta 
vajadzībām minēto samazinājumu var lūgt 
vienreiz, ja apturēšana vai force majeure 
apstākļi ilgst līdz vienam gadam, vai 
vairākas reizes atbilstīgi force majeure 
apstākļu ilgumam vai gadu skaitam no 
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aptur darbības īstenošanu, līdz dienai, kad 
pieņemts galīgais tiesas vai 
administratīvais lēmums.

dienas, kad pieņemts tiesas vai 
administratīvais lēmums, ar ko aptur 
darbības īstenošanu, līdz dienai, kad 
pieņemts galīgais tiesas vai 
administratīvais lēmums.

2. Līdz 31. janvārim dalībvalsts nosūta 
Komisijai informāciju par 1. punktā
minētajiem izņēmumiem attiecībā uz 
summu, kas deklarējama līdz iepriekšējā 
gada beigām.

2. Līdz 31. janvārim dalībvalsts nosūta 
Komisijai informāciju par 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem izņēmumiem 
attiecībā uz summu, kas deklarējama līdz 
iepriekšējā gada beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 208

Regulas priekšlikums
80. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 30. jūnijam dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pārskatītu finansēšanas plānu, 
kurā par attiecīgo finanšu gadu norāda 
samazināto atbalsta summu vienā vai 
vairākos programmas prioritārajos 
virzienos. Ja minētais plāns netiek 
iesniegts, Komisija pārskata finansēšanas 
plānu, samazinot ieguldījumu no VSS
fondiem attiecīgajam finanšu gadam. Šādu 
samazinājumu proporcionāli piemēro 
katram prioritārajam virzienam.

4. Līdz 30. jūnijam dalībvalsts iesniedz 
Komisijai pārskatītu finansēšanas plānu, 
kurā par attiecīgo finanšu gadu norāda 
samazināto atbalsta summu vienā vai 
vairākos programmas prioritārajos 
virzienos, vajadzības gadījumā ņemot vērā 
fonda piešķīrumu un reģiona kategoriju. 
Ja minētais plāns netiek iesniegts, Komisija 
pārskata finansēšanas plānu, samazinot 
ieguldījumu no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem attiecīgajam 
finanšu gadam. Šādu samazinājumu 
proporcionāli piemēro katram prioritārajam 
virzienam.

Or. en
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Grozījums Nr. 209

Regulas priekšlikums
81. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fondi veicina to Savienības darbību 
izstrādi un īstenošanu, kuru mērķis ir 
stiprināt tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju saskaņā ar Līguma 
174. pantu.

1. Fondi veicina to Savienības darbību 
izstrādi un īstenošanu, kuru mērķis ir 
stiprināt tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 174. pantu.

Fondu atbalstītās darbības veicina 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
īstenošanu.

Fondu atbalstītās darbības līdzsvarotā 
veidā veicina arī Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 210

Regulas priekšlikums
82. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai

1. Struktūrfondi atbalsta mērķi 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
visos reģionos, kas atbilst ar Regulu (EK) 
Nr. 1059/2003 izveidotās kopējās statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas 2. līmenim 
(turpmāk “NUTS 2. līmenis”).

1. Struktūrfondi atbalsta mērķi 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
visos reģionos, kas atbilst ar Regulu (EK) 
Nr. 1059/2003 izveidotās kopējās statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas 2. līmenim 
(turpmāk “NUTS 2. līmenis”).

2. Resursus mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” piešķir par 
šādām trim NUTS 2. līmeņa reģionu 
kategorijām:

2. Resursus mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” piešķir par 
šādām trim NUTS 2. līmeņa reģionu 
kategorijām:

a) mazāk attīstīti reģioni, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–27 valstīs;

a) mazāk attīstīti reģioni, kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir mazāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES–27 valstīs;

b) pārejas reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir no 75 % līdz 90 % no vidējā 
IKP ES–27 valstīs;

b) pārejas reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir no 75 % līdz 90 % no vidējā 
IKP ES–27 valstīs;

c) vairāk attīstītie reģioni, kuros IKP uz c) vairāk attīstītie reģioni, kuros IKP uz 
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vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 90 % no 
vidējā IKP ES–27 valstīs.

vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 90 % no 
vidējā IKP ES–27 valstīs.

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 trīs 
kategorijām nosaka, pamatojoties uz to, 
kāds ir katra reģiona IKP uz vienu 
iedzīvotāju, kas izteikts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts pēc Savienības 
rādītājiem par 2007.–2009. gadu, attiecībā 
pret vidējo IKP 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 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 2008.–2010. gadu, ir 
mazāks nekā 90 % no vidējā NKI uz vienu 
iedzīvotāju NKI ES–27 valstīs par to pašu 
pārskata periodu.

Dalībvalstis, kuras ir tiesīgas saņemt 
finansējumu no Kohēzijas fonda 
2013. gadā, bet kurās nominālais NKI uz 
vienu iedzīvotāju pārsniedz 90 % no vidējā 
NKI uz vienu iedzīvotāju NKI ES–
27 valstīs, kas aprēķināts saskaņā ar šā 
punkta pirmo daļu, saņem atbalstu no 
Kohēzijas fonda, ievērojot pārejas un 
īpašus noteikumus.

Dalībvalstis, kuras ir tiesīgas saņemt 
finansējumu no Kohēzijas fonda 
2013. gadā, bet kurās nominālais NKI uz 
vienu iedzīvotāju pārsniedz 90 % no vidējā 
NKI uz vienu iedzīvotāju NKI ES–
27 valstīs, kas aprēķināts saskaņā ar šā 
punkta pirmo daļu, saņem atbalstu no 
Kohēzijas fonda, ievērojot pārejas un 
īpašus noteikumus.

4. Tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā iekļauj to reģionu 
sarakstu, kas atbilst šo trīs reģionu 
kategoriju kritērijiem, kas minēti 2. punktā, 
un to dalībvalstu sarakstu, kas atbilst 
3. punkta kritērijiem. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 143. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.
Šāds saraksts ir spēkā no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

4. Tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā iekļauj to reģionu 
sarakstu, kas atbilst šo trīs reģionu 
kategoriju kritērijiem, kas minēti 2. punktā, 
un to dalībvalstu sarakstu, kas atbilst 
3. punkta kritērijiem. Šāds saraksts ir spēkā 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

5. Komisija 2017. gadā pārskata 
dalībvalstu atbilstību atbalsta saņemšanai 
no Kohēzijas fonda, pamatojoties uz 
Savienības NKI rādītājiem par ES–
27 valstīm attiecībā uz laikposmu no 2013. 
līdz 2015. gadam. Dalībvalstis, kurās 
nominālais NKI uz vienu iedzīvotāju 
pārsniedz 90 % no vidējā NKI uz vienu 

5. Komisija 2017. gadā pārskata 
dalībvalstu atbilstību atbalsta saņemšanai 
no Kohēzijas fonda, pamatojoties uz 
Savienības NKI rādītājiem par ES–
27 valstīm attiecībā uz laikposmu no 2013. 
līdz 2015. gadam. Dalībvalstis, kurās 
nominālais NKI uz vienu iedzīvotāju 
pārsniedz 90 % no vidējā NKI uz vienu 
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iedzīvotāju ES–27 valstīs, saņem atbalstu 
no Kohēzijas fonda, ievērojot pārejas un 
īpašus noteikumus.

iedzīvotāju ES–27 valstīs, saņem atbalstu 
no Kohēzijas fonda, ievērojot pārejas un 
īpašus noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 211

Regulas priekšlikums
83. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai atvēlētie resursi

Ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai atvēlētie resursi

1. Ekonomiskajai, sociālajai un 
teritoriālajai kohēzijai atvēlētie resursi, 
kas pieejami budžeta saistībām 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, ir
EUR [x] pēc 2011. gada cenām saskaņā ar
III pielikumā norādīto gada sadalījumu, 
un šīs summas ietvaros EUR [x] ir 
vispārējie resursi, kas piešķirti ERAF, 
ESF un KF, bet EUR [3 000 000 000] ir 
īpašs piešķīrums Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai. Lai veiktu 
plānošanu un vēlāku iekļaušanu Savienības 
vispārējā budžetā, ekonomiskajai, 
sociālajai un teritoriālajai kohēzijai
atvēlēto resursu summu indeksē par 2 % 
gadā.

1. Vispārējie resursi, kas pieejami budžeta 
saistībām no fondiem laikposmam no 
2014. līdz 2020. gadam, ir
EUR XXX XXX XXX XXX pēc 2011. gada 
cenām saskaņā ar II pielikumā norādīto 
gada sadalījumu. Lai veiktu plānošanu un 
vēlāku iekļaušanu Savienības vispārējā 
budžetā, vispārējo atvēlēto resursu summu 
indeksē par 2 % gadā.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā, neskarot šā panta 
3. punktu un 84. panta 7. punktu, nosaka
fondu vispārējo resursu gada sadalījumu pa 
dalībvalstīm, ievērojot III.a pielikumā 
izklāstītos kritērijus un metodiku, un 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 
atvēlētā īpašā piešķīruma resursu gada 
sadalījumu pa dalībvalstīm un 
atbalsttiesīgajiem reģioniem, ievērojot 
III.b pielikumā izklāstītos kritērijus un 
metodiku.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka vispārējo 
resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm
attiecībā uz mērķi “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, neskarot šā panta 
3. punktu un 84. panta 7. punktu, un pa 
sadarbības programmām attiecībā uz 
mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība”.

3. 0,35 % no vispārējiem resursiem ir 
atvēlēti tehniskajai palīdzībai, ko piešķir 

3. 0,35 % no vispārējiem resursiem, no 
kuriem atskaitīts Eiropas infrastruktūras 
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pēc Komisijas iniciatīvas. savienošanas instrumenta atbalsts, kurš 
minēts 84. panta 4. punktā, un atbalsts 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem, kas minēts 
84. panta 5. punktā, ir atvēlēti tehniskajai 
palīdzībai, ko piešķir pēc Komisijas 
iniciatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 212

Regulas priekšlikums
84. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Resursu apjoms mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” ir 96,50 % no 
vispārējiem resursiem (t. i., kopā
EUR 327 115 655 850), un to sadalījums ir 
šāds:

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

a) 48,25 % (t. i., kopā
EUR 163 560 715 122) — mazāk 
attīstītiem reģioniem;

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

b) 10,76 % (t. i., kopā
EUR 36 471 144 190) — pārejas 
reģioniem;

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

c) 16,35 % (t. i., kopā
EUR 55 419 403 116) — vairāk attīstītiem 
reģioniem;

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

d) 20,87 % (t. i., kopā EUR 70 739 863 
599) — dalībvalstīm, ko atbalsta Kohēzijas 
fonds;

d) XX % (t. i., kopā
EUR XXX XXX XXX XXX) —
dalībvalstīm, ko atbalsta Kohēzijas fonds;

e) 0,27 % (t. i., kopā EUR 924 529 823) 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 XXX XXX XXX) 
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.

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–25 valstīs 

Visi reģioni, kuros IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāk 
nekā 75 % no vidējā IKP ES–25 valstīs 
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šajā atskaites periodā, bet kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES 27 valstīs, saņem 
piešķīrumu no struktūrfondiem, kas ir 
vismaz divas trešdaļas no šo reģionu 
2007.–2013. gada piešķīruma.

šajā atskaites periodā, bet kuros IKP uz 
vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā 75 % no 
vidējā IKP ES 27 valstīs, un reģioni, 
kuriem 2007.–2013. gadā ir noteikts 
pārejas reģiona statuss, saņem piešķīrumu 
no struktūrfondiem, kas ir vismaz divas 
trešdaļas no šo reģionu 2007.–2013. gada 
piešķīruma. Atsevišķi salu valstu reģioni, 
kuri ir tiesīgi saņemt Kohēzijas fonda 
finansējumu 2013. gadā, un tālākie 
reģioni, kuri ietilpst pirmās daļas 1.b un 
1.c punktā minētajās kategorijās, no 
fondiem saņem piešķīrumu, kas ir vismaz 
četras piektdaļas no šo reģionu 
piešķīruma 2007.–2013. gada periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 213

Regulas priekšlikums
84. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sadalījumam pa dalībvalstīm izmanto 
šādus kritērijus:

2. Sadalījumam pa dalībvalstīm izmanto 
šādus kritērijus:

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, iedzīvotāju 
novecošana un bezdarba līmenis attiecībā 
uz mazāk attīstītiem reģioniem un pārejas 
reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums attiecībā uz vairāk 
attīstītajiem reģioniem;

b) atbilstīgo iedzīvotāju skaits, reģiona 
labklājība, bezdarba līmenis, 
nodarbinātības līmenis, izglītības līmenis 
un iedzīvotāju blīvums, pielāgoti neto 
ienākumi uz vienu iedzīvotāju, mācības 
pārtraukušo skolēnu skaits, reģiona 
iekšējās atšķirības (NUTS 3. līmenis) un 
demogrāfiskās neaizsargātības rādītājs 
attiecībā uz vairāk attīstītajiem reģioniem;
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c) iedzīvotāji, valsts labklājība un platība 
attiecībā uz Kohēzijas fondu.

c) iedzīvotāji, valsts labklājība un platība 
attiecībā uz Kohēzijas fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 214

Regulas priekšlikums
84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESF tiek atvēlēti vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 % 
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Šī noteikuma 
izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko tā 
saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

3. ESF tiek atvēlēti apmēram vismaz 25 % 
struktūrfondu līdzekļu, kas paredzēti 
mazāk attīstītiem reģioniem, 40 % līdzekļu, 
kas paredzēti pārejas reģioniem, un 52 % 
līdzekļu, kas paredzēti vairāk attīstītiem 
reģioniem katrā dalībvalstī. Precīzu ESF 
daļu katrai dalībvalstij nosaka sarunās 
par partnerības nolīgumu, kurā ir minētas 
reģionu īpašas vajadzības, un tas ir 
vienāds vismaz ar piešķīrumu 2007.–
2013. gadā. Tomēr, ja saskaņā ar 
partnerības līgumu attiecīgajai reģionu 
kategorijai atvēlētā līdzekļu minimālā 
daļa ir mazāka nekā minimālais līmenis, 
šādu samazinājumu kompensē, veicot 
palielinājumu citās reģionu kategorijās. 
Galīgā summa valsts līmenī visām 
reģionu kategorijām attiecīgi nav mazāka 
par summu, kas valsts līmenī rodas pēc 
paredzamo līmeņu piemērošanas. Šā
noteikuma izpratnē atbalstu dalībvalstij, ko 
tā saņēmusi saskaņā ar programmu [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem], uzskata par 
struktūrfondu daļu, kas piešķirti ESF.

Or. en
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Grozījums Nr. 215

Regulas priekšlikums
84. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 
atvēlētie resursi ir EUR [3 000 000 000] no 
īpašā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai un vismaz EUR [3 000 000 000]
no ESF paredzētajiem mērķieguldījumiem.

3.a Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 
atvēlētie resursi ir EUR XXXX no īpašā 
piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai un vismaz EUR XXXX no ESF 
paredzētajiem mērķieguldījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 216

Regulas priekšlikums
84. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbalsts no Kohēzijas fonda transporta 
infrastruktūrai saskaņā ar “Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu” 
ir EUR 10 000 000 000.

4. Atbalsts no Eiropas pievienotā vērtības
Kohēzijas fonda transporta infrastruktūras 
projektiem saskaņā ar “Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu” 
ir EUR XXX un to piešķir tikai tām 
dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt 
Kohēzijas fonda atbalstu saskaņā ar 
attiecīgajiem ES īpašajiem tiesību aktiem.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no Kohēzijas fonda piešķīruma 
katrai dalībvalstij par visu laikposmu. 
Kohēzijas fonda piešķīrumu katrai 
dalībvalstij samazina par attiecīgo 
summu.

Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgo 
dalībvalsti, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka: a) summu, 
kas pārnesama no Kohēzijas fonda 
piešķīruma katrai dalībvalstij par visu 
laikposmu un b) Eiropas pievienotās 
vērtības Kohēzijas fonda transporta 
infrastruktūras projektiem iepriekš 
noteiktos projektos, kas minēti Regulas 
(ES) Nr. […]/2012, ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, 1. pielikumā un ko īsteno 
katrā dalībvalstī.

Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā 
daļā minētajam atbalstam no Kohēzijas 

svītrots
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fonda, ieraksta Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta attiecīgajās 
budžeta pozīcijās par 2014. gadu.
Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas 
paredzēts Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā, īsteno saskaņā 
ar [13]. pantu Regulā (ES) […]/2012 par 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidi1 saistībā ar regulas 
I pielikumā minētajiem projektiem, 
piešķirot vislielāko iespējamo prioritāti 
projektiem, kuros ievēroti Kohēzijas fondā
noteiktie valsts piešķīrumi.

Projektu, kuri ir tiesīgi saņemt minēto 
finansējumu, izvēle notiek, ņemot vērā to 
termiņu, kvalitāti un ES pievienoto 
vērtību atbilstoši Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā1 noteiktām 
procedūrām, mērķiem un kritērijiem, 
ņemot vērā summas, kas pārskaitītas no 
katras dalībvalsts Kohēzijas fonda 
piešķīruma, un pilnībā ņemot vērā 
Kohēzijas fondā noteiktos valsts
piešķīrumus līdz 2016. gada 
31. decembrim.

Lai nodrošinātu pārnestā finansējuma 
pēc iespējas labāku apguvi visās 
dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas saņemt 
Kohēzijas fonda finansējumu, īpašu 
uzmanību pievērš Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā paredzētajām 
programmas atbalsta darbībām, kuru 
mērķis ir stiprināt valsts pārvaldes un to 
valsts iestāžu institucionālo spēju un 
efektivitāti, kuras saistītas ar projektu 
izstrādi un īstenošanu ESI mērķu 
sasniegšanai.
Lai atbalstītu dalībvalstis, kuras ir tiesīgas 
saņemt Kohēzijas fonda finansējumu un 
kurām varētu būt grūtības izstrādāt 
projektus ar pietiekami ilgu termiņu, 
pietiekamā kvalitātē un ar pietiekamu ES 
pievienoto vērtību, vismaz vienu reizi gadā 
organizē papildu uzaicinājumus iesniegt 
piedāvājumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 par Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta izveidi 
11. panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 217

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstīm, kuru vidējā IKP 
izaugsme [2007.–2009. gadam] ir negatīva 
un kuru finansējuma apguves līmenis 
2012. gada 1. janvārī ir lielāks par [X%], 
nepārsniedzamo likmi nosaka vismaz 
pašreizējā perioda līmenī, samazinot 
nepārsniedzamo līmeni atbilstīgi 
zivsaimniecības un lauku attīstības fondu 
izslēgšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 218

Regulas priekšlikums
84. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar mērķi “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” no 
struktūrfondiem programmai [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem] piešķir 
atbalstu EUR 2 500 000 000.

5. Saskaņā ar mērķi “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” no 
struktūrfondiem programmai [Pārtika 
trūcīgākajiem iedzīvotājiem] piešķir 
atbalstu EUR XXX XXX XXX.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no struktūrfondu piešķīruma 
katrai dalībvalstij par visu laikposmu. 
Attiecīgi samazina struktūrfondu 
piešķīrumu katrai dalībvalstij.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no struktūrfondu piešķīruma 
katrai dalībvalstij par visu laikposmu. 
Attiecīgi samazina struktūrfondu 
piešķīrumu katrai dalībvalstij.

Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā daļā 
minētajam atbalstam no struktūrfondiem, 
ieraksta programmas [Pārtika 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem] attiecīgajās 
budžeta pozīcijās par 2014. gadu.

Gada apropriācijas, kas atbilst pirmajā daļā 
minētajam atbalstam no struktūrfondiem, 
ieraksta programmas [Pārtika 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem] attiecīgajās 
budžeta pozīcijās par 2014. gadu.

Or. en
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Grozījums Nr. 219

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

Grozījums Nr. 220

Regulas priekšlikums
84. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem ERAF 
resursiem 0,2 % pēc Komisijas iniciatīvas 
atvēl novatoriskām darbībām pilsētu 
ilgtspējīgas attīstības jomā.

7. No mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” paredzētajiem
EUR XXXX miljoniem no struktūrfondu 
resursiem pēc Komisijas iniciatīvas atvēl 
novatoriskām darbībām pilsētu ilgtspējīgas 
attīstības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 221

Regulas priekšlikums
84. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir 3,50 % no vispārējiem 
resursiem, kas pieejami budžeta saistībām 
no fondiem laikposmam no 2014. līdz 
2020. gadam (t. i., kopā

8. Mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” 
paredzētie resursi ir apmēram 7 % no 
vispārējiem resursiem, kas pieejami 
budžeta saistībām no fondiem laikposmam 
no 2014. līdz 2020. gadam (t. i., kopā
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EUR 11 878 104 182). EUR XX XXX XXX).

Or. en

Grozījums Nr. 222

Regulas priekšlikums
84. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Šajā pantā, 16., 83., 85., 86., 89., 
110. pantā, I pielikumā [VSS] un 
X pielikumā [papildināmība], kā arī 
ERAF regulas 4. pantā, ESF 4. pantā, 
ETS regulas 3. panta 3. punktā un 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvā
Majotas tālāko reģionu uzskata par NUTS 
2. līmeņa reģionu, kurš ir mazāk attīstītu 
reģionu kategorijā. ETS regulas 3. panta 
1. un 2. punktā Majotas reģionu uzskata 
par NUTS 3. līmeņa reģionu.

Or. en

Grozījums Nr. 223

Regulas priekšlikums
85. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Resursu nepārnesamība Resursu nepārnesamība

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, nav pārnesamas starp 
katru no šīm reģionu kategorijām.

1. Kopējās apropriācijas, ko piešķir katrai 
dalībvalstij attiecībā uz mazāk attīstītajiem 
reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk 
attīstītiem reģioniem, nav pārnesamas starp 
katru no šīm reģionu kategorijām.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Komisija 
pienācīgi pamatotos apstākļos, kas saistīti 
ar viena vai vairāku tematisko mērķu 
īstenošanu, var pieņemt dalībvalsts 
priekšlikumu, ko tā iesniedz, pirmo reizi 
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iesniedzot partnerības līgumu, līdz 2 % no 
kopējās apropriācijas reģionu kategorijai 
pārnest uz citām reģionu kategorijām.

iesniedzot partnerības nolīgumu, līdz 4 %
no kopējās apropriācijas reģionu 
kategorijai pārnest uz citām reģionu 
kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 224

Regulas priekšlikums
86. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis laikā no 2014. līdz 
2020. gadam valsts vai līdzvērtīgu 
strukturālo izdevumu līmeni uztur vismaz 
vienādā līmenī ar partnerības līgumā
noteikto atsauces līmeni.

3. Dalībvalstis laikā no 2014. līdz 
2020. gadam valsts vai līdzvērtīgu 
strukturālo izdevumu līmeni vidēji gadā
uztur vismaz vienādā līmenī ar partnerības
nolīgumā noteikto atsauces līmeni.

Valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu vidējo gada atsauces līmeni 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
nosaka partnerības līgumā, pamatojoties 
uz Komisijas veiktu partnerības līgumā 
ietvertās informācijas ex ante pārbaudi, 
ņemot vērā valsts vai līdzvērtīgu 
strukturālo izdevumu vidējo gada līmeni 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam.

svītrots

Komisija un dalībvalstis ņem vērā 
vispārējos makroekonomiskos apstākļus un 
īpašus vai ārkārtas apstākļus, piemēram, 
privatizāciju vai ārkārtēju valsts vai 
līdzvērtīgu strukturālo izdevumu līmeni 
dalībvalstī laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam. Tās ņem vērā arī izmaiņas 
valsts piešķīrumos no struktūrfondiem
salīdzinājumā ar 2007.–2013. gadu.

Nosakot šo atsauces līmeni, Komisija un 
dalībvalstis ņem vērā vispārējos 
makroekonomiskos apstākļus un īpašus vai 
ārkārtas apstākļus, piemēram, privatizāciju,
ārkārtēju valsts vai līdzvērtīgu strukturālo 
izdevumu līmeni dalībvalstī laikposmā no 
2007. līdz 2013. gadam, kā arī citu 
publisko ieguldījumu rādītāju izmaiņas. 
Tās ņem vērā arī izmaiņas valsts 
piešķīrumos no fondiem salīdzinājumā ar 
2007.–2013. gadu.

Or. en
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Grozījums Nr. 225

Regulas priekšlikums
86. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija ex post pārbaudē konstatē, 
ka dalībvalsts nav saglabājusi partnerības
līgumā noteikto valsts vai līdzvērtīgu 
strukturālo izdevumu atsauces līmeni 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, kā noteikts
IV pielikumā, Komisija var veikt finanšu 
korekciju. Izlemjot, vai veikt finanšu 
korekciju, Komisija ņem vērā, vai 
ekonomiskā situācija attiecīgajā dalībvalstī 
ir būtiski mainījusies kopš termiņa 
vidusposma pārbaudes un vai izmaiņas bija 
ņemtas vērā attiecīgajā laikā. Sīki izstrādāti 
noteikumi par finanšu korekcijas likmēm ir 
izklāstīti IV pielikuma 3. punktā.

6. Ja Komisija ex post pārbaudē konstatē, 
ka dalībvalsts nav saglabājusi partnerības
nolīgumā noteikto valsts vai līdzvērtīgu 
strukturālo izdevumu atsauces līmeni 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, kā noteikts
III pielikumā, Komisija var veikt finanšu 
korekciju. Izlemjot, vai veikt finanšu 
korekciju, Komisija vispirms nolemj, vai 
dalībvalsts ir veikusi nepieciešamās 
darbības, lai izpildītu Komisijas 
ieteikumus šajā jomā un novērtē to, vai 
ekonomiskā situācija attiecīgajā dalībvalstī 
ir būtiski mainījusies kopš termiņa 
vidusposma pārbaudes un vai šādas
izmaiņas bija ņemtas vērā attiecīgajā laikā. 
Sīki izstrādāti noteikumi par finanšu 
korekcijas likmēm ir izklāstīti
III pielikuma 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 226

Regulas priekšlikums
86. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šā panta 1.–6. punktu nepiemēro mērķa 
“Eiropas teritoriālā sadarbība” darbības 
programmām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 227

Regulas priekšlikums
87. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmu saturs un pieņemšana 
atbilstoši mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”

Darbības programmu saturs, pieņemšana
un grozīšana atbilstoši mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

Or. en

Grozījums Nr. 228

Regulas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbības programma sastāv no 
prioritārajiem virzieniem. Prioritārais 
virziens attiecas uz vienu fondu reģionu 
kategoriju 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 attiecas uz vienu fondu un vienu
reģionu kategoriju, izņemot Kohēzijas 
fondu, un, neskarot 52. pantu, atbilst 
tematiskajam mērķim, un ietver vienu vai 
vairākas konkrētā tematiskā mērķa 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem. Attiecīgā gadījumā 
un lai palielinātu tematiski saskaņotas un 
integrētas pieejas ietekmi un efektivitāti, 
prioritārais virziens var:

a) attiekties uz vairāk nekā vienu reģionu 
kategoriju;
b) vienā tematiskajā mērķī apvienot vienu 
vai vairākas papildu ieguldījumu 
prioritātes no ERAF, KF un ESF;
c) pienācīgi pamatotos gadījumos 
apvienot vienu vai vairākas papildinošas 
ieguldījumu prioritātes no dažādiem 
tematiskajiem mērķiem, lai panāktu 
lielāko ieguldījumu prioritārajā virzienā;
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d) attiecībā uz ESF — apvienot 
ieguldījumu prioritātes no dažādiem 
tematiskajiem mērķiem, kas izklāstīti 
9. panta 8., 9., 10. un 11. punktā, lai 
veicinātu to ieguldījumu citos 
prioritārajos virzienos.
Dalībvalstis var apvienot divas vai 
vairākas no a) līdz d) apakšpunktā 
minētās iespējas.

(Last (shortened) sentence of the paragraph 1 in the Commission text have become point (d) 
in the Parliament's amendment.)

Or. en

Grozījums Nr. 229

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības programmā izklāsta: 2. Darbības programma veicina 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģiju un palīdz 
sasniegt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, un tajā izklāsta:

a) stratēģiju darbības programmas 
ieguldījumam Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā, tostarp:

a) pamatojumu tematisko mērķu, 
atbilstošo ieguldījumu prioritāšu un 
finanšu piešķīrumu izvēlei, ievērojot 
partnerības nolīgumu un pamatojoties uz 
reģionālo un — attiecīgā gadījumā —
valsts vajadzību apzināšanu, tostarp, lai 
risinātu problēmas, kas apzinātas 
attiecīgajai valstij paredzētajos īpašajos 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
121. panta 2. punktu, un attiecīgajos 
Padomes ieteikumos, kas pieņemti 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu, 
ņemot vērā ex ante novērtējumu;

i) vajadzību identifikāciju, izklāstot 
problēmas, kas norādītas attiecīgajai 
valstij adresētajos ieteikumos saskaņā ar 
121. panta 2. punktu un Padomes 

svītrots
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ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, un ņemot 
vērā integrētās pamatnostādnes un valsts 
un reģionālās īpatnības;
ii) tematisko mērķu un atbilstošo 
ieguldījumu prioritāšu izvēles 
pamatojumu, ņemot vērā partnerības 
līgumu un ex ante izvērtējuma rezultātus;

svītrots

(Subpoints (i) and (ii) (their combination with changes) in the Commission text have become 
point (a) in the Parliament's amendment.)

Or. en

Grozījums Nr. 230

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz katru prioritāro virzienu: b) attiecībā uz katru prioritāro virzienu, kas 
nav tehniskā palīdzība:

i) ieguldījumu prioritātes un atbilstošos 
konkrētos mērķus;

i) ieguldījumu prioritātes un atbilstošos 
konkrētos mērķus;

ii) kopējos un īpašos īstenošanas un
rezultātu rādītājus, attiecīgā gadījumā
norādot atsauces vērtību un skaitliski 
izteiktu mērķa vērtību, atbilstoši īpašajiem 
fondu noteikumiem;

ii) lai stiprinātu plānošanas orientāciju uz 
rezultātiem, — paredzamos rezultātus 
konkrētajiem mērķim un atbilstošos
rezultātu rādītājus, norādot atsauces vērtību 
un mērķa vērtību, attiecīgā gadījumā 
izsakot to skaitliskā izteiksmē, atbilstoši 
īpašajiem fondu noteikumiem;

iii) atbalstāmo darbību aprakstu, tostarp 
norādot galvenās mērķa grupas, īpašas 
mērķa teritorijas un atbalsta saņēmēju 
veidus, ja piemērojams, un plānoto finanšu 
instrumentu izlietojumu;

iii) atbalstāmo darbību veidu un piemēru
aprakstu katrai ieguldījumu prioritātei un 
to paredzamo ieguldījumu šā apakšpunkta 
i) punktā minēto konkrēto mērķu 
sasniegšanā, tostarp darbību atlases 
pamatprincipus un — attiecīgā gadījumā 
— norādot galvenās mērķa grupas, īpašas 
mērķa teritorijas un atbalsta saņēmēju 
veidus, un plānoto finanšu instrumentu 
izlietojumu, kā arī lielākos projektus;

iv) atbilstošās intervences kategorijas, 
kas, pamatojas uz nomenklatūru, ko 

iv) attiecībā uz katru ieguldījumu 
prioritāti — rezultātu rādītājus, tostarp 
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Komisija pieņēmusi, izmantojot 
īstenošanas aktus saskaņā ar 143. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru, 
un plānoto resursu indikatīvu sadalījumu;

skaitliski izteiktu mērķa vērtību, kas, 
paredzams, veicinās rezultātu 
sasniegšanu, atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem;
iva) īstenošanas posmus un finanšu un 
rezultātu rādītājus, kas izmantojami kā 
izpildes sistēmas starpposma un gala 
mērķi atbilstoši 19. panta 1. punktam un 
xx pielikumam;
ivb) atbilstošās intervences kategorijas, 
pamatojoties uz nomenklatūru, ko 
Komisija ar īstenošanas aktiem ir 
pieņēmusi saskaņā ar 143. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru, 
un plānoto resursu paredzamu 
sadalījumu;
ivc) attiecīgā gadījumā kopsavilkumu par 
tehniskās palīdzības plānoto izmantošanu, 
vajadzības gadījumā pasākumiem 
programmu pārvaldībā un kontrolē 
iesaistīto iestāžu un atbalsta saņēmēju 
administratīvās spējas nostiprināšanai;

(New subpoint (iva) in the Parliament's amendment was originally subpoint (i) of point (e) 
(changed) in the Commission text and new subpoint (ivb) was originally subpoint (iv) of point 
(b) in the Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 231

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecībā uz katru prioritāro virzienu, 
kas saistīts ar tehnisko palīdzību:
i) konkrētus mērķus,
ii) paredzamos rezultātus katram 
konkrētajam mērķim un, ja tas ir objektīvi 
pamatoti, ņemot vērā darbību saturu, 
atbilstošos rezultātu rādītājus, norādot 
bāzes līnijas vērtību un mērķa vērtību, 



PR\937861LV.doc 159/285 PE487.740v04-00

LV

atbilstoši īpašajiem fondu noteikumiem,
iii) atbalstāmo darbību aprakstu un to 
paredzamo ieguldījumu šā apakšpunkta 
i) punktā minēto īpašo mērķu 
sasniegšanā,
iv) īpašos rezultātu rādītājus, kuri, 
iespējams, veicinās rezultātu sasniegšanu,
v) atbilstošās intervences kategorijas, kas, 
pamatotas ar nomenklatūru, ko Komisija 
pieņēmusi, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 143. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru, un plānoto resursu 
paredzamu sadalījumu.
Šā apakšpunkta ii) punktu nepiemēro, ja 
prioritārajam virzienam vai virzieniem 
sniegtais Savienības ieguldījums, kas 
attiecas uz darbības programmai sniegtu 
tehnisku atbalstu, nepārsniedz 
EUR 15 000 000.

Or. en

Grozījums Nr. 232

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ieguldījumu integrētajā pieejā attiecībā 
uz teritoriālo attīstību, kas izklāstīta 
partnerības līgumā, tostarp:

svītrots

i) mehānismus, kas nodrošina 
koordināciju starp fondiem, ELFLA un 
EJZF un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem un 
koordināciju ar EIB;

svītrots

ii) attiecīgā gadījumā — plānoto integrēto 
pieeju pilsētu, lauku, piekrastes, zvejas 
reģionu un to reģionu teritoriālajai 
attīstībai, kuriem ir īpašas teritoriālas 
iezīmes, un jo īpaši 28. un 29. panta 
īstenošanas kārtību;

svītrots
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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;

svītrots

iv) reģionus, kuros tiks īstenota uz 
sabiedrību orientēta vietējā attīstība;

svītrots

v) procedūras starpreģionālajām un 
starptautiskajām darbībām ar atbalsta 
saņēmējiem, kas atrodas vismaz vienā citā 
dalībvalstī;

svītrots

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 233

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;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 234

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) fondu efektīvas īstenošanas 
nodrošināšanas kārtību, tostarp:

svītrots

i) izpildes sistēmu atbilstoši 19. panta 
1. punktam;

svītrots

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;

svītrots

iii) darbības, kas jāveic, lai iesaistītu 
partnerus darbības programmas 
sagatavošanā, un partneru nozīmi 
darbības programmas īstenošanā, 
uzraudzībā un izvērtēšanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 235

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) fondu efektīvas īstenošanas 
nodrošināšanas kārtību, tostarp:

svītrots

i) plānoto tehniskās palīdzības 
izmantojumu, tostarp darbības iestāžu un 
atbalsta saņēmēju administratīvās spējas 
nostiprināšanai, kopā ar 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto atbilstošo 
informāciju attiecībā uz konkrēto 
prioritāro virzienu;

svītrots

ii) novērtējumu par administratīvo slogu 
atbalsta saņēmējiem un darbības, ko 

svītrots
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plānots veikt, lai to samazinātu, izklāstot 
arī mērķus;
iii) to lielo projektu sarakstu, kuru 
galveno darbu uzsākšanas datums ir 
pirms 2018. gada 1. janvāra;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 236

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) finansējuma plānu, kurā ir divas tabulas: g) finansējuma plānu, kurā ir divas tabulas:
i) tabula, kurā saskaņā ar 53., 110. un 
111. pantu pa gadiem sadalīts kopējās 
finanšu apropriācijas apjoms, kāds 
paredzēts atbalstam no katra fonda;

i) tabula, kurā saskaņā ar 53., 110. un 
111. pantu pa gadiem sadalīts kopējās 
finanšu apropriācijas apjoms, kāds 
paredzēts atbalstam no katra fonda;

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

ii) tabula, kurā visam plānošanas periodam, 
darbības programmai un katram 
prioritārajam virzienam ir precizēts no
katra fonda piešķiramā atbalsta un valsts 
līdzfinansējuma kopējais finanšu 
apropriācijas apjoms. Attiecībā uz 
prioritārajiem virzieniem, kas saistīti ar 
vairākām reģionu kategorijām, tabulā 
norāda no fondiem saņemamos kopējos 
finanšu piešķīrumus un valsts 
līdzfinansējuma apjomu katrai reģionu 
kategorijai.
Attiecībā uz prioritārajiem virzieniem, kas 
apvieno ieguldījumu prioritātes no 
dažādiem tematiskajiem mērķiem, tabulā 
norāda no katra fonda saņemamos 
kopējos finanšu piešķīrumus un valsts 
līdzfinansējuma apjomu katram 
attiecīgajam tematiskajam mērķim.
Ja valsts līdzfinansējumu veido publiskais 
un privātais līdzfinansējums, tabulā 
norāda paredzamu sadalījumu starp 
publiskajiem un privātajiem izdevumiem.
Informatīvos nolūkos tajā norāda 
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paredzamo EIB līdzdalību;
(Second part of the subpoints (ii) in the Commission text have become last subparagraph of 
point (g) in the Parliament's amendment.)

Or. en

Grozījums Nr. 237

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darbības programmas īstenošanas 
noteikumus, tostarp:

svītrots

i) norādot akreditācijas struktūru, vadošo 
iestādi, attiecīgā gadījumā —
sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi;

svītrots

ii) norādot struktūru, kam Komisija 
piešķirs maksājumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 238

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) to lielo projektu sarakstu, kuru 
īstenošana ir paredzēta plānošanas periodā;

(New point (ha) in the Parliament's amendment was originally subpoint (iii) (changed) of 
point (f) (changed) in the Commission text.)

Or. en
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Grozījums Nr. 239

Regulas priekšlikums
87. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrā darbības programmā, izņemot 
tajās, kurās tehnisko palīdzību sniedz 
atbilstoši īpašai darbības programmai, 
iekļauj:

3. Darbības programmā, ņemot vērā tās 
saturu un mērķus, apraksta integrēto 
pieeju teritoriālajai attīstībai, ievērojot 
partnerības nolīgumu, un norāda, kā tā 
sekmē programmas mērķu un paredzamo 
rezultātu sasniegšanu, attiecīgā gadījumā 
norādot:

i) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību 
pret katastrofām, riska novēršanu un 
pārvaldību;

a) pieeju uz sabiedrību virzītas vietējās 
attīstības instrumentu izmantošanai un 
principus to jomu noteikšanai, kurās šo 
instrumentu īstenos;

ii) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;

b) paredzamā ERAF atbalsta summa 
integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, ko īstenos saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [ERAF] 7. panta 2. punkta 
noteikumiem, un paredzams ESF atbalsta 
piešķīrums integrētajām darbībām;

iii) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu 
un sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
attiecīgā gadījumā — pasākumus 
dzimumu līdztiesības principa 
integrēšanai darbības programmas un 
darbības līmenī.

c) pieeja integrētu teritoriālo ieguldījumu 
instrumenta izmantošanai citos 
gadījumos, kas nav paredzēti 
b) apakšpunktā, un to paredzams finanšu 
piešķīrums no katra prioritārā virziena;

Dalībvalstis kopā ar darbības 
programmas priekšlikumu atbilstīgi 
mērķim “Ieguldījums izglītībai un 
nodarbinātībai” iesniedz valsts līdztiesības 
struktūru atzinumu par pasākumiem, kas 
izklāstīti ii) un iii) apakšpunktā.

d) darbības programmu procedūras 
starpreģionālajām un starptautiskajām 
darbībām ar atbalsta saņēmējiem, kas 
atrodas vismaz vienā citā dalībvalstī;
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e) ja dalībvalstis un reģioni piedalās 
makroreģionālās stratēģijās un jūras 
baseinu stratēģijās, ņemot vērā dalībvalsts 
norādītās programmas jomas vajadzības, 
plānotās intervences ieguldījumu šādās 
stratēģijās.

(Point (b) in the Parliament's amendment was originally subpoint (iii) (changed) of point (c) 
in the Commission text; point (d) in the Parliament's amendment was originally subpoint (v) 
(changed) of point (c) in the Commission text and point (e) in the Parliament's amendment 
was originally subpoint (vi) (changed) of point (c) in the Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 240

Regulas priekšlikums
87. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis izstrādā darbības 
programmu saskaņā ar Komisijas 
pieņemto paraugu.

4. Papildus darbības programmā norāda:

Minēto paraugu Komisija pieņem, 
izmantojot īstenošanas aktus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

a) attiecīgā gadījumā, vai un kā tajā tiek 
risinātas to ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir lielākais 
diskriminācijas vai sociālās atstumtības 
risks, īpaši ņemot vērā kritiskās kopienas 
un personas ar invaliditāti, un attiecīgos 
gadījumos norādot ieguldījumu 
integrētajā pieejā, kas izklāstīta 
partnerības nolīgumā;
b) attiecīgā gadījumā norādot, vai un 
kādā veidā tajā tiek risinātas reģionu 
demogrāfiskās problēmas un to 
ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, 
kuros ir būtiskas un pastāvīgas ar dabu 
saistītas vai demogrāfiskas grūtības, kā 
paredzēts Līguma 174. pantā, un norādot 
ieguldījumu integrētajās pieejās, kas šajā 
nolūkā noteikta partnerības nolīgumā.

(Point (a) in the Parliament's amendment was originally point (d) (changed) of the paragraph 
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2 in the Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 241

Regulas priekšlikums
87. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem lēmumu, ar ko apstiprina
darbības programmu.

5. Darbības programmā norāda:

a) vadošo iestādi, attiecīgā gadījumā —
sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi;
b) struktūru, kam Komisija veiks 
maksājumus;
c) darbības, kas jāveic, lai iesaistītu 
5. pantā minētos partnerus darbības 
programmas sagatavošanā, un partneru 
nozīmi darbības programmas īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā.

(Point (a) in the Parliament's amendment was originally subpoint (i) (changed) of point (h) of 
paragraph 2 in the Commission text; point (b) in the Parliament's amendment was originally 
subpoint (ii) (changed) of point (h) of paragraph 2 in the Commission text and point (c) in the 
Parliament's amendment was originally subpoint (iii) (changed) of point (h) of paragraph 2 in 
the Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 242

Regulas priekšlikums
87. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Darbības programmā, ievērojot 
partnerības nolīgumu un ņemot vērā 
dalībvalstu iestāžu regulējumu, paredz 
arī:
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a) mehānismus, kas nodrošina 
koordināciju starp fondiem, ELFLA un 
EJZF un citiem Savienības un valsts 
finansējuma instrumentiem un 
koordināciju ar EIB, ņemot vērā 
attiecīgos VSS noteikumus, kā norādīts 
I pielikumā;
b) par katru ex ante nosacījumu, kas 
paredzēts saskaņā ar 17. pantu un 
xx pielikumu, kas piemērojams darbības 
programmai, novērtējumu par to, vai 
ex ante nosacījums ir izpildīts partnerības 
nolīguma un darbības programmas 
iesniegšanas dienā, un, ja ex ante 
nosacījums nav izpildīts — to darbību 
aprakstu, kas jāveic, lai izpildītu ex ante 
nosacījumu, atbildīgās iestādes un šādu 
darbību grafiku saskaņā ar partnerības 
nolīgumā paredzēto kopsavilkumu;
c) kopsavilkumu par atbalsta saņēmējiem 
radītā administratīvā sloga novērtējumu 
un, vajadzības gadījumā, darbības, ko 
plānots veikt, lai šo slogu mazinātu, 
norādot paredzamu laika grafiku.

(Point (a) in the Parliament's amendment was originally subpoint (i) (changed) of point (c) of 
paragraph 2 in the Commission text; point (b) in the Parliament's amendment was originally 
subpoint (ii) (changed) of point (e) of paragraph 2 in the Commission text and point (c) in the 
Parliament's amendment was originally subpoint (ii) (changed) of point (f) of paragraph 2 in 
the Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 243

Regulas priekšlikums
87. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Katrā darbības programmā, —
izņemot tās, kur tehnisko palīdzību sniedz 
atbilstoši īpašai darbības programmai, —
ņemot vērā pienācīgi pamatotu dalībvalsts 
novērtējumu par turpmāk minēto 
noteikumu saistību ar programmu saturu 
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un mērķiem, iekļauj:
a) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai darbību atlasē ņemtu vērā vides 
aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanu un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību 
pret katastrofām, riska novēršanu un 
pārvaldību;
b) to īpašo darbību aprakstu, kuras jāveic, 
lai veicinātu iespēju vienlīdzību un 
darbības programmas sagatavošanā, 
izstrādē un īstenošanā novērstu jebkādu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz 
piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to 
dažādo mērķa grupu vajadzības, kurās ir 
šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši 
nepieciešamību nodrošināt pieejamību 
personām ar invaliditāti;
c) aprakstu par tās ieguldījumu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības veicināšanā un —
attiecīgā gadījumā — pasākumus 
dzimumu līdztiesības principa 
integrēšanai darbības programmas un 
darbības līmenī.
Dalībvalstis kopā ar darbības 
programmas priekšlikumu atbilstīgi 
mērķim “Ieguldījums izglītībai un 
nodarbinātībai” var iesniegt valsts 
līdztiesības struktūru atzinumu par 
pasākumiem, kas izklāstīti b) un 
c) apakšpunktā.

(Paragraph 3, introductory part, in the Parliament's amendment was originally paragraph 3 
(changed)  in the Commission text; point (a) in the Parliament's amendment was originally 
subpoint (i) of paragraph 3 in the Commission text;  point (c) in the Parliament's amendment 
was originally subpoint (iii) of paragraph 3 in the Commission text and last subparagraph in 
the Parliament's amendment was originally subparagraph 2 (changed) of paragraph 3 in the 
Commission text.)

Or. en
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Grozījums Nr. 244

Regulas priekšlikums
87. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Ja dalībvalsts sagatavo maksimums 
vienu darbības programmu katram 
fondam, darbības programmas 
noteikumus, uz kuriem attiecas šā panta 
2. punkta a) apakšpunkts, 3. punkta a), c) 
un d) apakšpunkts un 4. un 6. punkts, var 
iekļaut, pamatojoties tikai uz partnerības 
nolīguma attiecīgajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 245

Regulas priekšlikums
87. pants – 5.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Darbības programmu sagatavo 
saskaņā ar paraugu, ko pieņem Komisija, 
izmantojot īstenošanas aktu un piemērojot 
konsultēšanās procedūru saskaņā ar 
143. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 246

Regulas priekšlikums
87. pants – 5.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.e Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem lēmumu, ar ko apstiprina 
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visus darbības programmas noteikumus 
(tostarp visus tās turpmākos grozījumus), 
uz kuriem attiecas šis pants, izņemot tos 
noteikumus, uz kuriem attiecas šā panta 
2. punkta b) apakšpunkta vi) punkts, 
2. punkta e) apakšpunkts, 4., 5. punkts, 
6. punkta a) apakšpunkts, 6. punkta 
c) apakšpunkts un 7. punkts un par 
kuriem dalībvalstis ir atbildīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 247

Regulas priekšlikums
87. pants – 5.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.f Par visiem lēmumiem, ar kuriem groza 
darbības programmas noteikumus, uz 
kuriem neattiecas Komisijas lēmums 
saskaņā ar šā panta 10. punktu, vadošā 
iestāde informē Komisiju viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 
Lēmumā norāda tā spēkā stāšanās dienu, 
kas nevar būt pirms tā pieņemšanas 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 248

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

2. ERAF un ESF savstarpēji papildinošā 
veidā un ievērojot maksimālo 
ierobežojumu, kas ir 10 % no Savienības 
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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.

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

Grozījums Nr. 249

Regulas priekšlikums
90. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām ERAF un Kohēzijas
fonds var atbalstīt darbību, kas ietver virkni 
būvdarbu, darbību vai pakalpojumu ar 
mērķi veikt vienotu un noteiktu 
ekonomisku vai tehnisku uzdevumu, kuram 
ir skaidri noteikti mērķi un kura kopējās 
izmaksas pārsniedz EUR 50 000 000 (“liels 
projekts”). Finanšu instrumentus neuzskata 
par lieliem projektiem.

Kā daļu no darbības programmas vai 
darbības programmām, uz kurām attiecas 
kāds saskaņā ar 87. panta 10. punktu 
pieņemts Komisijas lēmums, ERAF un 
Kohēzijas fonds var atbalstīt darbību, kas 
ietver virkni būvdarbu, darbību vai 
pakalpojumu ar mērķi veikt vienotu un 
noteiktu ekonomisku vai tehnisku 
uzdevumu, kuram ir skaidri noteikti mērķi 
un attiecībā uz kuru kopējās attiecināmās
izmaksas pārsniedz EUR 50 000 000, vai 
ja darbības palīdz īstenot 9. panta 
7. punktā minētu tematisko mērķi un to 
kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 
EUR 75 000 000 (“liels projekts”). Finanšu 
instrumentus neuzskata par lieliem 
projektiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 250

Regulas priekšlikums
91. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai iesniedzamā informācija Lielo projektu apstiprināšanai 
nepieciešamā informācija

1. Dalībvalsts vai vadošā iestāde tūlīt pēc 
sagatavošanas darba pabeigšanas iesniedz 
Komisijai šādu informāciju par lielajiem 
projektiem:

1. Pirms lielais projekts tiek apstiprināts,
vadošā iestāde nodrošina, ka ir pieejama 
šāda informācija:

a) informācija par struktūru, kas būs
atbildīga par lielā projekta īstenošanu, un 
tās statusu;

a) struktūra, kas ir atbildīga par lielā 
projekta īstenošanu, un tās statuss;

b) apraksts un informācija par ieguldījumu 
un tā vietu;

b) apraksts par ieguldījumu un tā vietu;

c) kopējās izmaksas un kopējās 
attiecināmās izmaksas, ņemot vērā 
54. pantā noteiktās prasības;

c) kopējās izmaksas un kopējās 
attiecināmās izmaksas, ņemot vērā 
54. pantā noteiktās prasības;

d) informācija par veikto priekšizpēti, 
tostarp iespēju analīzi, rezultātiem un 
neatkarīgu kvalitātes pārbaudi;

d) veiktā priekšizpēte, tostarp iespēju
analīze un rezultāti;

e) izmaksu un ieguvumu analīze, tostarp 
ekonomiskā un finanšu analīze, un riska 
novērtējums;

e) izmaksu un ieguvumu analīze, tostarp 
ekonomiskā un finanšu analīze, un riska 
novērtējums;

f) ietekmes uz vidi analīze, ņemot vērā 
nepieciešamību pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu 
sekas un izturību pret katastrofām;

f) ietekmes uz vidi analīze, ņemot vērā 
nepieciešamību pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt klimata pārmaiņu 
sekas un izturību pret katastrofām;

fa) apraksts par ierosināto sabiedrisko 
apspriešanu un partneru iesaistīšanu, kā 
minēts 5. pantā;

g) atbilstība attiecīgajiem konkrētās 
darbības programmas vai programmu 
prioritārajiem virzieniem un projekta 
paredzamais ieguldījums minēto prioritāro 
virzienu konkrēto mērķu sasniegšanā;

g) atbilstība attiecīgajiem konkrētās 
darbības programmas vai darbības
programmu prioritārajiem virzieniem un 
projekta paredzamais ieguldījums minēto 
prioritāro virzienu konkrēto mērķu
sasniegšanā un paredzamais ieguldījums 
sociāli ekonomiskajā attīstībā;

h) finansējuma plāns, kurā norādīti kopējie 
plānotie finanšu resursi un plānotais 
atbalsts no fondiem, EIB un visiem 

h) finansējuma plāns, kurā norādīti kopējie 
plānotie finanšu resursi un plānotais 
atbalsts no fondiem, EIB un visiem 
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pārējiem finansējuma avotiem, kopā ar 
fiziskajiem un finanšu rādītājiem attiecībā 
uz progresa uzraudzību, ņemot vērā 
apzinātos riskus;

pārējiem finansējuma avotiem, kopā ar 
fiziskajiem un finanšu rādītājiem attiecībā 
uz progresa uzraudzību, ņemot vērā 
apzinātos riskus;

i) lielā projekta īstenošanas grafiks un — ja 
ir paredzams, ka īstenošanas laiks būs 
ilgāks par plānošanas periodu — posmi, 
par kuriem lūdz atbalstu no fondiem 
2014.–2020. gada plānošanas periodā.

i) lielā projekta īstenošanas grafiks un — ja 
ir paredzams, ka īstenošanas laiks būs 
ilgāks par plānošanas periodu — posmi, 
par kuriem lūdz atbalstu no fondiem 
2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Komisija saskaņā ar 143. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru sniedz 
indikatīvus norādījumus par
metodoloģiju, kas izmantojama 
e) apakšpunktā minētās izmaksu un 
ieguvumu analīzes veikšanai.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus, nosakot metodoloģiju, kas 
izmantojama pirmās daļas e) apakšpunktā 
minētās izmaksu un ieguvumu analīzes 
veikšanai.

Pēc kādas dalībvalsts ierosmes 
informāciju, kas minēta no 91. panta a) 
līdz i) apakšpunktam, var novērtēt 
neatkarīgi eksperti, izmantojot Komisijas 
sniegtās tehniskās palīdzības atbalstu vai 
vienojoties ar Komisiju, citi neatkarīgi 
eksperti. Citos gadījumos dalībvalsts 
Komisijai sniedz 91. panta a) –
i) apakšpunktā izklāstīto informāciju, 
tiklīdz tā ir pieejama.

Formātu, kādā iesniedzama informācija 
par lielajiem projektiem, izstrādā saskaņā 
ar Komisijas pieņemto paraugu, 
izmantojot īstenošanas aktus. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem vienotus nosacījumus metodikai, 
kas izmantojama, veicot liela projekta 
kvalitātes pārbaudi, un nosaka formātu, 
kādā sniedzama informācija, kas izklāstīta 
no 91. panta a) līdz i) apakšpunktam. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 143. panta 3. punktā paredzēto
konsultēšanās procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 251

Regulas priekšlikums
91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lielos projektus, ko iesniedz Komisijai 
apstiprināšanai, iekļauj darbības 
programmas lielo projektu sarakstā. 
Dalībvalsts vai vadošā iestāde pārskata 
sarakstu divus gadus pēc darbības 
programmas pieņemšanas, un pēc 
dalībvalsts pieprasījuma to var koriģēt 
saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto 
procedūru, jo īpaši, lai iekļautu lielos 
projektus, kuru paredzamais pabeigšanas 
datums ir pirms 2022. gada beigām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 252

Regulas priekšlikums
92. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc informācijas 
iesniegšanas dienas pieņem lēmumu 
apstiprināt lielu projektu saskaņā ar 
91. pantu. Minētajā lēmumā nosaka fizisko 
priekšmetu, summu, uz kuru attiecas 
prioritārā virziena līdzfinansējuma likme, 
fiziskos un finanšu rādītājus progresa 
uzraudzībai un paredzamo lielā projekta 
ieguldījumu attiecīgā prioritārā virziena vai 
virzienu mērķu sasniegšanā. 
Apstiprināšanas lēmumu pieņem ar
nosacījumu, ka pirmais būvdarbu līgums 
tiek noslēgts divu gadu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc informācijas 
iesniegšanas dienas pieņem lēmumu 
apstiprināt lielu projektu saskaņā ar 
91. pantu. Minētajā lēmumā nosaka fizisko 
priekšmetu, summu, uz kuru attiecas 
prioritārā virziena līdzfinansējuma likme, 
fiziskos un finanšu rādītājus progresa 
uzraudzībai un paredzamo lielā projekta 
ieguldījumu attiecīgā prioritārā virziena vai 
virzienu mērķu sasniegšanā. 
Apstiprināšanas lēmumu pieņem ar 
nosacījumu, ka pirmais būvdarbu līgums 
tiek noslēgts divu gadu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas. PPP struktūru 
īstenotu darbību gadījumā — PPP līgumu 
starp publisko struktūru un privātā 
sektora struktūru paraksta, 
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apstiprināšanas lēmumu pieņem ar 
nosacījumu, ka pirmo būvdarbu līgumu 
noslēdz trīs gadu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas. Pēc pienācīgi 
pamatota dalībvalsts pieprasījuma, kas 
iesniegts divu gadu laikā pēc minētā 
lēmuma pieņemšanas, piemēram, kad ar 
lielu projektu īstenošanu saistītu 
administratīvu procedūru vai tiesas 
procesu dēļ rodas kavējumi, Komisija, 
izmantojot deleģētu aktu, var pieņemt 
lēmumu pagarināt laikposmu par ne 
vairāk kā diviem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 253

Regulas priekšlikums
93. pants

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, kuras 
jomu nosaka un ko pārvalda attiecībā pret 
gala mērķiem un rezultātiem, ko tā 
sasniegs. Plāns ietver tādu projektu vai
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.
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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 piešķirtie 
publiskie izdevumi ir vismaz 
EUR 10 000 000 vai 20 % no darbības 
programmas vai programmu publiskā 
atbalsta, atkarībā no tā, kura no vērtībām iz 
mazāka. Izmēģinājuma projekta 
īstenošanas nolūkā vienam kopīgam 
rīcības plānam piešķirtos publiskos 
izdevumus attiecībā uz katru darbības 
programmu var samazināt līdz 
EUR 5 000 000.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai šā 
punkta pirmo daļu nepiemēro.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai šā 
punkta pirmo daļu nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 254

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgajā rīcības plānā iekļauj: Kopīgajā rīcības plānā iekļauj:

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 — attiecīgajai valstij 
adresētos ieteikumus un dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas vispārējās 
pamatnostādnes saskaņā ar Līguma 
121. panta 2. punktu, un attiecīgos
Padomes ieteikumus, ko dalībvalstis ņem 
vērā savā nodarbinātības politikā saskaņā 
ar Līguma 148. panta 4. punktu;

Or. en
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Grozījums Nr. 255

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksas, ko radīs starpposma mērķu, 
gala mērķu un rezultātu sasniegšana 
attiecībā pret 2. punktu, pamatojoties uz 
57. panta 4. punktā un ESF regulas 
14. pantā noteiktajām metodēm;

a) izmaksas, ko radīs starpposma mērķu, 
gala mērķu un rezultātu sasniegšana 
attiecībā pret 2. punktu, pamatojoties uz šīs 
regulas 57. panta 4. punktā un ESF regulas 
14. pantā noteiktajām metodēm;

b) indikatīvu grafiku, saskaņā ar kuru tiks 
veikti maksājumi atbalsta saņēmējam 
saistībā ar starpposma mērķiem un gala 
mērķiem;

b) indikatīvu grafiku, saskaņā ar kuru tiks 
veikti maksājumi atbalsta saņēmējam 
saistībā ar starpposma mērķiem un gala 
mērķiem;

c) finanšu plānu pa darbības programmām 
un prioritārajiem virzieniem, ieskaitot 
kopējo attiecināmo summu un publisko 
atbalstu.

c) finanšu plānu pa darbības programmām 
un prioritārajiem virzieniem, ieskaitot 
kopējo attiecināmo summu un publiskos 
izdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 256

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija trīs mēnešu laikā pēc kopīga 
rīcības plāna priekšlikuma iesniegšanas 
uzskata, ka tas neatbilst novērtēšanas 
prasībām, tā iesniedz dalībvalstij 
apsvērumus. Dalībvalsts iesniedz 
Komisijai visu prasīto papildinformāciju 
un vajadzības gadījumā attiecīgi pārskata 
kopīgo rīcības plānu.

Ja Komisija divu mēnešu laikā pēc kopīga 
rīcības plāna priekšlikuma iesniegšanas 
uzskata, ka tas neatbilst novērtēšanas 
prasībām, tā iesniedz dalībvalstij 
apsvērumus. Dalībvalsts iesniedz 
Komisijai visu prasīto papildinformāciju 
un vajadzības gadījumā attiecīgi pārskata 
kopīgo rīcības plānu.

Or. en
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Grozījums Nr. 257

Regulas priekšlikums
96. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem lēmumu apstiprināt 
kopīgo rīcības plānu ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc tam, kad to iesniegusi 
dalībvalstis, bet ne agrāk, kā tiek pieņemtas 
attiecīgās darbības programmas, ar 
nosacījumu, ka ir pietiekami ņemti vērā 
jebkuri apsvērumi.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktu,
pieņem lēmumu apstiprināt kopīgo rīcības 
plānu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, 
kad to iesniegusi dalībvalstis, bet ne agrāk, 
kā tiek pieņemtas attiecīgās darbības 
programmas, ar nosacījumu, ka ir pienācīgi
ņemti vērā jebkuri apsvērumi.

Or. en

Grozījums Nr. 258

Regulas priekšlikums
96. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija atsakās atļaut atbalsta 
piešķiršanu no fondiem kopīgam rīcības 
plānam, tā informē dalībvalsti par 
atteikuma iemeslu 2. punktā noteiktajā 
termiņā.

4. Ja Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktu, atsakās atļaut atbalsta piešķiršanu no
fondiem kopīgam rīcības plānam, tā 
informē dalībvalsti par atteikuma iemeslu 
2. punktā noteiktajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 259

Regulas priekšlikums
97. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts vai vadošā iestāde izveido 
tādu koordinācijas komiteju kopīgajam 
rīcības plānam, kas atšķiras no darbības 
programmu uzraudzības komitejas. 
Koordinācijas komiteja tiekas vismaz 

1. Dalībvalsts vai vadošā iestāde izveido 
tādu koordinācijas komiteju kopīgajam 
rīcības plānam, kas atšķiras no attiecīgo
darbības programmu uzraudzības 
komitejas. Koordinācijas komitejas
sanāksmes notiek vismaz divas reizes gadā, 
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divreiz gadā. un tā iesniedz ziņojumus vadošajai 
iestādei. Vadošā iestāde informē attiecīgo 
uzraudzības komiteju par koordinācijas 
komitejas darba rezultātiem un 
panākumiem kopīgā rīcības plāna 
īstenošanā saskaņā ar 100. panta 
1. punkta e) apakšpunktu un 114. panta 
2. punkta a) apakšpunktu.

Par tās sastāvu lemj dalībvalsts, vienojoties 
ar vadošo iestādi un ievērojot partnerības 
principu.

Par tās sastāvu lemj dalībvalsts, vienojoties 
ar attiecīgo vadošo iestādi un ievērojot 
partnerības principu.

Komisija var piedalīties koordinācijas 
komitejas darbā kā padomdevēja.

Komisija var piedalīties koordinācijas 
komitejas darbā kā padomdevēja.

Or. en

Grozījums Nr. 260

Regulas priekšlikums
97. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts iesniegtajām prasībām grozīt 
kopīgus rīcības plānus jābūt pienācīgi 
pamatotām. Komisija novērtē, vai 
grozīšanas prasība ir pamatota, ņemot vērā 
dalībvalsts sniegto informāciju. Komisija
var sniegt apsvērumus, un dalībvalsts 
iesniedz Komisijai visu vajadzīgo 
papildinformāciju. Komisija pieņem 
lēmumu par grozīšanas prasību ne vēlāk kā 
trīs mēnešus no dienas, kad to oficiāli 
iesniegusi dalībvalsts, ar nosacījumu, ka ir 
pietiekami ņemti vērā jebkuri Komisijas 
sagatavotie apsvērumi. Grozījums stājas 
spēkā lēmuma pieņemšanas dienā, ja vien 
lēmumā nav noteikts citādi.

3. Dalībvalsts iesniegtajām prasībām grozīt 
kopīgus rīcības plānus jābūt pienācīgi 
pamatotām. Komisija novērtē, vai 
grozīšanas prasība ir pamatota, ņemot vērā 
dalībvalsts sniegto informāciju. Komisija 
var sniegt apsvērumus, un dalībvalsts 
iesniedz Komisijai visu vajadzīgo 
papildinformāciju. Komisija, izmantojot 
īstenošanas aktu, pieņem lēmumu par 
grozīšanas prasību ne vēlāk kā trīs mēnešus 
no dienas, kad to oficiāli iesniegusi 
dalībvalsts, ar noteikumu, ka ir pietiekami 
ņemti vērā jebkuri Komisijas sagatavotie 
apsvērumi. Grozījums stājas spēkā lēmuma 
pieņemšanas dienā, ja vien lēmumā nav 
noteikts citādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 261

Regulas priekšlikums
99. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas definēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus saskaņā ar vienas 
vai vairāku darbības programmu vairāk 
nekā vienu prioritāro virzienu, darbību veic
kā integrētu teritoriālo ieguldījumu (ITI).

1. Ja pilsētas attīstības stratēģija vai cita 
teritoriālās attīstības stratēģija vai pakts, 
kas minēti Regulas [..] [ESF] 12. panta 
1. punktā, paredz integrētu pieeju, 
piesaistot ieguldījumus no ESF, ERAF vai 
Kohēzijas fonda saskaņā ar vienas vai 
vairāku darbības programmu vairāk nekā 
vienu prioritāro virzienu, darbību var veikt
kā integrētu teritoriālo ieguldījumu (ITI).

Darbību, kas veikta saskaņā ar ITI, var 
papildināt ar finansiālu atbalstu no 
ELFLA vai EJZF.

2. Atbilstošajās darbības programmās 
norāda plānotos ITI un izklāsta indikatīvu
finanšu piešķīrumu katram ITI no katra 
prioritārā virziena.

2. Ja ITI tiek atbalstīts no ESF, ERAF vai 
Kohēzijas fonda, atbilstošajā(-ās) darbības
programmā(-ās) apraksta pieeju ITI 
instrumenta izmantošanai […] un 
paredzamo finanšu piešķīrumu no katra 
prioritārā virziena saskaņā ar īpašiem 
fondu noteikumiem.

Ja ITI tiek papildināts ar finansiālu 
atbalstu no ELFLA vai EJZF, paredzamo 
finanšu piešķīrumu un paredzētos 
pasākumus paredz attiecīgajā(-ās) 
programmā(-ās) saskaņā ar īpašiem 
fondu noteikumiem.

3. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var iecelt 
vienu vai vairākas starpniekinstitūcijas, 
tostarp pašvaldības, reģionālās attīstības 
iestādes vai nevalstiskās organizācijas, ITI 
pārvaldības un īstenošanas veikšanai.

3. Dalībvalsts vai vadošā iestāde var iecelt 
vienu vai vairākas starpniekinstitūcijas, 
tostarp pašvaldības, reģionālās attīstības 
iestādes vai nevalstiskās organizācijas, ITI 
pārvaldības un īstenošanas veikšanai
saskaņā ar īpašiem fondu noteikumiem.

4. Dalībvalsts vai attiecīgās vadošās 
iestādes nodrošina, lai darbības 
programmas uzraudzības sistēma 
paredzētu ITI veicinošo prioritārā virziena
darbību un rezultātu identifikāciju.

4. Dalībvalsts vai attiecīgās vadošās 
iestādes nodrošina, ka programmas(-u)
uzraudzības sistēma paredzētu ITI
veicinošās prioritārā virziena vai 
Savienības prioritārās darbības un
rezultātus.
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(Note: Part 3 - Title II -Chapter IV Territorial development (Article 99) is moved to Part 2 -
Title III - Chapter IIa (new))

Or. en

Grozījums Nr. 262

Regulas priekšlikums
100. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darbības programmā veiktos 
pasākumus saistībā ar ex ante nosacījumu 
izpildi;

h) attiecīgā gadījumā ex ante 
nosacījumus, kuri nav izpildīto 
partnerības nolīguma un darbības
programmas iesniegšanas dienā, un 
paveikto saistībā ar piemērojamo ex ante 
nosacījumu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 263

Regulas priekšlikums
100. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības komiteja pārbauda un 
apstiprina:

2. Atkāpjoties no 43. panta 3. punkta,
uzraudzības komiteja pārbauda un 
apstiprina:

Or. en

Grozījums Nr. 264

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbības programmas novērtēšanas c) darbības programmas novērtēšanas 
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plānu un jebkurus plāna grozījumus; plānu un jebkurus plāna grozījumus, 
tostarp gadījumā, kad tas ir daļa no 
kopējā novērtēšanas plāna saskaņā ar 
104. panta 1. punkta pirmo teikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 265

Regulas priekšlikums
101. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2016. gada 30. aprīlim un līdz katra 
nākamā gada 30. aprīlim līdz pat 
2022. gadam ieskaitot dalībvalsts iesniedz 
Komisijai gada ziņojumu saskaņā ar 
44. panta 1. punktu. Ziņojums, ko iesniedz 
2016. gadā, attiecas uz 2014. un 
2015. finanšu gadu, kā arī uz laikposmu no 
izdevumu atbilstības sākuma datuma līdz 
2013. gada 31. decembrim.

1. Līdz 2016. gada 31. maijam un līdz 
katra nākamā gada 31. maijam līdz pat 
2022. gadam ieskaitot dalībvalsts iesniedz 
Komisijai gada īstenošanas ziņojumu 
saskaņā ar 44. panta 1. punktu. Ziņojums, 
ko iesniedz 2016. gadā, attiecas uz 2014. 
un 2015. finanšu gadu, kā arī uz laikposmu 
no izdevumu atbilstības sākuma datuma 
līdz 2013. gada 31. decembrim.

1.a Attiecībā uz ziņojumiem, ko iesniedz 
2017. gadā un 2019. gadā, 1. punktā 
minētais termiņš ir 30. jūnijs.

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par:

2. Gada īstenošanas ziņojumos izklāsta 
informāciju par:

a) darbības programmas īstenošana saskaņā 
ar 44. panta 2. punktu;

a) darbības programmas īstenošana saskaņā 
ar 44. panta 2. punktu;

b) progress lielu projektu un kopīgu rīcības 
plānu sagatavošanā un īstenošanā.

b) progress lielu projektu un kopīgu rīcības 
plānu sagatavošanā un īstenošanā.

3. Gada īstenošanas ziņojumos, ko iesniedz 
2017. un 2019. gadā, ietver un novērtē 
informāciju, kas paredzēta attiecīgi 
44. panta 3. un 4. punktā; 2. punktā 
noteikto informāciju sniedz kopā ar:

3. Gada īstenošanas ziņojumos, ko iesniedz 
2017. un 2019. gadā, ietver un novērtē 
informāciju, kas paredzēta attiecīgi 
44. panta 3. un 4. punktā; 2. punktā 
noteikto informāciju sniedz kopā ar
informāciju par noteikumiem, kas 
izklāstīti šā punkta d), g) un j) 
apakšpunktā un — atkarībā no darbības 
programmu satura un mērķiem — var 
iekļaut informāciju arī par citiem 
noteikumiem:
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a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp 
pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrību 
orientētu vietējo attīstību saskaņā ar 
darbības programmu;

a) progresu integrētās pieejas īstenošanā 
attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp to 
reģionu attīstību, kurus pastāvīgi vai 
būtiski skar demogrāfiskas un ar dabu 
saistītas grūtības, pilsētu ilgtspējīgu 
attīstību un uz sabiedrību orientētu vietējo 
attīstību saskaņā ar darbības programmu;

b) progresu tādu darbību īstenošanā, kuru 
mērķis ir stiprināt dalībvalstu iestāžu un 
atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un 
izmantot fondus;

b) progresu tādu darbību īstenošanā, kuru 
mērķis ir stiprināt dalībvalstu iestāžu un 
atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un 
izmantot fondus;

c) progresu jebkuru starpreģionu un 
starptautisko darbību īstenošanā;

c) progresu jebkuru starpreģionu un 
starptautisko darbību īstenošanā;

ca) attiecīgā gadījumā ieguldījumu 
makroreģionālajās un jūras baseinu 
stratēģijās;

d) progresu izvērtēšanas plāna īstenošanā 
un to turpmāko pasākumu īstenošanā, kas 
noteikti pēc izvērtējumu secinājumu 
pieņemšanas;

d) progresu novērtēšanas plāna īstenošanā 
un to turpmāko pasākumu īstenošanā, kas 
noteikti pēc novērtējumu secinājumu 
pieņemšanas;

e) īpašās darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu 
diskrimināciju, tostarp pieejamības 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti, un 
kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu 
dzimumu līdztiesības principa integrēšanu 
darbības programmā un darbībās;

e) īpašās darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu 
diskrimināciju, jo īpaši pieejamības 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti, un 
kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu 
dzimumu līdztiesības principa integrēšanu 
darbības programmā un darbībās;

f) darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar 8. pantu;

f) darbības, kas veiktas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar 8. pantu;

g) to fondu informēšanas un publicitātes 
pasākumu rezultātus, kuri veikti saskaņā ar 
saziņas stratēģiju;

g) to fondu informēšanas un publicitātes 
pasākumu rezultātus, kuri veikti saskaņā ar 
saziņas stratēģiju;

h) progresu darbību īstenošanā sociālās 
inovācijas jomā, ja piemērojams;

h) progresu darbību īstenošanā sociālās 
inovācijas jomā, ja piemērojams;

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 
vērto ģeogrāfisko reģionu īpašās 
vajadzības, kurus visvairāk ietekmē 
nabadzība, vai to mērķa grupu īpašās 
vajadzības, kurās ir vislielākais
nabadzības, diskriminācijas vai sociālās
atstumtības risks, īpaši ņemot vērā kritiskās
kopienas un personas ar invaliditāti,
personas, kas ilgstoši ir bez darba, un 
nestrādājošos jauniešus, attiecīgā 



PE487.740v04-00 184/285 PR\937861LV.doc

LV

gadījumā norādot izmantotos finanšu 
resursus;

j) partneru iesaistīšanu darbības 
programmas īstenošanā, uzraudzībā un 
izvērtēšanā.

j) partneru iesaistīšanu darbības 
programmas īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā.

Atkāpjoties no šiem noteikumiem un lai 
nodrošinātu saskaņotību starp partnerības 
nolīgumu un progresa ziņojumu, 
dalībvalstis, kurām nav vairāk par vienu 
darbības programmu, ko atbalsta no 
fonda, informāciju par 44. panta 
3. punktā minētajiem ex ante 
nosacījumiem un informāciju, kas 
noteikta 44. panta 4. punktā, kā arī šā 
punkta a), b), c) un i) apakšpunktā 
paredzēto informāciju var ietvert progresa 
ziņojumā, nevis gada īstenošanas 
ziņojumos, ko iesniedz attiecīgi 2017. un 
2019. gadā un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumā, neskarot 100. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu.

4. Gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumus sagatavo pēc paraugiem, ko 
Komisija pieņem, izmantojot īstenošanas 
aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

4. Gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumus sagatavo pēc paraugiem, ko 
Komisija pieņem, izmantojot īstenošanas 
aktus. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

(Note: paragraph 1a new subject to further horizontal adjustment for N+3.)

Or. en

Grozījums Nr. 266

Regulas priekšlikums
102. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 31. janvārim, 30. aprīlim, 
31. jūlijam un 31. oktobrim vadošā iestāde
uzraudzības nolūkos elektroniski nosūta 
Komisijai datus par katru darbības 
programmu un pa prioritārajiem 
virzieniem:

1. Līdz 31. janvārim, 31. jūlijam un 
31. oktobrim dalībvalsts uzraudzības 
nolūkos elektroniski nosūta Komisijai 
datus par katru darbības programmu un pa 
prioritārajiem virzieniem:
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a) kopējās un valsts attiecināmās izmaksas 
par darbībām un atbalstam atlasīto darbību 
skaits;

a) kopējās un valsts attiecināmās izmaksas 
par darbībām un atbalstam atlasīto darbību 
skaits;

b) kopējās un valsts attiecināmās 
izmaksas par līgumiem vai citām 
juridiskām saistībām, ko uzņēmušies 
atbalsta saņēmēji atbalstam atlasīto 
darbību īstenošanā;

svītrots

c) kopējie attiecināmie izdevumi, ko 
atbalsta saņēmēji deklarējuši vadošajai 
iestādei.

c) kopējie attiecināmie izdevumi, ko 
atbalsta saņēmēji deklarējuši vadošajai 
iestādei.

2. Turklāt sūtījumā, ko veic 31. janvārī, 
minētos datus iekļauj, tos iedalot pa 
intervences kategorijām. Šādu sūtījumu 
uzskata par tādu, kas atbilst 44. panta 
2. punktā minētajai finanšu datu 
iesniegšanas prasībai.

2. Turklāt sūtījumā, ko veic līdz 
31. janvārim, minētos datus iekļauj, tos 
iedalot pa intervences kategorijām. Šādu 
sūtījumu uzskata par tādu, kas atbilst 
44. panta 2. punktā minētajai finanšu datu 
iesniegšanas prasībai.

3. Datu sūtījumiem, kas jāveic līdz 
31. janvārim un 31. jūlijam, pievieno 
prognozi attiecībā uz summu, par kādu 
dalībvalstis ir iecerējušas iesniegt 
maksājumu pieteikumus par kārtējo 
finanšu gadu un nākamo finanšu gadu.

3. Datu sūtījumiem, kas jāveic līdz 
31. janvārim un 31. jūlijam, pievieno 
prognozi attiecībā uz summu, par kādu 
dalībvalstis ir iecerējušas iesniegt 
maksājumu pieteikumus par kārtējo 
finanšu gadu un nākamo finanšu gadu.

4. Robeždatums attiecībā uz datiem, kas 
iesniegti saskaņā ar šo pantu, ir tā mēneša 
pēdējā diena, kas ir pirms iesniegšanas 
mēneša.

4. Robeždatums attiecībā uz datiem, kas 
iesniegti saskaņā ar šo pantu, ir tā mēneša 
pēdējā diena, kas ir pirms iesniegšanas 
mēneša.

4.a Komisija saskaņā ar 143. panta 
3. punktā noteikto pārbaudes procedūru 
ar īstenošanas aktu pieņem vienādus 
nosacījumus attiecībā uz paraugu, ko 
izmanto uzraudzības nolūkos iesniedzot 
Komisijai finanšu datus.

(Note: A recital justifying the examination procedure in paragraph 4a is to be inserted later:
Implementing act with examination procedure is agreed on the condition that sufficient 
justification is provided for the choice of procedure; and this in the form of a recital, to be 
drafted by the Presidency

Or. en
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Grozījums Nr. 267

Regulas priekšlikums
103. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgā gadījumā norādi par 
turpmākajiem Savienības pasākumiem un 
politikas virzieniem, kas vajadzīgi, lai 
stiprinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, kā arī lai īstenotu 
Savienības prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 268

Regulas priekšlikums
104. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde katrai darbības
programmai izstrādā izvērtēšanas plānu. 
Izvērtēšanas plānu iesniedz pirmajā 
uzraudzības komitejas sanāksmē. Ja 
vienas uzraudzības komitejas pārziņā ir 
vairākas darbības programmas, 
izvērtēšanas plāns var attiekties uz visām 
attiecīgajām darbības programmām.

1. Vadošā iestāde vai dalībvalsts vienai vai 
vairākām darbības programmām izstrādā 
novērtēšanas plānu. Novērtēšanas plānu 
iesniedz uzraudzības komitejai ne vēlāk kā 
gadu pēc programmas pieņemšanas.

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim vadošās 
iestādes par katru programmu Komisijai 
iesniedz ziņojumu, kurā apkopoti 
plānošanas periodā veiktās izvērtēšanas
secinājumi, tostarp programmas galveno
gala mērķu un rezultātu novērtējums.

2. Līdz 2021. gada 31. decembrim vadošās 
iestādes par katru programmu Komisijai 
iesniedz ziņojumu, kurā apkopoti 
plānošanas periodā veiktās novērtēšanas 
secinājumi un programmas galvenie gala
mērķi un rezultāti, sniedzot atsauksmes 
par ziņojumā norādīto informāciju.

3. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
un vadošajām iestādēm veic ex post 
izvērtēšanas.

3. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
un vadošajām iestādēm veic ex post 
novērtējumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 269

Regulas priekšlikums
105. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija un publicitāte Informācija un saziņa
1. Dalībvalstis un vadošās iestādes ir 
atbildīgas par:

1. Dalībvalstis un vadošās iestādes ir 
atbildīgas par:

-a) saziņas stratēģiju izstrādi;
a) tādas vienotas tīmekļa vietnes vai 
vienota tīmekļa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
visām konkrētajā dalībvalstī īstenotajām 
darbības programmām un nodrošina 
piekļuvi tām;

a) tādas vienotas tīmekļa vietnes vai 
vienota tīmekļa portāla izveides 
nodrošināšanu, kurā sniedz informāciju par 
visām konkrētajā dalībvalstī īstenotajām 
darbības programmām un nodrošina 
piekļuvi tām, tostarp informēšanu par 
plānošanas īstenošanas un visu saistīto 
sabiedriskās apspriešanas procesu 
termiņiem;

b) to, lai potenciālie atbalsta saņēmēji tiktu 
informēti par darbības programmu 
nodrošinātajām finansējuma iespējām;

b) to, lai potenciālie atbalsta saņēmēji tiktu 
informēti par darbības programmu 
nodrošinātajām finansējuma iespējām;

c) Savienības pilsoņu informēšanu par 
kohēzijas politikas un fondu nozīmi un 
sasniegumiem, organizējot informēšanas 
un saziņas pasākumus par partnerības 
līgumu, darbības programmu un darbību 
rezultātiem un ietekmi.

c) Savienības pilsoņu informēšanu par 
kohēzijas politikas un fondu nozīmi un 
sasniegumiem, organizējot informēšanas 
un saziņas pasākumus par partnerības 
līgumu, darbības programmu un darbību 
rezultātiem un ietekmi.

2. Lai nodrošinātu fondu atbalsta 
pārredzamību, dalībvalstis uztur darbību 
sarakstu, kurš iedalīts pa darbības 
programmām un fondiem CSV vai XML 
formātā un kurš ir pieejams vienotajā 
tīmekļa vietnē vai tīmekļa portālā, iekļaujot 
visu attiecīgajā dalībvalstī īstenoto 
darbības programmu sarakstu un 
kopsavilkumu.

2. Lai nodrošinātu fondu atbalsta 
pārredzamību, dalībvalstis vai vadošās 
iestādes uztur darbību sarakstu, kurš 
iedalīts pa darbības programmām un 
fondiem izklājlapas datu formātā, kas 
nodrošina iespēju datus šķirot, meklēt, 
izrakstīt, salīdzināt un viegli publicēt 
internetā, piemēram, CSV vai XML 
formātā. Darbību saraksts ir pieejams 
vienotajā tīmekļa vietnē vai tīmekļa 
portālā, iekļaujot visu attiecīgajā dalībvalstī 
īstenoto darbības programmu sarakstu un 
kopsavilkumu.



PE487.740v04-00 188/285 PR\937861LV.doc

LV

Lai sekmētu to, ka privātais sektors, 
pilsoniskā sabiedrība vai valsts pārvaldes 
iestādes atkārtoti izmanto darbību 
sarakstu, tīmekļa vietnē var skaidri 
norādīt piemērojamos licencēšanas 
noteikumus, saskaņā ar kuriem dati tiek 
publicēti.

Darbību sarakstu atjaunina vismaz ik pēc
trim mēnešiem.

Darbību sarakstu atjaunina vismaz ik pēc
sešiem mēnešiem.

Informācijas minimums, kas iekļaujams 
darbību sarakstā, ir noteikts VI pielikumā.

Informācijas minimums, kas iekļaujams 
darbību sarakstā, ir noteikts VI pielikumā.

3. Sīki izstrādāti noteikumi par 
informācijas un publicitātes pasākumiem 
sabiedrības, pieteikumu iesniedzēju un 
atbalsta saņēmēju informēšanai ir paredzēti 
VI pielikumā.

3. Sīki izstrādāti noteikumi par 
informācijas un saziņas pasākumiem 
sabiedrības, pieteikumu iesniedzēju un 
atbalsta saņēmēju informēšanai ir paredzēti 
VI pielikumā.

4. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 143. panta 3. punktā minēto 
pārbaudes procedūru, nosaka informācijas 
un publicitātes pasākumu tehniskos 
parametrus attiecībā uz darbību un 
norādījumiem emblēmas izveidei un 
standarta krāsu definīcijai.

4. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 143. panta 3. punktā noteikto 
pārbaudes procedūru, pieņem vienotus 
nosacījumus par informācijas un saziņas
pasākumu tehniskajiem rādītājiem
attiecībā uz darbību un norādījumiem 
emblēmas izveidei un standarta krāsu 
definīcijai.

Or. en

Grozījums Nr. 270

Regulas priekšlikums
106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde izstrādā saziņas 
stratēģiju katrai darbības programmai. Var 
izstrādāt kopēju saziņas stratēģiju vairākām 
darbības programmām.

1. Dalībvalsts vai vadošās iestādes izstrādā 
saziņas stratēģiju katrai darbības 
programmai. Var izstrādāt kopēju saziņas 
stratēģiju vairākām darbības programmām. 
Saziņas stratēģijā tiek ņemts vērā 
darbības programmas(-u) apjoms saskaņā 
ar proporcionalitātes principu.

Saziņas stratēģijā iekļauj VI pielikumā 
noteiktos elementus un gada 
atjauninājumus, sniedzot sīku 

Saziņas stratēģijā iekļauj VI pielikumā 
noteiktos noteikumus.
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informāciju par plānotajiem veicamajiem 
informācijas un publicitātes pasākumiem.

2. Saziņas stratēģiju apspriež un apstiprina 
pirmā uzraudzības komiteja pēc darbības
programmas pieņemšanas.

2. Saziņas stratēģiju iesniedz uzraudzības 
komitejai apstiprināšanai saskaņā ar 
100. panta 2. punkta d) apakšpunktu ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgās(-o)
darbības programmas(-u) pieņemšanas.

Jebkuru saziņas stratēģijas pārskatīšanu 
apspriež un apstiprina uzraudzības 
komiteja.

svītrots

Ja kopēja saziņas stratēģija ir izstrādāta 
vairākām darbības programmām un 
attiecas uz vairākām uzraudzības 
komitejām, dalībvalsts var noteikt vienu 
uzraudzības komiteju, kas ir atbildīga, 
apspriežoties ar pārējām attiecīgām 
uzraudzības komitejām, par kopējās 
stratēģijas apstiprināšanu un par jebkādu 
citu grozījumu apstiprināšanu.
Vajadzības gadījumā dalībvalsts vai 
vadošās iestādes var pārskatīt saziņas 
stratēģiju plānošanas laikposmā. Vadošā 
iestāde iesniedz pārskatīto saziņas 
stratēģiju uzraudzības komitejai 
apstiprināšanai saskaņā ar 100. panta 
2. punkta d) apakšpunktu.

3. Vadošā iestāde vismaz reizi gadā
attiecībā uz katru darbības programmu 
informē uzraudzības komiteju par saziņas 
stratēģijas īstenošanu un tās rezultātu
novērtējumu.

3. Atkāpjoties no 2. punkta trešās daļas,
vadošā iestāde saskaņā ar 100. panta 
1. punkta c) apakšpunktu informē 
atbildīgo(-ās) uzraudzības komiteju(-as)
vismaz reizi gadā par saziņas stratēģijas 
īstenošanu un tās rezultātu analīzi, kā arī 
par nākamajā gadā plānotajām 
informācijas un saziņas darbībām.
Uzraudzības komiteja, ja uzskata to par 
lietderīgu, sniedz atzinumu par nākamajā 
gadā plānotajām darbībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 271

Regulas priekšlikums
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ieceļ informācijas un 
saziņas koordinatoru, kurš koordinē 
informācijas un saziņas pasākumus saistībā 
ar vienu vai vairākiem fondiem un attiecīgi 
informē Komisiju.

1. Katra dalībvalsts ieceļ informācijas un 
saziņas koordinatoru, kurš koordinē 
informācijas un saziņas pasākumus saistībā 
ar vienu vai vairākiem fondiem, tostarp 
attiecīgās Eiropas teritoriālās sadarbības 
programmas, un attiecīgi informē 
Komisiju.

2. Informācijas un saziņas koordinators
koordinē un vada valsts fondu ziņotāju
tīklu, tostarp Eiropas attiecīgās 
teritoriālās sadarbības programmas, 
VI pielikumā minētās tīmekļa vietnes vai 
tīmekļa portāla izveidi un uzturēšanu un
pienākumu sniegt pārskatu par valsts
līmenī veiktiem saziņas pasākumiem.

2. Informācijas un saziņas koordinators ir 
atbildīgs par valsts fondu ziņotāju tīkla 
koordinēšanu, ja šāds tīkls darbojas, 
VI pielikumā minētās tīmekļa vietnes vai 
tīmekļa portāla izveidi un uzturēšanu, un
pārskata sniegšanu par dalībvalsts līmenī 
veiktiem saziņas pasākumiem.

3. Katra vadošā iestāde ieceļ vienu 
personu, kura atbild par informāciju un 
saziņu darbības programmas līmenī, un 
informē Komisiju par ieceltajām personām.

3. Katra vadošā iestāde ieceļ vienu 
personu, kas atbild par informāciju un 
saziņu darbības programmas līmenī, un 
informē Komisiju par ieceltajām personām. 
Attiecīgā gadījumā vairākām darbības 
programmām var izraudzīties vienu 
personu.

4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus un 
vadošās iestādes.

4. Lai nodrošinātu saziņas stratēģiju 
īstenošanas rezultātu apmaiņu, 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanas pieredzes apmaiņu un labas 
prakses apmaiņu, Komisija izveido 
Savienības tīklus, kuros apvieno 
dalībvalstu izraudzītos dalībniekus.

Or. en
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Grozījums Nr. 272

Regulas priekšlikums
109. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katrs fonds var finansēt tehniskās 
palīdzības darbības, kas ir atbilstīgas 
saskaņā ar jebkuru no pārējiem fondiem.
Summa, ko no fondiem piešķir tehniskajai 
palīdzībai, nepārsniedz 4 % no kopējās 
summas, kas no fondiem piešķirta darbības 
programmām mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” katrā reģionu 
kategorijā.

1. Summa, ko no fondiem piešķir 
tehniskajai palīdzībai, nepārsniedz 4 % no 
kopējās summas, kas no fondiem piešķirta 
darbības programmām dalībvalstī mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” 
katrā reģionu kategorijā, un 4 % no 
Kohēzijas fonda piešķirtā atbalsta 
darbības programmām dalībvalstī.

1.a Neskarot 1. punkta noteikumus, katrs 
fonds var atbalstīt tehniskās palīdzības 
darbības, par kurām ir tiesības saņemt 
finansējumu no jebkuriem citiem 
fondiem. Piešķīrums tehniskajai 
palīdzībai attiecīgi no ERAF un ESF 
nepārsniedz 10 % no katra fonda kopējā 
piešķīruma darbības programmām 
dalībvalstī mērķim “Ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai” katrā 
reģionu kategorijā.
1.b Atkāpjoties no 60. panta 1. un 
2. punkta, tehniskās palīdzības darbības 
var īstenot ārpus programmas teritorijas, 
bet Savienībā, nodrošinot, ka darbības 
sniedz labumu darbības programmai, vai 
tehniskās palīdzības darbības 
programmas gadījumā — citām saistītām 
programmām.
1.c Ja fondus izmanto to tehniskās 
palīdzības darbību atbalstam, kas attiecas 
uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju, 
lai darbību izmaksas attiecinātu uz 
piešķīrumu tehniskajai palīdzībai 
dažādām reģionu kategorijām, var 
piemērot proporcionalitātes principu, 
ņemot vērā piešķīrumu katrai reģionu 
kategorijai kā daļu no kopējā piešķīruma 
dalībvalstij.
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1.d Atkāpjoties no 1. punkta, ja kopējā 
summa, ko no fondiem piešķir dalībvalstij 
saskaņā ar mērķi „Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, pārsniedz 
EUR 1 miljardu, 1. punktā minētā 
procentuālā daļa ir 6 %, bet summa, kas 
piešķirta tehniskajai palīdzībai, 
nepārsniedz EUR 50 000 000 atkarībā no 
tā, kura summa ir mazāka.

2. Tehnisko palīdzību sniedz darbības 
programmas viena fonda prioritārā virziena 
veidā vai īpašas darbības programmas 
veidā.

2. Tehnisko palīdzību sniedz darbības 
programmas viena fonda prioritārā virziena 
veidā vai īpašas darbības programmas 
veidā, vai abos veidos.

3. Piešķīrums no fonda tehniskajai 
palīdzībai nepārsniedz 10 % no attiecīgā 
fonda kopējā piešķīruma darbības 
programmām dalībvalstī mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” katrā reģionu kategorijā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 273

Regulas priekšlikums
110. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” nav augstāka par:

3. Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai” nav augstāka par:

a) 85 % attiecībā uz Kohēzijas fondu; a) 85 % attiecībā uz Kohēzijas fondu;
b) 85 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kuru vidējais IKP 
uz vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija 
mazāks nekā 85 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs šajā periodā, un attiecībā uz
tālākajiem reģioniem;

b) 85 % attiecībā uz dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem un tālākajiem 
reģioniem, ietverot papildu finansējumu;

c) 80 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas 
b) punktā, un kuri 2014. gada 1. janvārī ir 
bijuši atbilstīgi Kohēzijas fonda pārejas 

svītrots
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noteikumiem;
d) 75 % attiecībā uz to dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem, kas nav minētas b) 
un c) punktā, un attiecībā uz visiem 
reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāk nekā 75 % 
no vidējā IKP ES–25 valstīs atskaites 
periodā, bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
ir vairāk nekā 75 % no vidējā IKP ES–27 
valstīs;

svītrots

e) 60 % pārejas reģionos, izņemot 
d) apakšpunktā minētos;

e) 75 % pārejas reģionos un reģionos, kas 
ir tiesīgi saņemt finansējumu pārejas 
atbalsta ietvaros saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1083/2006 8. panta 1. punktu;

f) 50 % vairāk attīstītos reģionos, izņemot
d) apakšpunktā minētos.

f) 50 % vairāk attīstītos reģionos, izņemot
e) apakšpunktā minētos.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 75 %.

Līdzfinansējuma likme darbības 
programmu katra prioritārā virziena līmenī 
atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” nav augstāka par 85 %.

Or. en

Grozījums Nr. 274

Regulas priekšlikums
110. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Papildu piešķīruma līdzfinansējuma 
likme saskaņā ar 84. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu nav augstāka par 50 %.

svītrots

Tādu pašu līdzfinansējuma likmi piemēro 
papildu piešķīrumam saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. [..]/2012 [ETS regula] 4. panta 
2. punktu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 275

Regulas priekšlikums
110. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja viss prioritārais virziens tiek īstenots 
ar finanšu instrumentu vai uz sabiedrību
orientētas vietējās attīstības starpniecību, 
maksimālo līdzfinansējuma likmi saskaņā 
ar 3. punktu prioritārā virziena līmenī 
palielina par desmit procentpunktiem.

5. Ja viss prioritārais virziens tiek īstenots 
ar finanšu instrumentu vai teritoriālo 
instrumentu, kas atbalsta vietējo attīstību, 
(VIKI, KRP, uz sabiedrību virzīta vietējā 
attīstība) starpniecību, maksimālo 
līdzfinansējuma likmi saskaņā ar 3. punktu 
prioritārā virziena līmenī palielina ne 
vairāk kā par desmit procentpunktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 276

Regulas priekšlikums
111. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Līguma 349. pantā minēto tālāko 
reģionu iekļaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 277

Regulas priekšlikums
111. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) reģioni, kuros ir būtiska demogrāfiskā 
neaizsargātība;

Or. en
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Grozījums Nr. 278

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atbalsta saņēmējam nepamatoti 
samaksātās summas nevar atgūt dalībvalsts 
vainas vai nolaidības dēļ, dalībvalsts ir 
atbildīga par attiecīgo summu atlīdzināšanu 
Savienības vispārējā budžetā.

Ja atbalsta saņēmējam nepamatoti 
samaksātās summas nevar atgūt dalībvalsts 
vainas vai nolaidības dēļ, dalībvalsts ir 
atbildīga par attiecīgo summu atlīdzināšanu 
Savienības vispārējā budžetā. Dalībvalsts 
var pieņemt lēmumu neatgūt nepamatoti 
samaksātu summu, ja summa, kas 
jāatgūst no atbalsta saņēmēja, 
nepārsniedz EUR 250 no fondu sniegtā 
ieguldījuma, neskaitot procentus.

Or. en

Grozījums Nr. 279

Regulas priekšlikums
113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru par 
vadošo iestādi. Vienu un to pašu valsts 
sektora iestādi vai struktūru var iecelt par 
vadošo iestādi vairāk nekā vienai darbības 
programmai.

1. Dalībvalsts katrai darbības programmai 
ieceļ valsts, reģionāla vai vietēja līmeņa 
valsts sektora iestādi vai struktūru, vai 
privātu struktūru par vadošo iestādi.
Vienu un to pašu vadošo iestādi var iecelt 
vairāk nekā vienai darbības programmai.

Or. en

Grozījums Nr. 280

Regulas priekšlikums
113. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts var iecelt darbības 3. Dalībvalsts darbības programmas 
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programmai vadošo iestādi, kas papildus
veic sertifikācijas iestādes funkcijas.

pārvaldībai var iecelt vadošo iestādi, kas ir 
valsts sektora iestāde vai struktūra, lai tā
papildus veiktu sertifikācijas iestādes 
funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 281

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz mērķi „Ieguldījums 
izaugsmei un attīstībai” un EJZF, 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. Attiecībā uz 
darbības programmām, par kurām no 
fondiem piešķirtā atbalsta kopējā summa 
pārsniedz EUR 250 000 000, revīzijas 
iestāde drīkst būt daļa no tās valsts sektora 
iestādes vai struktūras, kuras daļa ir vadošā 
iestāde, vai ja — atbilstīgi iepriekšējam 
plānošanas laikposmam piemērojamajiem 
noteikumiem — Komisija ir informējusi 
dalībvalsti par savu secinājumu, ka tā var 
pēc būtības uzticēties tās revīzijas 
atzinumam, vai arī ja Komisija, 
pamatojoties uz iepriekšējā plānošanas 
laikposmā gūto pieredzi, ir guvusi 
pārliecību, ka revīzijas iestādes 
institucionālā struktūra un 
pārskatatbildība sniedz pietiekamu 
garantiju par tās darbības neatkarību un 
ticamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 282

Regulas priekšlikums
113. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalsts pēc savas ierosmes var 
izraudzīties koordinācijas struktūru, 
kuras pienākums ir sazināties ar Komisiju 
un sniegt tai informāciju, koordinēt citu 
attiecīgo izraudzīto iestāžu darbības un 
veicināt Savienības noteikumu saskaņotu 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 283

Regulas priekšlikums
113.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

113.a pants
Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes 

izraudzīšanas procedūra
1. Dalībvalsts paziņo Komisijai par iestāžu 
izraudzīšanu — pienācīgā līmenī veiktās 
izraudzīšanas datumu un iecelšanas veidu 
— attiecībā uz vadošo iestādi un, attiecīgā 
gadījumā, sertifikācijas iestādi, pirms 
dalībvalsts Komisijai iesniedz pirmo 
starpposma maksājuma pieteikumu.
2. Šā panta 1. punktā minētās 
izraudzīšanas pamatā ir neatkarīgas 
revīzijas struktūras ziņojums un atzinums, 
kurā novērtēta iestāžu atbilstība 
XX pielikumā noteiktajiem kritērijiem, 
kas saistīti ar iekšējās kontroles vidi, riska 
pārvaldību, kontroles darbībām un 
pārraudzību. Neatkarīga revīzijas 
struktūra ir revīzijas iestāde vai cita 
publisko tiesību vai privāttiesību struktūra 
ar nepieciešamajām revīzijas spējām, kura 
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ir neatkarīga no vadošās iestādes un, 
attiecīgā gadījumā, no sertifikācijas 
iestādes, un kura savu darbu veic, ņemot 
vērā starptautiski atzītus revīzijas 
standartus. Ja neatkarīgā revīzijas 
struktūra secina, ka tā daļa no 
pārvaldības un kontroles sistēmas, kas 
attiecas uz vadošo iestādi vai sertifikācijas 
iestādi, pēc būtības ir tāda pati kā 
iepriekšējā plānošanas laikposmā, un ka, 
pamatojoties uz revīziju, kas veikta 
saskaņā ar attiecīgajiem Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
noteikumiem, ir apliecināta šo iestāžu 
efektīva darbība minētajā periodā, tā var 
secināt, ka attiecīgie kritēriji ir izpildīti, 
neveicot papildu revīzijas darbu.
3. Ja darbības programmai piešķirtā 
fondu atbalsta kopējā summa pārsniedz 
EUR 250 000 000, Komisija viena mēneša 
laikā no 1. punktā minētā izraudzīšanas 
paziņojuma saņemšanas var pieprasīt 
2. punktā minēto neatkarīgās revīzijas 
struktūras ziņojumu un atzinumu, kā arī 
vadošajā iestādē vai, attiecīgā gadījumā, 
sertifikācijas iestādē paredzēto funkciju 
un procedūru aprakstu. Par to, vai 
pieprasīt minētos dokumentus, Komisija 
lemj, pamatojoties uz savu riska 
novērtējumu, ņemot vērā informāciju par 
būtiskām izmaiņām vadošās iestādes vai, 
attiecīgā gadījumā, sertifikācijas iestādes 
funkcijās un procedūrās salīdzinājumā ar 
iepriekšējo plānošanas periodu, un 
atbilstīgus pierādījumus par to efektīvu 
darbību.
Komisija var iesniegt apsvērumus divu 
mēnešu laikā pēc minēto dokumentu 
saņemšanas.
Neskarot 74. panta piemērošanu, šo 
dokumentu izskatīšanas laikā nepārtrauc 
izskatīt pieteikumus par starpposma 
maksājumiem.
4. Ja darbības programmai piešķirtā 
fondu atbalsta kopējā summa pārsniedz 
EUR 250 000 000 un ja ir veiktas būtiskas 
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izmaiņas vadošās iestādes vai, attiecīgā 
gadījumā, sertifikācijas iestādes funkcijās 
un procedūrās salīdzinājumā ar 
iepriekšējo plānošanas periodu, 
dalībvalsts pēc savas ierosmes divu 
mēnešu laikā pēc 1. punktā minētās 
izraudzīšanas paziņošanas var iesniegt 
Komisijai 3. punktā minētos dokumentus. 
Komisija iesniedz savus apsvērumus par 
minētajiem dokumentiem trīs mēnešu 
laikā pēc to saņemšanas.
5. Ja pašreizējie revīzijas un kontroles 
rezultāti liecina, ka izraudzītā iestāde 
vairs neatbilst 2. punktā minētajiem 
kritērijiem, dalībvalsts attiecīgā līmenī un 
ņemot vērā problēmas nopietnību, nosaka 
pārbaudes termiņu, kura laikā tiek veiktas 
vajadzīgās korektīvās darbības.
Ja izraudzītā iestāde dalībvalsts noteiktajā 
pārbaudes termiņā neīsteno vajadzīgās 
korektīvās darbības, dalībvalsts attiecīgajā 
līmenī pārtrauc iestādes pilnvaras.
Dalībvalsts nekavējoties paziņo Komisijai, 
ja izraudzītajai iestādei ir noteikta 
pārbaude, sniedzot informāciju par 
attiecīgo pārbaudes termiņu, kā arī tad, ja 
pārbaude pēc attiecīgo korektīvo darbību 
izpildes ir pabeigta vai ja iestādes 
pilnvaras ir pārtrauktas. Neskarot 
74. panta piemērošanu, paziņojums par 
to, ka dalībvalsts izraudzītajai iestādei ir 
noteikusi pārbaudes periodu, nav iemesls 
pārtraukt izskatīt pieteikumus par 
starpposma maksājumiem.
6. Ja vadošās iestādes vai sertifikācijas 
iestādes pilnvaras ir pārtrauktas, 
dalībvalsts saskaņā ar 2. punktā paredzēto 
procedūru izraugās jaunu struktūru, kas 
pēc izraudzīšanas pārņems vadošās 
iestādes vai sertifikācijas iestādes 
funkcijas, un par to paziņo Komisijai.
7. Komisija saskaņā ar 143. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru ar 
īstenošanas aktu pieņem vienotus 
nosacījumus par neatkarīgās revīzijas 
struktūras ziņojuma un atzinuma un par 
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vadošajā iestādē vai, attiecīgā gadījumā, 
sertifikācijas iestādē pašreizējo funkciju 
un procedūru apraksta paraugiem.

Or. en

Grozījums Nr. 284

Regulas priekšlikums
114. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz darbības programmas 
pārvaldību vadošā iestāde:

2. Attiecībā uz darbības programmas
pārvaldību vadošā iestāde:

a) atbalsta uzraudzības komitejas darbu un 
sniedz tai informāciju, kas tai vajadzīga tās 
uzdevumu izpildei, jo īpaši datus, kas 
attiecas uz progresu programmas mērķu 
sasniegšanā, finanšu datus un ar rādītājiem 
un starpposma mērķiem saistītos datus;

a) atbalsta 41. pantā minētās uzraudzības 
komitejas darbu un sniedz tai informāciju, 
kas tai vajadzīga tās uzdevumu izpildei, jo 
īpaši datus, kas attiecas uz progresu 
programmas mērķu sasniegšanā, finanšu 
datus un ar rādītājiem un starpposma 
mērķiem saistītos datus;

b) izstrādā un, saņēmusi uzraudzības 
komitejas apstiprinājumu, iesniedz 
Komisijai gada un nobeiguma īstenošanas 
ziņojumus;

b) izstrādā un, saņēmusi uzraudzības 
komitejas apstiprinājumu, iesniedz 
Komisijai 44. pantā minētos gada un 
nobeiguma īstenošanas ziņojumus;

c) dara pieejamu starpniekinstitūcijām un 
atbalsta saņēmējiem informāciju, kas ir 
būtiska attiecīgi to pienākumu izpildē un 
darbību īstenošanā;

c) dara pieejamu starpniekinstitūcijām un 
atbalsta saņēmējiem informāciju, kas ir 
būtiska attiecīgi to pienākumu izpildē un 
darbību īstenošanā;

d) izveido sistēmu, lai datorizētā veidā 
ierakstītu un glabātu datus par katru 
darbību, kas vajadzīgi uzraudzībai, 
izvērtēšanai, finanšu pārvaldībai, pārbaudei 
un revīzijai, tostarp — attiecīgā gadījumā 
— datus par individuāliem darbību 
dalībniekiem;

d) izveido sistēmu, lai datorizētā veidā 
ierakstītu un glabātu datus par katru 
darbību, kas vajadzīgi uzraudzībai, 
novērtēšanai, finanšu pārvaldībai, 
pārbaudei un revīzijai, tostarp — attiecīgā 
gadījumā — datus par individuāliem 
darbību dalībniekiem;

e) nodrošina, lai d) apakšpunktā minētie 
dati tiktu savākti, ievadīti un glabāti 
sistēmā un lai dati par rādītājiem tiktu 
iedalīti pa dzimumiem, ja to paredz ESF 
regulas I. pielikums.

e) nodrošina, lai d) apakšpunktā minētie 
dati tiktu savākti, ievadīti un glabāti 
sistēmā un lai dati par rādītājiem tiktu 
iedalīti pa dzimumiem, ja to paredz ESF 
regulas I. pielikums.
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Or. en

Grozījums Nr. 285

Regulas priekšlikums
114. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz darbību atlasi vadošā 
iestāde:

3. Attiecībā uz darbību atlasi vadošā 
iestāde:

a) izstrādā un pēc apstiprināšanas piemēro 
atbilstošas atlases procedūras un kritērijus:

a) izstrādā un pēc apstiprināšanas piemēro 
atbilstošas atlases procedūras un kritērijus:

-i) kas nodrošina, ka, veicot darbības, tiek 
sniegts ieguldījums attiecīgo prioritāro 
virzienu īpašo mērķu un rezultātu 
sasniegšanā;

i) kas ir nediskriminējoši un pārredzami; i) kas ir nediskriminējoši un pārredzami;

ii) kuros ņemti vērā 7. un 8. pantā 
izklāstītie vispārīgie principi;

ii) kuros ņemti vērā 7. un 8. pantā 
izklāstītie vispārīgie principi;

b) nodrošina, lai uz atlasīto darbību 
attiektos attiecīgā fonda vai fondu darbības 
joma un intervences kategorija, vai EJZF 
gadījumā — pasākums, kas norādīts
darbības programmas prioritātē vai
prioritātēs;

b) nodrošina, lai uz atlasīto darbību 
attiektos attiecīgā fonda vai fondu darbības 
joma un to varētu attiecināt uz intervences
kategoriju, kas norādīta darbības 
programmas prioritārajā virzienā vai
virzienos;

c) nodrošina atbalsta saņēmējam
dokumentu, kurā izklāstīti atbalsta 
saņemšanas nosacījumi katrai darbībai, 
tostarp īpašas prasības attiecībā uz 
produktiem vai pakalpojumiem, kas 
nodrošināmi vai sniedzami saskaņā ar 
darbību, kā arī finansēšanas plānu un 
izpildes termiņu;

c) nodrošina, ka atbalsta saņēmējam tiek 
nodrošināts dokuments, kurā izklāstīti 
atbalsta saņemšanas nosacījumi katrai 
darbībai, tostarp īpašas prasības attiecībā 
uz produktiem vai pakalpojumiem, kas 
nodrošināmi vai sniedzami saskaņā ar 
darbību, kā arī finansēšanas plānu un 
izpildes termiņu;

d) pārliecinās, vai atbalsta saņēmējam ir 
administratīvā, finansiālā vai darbības 
spēja izpildīt c) apakšpunktā paredzētos 
nosacījumus pirms darbības 
apstiprināšanas;

d) pārliecinās, vai atbalsta saņēmējam ir 
administratīvā, finansiālā vai darbības 
spēja izpildīt c) apakšpunktā paredzētos 
nosacījumus pirms darbības 
apstiprināšanas;

e) pārliecinās, vai gadījumā, ja darbība ir 
sākusies pirms finansējuma pieteikuma 
iesniegšanas vadošajai iestādei, ir ievēroti 
Savienības un valsts noteikumi, kas 

e) pārliecinās, vai gadījumā, ja darbība ir 
sākusies pirms finansējuma pieteikuma 
iesniegšanas vadošajai iestādei, ir ievēroti
[piemērojamie Savienības un valsts 
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attiecas uz darbību; noteikumi], kas attiecas uz darbību;

f) nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs 
nesaņemtu atbalstu no fondiem, ja tam ir 
tikusi piemērota vai būtu vajadzējis 
piemērot atgūšanas procedūru saskaņā ar 
61. pantu pēc produktīvās darbības norises 
vietas maiņas Savienībā;

f) nodrošina, lai darbības, kas izraudzītas 
atbalstīšanai no fondiem, neietver 
pasākumus, kas ir veidojuši daļu no 
darbības, kam ir tikusi piemērota vai būtu 
vajadzējis piemērot atgūšanas procedūru 
saskaņā ar 61. pantu pēc produktīvās 
darbības norises vietas maiņas ārpus 
programmas darbības teritorijas;

g) nosaka intervences kategorijas, vai 
EJZF gadījumā — pasākumus, uz ko
attiecināmi darbības izdevumi.

g) nosaka intervences kategoriju, uz kuru
attiecināmi darbības izdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 286

Regulas priekšlikums
114. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz darbības programmas 
finanšu pārvaldību un kontroli vadošā 
iestāde:

4. Attiecībā uz darbības programmas 
finanšu pārvaldību un kontroli vadošā 
iestāde:

a) pārbauda, vai līdzfinansētie produkti un 
pakalpojumi ir piegādāti un sniegti un vai 
atbalsta saņēmēji ir samaksājuši 
izdevumus, ko tie deklarējuši, un vai 
izdevumi atbilst piemērojamiem 
Savienības un valsts tiesību aktiem, 
darbības programmai un darbības atbalsta 
nosacījumiem;

a) pārbauda, vai līdzfinansētie produkti un 
pakalpojumi ir piegādāti un sniegti un vai 
ir samaksāti atbalsta saņēmēju deklarētie 
izdevumi, un vai izdevumi atbilst 
piemērojamiem Savienības un valsts 
tiesību aktiem, darbības programmai un 
darbības atbalsta nosacījumiem;

b) nodrošina, lai atbalsta saņēmēji, kas 
iesaistīti tādu darbību īstenošanā, par 
kurām piešķir atlīdzību, pamatojoties uz 
attiecināmajām izmaksām, kas faktiski 
radušās, uzturētu vai nu atsevišķu uzskaites 
sistēmu, vai atbilstošu uzskaites kodu 
sistēmu attiecībā uz visiem ar darbību 
saistītajiem darījumiem;

b) nodrošina, lai atbalsta saņēmēji, kas 
iesaistīti tādu darbību īstenošanā, par 
kurām piešķir atlīdzību, pamatojoties uz 
attiecināmajām izmaksām, kas faktiski 
radušās, uzturētu vai nu atsevišķu uzskaites 
sistēmu, vai atbilstošu uzskaites kodu 
sistēmu attiecībā uz visiem ar darbību 
saistītajiem darījumiem;

c) ievieš efektīvus un samērīgus krāpšanas 
apkarošanas pasākumus, ņemot vērā 

c) ievieš efektīvus un samērīgus krāpšanas 
apkarošanas pasākumus, ņemot vērā 
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apzinātos riskus; apzinātos riskus;

d) izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka 
visus dokumentus, kas attiecas uz 
izdevumiem un revīzijām un kas vajadzīgi 
atbilstīgas revīzijas izsekojamības 
nodrošināšanai, glabā saskaņā ar 62. panta 
g) punkta prasībām;

d) izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka 
visus dokumentus, kas attiecas uz 
izdevumiem un revīzijām un kas vajadzīgi 
atbilstīgas revīzijas izsekojamības 
nodrošināšanai, glabā saskaņā ar 62. panta 
g) punkta prasībām;

e) izstrādā pārvaldības ticamības
deklarāciju par pārvaldības un kontroles 
sistēmas darbību, pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību un pareizas 
finanšu pārvaldības principa ievērošanu 
kopā ar ziņojumu, kurā izklāsta veikto 
pārvaldības kontroles pasākumu 
rezultātus, jebkurus pārvaldības un 
kontroles sistēmā apzinātos trūkumus un 
jebkurus veiktos korektīvos pasākumus.

e) izstrādā pārvaldības deklarāciju un gada 
kopsavilkumu, kas minēti Finanšu 
regulas 59. panta 5. punkta a) un b) 
apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 287

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz vietas veikto pārbaužu biežums un 
aptvērums ir samērīgi ar darbībai piešķirtā 
publiskā atbalsta summu un riska līmeni, 
ko šādās pārbaudēs un revīzijās 
konstatējusi revīzijas iestāde attiecībā uz 
pārvaldības un kontroles sistēmu kopumā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 288

Regulas priekšlikums
114. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija saskaņā ar 142. 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, kuros 
nosaka sīki izstrādātus noteikumus 
sistēmas izveidei, lai datorizētā veidā 
reģistrētu un glabātu 2. punkta 
d) apakšpunktā minētos datus, kā arī 
obligātās prasības attiecībā uz tādu 
informāciju, kuru reģistrē un uzglabā 
šajā sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 289

Regulas priekšlikums
114. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija saskaņā ar 142. pantu pieņem
deleģētus aktus, kuros paredz noteikumus 
par 4. punkta d) apakšpunktā minētās 
revīzijas izsekojamības kārtību.

9. Komisija saskaņā ar 142. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, kuros 
paredz sīki izstrādātas obligātas prasības 
par 4. punkta d) apakšpunktā minētās 
revīzijas izsekojamību attiecībā uz 
sertifikācijas iestādes, vadošas iestādes, 
starpniecības iestāžu un atbalsta 
saņēmēju līmenī veicamo grāmatvedības 
uzskaiti un glabājamajiem 
apliecinošajiem dokumentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 290

Regulas priekšlikums
115. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības programmas sertifikācijas 
iestādes pienākumi jo īpaši ir šādi:

Darbības programmas sertifikācijas 
iestādes pienākumi jo īpaši ir šādi:

a) sagatavot un iesniegt Komisijai 
maksājumu pieteikumus un apliecināt, ka 
tie izriet no uzticamām grāmatvedības 
sistēmām, ir pamatoti ar pārbaudāmiem 
apliecinošiem dokumentiem un ka tos ir 
pārbaudījusi vadošā iestāde;

a) sagatavot un iesniegt Komisijai 
maksājumu pieteikumus un apliecināt, ka 
tie izriet no uzticamām grāmatvedības 
sistēmām, ir pamatoti ar pārbaudāmiem 
apliecinošiem dokumentiem un ka tos ir 
pārbaudījusi vadošā iestāde;

b) sagatavot gada pārskatus; b) sagatavot pārskatus, kas minēti Finanšu 
regulas 59. panta 5. punkta 
a) apakšpunktā;

c) apliecināt gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu un to, ka 
pārskatos iekļautie izdevumi atbilst 
piemērojamiem Savienības un valsts 
noteikumiem un ir radušies saistībā ar 
darbībām, kas atlasītas finansējumam 
saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami 
darbības programmai un atbilst Savienības 
un valsts noteikumiem;

c) apliecināt pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu un to, ka 
pārskatos iekļautie izdevumi atbilst 
piemērojamiem Savienības un valsts 
noteikumiem un ir radušies saistībā ar 
darbībām, kas atlasītas finansējumam 
saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami 
darbības programmai un atbilst Savienības 
un valsts noteikumiem;

d) nodrošināt sistēmu, kas datorizētā formā 
ieraksta un glabā grāmatvedības uzskaiti 
par katru darbību un atbalsta visus datus, 
kas vajadzīgi maksājumu pieteikumu un
gada pārskatu sagatavošanai, tostarp 
uzskaiti par atgūstamajām summām, 
atgūtajām summām un summām, kas 
atsauktas pēc tam, kad pilnībā vai daļēji 
atcelts ieguldījums kādai darbībai vai 
darbības programmai;

d) nodrošināt sistēmu, kas datorizētā formā 
ieraksta un glabā grāmatvedības uzskaiti 
par katru darbību un atbalsta visus datus, 
kas vajadzīgi maksājumu pieteikumu un 
pārskatu sagatavošanai, tostarp uzskaiti par 
atgūstamajām summām, atgūtajām 
summām un summām, kas atsauktas pēc 
tam, kad pilnībā vai daļēji atcelts 
ieguldījums kādai darbībai vai darbības 
programmai;

e) maksājuma pieteikumu sagatavošanas 
un iesniegšanas nolūkos nodrošināt, lai tā 
būtu saņēmusi pietiekamu informāciju no 
vadošās iestādes par procedūrām un 
pārbaudēm, kas veiktas attiecībā uz 
izdevumiem;

e) maksājuma pieteikumu sagatavošanas 
un iesniegšanas nolūkos nodrošināt, lai tā 
būtu saņēmusi pietiekamu informāciju no 
vadošās iestādes par procedūrām un 
pārbaudēm, kas veiktas attiecībā uz 
izdevumiem;

f) maksājumu pieteikumu sagatavošanā un 
iesniegšanā ņemt vērā visu revīzijas 

f) maksājumu pieteikumu sagatavošanā un 
iesniegšanā ņemt vērā visu revīzijas 
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iestādes veikto vai uz tās atbildību veikto 
revīziju rezultātus;

iestādes veikto vai uz tās atbildību veikto 
revīziju rezultātus;

g) veikt datorizētu grāmatvedības uzskaiti 
par Komisijai deklarētajiem izdevumiem 
un atbilstošo valsts ieguldījumu, kas 
izmaksāts atbalsta saņēmējiem;

g) veikt datorizētu grāmatvedības uzskaiti 
par Komisijai deklarētajiem izdevumiem 
un atbilstošo valsts ieguldījumu, kas 
izmaksāts atbalsta saņēmējiem;

h) vest uzskaiti par atgūstamām summām 
un summām, kas atsauktas pēc tam, kad 
pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai 
darbībai. Atgūtās summas pirms darbības 
programmas slēgšanas atmaksā Savienības 
vispārējā budžetā, tās atskaitot no nākamās 
izdevumu deklarācijas.

h) kārtot uzskaiti par atgūstamām summām 
un summām, kas atsauktas pēc tam, kad 
pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai 
darbībai. Atgūtās summas pirms darbības 
programmas slēgšanas atmaksā Savienības 
vispārējā budžetā, tās atskaitot no nākamās 
izdevumu deklarācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 291

Regulas priekšlikums
116. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Revīzijas iestāde nodrošina pārvaldības 
un kontroles sistēmu, atbilstošas darbību 
izlases un gada pārskatu revīzijas 
veikšanu.

1. Revīzijas iestāde nodrošina darbības 
programmu pārvaldības un kontroles
sistēmas pienācīgas darbības un 
atbilstīgas darbību izlases revīzijas 
veikšanu, pamatojoties uz deklarētajiem 
izdevumiem.

Lai paredzētu nosacījumus, kas jāievēro 
šādās revīzijās, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
142. pantu.

svītrots

Or. en



PR\937861LV.doc 207/285 PE487.740v04-00

LV

Grozījums Nr. 292

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Parasti darbību atlasi revīzijai 
izraugās, pamatojoties uz statistikas 
atlases metodēm.

Ar statistiku nesaistītu metodi, kas 
nodrošina pēc nejaušības principa veiktu 
atlasi, var izmantot, ja darbību skaits 
grāmatvedības gadā nav pietiekams, lai 
izmantotu statistikas metodi.

Šajā gadījumā atlases lielums ir 
pietiekams, lai revīzijas iestāde sagatavotu 
derīgu revīzijas atzinumu saskaņā ar 
Finanšu regulas 59. panta 5. punkta 
b) apakšpunktu. Ar statistiku nesaistītajā 
paraugā ir vismaz 10 % no darbībām, 
attiecībā uz kurām grāmatvedības gadā 
Komisijai ir iesniegtas izdevumu 
deklarācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 293

Regulas priekšlikums
116. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sešu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas iestāde 
sagatavo revīzijas stratēģiju revīziju 
veikšanai. Revīzijas stratēģijā izklāsta 
revīzijas metodoloģiju, metodi darbību 
atlasei revīzijas mērķiem un revīziju 
plānošanu saistībā ar kārtējo grāmatvedības 
gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības 
gadiem. Revīzijas stratēģiju atjaunina katru 
gadu, sākot no 2016. gada līdz 2022. gadam 

4. Astoņu mēnešu laikā no darbības 
programmas pieņemšanas revīzijas iestāde 
sagatavo revīzijas stratēģiju revīziju 
veikšanai. Revīzijas stratēģijā izklāsta 
revīzijas metodoloģiju, metodi darbību 
atlasei revīzijas mērķiem un revīziju 
plānošanu saistībā ar kārtējo grāmatvedības
gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības 
gadiem. Revīzijas stratēģiju atjaunina katru 
gadu, sākot no 2016. gada līdz 2022. gadam 
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ieskaitot. Ja uz vairāk nekā vienu darbības 
programmu attiecas vienota pārvaldības un 
kontroles sistēma, attiecīgajām darbības 
programmām var sagatavot vienu revīzijas 
stratēģiju. Revīzijas iestāde pēc pieprasījuma 
iesniedz revīzijas stratēģiju Komisijai.

ieskaitot. Ja uz vairāk nekā vienu darbības 
programmu attiecas vienota pārvaldības un 
kontroles sistēma, attiecīgajām darbības 
programmām var sagatavot vienu revīzijas 
stratēģiju. Revīzijas iestāde pēc pieprasījuma 
iesniedz revīzijas stratēģiju Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 294

Regulas priekšlikums
116. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Revīzijas iestāde sagatavo: 5. Revīzijas iestāde sagatavo:

i) revīzijas atzinumu par iepriekšējā 
grāmatvedības gada pārskatiem, kurā 
norāda gada pārskatu pilnīgumu, 
pareizumu un patiesumu, pārvaldības un 
kontroles sistēmas darbību un pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību;

i) revīzijas atzinumu saskaņā ar Finanšu 
regulas 59. panta 5. punkta 
b) apakšpunktu;

ii) gada kontroles ziņojumu, kurā izklāsta
iepriekšējā grāmatvedības gadā veikto 
revīziju secinājumus.

ii) kontroles ziņojumu, kurā izklāsta
saskaņā ar 116. panta 1. punktu veikto 
revīziju galvenos secinājumus, tostarp 
konstatētās pārvaldības un kontroles 
sistēmu nepilnības un ierosinātos un 
īstenotos korektīvos pasākumus.

Šā punkta ii) apakšpunktā minētajā 
ziņojumā izklāsta visus pārvaldības un 
kontroles sistēmā konstatētos trūkumus 
un visus korektīvos pasākumus, kas veikti 
vai ko ierosināts veikt.

svītrots

Ja uz vairāk nekā vienu darbības 
programmu attiecas vienota pārvaldības un 
kontroles sistēma, ii) apakšpunktā prasīto 
informāciju var sagrupēt vienā atsevišķā 
ziņojumā.

Ja uz vairāk nekā vienu darbības 
programmu attiecas vienota pārvaldības un 
kontroles sistēma, ii) apakšpunktā prasīto 
informāciju var sagrupēt vienā atsevišķā 
ziņojumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 295

Regulas priekšlikums
116. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu, lai noteiktu 
darbības revīzijas un pārskatu revīzijas 
apjomu un saturu, kā arī metodi 1. punktā 
minēto darbību atlasei.

Or. en

Grozījums Nr. 296

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

Grozījums Nr. 297

Regulas priekšlikums
117. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

117. pants svītrots
Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes 
akreditācija un akreditācijas atsaukšana

1. Akreditācijas struktūra pieņem oficiālu 
lēmumu akreditēt tās vadošās iestādes un 
sertifikācijas iestādes, kuras atbilst 
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akreditācijas kritērijiem, ko Komisija 
noteikusi, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 142. pantu.
2. Šā panta 1. punktā minēto oficiālo 
lēmumu pieņem, pamatojoties uz tādas 
neatkarīgas revīzijas struktūras ziņojumu 
un atzinumu, kura novērtē pārvaldības un 
kontroles sistēmu, tostarp 
starpniekinstitūciju nozīmi tajā, un tās 
atbilstību 62., 63., 114. un 115. pantam. 
Akreditācijas struktūra ņem vērā, vai 
darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmas ir līdzīgas tām, kas ir 
izmantotas iepriekšējam plānošanas 
periodam, kā arī jebkurus pierādījumus par 
tās efektīvu darbību.
3. Dalībvalsts iesniedz 1. punktā minēto 
oficiālo lēmumu Komisijai sešu mēnešu 
laikā no darbības programmas 
pieņemšanas lēmuma pieņemšanas dienas.
4. Ja darbības programmai piešķirtā fondu 
atbalsta kopējā summa pārsniedz 
EUR 250 000 000, Komisija divu mēnešu 
laikā no 1. punktā minētā oficiālā lēmuma 
saņemšanas var pieprasīt neatkarīgās 
revīzijas struktūras ziņojumu un atzinumu 
un pārvaldības un kontroles sistēmas 
aprakstu.
Komisija var sagatavot apsvērumus divu 
mēnešu laikā no šo dokumentu 
saņemšanas.
Lemjot par to, vai pieprasīt minētos 
dokumentus, Komisija ņem vērā, vai 
darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmas ir līdzīgas tām, kas 
izmantotas iepriekšējam plānošanas 
periodam, vai vadošā iestāde veic arī 
sertifikācijas iestādes funkcijas, un 
jebkurus pierādījumus par to efektīvu 
darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 298

Regulas priekšlikums
118. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija sadarbojas ar revīzijas 
iestādēm, lai koordinētu to revīzijas plānus 
un metodes, un nekavējoties veic apmaiņu 
ar pārvaldības un kontroles sistēmu revīziju 
rezultātiem.

1. Komisija sadarbojas ar revīzijas 
iestādēm, lai koordinētu to revīzijas plānus 
un metodes, un ar minētajām iestādēm
nekavējoties veic apmaiņu ar pārvaldības 
un kontroles sistēmu revīziju rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 299

Regulas priekšlikums
118. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija, revīzijas iestādes un jebkura 
koordinācijas struktūra regulāri un vismaz 
reizi gadā, ja vien tās nevienojas citādi, 
tiekas, lai pārbaudītu gada kontroles 
ziņojumu, atzinumu un revīzijas stratēģiju 
un lai veiktu viedokļu apmaiņu par 
jautājumiem, kas saistīti ar pārvaldības un 
kontroles sistēmu uzlabošanu.

3. Komisija, revīzijas iestādes un jebkura 
koordinācijas struktūra regulāri un parasti
vismaz reizi gadā, ja vien tās nevienojas 
citādi, tiekas, lai pārbaudītu gada kontroles 
ziņojumu, revīzijas atzinumu un revīzijas 
stratēģiju un lai veiktu viedokļu apmaiņu 
par jautājumiem, kas saistīti ar pārvaldības 
un kontroles sistēmu uzlabošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 300

Regulas priekšlikums
VII sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FINANŠU PĀRVALDĪBA, 
GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANA
UN FINANŠU KOREKCIJAS

FINANŠU PĀRVALDĪBA, 
GRĀMATOJUMU PĀRBAUDE UN 
AKCEPTĒŠANA UN FINANŠU 
KOREKCIJAS
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Or. en

Grozījums Nr. 301

Regulas priekšlikums
119. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts nodrošina, lai ne vēlāk kā
darbības programmas slēgšanas brīdī 
atbalsta saņēmējiem izmaksātā publiskā 
atbalsta summa būtu vismaz vienāda ar 
ieguldījumu no fondiem, kuru Komisija 
izmaksājusi dalībvalstij.

Dalībvalsts nodrošina, lai ne vēlāk kā 
darbības programmas slēgšanas brīdī 
atbalsta saņēmējiem izmaksāto publisko 
izdevumu summa būtu vismaz vienāda ar 
ieguldījumu no fondiem, kuru Komisija 
izmaksājusi dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 302

Regulas priekšlikums
120. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgi noteikumi par starpposma 
maksājumu un gada un slēguma bilances 
maksājuma aprēķināšanu

Kopīgi noteikumi par starpposma 
maksājumu un slēguma bilances 
maksājumu aprēķināšanu

1. Komisija atlīdzina kā starpposma 
maksājumus 90 % no summas, ko iegūst, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikta darbības programmas 
pieņemšanas lēmumā, piemērojot 
prioritārajam virzienam noteiktajiem 
attiecināmajiem izdevumiem, kas iekļauti 
maksājuma pieteikumā. Tā nosaka gada 
bilanci saskaņā ar 130. panta 1. punktu.

1. Komisija atlīdzina kā starpposma 
maksājumus 90 % no summas, ko iegūst, 
līdzfinansējuma likmi par katru prioritāro 
virzienu, kas noteikta darbības programmas 
pieņemšanas lēmumā, piemērojot 
prioritārajam virzienam noteiktajiem 
attiecināmajiem izdevumiem, kas iekļauti 
maksājuma pieteikumā. Komisija nosaka
atlikušās summas, kas jāatlīdzina kā 
starpposma maksājumi vai jāatgūst
saskaņā ar 130. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 303

Regulas priekšlikums
120. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījums no fondiem vai no EJZF 
prioritātē, ko piešķir kā starpposma 
maksājumus un gada un slēguma bilances 
maksājumu, nav lielāks par:

2. Ieguldījums no fondiem prioritārajā 
virzienā, ko piešķir kā starpposma 
maksājumus un noslēguma bilances 
maksājumu, nav lielāks par:

a) publisko atbalstu, kas noteikts
maksājuma pieteikumā attiecībā uz
prioritāti, un

a) attiecināmajiem publiskajiem 
izdevumiem, kas norādīti maksājuma 
pieteikumā attiecībā uz prioritāro virzienu, 
un

b) ieguldījumu no fondiem vai no EJZF 
prioritātei, kas noteikta Komisijas 
pieņemtajā darbības programmas 
apstiprināšanas lēmumā.

b) ieguldījumu no fondiem prioritārajam 
virzienam, kas noteikts Komisijas 
pieņemtajā darbības programmas 
apstiprināšanas lēmumā.

Or. en

Grozījums Nr. 304

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecināmo izdevumu kopējo summu,
ko atbalsta saņēmēji samaksājuši darbību 
īstenošanā un kas iekļauta sertifikācijas 
iestādes pārskatos;

a) tādu attiecināmo izdevumu kopējo 
summu, kas radušies saņēmējiem un ko
tie samaksājuši darbību īstenošanā, un kuri 
iegrāmatoti sertifikācijas iestādes uzskaites 
sistēmā;

Or. en
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Grozījums Nr. 305

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) publiskā atbalsta kopējo summu, kas 
radusies darbību īstenošanā un iekļauta 
sertifikācijas iestādes pārskatos;

b) publisko izdevumu kopējo summu, kas 
radusies darbību īstenošanā un iekļauta 
sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 306

Regulas priekšlikums
121. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izdevumus, kas iekļauti maksājuma 
pieteikumā, pamato ar apmaksātiem 
rēķiniem vai grāmatvedības dokumentiem, 
kam ir līdzvērtīga pierādījuma vērtība, 
izņemot atbalsta veidus saskaņā ar 
57. panta 1. punkta b), c) un 
d) apakšpunktu, 58. pantu, 59. panta 
1. punktu un 93. pantu un 14. pantu 
Eiropas Parlamenta un Eiropas Sociālā 
fonda padomes Regulā (ES) Nr. […]/2012, 
ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1081/2006 
[ESF]. Šādu veidu atbalstam summas, kas 
ietvertas maksājuma pieteikumā, ir 
izmaksas, ko atbalsta saņēmējam 
atlīdzinājusi vadošā iestāde.

2. Attiecināmos izdevumus, kas iekļauti 
maksājuma pieteikumā, pamato ar 
apmaksātiem rēķiniem vai grāmatvedības 
dokumentiem, kam ir līdzvērtīga 
pierādījuma vērtība, izņemot atbalsta 
veidus saskaņā ar šīs regulas 57. panta 
1. punkta b), c) un d) apakšpunktu, 
58. pantu, 59. panta 1. punktu un 93. pantu 
un 14. pantu Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Sociālā fonda padomes Regulā 
(ES) Nr. […]/2012, ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 1081/2006 [ESF]. Šādu veidu 
atbalstam summas, kas ietvertas 
maksājuma pieteikumā, ir izmaksas, kas 
aprēķinātas uz piemērojamās bāzes.

Or. en
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Grozījums Nr. 307

Regulas priekšlikums
123. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, kas maksājuma pieteikuma 
dienā nav ieviesušas euro kā savu valūtu, 
valsts valūtā radušos izdevumu summas 
konvertē euro. Šo summu konvertē euro, 
izmantojot Komisijas vienreiz mēnesī 
noteikto maiņas kursu, kāds tas ir mēnesī, 
kurā izdevumi iegrāmatoti attiecīgās 
darbības programmas vadošās iestādes 
pārskatos. Šo maiņas kursu Komisija katru 
mēnesi publicē elektroniski.

1. Dalībvalstis, kas maksājuma pieteikuma 
dienā nav ieviesušas euro kā savu valūtu, 
valsts valūtā radušos izdevumu summas 
konvertē euro. Šo summu konvertē euro, 
izmantojot Komisijas vienreiz mēnesī 
noteikto maiņas kursu, kāds tas ir mēnesī, 
kurā izdevumi iegrāmatoti attiecīgās 
darbības programmas sertifikācijas
iestādes pārskatos. Šo maiņas kursu 
Komisija katru mēnesi publicē elektroniski.

2. Kad euro kļūst par dalībvalsts valūtu, 
1. punktā izklāstīto konvertēšanas 
procedūru turpina piemērot visiem 
izdevumiem, ko vadošā iestāde ir 
grāmatojusi pirms dienas, kad stājies spēkā 
attiecīgās valsts valūtas un euro fiksētais 
maiņas kurss. 

2. Kad euro kļūst par dalībvalsts valūtu, 
1. punktā izklāstīto konvertēšanas 
procedūru turpina piemērot visiem 
izdevumiem, ko sertifikācijas iestāde ir 
grāmatojusi pirms dienas, kad stājies spēkā 
attiecīgās valsts valūtas un euro fiksētais 
maiņas kurss.

Or. en

Grozījums Nr. 308

Regulas priekšlikums
124. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākotnējo priekšfinansējuma summu 
izmaksā pa daļām šādi:

1. Sākotnējo priekšfinansējuma summu 
izmaksā pa daļām šādi:

a) 2014. gadā — 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem un no EJZF piešķirta 
darbības programmai par visu plānošanas 
periodu;

a) 2014 gadā — 2,5 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;

b) 2015. gadā — 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem un no EJZF piešķirta 
darbības programmai par visu plānošanas 
periodu;

b) 2015 gadā — 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu;
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c) 2016. gadā — 1 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem un no EJZF piešķirta 
darbības programmai par visu plānošanas 
periodu.

c) 2016 gadā — 2 % no atbalsta summas, 
kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu.

Ja darbības programma tiek pieņemta 
2015. gadā vai vēlāk, daļas izmaksā 
pieņemšanas gadā.

Ja darbības programma tiek pieņemta 
2015. gadā vai vēlāk, daļas izmaksā 
pieņemšanas gadā.

2. No 2016. līdz 2022. gadam gada 
priekšfinansējuma summu samaksā līdz 
1. jūlijam; 2016. gadā tā ir 2 % no atbalsta 
summas, kas no fondiem un no EJZF
piešķirta darbības programmai par visu 
plānošanas periodu. No 2017. līdz
2022. gadam tā ir 2,5 % no atbalsta 
summas, kas no fondiem un no EJZF
piešķirta darbības programmai par visu 
plānošanas periodu.

2. No 2016. līdz 2023. gadam gada 
priekšfinansējuma summu samaksā līdz 
1. jūlijam; 2016. gadā tā ir 2 % no atbalsta 
summas, kas no fondiem piešķirta darbības 
programmai par visu plānošanas periodu. 
No 2017. līdz 2023. gadam tā ir 2,5 % no 
atbalsta summas, kas no fondiem piešķirta 
darbības programmai par visu plānošanas 
periodu.

Or. en

Grozījums Nr. 309

Regulas priekšlikums
125. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

125. pants svītrots
Priekšfinansējuma dzēšana

Summu, kas izmaksāta kā gada 
priekšfinansējums, dzēš no Komisijas 
pārskatiem saskaņā ar 130. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 310

Regulas priekšlikums
126. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sertifikācijas iestāde regulāri iesniedz 
starpposma maksājuma pieteikumu, kurā 
iekļauj visas summas, kas tās pārskatos 
iegrāmatotas kā publiskais atbalsts, kurš 
izmaksāts atbalsta saņēmējiem
grāmatvedības gadā, kas beidzas 
30. jūnijā.

1. Sertifikācijas iestāde regulāri iesniedz 
starpposma maksājuma pieteikumu, kā 
norādīts 121. panta 1. punktā un kurā 
iekļauj visas summas, kas tās pārskatos 
iegrāmatotas grāmatvedības gadā. Tomēr 
sertifikācijas iestāde vajadzības gadījumā 
var ietvert minētās summas maksājuma 
pieteikumos, ko iesniedz nākamajos 
grāmatvedības gados.

Note: Definition of accounting year in paragraph (23) of Article 2 to be reviewed.

Or. en

Grozījums Nr. 311

Regulas priekšlikums
126. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirmo starpposma maksājuma 
pieteikumu neiesniedz, pirms Komisija ir 
saņēmusi oficiālo vadošās iestādes
akreditācijas aktu.

3. Pirmo starpposma maksājuma 
pieteikumu iesniedz tikai pēc tam, kad 
Komisijai paziņots par vadošās un 
sertifikācijas iestādes izraudzīšanu 
saskaņā ar 113.a pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 312

Regulas priekšlikums
126. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Starpposma maksājumus par darbības 
programmu neveic, ja Komisijai nav 
nosūtīts gada īstenošanas ziņojums saskaņā 
ar īpašiem fondu noteikumiem.

4. Starpposma maksājumus par darbības 
programmu neveic, ja Komisijai nav 
nosūtīts gada īstenošanas ziņojums saskaņā 
ar 101. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 313

Regulas priekšlikums
127. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā 
ar šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa vai starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim otrajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
sagatavots maksājuma pieteikums saskaņā 
ar 121. pantu, vai par kuru nav iesniegts 
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
126. pantu.

1. Komisija atceļ saistības jebkurai saskaņā 
ar šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības 
programmas summas daļai, kas nav 
izmantota avansa un starpposma 
maksājumiem vai par kuru līdz 
31. decembrim trešajā gadā pēc 
programmas budžeta saistību gada nav 
sagatavots maksājuma pieteikums saskaņā 
ar 121. pantu, vai par kuru nav iesniegts 
maksājuma pieteikums saskaņā ar 
126. pantu.

Lai aprēķinātu atceļamo saistību summu, 
Komisija šo summu aprēķina, katrai 
budžetā no 2015. līdz 2020. finanšu 
gadam paredzēto saistību summai 
pievienojot vienu gada budžeta saistību 
sestdaļu, kura attiecas uz 2014. finanšu 
gada kopējām iemaksām.

svītrots

2. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas, 
saistību atcelšanas termiņus nepiemēro 
gada budžeta saistībām, kas attiecas uz 
2014. gada kopējām iemaksām.

svītrots

3. Ja pirmās gada budžeta saistības 
attiecas uz 2015. gada kopējām iemaksām, 

svītrots
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atkāpjoties no 1. punkta, saistību 
atcelšanas termiņus nepiemēro gada 
budžeta saistībām, kas attiecas uz 
2015. gada kopējām iemaksām. Šādos 
gadījumos Komisija summu atbilstīgi 
1. punkta pirmajai daļai aprēķina, katrai 
budžetā no 2016. līdz 2020. finanšu 
gadam paredzēto saistību summai 
pievienojot vienu gada budžeta saistību 
piektdaļu, kura attiecas uz 2015. finanšu 
gada kopējām iemaksām.
4. Tā saistību daļa, kas joprojām pastāv
2022. gada 31. decembrī, tiek atcelta, ja 
Komisija līdz 2023. gada 30. septembrim
nav saņēmusi dokumentiem, kas prasīti 
saskaņā ar 130. panta 1. punktu.

4. Tā saistību daļa, kas joprojām pastāv
2023. gada 31. decembrī, tiek atcelta, ja 
Komisija līdz 133. panta 1. punktā 
noteiktajam termiņam nav saņēmusi 
dokumentus, kas prasīti saskaņā ar
133. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 314

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja Komisija pieņem lēmumu 
apstiprināt lielu projektu, jebkuras 
summas, uz kurām iespējami attiecas 
automātiska atcelšana, samazina par 
attiecīgajām šādu lielu projektu gada 
summām. Attiecībā uz minētajām gada 
summām sākuma datums 1. punkta 
pirmajā daļā minētās automātiskās 
atcelšanas termiņa aprēķināšanai ir 
datums, kad tiek pieņemts lēmums, kas 
vajadzīgs šādu lielu projektu 
apstiprināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 315

Regulas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grāmatojumu noskaidrošana un kontu 
slēgšana

Pārskatu sagatavošana, pārbaude un 
akceptēšana un kontu slēgšana

Or. en

Grozījums Nr. 316

Regulas priekšlikums
I iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANA PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

Or. en

Grozījums Nr. 317

Regulas priekšlikums
128. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada pārskatu saturs Pārskatu sagatavošana
1. Apliecinātos gada pārskatus par katru 
darbības programmu attiecina uz 
grāmatvedības gadu, un tajos katras 
prioritātes līmenī iekļauj:

1. Apliecinātos pārskatus, kas minēti 
Finanšu regulas 59. panta 5. punkta 
a) apakšpunktā, iesniedz Komisijai par 
katru darbības programmu. Pārskatus
attiecina uz grāmatvedības gadu, un tajos
katra prioritārā virziena un, vajadzības 
gadījumā, fonda un reģionu kategorijas
līmenī iekļauj:

Or. en
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Grozījums Nr. 318

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) priekšfinansējuma summas, kas 
izmaksātas finanšu instrumentiem 
saskaņā ar 35. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 319

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par katru prioritāti — to darbību 
sarakstu, kuras pabeigtas grāmatvedības 
gadā un atbalstītas no ERA, Kohēzijas 
fonda un EJZF;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 320

Regulas priekšlikums
128. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sertifikācijas iestāde pārskatos pa 
prioritātēm var norādīt piešķīrumu, kas 
nepārsniedz 5 % no kopējiem izdevumiem, 
kuri maksājumu pieteikumos iekļauti par 
konkrētu grāmatvedības gadu, ja 
izdevumu likumībai un pareizībai 
nepārtraukti piemēro revīzijas iestādes 
procedūras. Konkrēto summu svītro no 
1. punkta a) apakšpunktā minētās 
attiecināmo izdevumu kopējās summas. 
Šīs summas galīgi iekļauj nākamā gada 

2. Ja izdevumus, kas iepriekš iekļauti 
pieteikumā par starpposma maksājumu 
attiecīgajam grāmatvedības gadam, 
dalībvalsts izslēdz no pārskatiem, jo tobrīd 
tiek veikts novērtējums par šo izdevumu 
likumību un pareizību, visus tādus 
izdevumus vai to daļu, kurus atzīst par 
likumīgiem un pareiziem, var iekļaut 
pieteikumā par starpposma maksājumu 
attiecībā uz nākamajiem grāmatvedības 
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pārskatos vai svītro no nākamā gada 
pārskatiem.

gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 321

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem gada pārskatu paraugu. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
143. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 322

Regulas priekšlikums
129. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katru gadu, sākot no 2016. gada līdz
2022. gadam ieskaitot, dalībvalsts iesniedz
75. panta 1. punktā minētos dokumentus.

Dalībvalstis līdz termiņam, kas noteikts 
Finanšu regulas 59. panta 5. punktā, par 
katru gadu, sākot no 2016. gada līdz
2024. gadam ieskaitot, sertifikācijas 
iestādei iesniedz:
a) pārskatus, kas minēti 128. panta 
1. punktā, par iepriekšējo grāmatvedības 
gadu;
b) pārvaldības deklarāciju un 
kopsavilkuma ziņojumu, kas minēts 
114. panta 4. punkta e) apakšpunktā;
c) revīzijas atzinumu un kontroles 
ziņojumu, kas minēts 116. panta 5. punkta 
i) un ii) apakšpunktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 323

Regulas priekšlikums
130. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada grāmatojumu noskaidrošana Pārskatu pārbaude un akceptēšana
-1. Komisija veic to dokumentu pārbaudi, 
ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar 
129. pantu. Pēc Komisijas pieprasījuma 
attiecīgā dalībvalsts sniedz visu 
nepieciešamo papildu informāciju, lai 
Komisija līdz 76. panta 1. punktā 
noteiktajam termiņam varētu noteikt, vai 
pārskati ir pilnīgi, pareizi un patiesi.
-1.a Komisija akceptē pārskatus, par 
kuriem tā spēj apliecināt, ka pārskati ir 
pilnīgi, pareizi un patiesi. Komisija veic 
šādu secinājumu, ja revīzijas iestāde ir 
sniegusi revīzijas atzinumu bez piezīmēm 
par pārskatu pilnīgumu, pareizību un 
patiesumu, izņemot gadījumus, ja 
Komisijai ir konkrēti pierādījumi, ka 
revīzijas atzinums par pārskatiem nav 
ticams.
-1.b Komisija līdz 76. panta 1. punktā 
noteiktajam termiņam informē dalībvalsti 
par to, vai Komisija var akceptēt attiecīgos 
pārskatus vai nevar.
-1.c Ja Komisija nevar akceptēt pārskatus, 
tā informē dalībvalsti par vajadzīgajām 
darbībām un to izpildes laiku vai par 
papildu iztaujāšanu, ko Komisija ierosina 
veikt saskaņā ar 65. panta 2. punktu. 
Dalībvalsts darbību izpildes termiņa 
beigās vai pēc Komisijas veiktās papildu 
iztaujāšanas, tā informē dalībvalsti par to, 
vai Komisija var akceptēt pārskatus vai 
nevar.
-1.d Komisijas veiktajā pārskatu 
akceptēšanā neņem vērā jautājumus par 
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pakārtoto darījumu likumību un pareizību 
attiecībā uz izdevumiem, kas iegrāmatoti 
pārskatos. Pārskatu pārbaudes un 
akceptēšanas procedūra nepārtrauc 
starpposma maksājumu pieteikumu 
izskatīšanu un nerada maksājumu 
apturēšanu, neskarot 74. un 134. panta 
piemērošanu.

1. Lai aprēķinātu summu, kas pieprasāma 
no fondiem un no EJZF par 
grāmatvedības gadu, Komisija ņem vērā:

1. Pamatojoties uz akceptētajiem 
pārskatiem, Komisija aprēķina summu, 
kas pieprasāma no fondiem par 
grāmatvedības gadu, un no tā izrietošās 
korekcijas saistībā ar maksājumiem 
dalībvalstij. Komisija ņem vērā:

a) izdevumu kopējo summu, kas
iegrāmatota 128. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētajos pārskatos un kam 
piemēro līdzfinansējuma likmi par katru 
prioritāti;

a) summas, kas iegrāmatotas 128. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētajos 
pārskatos un kam piemēro līdzfinansējuma 
likmi par katru prioritāti;

b) attiecīgajā grāmatvedības gadā 
Komisijas veikto maksājumu kopējo 
summu, ko veido:

b) attiecīgajā grāmatvedības gadā 
Komisijas veikto maksājumu kopējo 
summu, ko veido:

i) to starpposma maksājumu summa, kurus 
Komisija veikusi saskaņā ar 120. panta 
1. punktu un 22. pantu; un

i) to starpposma maksājumu summa, kurus 
Komisija veikusi saskaņā ar 120. panta 
1. punktu un 22. pantu; un

ii) saskaņā ar 124. panta 2. punktu 
samaksātā gada priekšfinansējuma summa.

ii) saskaņā ar 124. panta 2. punktu 
samaksātā gada priekšfinansējuma summa.

1.a Saskaņā ar 6. punktā noteikto 
procedūru Komisija dzēš attiecīgo gada 
priekšfinansējumu un izmaksā jebkuru 
papildu maksājamo summu 30 dienu 
laikā pēc pārskatu akceptēšanas. Ja ir no 
kādas dalībvalsts atgūstama summa, tai 
piemēro Komisijas izdotu iekasēšanas 
rīkojumu, kuru izpilda, kad vien 
iespējams, kompensējot attiecībā pret 
summām, kas dalībvalstij pienākas 
saskaņā ar turpmākiem maksājumiem tai 
pašai darbības programmai. Tāda 
atgūšana nav finanšu korekcija un 
nesamazina no fondiem piešķirto atbalstu 
darbības programmai. Atgūtā summa ir 
piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Finanšu 
regulas 177. panta 3. punktu.
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1.b Ja, veicot 4. punktā noteikto 
procedūru, Komisija nevar akceptēt 
pārskatus, tā, pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, un saskaņā ar 6. punktu 
nosaka summu, kas pieprasāma no 
fondiem par grāmatvedības gadu, un par 
to informē attiecīgo dalībvalsti. Ja 
dalībvalsts paziņo Komisijai par savu 
piekrišanu divu mēnešu laikā no brīža, 
kad Komisija ir nosūtījusi informāciju, 
piemēro 7. punktu. Ja tāda piekrišana nav 
sniegta, Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktus, pieņem lēmumu, ar ko nosaka 
summu, kas pieprasāma no fondiem par 
attiecīgo grāmatvedības gadu. Šāds 
lēmums nav finanšu korekcija un 
nesamazina no fondiem piešķirto atbalstu 
darbības programmai. Pamatojoties uz 
minēto lēmumu, Komisija piemēro 
korekcijas attiecīgajiem maksājumiem 
dalībvalstij saskaņā ar 7. punktu.
1.c Tas, ka Komisija akceptē pārskatus vai 
pieņem lēmumu saskaņā ar 8. punktu, 
neskar korekciju piemērošanu saskaņā ar 
136. un 137. pantu.

1.d Kļūdainas summas, kas konstatētas 
pēc pārskatu iesniegšanas, dalībvalstis, 
neskarot 136. un 137. pantu, var aizstāt, 
veicot atbilstīgās korekcijas pārskatos par 
grāmatvedības gadu, kurā kļūda ir 
konstatēta.

2. Attiecībā uz gada bilanci, kas 
grāmatojumu noskaidrošanas rezultātā ir 
atgūstama no dalībvalsts, Komisijas izdod 
iekasēšanas rīkojumu. Gada bilanci, kas 
ir samaksājama dalībvalstij, pieskaita 
nākamajam starpposma maksājumam, ko 
Komisija veic pēc grāmatojumu 
noskaidrošanas.

svītrots

3. Ja uz dalībvalsti attiecināmu iemeslu 
dēļ Komisija nevar veikt grāmatojumu 
noskaidrošanu līdz 30. aprīlim nākamajā 
gadā pēc grāmatvedības gada beigām, 

svītrots
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Komisija informē dalībvalsti par 
pasākumiem, kas jāveic vadošajai iestādei 
vai revīzijas iestādei, vai par papildu 
iztaujāšanu, ko Komisija ierosina veikt 
saskaņā ar 65. panta 2. un 3. punktu.
4. Gada bilances maksājumu Komisija 
veic, pamatojoties uz pārskatos 
deklarētajiem izdevumiem, no kuriem 
atskaitīts jebkurš piešķīrums, kas veikts 
saistībā ar Komisijai deklarētajiem 
izdevumiem un kam piemēro revīzijas 
iestādes sacīkstes principu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 324

Regulas priekšlikums
131. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

131. pants svītrots
Caurviju slēgšana

1. Attiecībā uz ERAF, Kohēzijas fondu un 
EJZF gada pārskatos par katru darbības 
programmu katras prioritātes līmenī 
iekļauj konkrētajā grāmatvedības gadā 
pabeigto darbību sarakstu. Ar šīm 
darbībām saistītos izdevumus, kas iekļauti 
pārskatos saskaņā ar grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmumu, uzskata par 
slēgtiem.
2. Attiecībā uz ESF izdevumus, kas 
iekļauti pārskatos saskaņā ar 
grāmatojumu noskaidrošanas lēmumu, 
uzskata par slēgtiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 325

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot noteikumus, kas reglamentē 
valsts atbalstu, vadošā iestāde nodrošina, 
lai visi darbības apliecinošie dokumenti 
pēc pieprasījuma būtu pieejami Komisijai 
un Eiropas Revīzijas palātai trīs gadus.
Minētais trīs gadu laikposms sākas 
31. decembrī gadā, kad pieņemts 
grāmatojumu noskaidrošanas lēmums 
saskaņā ar 130. pantu, vai — vēlākais —
slēguma bilances samaksas dienā.

1. Neskarot noteikumus, kas reglamentē 
valsts atbalstu, vadošā iestāde nodrošina, 
lai visi apliecinošie dokumenti attiecībā uz 
fondu atbalstītajiem izdevumiem 
darbībām, par kurām kopējie attiecināmie 
izdevumi ir mazāki par EUR 1 000 000,
pēc pieprasījuma būtu pieejami Komisijai 
un Eiropas Revīzijas palātai trīs gadus no 
31. decembra pēc to pārskatu 
iesniegšanas, kuros ir iekļauti attiecīgās 
darbības izdevumi. Attiecībā uz visām 
citām darbībām visus apliecinošos 
dokumentus dara pieejamus par triju 
gadu laikposmu no 31. decembra pēc to 
pārskatu iesniegšanas, kuros ir iekļauti 
pabeigtās darbības galīgie izdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 326

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vadošā iestāde informē atbalsta 
saņēmējus par to, kurā dienā sākas 
1. punktā minētais laikposms.

Or. en
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Grozījums Nr. 327

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. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 142. pantu un noteikt, 
kurus datu nesējus var uzskatīt par 
vispāratzītiem.

Or. en

Grozījums Nr. 328

Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2023. gada 
30. septembrim iesniedz šādus 
dokumentus:

1. Dalībvalstis līdz termiņam, kas noteikts 
Finanšu regulas 59. panta 5. punktā, 
2024. gadā iesniedz šādus dokumentus:

a) slēguma bilances maksājuma 
pieteikumu;

svītrots

b) nobeiguma īstenošanas ziņojumu 
attiecībā uz fondu atbalstīto darbības 
programmu vai pēdējo gada īstenošanas 
ziņojumu attiecībā uz EJZF atbalstīto 
darbības programmu un

b) nobeiguma īstenošanas ziņojumu 
attiecībā uz darbības programmu un

c) 75. panta 1. punktā minētos 
dokumentus par pēdējo grāmatvedības 
gadu no 2022. gada 1. jūlija līdz 
2023. gada 30. jūnijam.

c) 129. pantā minētos dokumentus par 
pēdējo grāmatvedības gadu no 2022. gada 
1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam.

(Note: Deletion of part of point (b) to be revised according to the agreement on CPR 
amended proposal with the EMFF modification.)

Or. en
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Grozījums Nr. 329

Regulas priekšlikums
133. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Slēguma bilances maksājumu veic ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc pēdējā 
grāmatvedības gada grāmatojumu
noskaidrošanas dienas vai vienu mēnesi 
pēc nobeiguma īstenošanas ziņojuma 
pieņemšanas dienas, atkarībā no tā, kurš no 
termiņiem ir vēlāks.

2. Slēguma bilances maksājumu veic ne 
vēlāk kā trīs mēnešus pēc pēdējā 
grāmatvedības gada grāmatojumu
akceptēšanas dienas vai vienu mēnesi pēc 
nobeiguma īstenošanas ziņojuma 
pieņemšanas dienas, atkarībā no tā, kurš no 
termiņiem ir vēlāks.

Atbalsta saņēmējs pilnā apmērā saņem 
bilances galīgo maksājumu Eiropas 
Maksājumu kavējumu direktīvā noteiktajā 
termiņā un saskaņā ar tajā paredzētajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 330

Regulas priekšlikums
134. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem prioritāšu
vai darbības programmu līmenī, ja:

1. Komisija var apturēt visus starpposma 
maksājumus vai daļu no tiem prioritāro 
virzienu vai darbības programmu līmenī, ja
ir ievērots viens vai vairāki šādi 
nosacījumi:

a) darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmā ir būtisks trūkums, 
attiecībā uz kuru nav veikti korektīvi 
pasākumi;

a) darbības programmas pārvaldības un 
kontroles sistēmā ir būtisks trūkums, kas 
apdraud Savienības ieguldījumu darbības 
programmā un attiecībā uz kuru nav veikti 
korektīvi pasākumi;

b) izdevumu deklarācijā iekļautie izdevumi 
ir saistīti ar pārkāpumu, kam ir būtiskas 
finansiālas sekas un kas nav novērsts;

b) izdevumu deklarācijā iekļautie izdevumi 
ir saistīti ar pārkāpumu, kam ir būtiskas 
finansiālas sekas un kas nav novērsts;

c) dalībvalsts nav veikusi vajadzīgos 
pasākumus, lai labotu situāciju, un tāpēc ir 
piemērots pārtraukums saskaņā ar 

c) dalībvalsts nav veikusi vajadzīgos 
pasākumus, lai labotu situāciju, un tāpēc ir 
piemērots pārtraukums saskaņā ar 
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74. pantu; 74. pantu;
d) ir būtisks trūkums saistībā ar 
uzraudzības sistēmas kvalitāti un 
uzticamību vai datiem par kopējiem un 
īpašiem rādītājiem;

d) ir būtisks trūkums saistībā ar 
uzraudzības sistēmas kvalitāti un 
uzticamību vai datiem par kopējiem un 
īpašiem rādītājiem;

e) dalībvalsts nav veikusi pasākumus, kas 
noteikti darbības programmā saistībā ar
ex ante nosacījumu izpildi;

e) nav pabeigtas darbības, lai izpildītu
ex ante nosacījumus, ņemot vērā 
17. panta noteikumus;

f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes,
kas liecina, ka prioritāte nav sasniegusi
izpildes sistēmā noteiktos kontrolvērtības;

f) izpildes pārskatīšanā konstatē pazīmes, 
kas liecina, ka prioritārais virziens nav
sasniedzis izpildes sistēmā noteiktās
kontrolvērtības saistībā ar finanšu 
rādītājiem un iznākuma rādītājiem un 
galvenajiem īstenošanas posmiem, ņemot 
vērā 20. panta nosacījumus;

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

svītrots

Īpašie fondu noteikumi, kas piemērojami 
EJZF, var paredzēt papildu pamatu 
maksājumu apturēšanai, ja dalībvalsts 
nav izpildījusi savas Kopējā 
zivsaimniecības politikā paredzētās 
saistības.

svītrots

(Note: Deletion of the last Commission paragraph to be revised according to the agreement
on CPR amended proposal with the EMFF modification.)

Or. en

Grozījums Nr. 331

Regulas priekšlikums
135. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts veic vajadzīgās finanšu 
korekcijas saistībā ar individuāliem vai 
sistemātiskiem pārkāpumiem, kas 
konstatēti darbībās vai darbības 
programmās. Finanšu korekcijas veic, 
atceļot visu darbībai vai darbības 

2. Dalībvalsts veic vajadzīgās finanšu 
korekcijas saistībā ar individuāliem vai 
sistemātiskiem pārkāpumiem, kas 
konstatēti darbībās vai darbības 
programmās. Finanšu korekcijas veic, 
atceļot visu darbībai vai darbības 



PR\937861LV.doc 231/285 PE487.740v04-00

LV

programmai piešķirto valsts ieguldījumu 
vai tā daļu. Dalībvalsts ņem vērā 
pārkāpumu veidu un smagumu un fondam
vai EJZF nodarītos finansiālos 
zaudējumus un piemēro samērīgu 
korekciju. Vadošā iestāde iegrāmato 
finanšu korekcijas gada pārskatos par 
grāmatvedības gadu, kurā nolemts par 
atcelšanu.

programmai piešķirto valsts ieguldījumu 
vai tā daļu. Dalībvalsts ņem vērā 
pārkāpumu veidu un smagumu un fondam 
nodarītos finansiālos zaudējumus un 
piemēro samērīgu korekciju. Vadošā 
iestāde iegrāmato finanšu korekcijas 
pārskatos par grāmatvedības gadu, kurā 
nolemts par atcelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 332

Regulas priekšlikums
136. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros 
nosaka kritērijus, kas izmantojami, lai 
noskaidrotu piemērojamās finanšu 
korekcijas līmeni.

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
142. pantu izmantot deleģētus aktus, lai 
noteiktu gadījumus, kas uzskatāmi par 
būtiskiem trūkumiem šā panta izpratnē,
kā arī kritērijus, kas izmantojami, lai 
noskaidrotu piemērojamās finanšu 
korekcijas līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 333

Regulas priekšlikums
137. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta 
konstatē pārkāpumus, kas ietekmē
Komisijai nosūtītos gada pārskatus, 
izrietošajā finanšu korekcijā samazina 
darbības programmai piešķirto atbalstu no 
fondiem.

6. Ja Komisija vai Eiropas Revīzijas palāta 
konstatē pārkāpumus, kas ietekmē 
pārskatus, ko dalībvalstis nosūtījušas 
Komisijai, izrietošajā finanšu korekcijā 
samazina darbības programmai piešķirto 
atbalstu no fondiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 334

Regulas priekšlikums
140. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz
EUR 100 000 un kuras ir atbalstītas no 
fondiem, vai darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz 
EUR 50 000 un kuras ir atbalstītas no 
EJZF, piemēro ne vairāk kā vienu revīziju, 
ko veic vai nu revīzijas iestāde, vai 
Komisija pirms visu attiecīgo izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Citām 
darbībām nepiemēro vairāk kā vienu 
revīziju vienā grāmatvedības gadā, ko veic 
revīzijas iestāde un Komisija pirms visu 
attiecīgo izdevumu slēgšanas saskaņā ar 
131. pantu. Šie noteikumi neskar
4. punktu.

1. Darbībām, par kurām kopējie 
attiecināmie izdevumi nepārsniedz
EUR 200 000 un kuras atbalsta ERAF un 
KF, kā arī EUR 150 000 — darbībām, ko 
atbalsta ESF, piemēro ne vairāk kā vienu 
revīziju, ko veic vai nu revīzijas iestāde, 
vai Komisija pirms pārskatu iesniegšanas 
par to grāmatvedības gadu, kurā darbība 
tika pabeigta. Citām darbībām nepiemēro 
vairāk kā vienu revīziju vienā 
grāmatvedības gadā, ko veic revīzijas 
iestāde un Komisija pirms pārskatu 
iesniegšanas par to grāmatvedības gadu, 
kurā darbība tika pabeigta. Komisija vai
revīzijas iestāde nevienā gadā neveic 
darbību revīziju, ja attiecīgajā gadā šādu 
revīziju ir veikusi Eiropas Revīzijas palāta 
ar nosacījumu, ka revīzijas iestāde vai 
Komisija Eiropas Revīzijas palātas šo 
darbību veiktās revīzijas rezultātus var 
izmantot savu uzdevumu izpildei. Minētos 
noteikumus piemēro saskaņā ar 4. punktā 
paredzētajiem izņēmumiem.

2. Attiecībā uz darbības programmām, par 
kurām visnesenākais revīzijas atzinums 
liecina, ka nav būtisku trūkumu, Komisija 
nākamajā sanāksmē, kas minēta 118. panta 
3. punktā, var vienoties ar revīzijas iestādi, 
ka revīzijas darba līmeni var samazināt tā, 
lai tas būtu samērīgs ar konstatēto risku.
Šādos gadījumos Komisija neveic savas 
revīzijas uz vietas, ja vien nav pierādījumu, 
kas liecina par pārvaldības un kontroles 
sistēmas trūkumiem, kuri ietekmē 
izdevumus, kas deklarēti Komisijai 
grāmatvedības gadā, par kuru kontiem ir 
piemērots grāmatojumu noskaidrošanas 
lēmums.

2. Attiecībā uz darbības programmām, par 
kurām visnesenākais revīzijas atzinums 
liecina, ka nav būtisku trūkumu, Komisija 
nākamajā sanāksmē, kas minēta 118. panta 
3. punktā, var vienoties ar revīzijas iestādi, 
ka revīzijas darba līmeni var samazināt tā, 
lai tas būtu samērīgs ar konstatēto risku.
Šādos gadījumos Komisija neveic savas 
revīzijas uz vietas, ja vien nav pierādījumu, 
kas liecina par pārvaldības un kontroles 
sistēmas trūkumiem, kuri ietekmē 
izdevumus, kas deklarēti Komisijai tajā
grāmatvedības gadā, par kuru iesniegto 
pārskatu Komisija ir akceptējusi.
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3. Attiecībā uz darbības programmām, par 
kurām Komisija secina, ka tā var paļauties 
uz revīzijas iestādes atzinumu, tā var 
vienoties ar revīzijas iestādi ierobežot
savas uz vietas veicamās revīzijas līdz 
revīzijas iestādes darba revīzijai, ja vien 
nav pierādījumu, kas liecina par trūkumiem 
revīzijas iestādes revīzijas darbā attiecībā 
uz to grāmatvedības gadu, par kuru
kontiem ir piemērots grāmatojumu 
noskaidrošanas lēmums.

3. Attiecībā uz darbības programmām, par 
kurām Komisija secina, ka tā var paļauties 
uz revīzijas iestādes atzinumu, tā var 
vienoties ar revīzijas iestādi ierobežot
Komisijas pašas uz vietas veiktās revīzijas 
līdz revīzijas iestādes darba revīzijai, ja 
vien nav pierādījumu, kas liecina par 
trūkumiem revīzijas iestādes revīzijas 
darbā attiecībā uz to grāmatvedības gadu, 
par kuru iesniegto pārskatu Komisija ir 
akceptējusi.

4. Neskarot 1. punktu, revīzijas iestāde un 
Komisija var veikt darbību revīzijas, ja 
riska novērtējumā tiek konstatēts īpašs 
pārkāpumu vai krāpšanas risks, ja ir 
pierādījumi par būtiskiem trūkumiem 
attiecīgās darbības programmas 
pārvaldības un kontroles sistēmā, kā arī 
revīzijas kā daļu no revīzijas parauga trīs 
gadus pēc visu darbības izdevumu 
slēgšanas saskaņā ar 131. pantu. Komisija 
var jebkurā laikā veikt darbību revīziju, 
lai novērtētu revīzijas iestādes darbu 
atbilstīgi atkārtotām tās revīzijas 
darbībām.

4. Revīzijas iestāde un Komisija
132. panta 1. punktā minētajā laikposmā
var veikt darbību revīzijas, ja riska 
novērtējumā vai Eiropas Revīzijas palātas 
revīzijā tiek konstatēts īpašs pārkāpumu vai 
krāpšanas risks vai ja ir pierādījumi par 
būtiskiem trūkumiem attiecīgās darbības 
programmas pārvaldības un kontroles 
sistēmā. Lai novērtētu revīzijas iestādes 
darbu, Komisija var pārskatīt revīzijas 
iestādes veiktās revīzijas izsekojamību vai 
piedalīties revīzijas iestādes veiktajās 
pārbaudēs uz vietas un, ja saskaņā ar 
starptautiski pieņemtiem standartiem ir 
jānodrošina revīzijas iestādes darbības 
efektivitāte, Komisija var veikt darbību 
revīzijas.

Or. en

Grozījums Nr. 335

Regulas priekšlikums
143. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Fondu koordinācijas 
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Piemērojot šo regulu, Regulu (ES) 
Nr. …/(ERAF), Regulu (ES) 
Nr. …/(ETS), Regulu (ES) Nr. …/(ESF) 
un Regulu (ES) Nr. …/(Kohēzijas fonds),
Komisijai palīdz Eiropas strukturālo un 
investīciju Fondu koordinācijas komiteja. 
Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
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Nr. 182/2011 nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 336

Regulas priekšlikums
143. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja komitejas atzinums saskaņā ar 2. un 
3. punktu ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, 
šādu procedūru beidz bez rezultāta, ja 
atzinuma sniegšanai noteiktajā termiņā tā 
nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to 
pieprasa (..) [locekļu skaits] (..balsu 
vairākums) [jāprecizē balsu vairākums: 
vienkāršais, divas trešdaļas utt.] komitejas 
locekļi.

svītrots

Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija 
nepieņem īstenošanas akta projektu, un 
piemēro Regulas (ES) Nr. …/2011 5. 
panta 4. punkta trešo daļu. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 337

Regulas priekšlikums
144. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome pārskata 
šo regulu līdz 20XX. gada 31. decembrim 
saskaņā ar Līguma 177. pantu.

Eiropas Parlaments un Padome līdz
2020. gada 31. decembrim pārskata šo 
regulu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 177. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 338

Regulas priekšlikums
145. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula neliedz turpināt vai pārveidot, 
tostarp pilnībā vai daļēji atcelt, attiecīgos 
projektus līdz to slēgšanai vai atbalstu, ko 
Komisija apstiprinājusi, pamatojoties uz 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 vai jebkuru 
citu tiesību aktu, kurš attiecas uz šādu 
palīdzību 2013. gada 31. decembrī.

1. Šī regula neliedz turpināt vai pārveidot, 
tostarp pilnībā vai daļēji atcelt atbalstu, ko 
Komisija apstiprinājusi, pamatojoties uz 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 vai jebkuru 
citu tiesību aktu, kurš attiecas uz šādu 
palīdzību 2013. gada 31. decembrī un 
kurus tādēļ pēc šā termiņa minētajam 
atbalstam vai attiecīgajām darbībām 
turpina piemērot līdz to noslēgumam.

2. Pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 
paliek spēkā.

2. Pieteikumi atbalsta saņemšanai, kas 
iesniegti vai apstiprināti saskaņā ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 
paliek spēkā.

2.a Ja kāda dalībvalsts izmanto 113. panta 
3. punktā noteikto iespēju, tā var 
Komisijai iesniegt pieprasījumu, lai, 
atkāpjoties no 59. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1083/2006, vadošā iestāde pildītu 
sertifikācijas iestādes funkcijas attiecībā 
uz tām darbības programmām, ko īsteno, 
pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006. Pieprasījumam pievieno 
revīzijas iestādes veiktu novērtējumu. Ja 
Komisija, pamatojoties uz revīzijas 
iestādes sniegto informāciju un uz pašas 
veiktajām revīzijām, ir pārliecinājusies, ka 
minēto darbības programmu vadības un 
kontroles sistēmas darbojas efektīvi un ka 
to darbību neietekmēs tas, ka vadošā 
iestāde pilda sertifikācijas iestādes 
funkcijas, tā divos mēnešos pēc 
pieprasījuma saņemšanas informē 
attiecīgo dalībvalsti par savu piekrišanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 339

Regulas priekšlikums
146. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 ar 
šo atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

1. Neskarot šīs regulas 145. panta 
noteikumus, Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006 ar šo atceļ no 2014. gada 
1. janvāra.

2. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 340

Regulas priekšlikums
147. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 18.–22. pantu, 25. panta 
3. punktu, 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, 51., 53., 66.–84. pantu, 
108., 110., 111. pantu un 119.– 139. pantu 
piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši 
piemērojama visās dalībvalstīs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši 
piemērojama visās dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 341

Regulas priekšlikums
I pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I PIELIKUMS -I PIELIKUMS

Vienotā stratēģiskā satvara elementi, kas 
attiecas uz saskaņotību un saderību ar 
dalībvalstu un Savienības ekonomisko 
politiku, koordinācijas mehānismiem 
starp VSS fondiem un pārējiem 
attiecīgajiem Savienības politikas 
virzieniem un instrumentiem, 
horizontāliem principiem un 
transversāliem politikas mērķiem un
kārtību teritoriālo problēmu risināšanai

Vienots stratēģiskais satvars (VSS)

Or. en

Grozījums Nr. 342

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievads 1. Ievads

Lai maksimāli palielinātu VSS fondu 
ieguldījumu gudrā, ilgtspējīgā un 
iekļaujošā izaugsmē, tādējādi mazinot 
atšķirības, jānodrošina, ka politiskās 
saistības, kuras uzņemtas sakarā ar 
stratēģiju “Eiropa 2020”, tiek atbalstītas ar 
ieguldījumiem no VSS fondiem un 
pārējiem Savienības instrumentiem.
Tādējādi dalībvalstis nosaka, kā to 
programmas var palīdzēt sasniegt
stratēģijas “Eiropa 2020” un 
pamatiniciatīvu politikas mērķus un 
pamatmērķus.

Lai veicinātu saskaņotu, līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Savienības attīstību un
maksimāli palielinātu Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu ieguldījumu gudrā, 
ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē, kā arī 
veicinātu Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu īpašo uzdevumu izpildi, 
tostarp ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, jānodrošina, ka politiskās 
saistības, kuras uzņemtas sakarā ar 
stratēģiju “Eiropa 2020”, tiek atbalstītas ar 
ieguldījumiem no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem un pārējiem 
Savienības instrumentiem. Vienotā 
stratēģiskā satvara nolūks saskaņā ar 
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10. pantu un atbilstīgi prioritātēm un 
mērķiem, kas noteikti konkrētajās fondu 
regulās ir nodrošināt stratēģiskos 
pamatprincipus, lai panāktu integrētu, ar 
citiem Savienības instrumentiem un 
politikas virzieniem saskaņotu attīstības 
pieeju Eiropas strukturālo un investīciju 
fondu līdzekļu izmantošanai saskaņā ar
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem un 
pamatmērķiem un — attiecīgos gadījumos
— pamatiniciatīvu politikas mērķiem, 
vienlaikus ņemot vērā galvenos 
teritoriālos uzdevumus un valstu, 
teritoriālās, reģionālās un vietējās 
īpatnības.

Or. en

Grozījums Nr. 343

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņotība un saderība ar Savienības 
ekonomikas pārvaldību

2. Eiropas strukturālo un investīciju 
fondu ieguldījums Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijā un saskaņotība ar Savienības 
ekonomikas pārvaldību

-1. Nolūkā atbalstīt to, lai partnerības 
nolīgumos un programmās patiešām par 
mērķi tiktu izvirzīta gudra, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme, šajā regulā ir 
noteikti vienpadsmit 9. pantā izklāstīti 
tematiskie mērķi, kas atbilst stratēģijas 
“Eiropa 2020” prioritātēm, kuras gūst 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
atbalstu.

1. Dalībvalstis velta īpašu uzmanību 
izaugsmi veicinošiem izdevumu 
posteņiem, ieskaitot izglītības, pētniecības 
un energoefektivitātes izdevumus un 
izdevumus, lai atvieglotu MVU piekļuvi 
finansējumam un nodrošinātu vides 

1. Lai nodrošinātu kritisko masu, kas 
vajadzīga izaugsmes un nodarbinātības 
nodrošināšanai, dalībvalstis atbilstīgi šiem 
tematiskajiem mērķiem koncentrē atbalstu 
saskaņā ar šīs regulas 16. pantu un 
konkrētā fonda noteikumiem par 
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ilgtspēju, dabasresursu pārvaldību, darbību 
klimata jomā un šādu izdevumu 
efektivitāti. Turklāt tās ņem vērā 
nodarbinātības pakalpojumu un aktīvas 
darba tirgus politikas aptvēruma 
saglabāšanu un stiprināšanu,
koncentrējoties uz jauniešu bezdarbu.

tematisko koncentrāciju un nodrošina 
izdevumu efektivitāti. Tās velta īpašu 
uzmanību izaugsmi veicinošiem izdevumu 
posteņiem, ieskaitot izglītības, pētniecības 
un energoefektivitātes izdevumus un 
izdevumus, lai atvieglotu MVU piekļuvi 
finansējumam un nodrošinātu vides 
ilgtspēju, dabasresursu un darbību klimata 
jomā pārvaldību, kā arī modernizētu valsts 
pārvaldes sistēmu. Turklāt tās ņem vērā 
nodarbinātības pakalpojumu un aktīvas 
darba tirgus politikas aptvēruma 
saglabāšanu un stiprināšanu, lai izskaustu 
bezdarbu, īpašu uzmanību pievēršot 
jauniešiem un risinātu krīzes radītās 
sociālās sekas un veicinātu sociālo 
iekļaušanu.

2. Sagatavojot partnerības līgumus,
dalībvalstis plāno VSS fondus, ņemot vērā
pēdējos konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus, kurus sniegusi Padome, 
balstoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 121. panta 2. punktu un 
148. panta 4. punktu, un saskaņā ar to 
attiecīgajiem uzdevumiem un 
pienākumiem. Turklāt dalībvalstis ņem 
vērā attiecīgos Padomes ieteikumus,
balstoties uz Stabilitātes un izaugsmes 
paktu un ekonomikas pielāgošanas 
programmām. Saskaņā ar šīs regulas 
14. panta a) punkta i) daļu visas 
dalībvalstis partnerības līgumos izklāsta, 
kā dažādi Savienības un valsts 
finansējuma avoti palīdz risināt 
problēmas, kas apzinātas konkrētajai
valstij adresētajos attiecīgajos ieteikumos, 
un sasniegt mērķus, kas ciešā sadarbībā 
ar atbildīgajām reģionālajām un vietējām 
iestādēm iestrādāti valsts reformu 
programmās.

2. Lai nodrošinātu atbilstību prioritātēm, 
kas noteiktas saistībā ar Eiropas pusgadu, 
dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajiem 
uzdevumiem un pienākumiem, sagatavojot 
partnerības nolīgumus, plāno izmantot 
Eiropas strukturālos un investīciju
fondus, vajadzības gadījumā ņemot vērā
valsts reformu programmas un jaunākos 
attiecīgos konkrētajai valstij adresētos 
ieteikumus, kā arī attiecīgos Padomes 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
121. panta 2. punktu un 148. panta 
4. punktu. Turklāt vajadzības gadījumā
dalībvalstis ņem vērā attiecīgos Padomes 
ieteikumus, kas pamatoti ar Stabilitātes un 
izaugsmes paktu un ekonomikas 
pielāgošanas programmām.

2.a Lai noteiktu, kā Eiropas strukturālie 
un investīciju fondi efektīvāk var veicināt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu, vienlaikus ņemot vērā 
līguma mērķus, tostarp ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, 
dalībvalstis, plānojot Eiropas strukturālo 
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un investīciju fondu izmantošanu, atlasa 
valsts, reģionālajām un teritoriālajām 
īpatnībām atbilstīgus tematiskos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 344

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Mehānismi VSS fondu savstarpējai 
koordinācijai

3. Integrēta pieeja strukturālo un 
investīciju fondu izmantošanai un šo
fondu izmantošanas noteikumi

3.1. Ievads 3.1. Ievads

-1. Saskaņā ar šīs regulas 14. panta 
2. punkta a) apakšpunktu partnerības 
nolīgumā norāda integrētu pieeju 
teritoriālajai attīstībai. Dalībvalstis
nodrošina, lai ar tematisko mērķu un 
ieguldījumu un Savienības prioritāšu 
izvēli integrētā veidā tiktu risinātas 
attīstības vajadzības un teritoriālās 
problēmas atbilstoši turpmāk 6.3. punktā 
izklāstītajai analīzei. Dalībvalstis 
maksimāli cenšas izmantot visas iespējas, 
lai nodrošinātu saskaņotu un integrētu 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu 
izmantošanu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no VSS
fondiem atbalstītie intervences pasākumi ir 
papildinoši un tiek īstenoti koordinēti, lai
samazinātu administratīvās izmaksas un 
administratīvo slogu uz vietas.

1. Dalībvalstis un — vajadzības gadījumā 
— reģioni saskaņā ar 4. panta 4. punktu
nodrošina, ka no Eiropas strukturālo un 
investīciju fondiem atbalstītie intervences 
pasākumi ir papildinoši un tiek īstenoti
koordinēti, lai izveidotu savstarpēju 
mijiedarbību nolūkā samazināt
administratīvās izmaksas un administratīvo 
slogu vadošām iestādēm un saņēmējiem 
saskaņā ar šīs regulas 4., 14., un 
24. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 345

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Koordinācija un papildināmība 3.2. Koordinācija un papildināmība

1. Dalībvalstis un vadības iestādes, kas 
atbildīgas par VSS fondu īstenošanu, cieši 
sadarbojas, sagatavojot, īstenojot, uzraugot 
un novērtējot partnerības līgumus un 
programmas. Tās it īpaši nodrošina, lai 
tiktu veiktas šādas darbības:

1. Dalībvalstis un vadības iestādes, kas 
atbildīgas par Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu īstenošanu, cieši 
sadarbojas, sagatavojot, īstenojot, uzraugot 
un novērtējot partnerības nolīgumus un 
programmas. Tās it īpaši nodrošina, lai 
tiktu veiktas šādas darbības:

a) noteiktas intervences jomas, kurās VSS
fondi var tikt papildinoši apvienoti, lai 
sasniegtu šīs regulas tematiskos mērķus;

a) noteiktas intervences jomas, kurās
Eiropas strukturālie un investīciju fondi 
var tikt papildinoši apvienoti, lai sasniegtu 
šīs regulas tematiskos mērķus;

aa) saskaņā ar 4. panta 6. punktu 
nodrošinātu Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu efektīvas koordinēšanas 
noteikumus, lai uzlabotu fondu ietekmi 
un efektivitāti, tostarp, attiecīgos 
gadījumos izmantojot III daļā iekļauto 
fondu kopējas programmas;

b) veicināta to vadības iestāžu 
iesaistīšanās, kas atbildīgas par citiem VSS
fondiem, vai citu vadības iestāžu vai 
attiecīgo ministriju iesaistīšanās atbalsta 
shēmu sagatavošanā, lai nodrošinātu 
koordināciju un izvairītos no pārklāšanās;

b) veicināta to vadības iestāžu 
iesaistīšanās, kas atbildīgas par citiem
Eiropas strukturālajiem un investīciju
fondiem, vai citu vadības iestāžu vai 
attiecīgo ministriju iesaistīšanās atbalsta 
shēmu sagatavošanā, lai nodrošinātu 
koordināciju un izvairītos no pārklāšanās;

c) vajadzības gadījumā izveidotas 
apvienotās uzraudzības komitejas 
programmām, kuras tiek finansētas no VSS
fondiem, un izstrādātas citas vienotas 
vadības un kontroles procedūras, lai 

c) vajadzības gadījumā izveidotas 
apvienotās uzraudzības komitejas 
programmām, kuras tiek finansētas no
Eiropas strukturālajiem un investīciju
fondiem, un izstrādātas citas vienotas 
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atvieglotu koordināciju starp iestādēm, kas 
atbildīgas par VSS fondu īstenošanu;

vadības un kontroles procedūras, lai 
atvieglotu koordināciju starp iestādēm, kas 
atbildīgas par Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu īstenošanu;

d) izmantoti kopīgie e-pārvaldības 
risinājumi, kas vērsti uz pieteikumu
iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem, un 
“vienas pieturas aģentūras”, lai konsultētos 
par pieejamajām atbalsta iespējam no 
visiem VSS fondiem;

d) izmantoti kopīgie e-pārvaldības 
risinājumi, kas var atbalstīt pieteikumu
iesniedzējus un atbalsta saņēmējus, un 
“vienas pieturas aģentūras”, lai cita starpā
konsultētos par pieejamajām atbalsta 
iespējām no visiem Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem;

e) izveidoti mehānismi ERAF un ESF 
finansēto sadarbības pasākumu 
koordinācijai ar ieguldījumiem, kas tiek 
finansēti no programmām atbilstoši 
mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”.

e) izveidoti mehānismi ERAF un ESF 
finansēto sadarbības pasākumu 
koordinācijai ar ieguldījumiem, kas tiek 
finansēti no programmām atbilstoši 
mērķim “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”;
ea) veicinātu Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu kopējas pieejas 
norādēm, kas paredzētas darbību 
izstrādei, aicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus un atlases procesiem vai 
citiem mehānismiem ar mērķi integrētiem 
projektiem vienkāršot piekļuvi fondu 
finansējumam;
eb) veicinātu dažādu Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu vadošo iestāžu 
sadarbību uzraudzības, novērtēšanas, 
pārvaldības, kontroles un revīzijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 346

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.3. Integrētu pieeju veicināšana 3.3. Integrētu pieeju veicināšana
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1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā vietējā, 
reģionālajā un valsts līmenī apvieno VSS
fondus integrētās paketēs, kuras var tikt 
pielāgotas konkrētu vajadzību risināšanai, 
lai atbalstītu stratēģijas “Eiropa 2020” 
valsts mērķu sasniegšanu, un izmanto
integrētus teritoriālos ieguldījumus, 
integrētas darbības un kopīgus rīcības 
plānus.

1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā vietējā, 
reģionālajā un valsts līmenī apvieno
Eiropas strukturālos un investīciju fondus
integrētās paketēs, kuras var tikt pielāgotas 
konkrētu teritoriālo uzdevumu risināšanai, 
lai atbalstītu partnerības nolīgumos un 
programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu.
To var panākt, izmantojot integrētus 
teritoriālos ieguldījumus, integrētas 
darbības, kopīgus rīcības plānus un uz 
sabiedrību virzītu vietējo attīstību.

1.a Saskaņā ar šīs regulas bijušo 
99. pantu, lai panāktu tematisku mērķu 
integrētu pielietojumu, finansējumu no 
dažādiem prioritāriem virzieniem vai 
darbības programmām, ko atbalsta ESF, 
ERAF un Kohēzijas fonds, var apvienot 
integrētā teritoriālajā ieguldījumā. To var 
papildināt ar finansiālo atbalstu no 
atbilstīgajām ELFLA vai EJZF 
programmām.
1.b Saskaņā ar īpašo fonda noteikumu 
pantiem, lai uzlabotu tematiski saskanīgas 
integrētas pieejas ietekmi un efektivitāti 
viena tematiskā mērķa prioritārais 
virziens var attiekties uz vairāk nekā 
vienu reģionu kategoriju un vairāk nekā 
vienu ERAF, KF un ESF fondu 
ieguldījumu prioritāti, un pienācīgi 
pamatotos gadījumos var apvienot vienu 
vai vairākas papildu ieguldījumu 
prioritātes no dažādiem tematiskajiem 
mērķiem, lai panāktu maksimālu 
ieguldījumu prioritārajos virzienos.

2. Dalībvalstis sekmē vietējo un 
apakšreģionu pieeju izstrādi, īpaši 
izmantojot uz sabiedrību orientētās 
vietējās attīstības paņēmienu, deleģējot 
lēmumu pieņemšanu un īstenošanu 
publisko, privāto un civilās sabiedrības 
dalībnieku vietējai partnerībai. Uz 
sabiedrību orientēto vietējo attīstību īsteno 
stratēģiskās pieejas kontekstā, lai 
nodrošinātu, ka, augšupejoši nosakot 
vietējās vajadzības, tiek ņemtas vērā 
augstākā līmenī izvirzītās prioritātes. 
Tādējādi dalībvalstis nosaka pieeju uz 

2. Dalībvalstis saskaņā ar iestāžu un valsts 
noteikumiem un ar šīs regulas 28. pantu
sekmē vietējo un apakšreģionu pieeju 
izstrādi. Uz sabiedrību orientēto vietējo 
attīstību īsteno stratēģiskās pieejas 
kontekstā, lai nodrošinātu, ka, augšupejoši 
nosakot vietējās vajadzības, tiek ņemtas 
vērā augstākā līmenī izvirzītās prioritātes. 
Tādējādi dalībvalstis saskaņā ar šīs 
regulas 14. panta 2. punktu nosaka
ELFLA un attiecīgā gadījumā ERAF, 
ESF vai EJZF pieeju uz sabiedrību virzītai
vietējai attīstībai un partnerības nolīgumā
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sabiedrību orientētai vietējai attīstībai
visiem VSS fondiem, un partnerības
līgumos paredz būtiskākos uzdevumus, kas 
risināmi šādā veidā, uz sabiedrību 
orientētas vietējās attīstības pamatmērķus 
un prioritātes, aptveramo teritoriju veidus, 
vietējo darba grupu konkrēto nozīmi 
stratēģiju īstenošanā un dažādu VSS fondu
paredzamo nozīmi, īstenojot vietējās 
attīstības stratēģijas dažādās teritorijās, 
piemēram, lauku, pilsētu un piekrastes 
teritorijās, un atbilstošus koordinācijas 
mehānismus.

paredz būtiskākos uzdevumus, kas risināmi 
šādā veidā, sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības pamatmērķus un prioritātes, 
aptveramo teritoriju veidus, vietējo darba 
grupu konkrēto nozīmi stratēģiju 
īstenošanā un ELFLA un attiecīgā 
gadījumā ERAF, ESF vai EJZF
paredzamo nozīmi, īstenojot vietējās 
attīstības stratēģijas dažādās teritorijās, 
piemēram, lauku, pilsētu un piekrastes 
teritorijās, un atbilstošus koordinācijas 
mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 347

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. VSS fondu koordinācija ar pārējiem 
Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem 

4. Eiropas strukturālo un investīciju
fondu koordinācija un sinerģija ar 
pārējiem Savienības politikas virzieniem 
un instrumentiem

Šajā iedaļā ietvertais Savienības 
programmu saraksts nav izsmeļošs.

Šajā iedaļā paredzētā dalībvalstu 
koordinācija ir spēkā, ciktāl dalībvalsts 
paredz izmantot Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu un citu Savienības 
instrumentu atbalstu attiecīgajā politikas 
jomā. Šajā iedaļā ietvertais Savienības 
programmu saraksts nav izsmeļošs.

4.1. Ievads 4.1. Ievads

1. Dalībvalstis veic Savienības politikas 
ietekmes analīzi valsts un reģionālajā 
līmenī, analizējot sociālo, ekonomisko un
teritoriālo kohēziju, lai sekmētu efektīvu 
koordināciju un noteiktu un veicinātu 
piemērotākos līdzekļus Eiropas fondu 
izmantošanai, atbalstot ieguldījumus 
vietējā, reģionālajā un valsts līmenī.

1. Dalībvalstis un Komisija saskaņā ar 
saviem pienākumiem ņem vērā ietekmi, 
kāda ir Savienības politikai valsts un 
reģionālajā līmenī, analizējot sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju, lai 
sekmētu sinerģiju un efektīvu koordināciju 
un noteiktu un veicinātu piemērotākos 
līdzekļus Eiropas fondu izmantošanai, 
atbalstot ieguldījumus vietējā, reģionālajā 
un valsts līmenī. Dalībvalstis valsts, 
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reģionālajā un vietējā līmenī nodrošina 
papildināmību ar pārējiem Savienības 
politikas virzieniem un instrumentiem.

2. Dalībvalstis nodrošina saskaņotību 
plānošanas un īstenošanas posmos starp 
intervences pasākumiem, kas atbalstīti no 
VSS fondiem, un Savienības politikas 
mērķiem. Šajā nolūkā tās cenšas ņemt vērā 
šādus aspektus:

2. Dalībvalstis un Komisija saskaņā ar 
saviem pienākumiem nodrošina Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu un citu 
atbilstošu Savienības instrumentu 
saskaņošanu Eiropas un dalībvalstu 
līmenī saskaņā ar šīs regulas 4. panta 
6. punktu. Tās veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu saskaņotību 
plānošanas un īstenošanas posmos starp 
intervences pasākumiem, ko atbalsta 
Eiropas strukturālie un investīciju fondi, 
un Savienības politikas mērķiem. Šajā 
nolūkā tās cenšas ņemt vērā šādus 
aspektus:

a) noteikt un izmantot papildināmību starp 
dažādiem Savienības instrumentiem valsts 
un reģionālajā līmenī gan plānošanas, gan 
īstenošanas posmā;

a) pastiprināt papildināmību un sinerģiju
starp dažādiem Savienības instrumentiem 
valsts un reģionālajā līmenī gan 
plānošanas, gan īstenošanas posmā;

b) optimizēt esošās struktūras un 
vajadzības gadījumā izveidot jaunas, kas 
atvieglos prioritāšu stratēģisko noteikšanu 
atšķirīgiem instrumentiem un struktūrām 
koordinācijai valsts līmenī, lai izvairītos no 
darba dublēšanas un noteiktu jomas, kurās 
vajadzīgs papildu finansiālais atbalsts;

b) optimizēt esošās struktūras un 
vajadzības gadījumā izveidot jaunas, kas 
atvieglos prioritāšu stratēģisko noteikšanu 
atšķirīgiem instrumentiem un struktūrām 
koordinācijai Eiropas un valsts līmenī, lai 
izvairītos no darba dublēšanas un noteiktu 
jomas, kurās vajadzīgs papildu finansiālais 
atbalsts;

c) pilnībā izmantot iespēju apvienot 
atbalstu no dažādiem instrumentiem, lai 
atbalstītu atsevišķas darbības, un cieši 
sadarboties ar struktūrām, kas atbildīgas 
par citu valsts instrumentu īstenošanu, 
tādējādi atbalsta saņēmējiem nodrošinot 
saskaņotas un racionālas finansēšanas 
iespējas.

c) izmantot iespēju apvienot atbalstu no 
dažādiem instrumentiem, lai atbalstītu 
atsevišķas darbības, un cieši sadarboties ar 
struktūrām, kas atbildīgas par citu valsts 
instrumentu īstenošanu, tādējādi atbalsta 
saņēmējiem nodrošinot saskaņotas un 
racionālas finansēšanas iespējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 348

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3. Apvārsnis 2020 un citas centrāli 
pārvaldītas ES programmas pētniecības un 
inovācijas jomā

4.3. Apvārsnis 2020 un citas centrāli 
pārvaldītas ES programmas pētniecības un 
inovācijas jomā

1. Dalībvalstis un Komisija velta uzmanību 
koordinācijas stiprināšanai un 
papildināmības pasākumiem starp VSS
fondiem un “Apvārsni 2020” —
uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmu (COSME) 
—, un citām centrāli pārvaldītām 
Savienības finansēšanas programmām, 
vienlaikus skaidri nodalot starp tām 
intervences jomas.

1. Dalībvalstis un Komisija velta uzmanību 
koordinācijas stiprināšanai un 
papildināmības pasākumiem starp Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
“Apvārsni 2020” — uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmu (COSME) —, un 
citām centrāli pārvaldītām Savienības 
finansēšanas programmām, vienlaikus 
skaidri nodalot starp tām intervences 
jomas.

2. Jo īpaši dalībvalstis izstrādā valsts 
un/vai reģionālās pētniecības un 
inovācijas stratēģijas “pārdomātai 
specializācijai” saskaņā ar valsts reformu 
programmām. Šīs stratēģijas izstrādā, 
uzņēmējdarbības atklāšanas procesā 
iesaistot valsts un reģionālās vadības 
iestādes un ieinteresētās personas, 
piemēram, universitātes un pārējās 
augstākās izglītības iestādes, rūpniecības 
nozari un sociālos partnerus. Iestādes, uz 
kurām tieši attiecas programma 
“Apvārsnis 2020”, cieši iesaistās šajā 
procesā. Saskaņā ar šīm stratēģijām (cita 
starpā):

2. Attiecīgā gadījumā dalībvalstis izstrādā 
valsts un/vai reģionālās stratēģijas 
“pārdomātai specializācijai” saskaņā ar 
valsts reformu programmām. Tās var būt 
iekļautas valsts vai reģionālas pētniecības 
un inovāciju (R&I) stratēģijā 
“pārdomātai specializācijai” vai būt 
atsevišķas šāda veida stratēģijas. Šīs 
stratēģijas izstrādā, uzņēmējdarbības 
atklāšanas procesā iesaistot valsts un 
reģionālās vadības iestādes un ieinteresētās 
personas, piemēram, universitātes un 
pārējās augstākās izglītības iestādes, 
rūpniecības nozari un sociālos partnerus. 
Iestādes, uz kurām tieši attiecas 
programma “Apvārsnis 2020”, cieši 
iesaistās šajā procesā. Īstenojot šīs 
stratēģijas:

a) “iepriekšējā posma darbības”, lai 
sagatavotu pētniecības un inovācijas 
dalībniekus dalībai programmā “Apvārsnis 
2020” (“kāpnes uz izcilību”), izstrādā, 
palielinot kapacitāti. Tiek stiprināta saziņa 
un sadarbība starp programmas “Apvārsnis 
2020” valstu kontaktpunktiem un VSS

a) "apakšējā līmeņa darbības", lai 
sagatavotu reģionālos pētniecības un 
inovācijas dalībniekus dalībai programmā 
"Apvārsnis 2020" ("kāpnes uz izcilību"), 
ko vajadzības gadījumā paredzēts 
pilnveidot, palielinot spējas. Tiek stiprināta 
saziņa un sadarbība starp programmas 
“Apvārsnis 2020” valstu kontaktpunktiem 
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fondu vadības iestādēm. un Eiropas strukturālo un investīciju
fondu vadības iestādēm;

b) "augšējā līmeņa darbības" nodrošina 
līdzekļus no programmas "Apvārsnis 2020" 
un iepriekšējām programmām izrietošo 
pētniecības un attīstības rezultātu 
izmantošanai un izplatīšanai tirgū, īpašu 
uzmanību veltot inovāciju veicinošas 
uzņēmējdarbības vides radīšanai MVU 
saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas 
teritorijām attiecīgajā pārdomātas 
specializācijas stratēģijā.

b) “pakārtotas darbības” nodrošina 
līdzekļus no programmas “Apvārsnis 
2020” un iepriekšējām programmām 
izrietošo pētniecības un attīstības rezultātu 
izmantošanai un izplatīšanai tirgū, īpašu 
uzmanību veltot inovāciju veicinošas 
uzņēmējdarbības vides radīšanai MVU 
saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas 
teritorijām attiecīgajā pārdomātas 
specializācijas stratēģijā.

3. Dalībvalstis pilnībā izmanto šīs regulas
noteikumus, ar kuriem atļauj apvienot VSS
fondus ar tiem, kas ir saskaņā ar 
programmu “Apvārsnis 2020” attiecīgajās 
programmās, kuras izmanto, lai īstenotu 
stratēģiju elementus. Valsts un 
reģionālajām iestādēm nodrošina kopēju 
atbalstu šādu stratēģiju izstrādei un 
īstenošanai, lai noteiktu iespējas Eiropas 
nozīmes pētniecības un attīstības 
infrastruktūras kopīgam finansējumam, 
starptautiskās sadarbības veicināšanai, 
atbalstam metodikas jomā, veicot 
salīdzinošus novērtējumus, labas prakses 
apmaiņai un starpreģionu apmācībai.

3. Dalībvalstis pilnībā izmanto šīs regulas 
noteikumus, ar kuriem atļauj apvienot
Eiropas strukturālos un investīciju fondus
ar resursiem programmas
“Apvārsnis 2020” attiecīgajās programmās, 
kuras izmanto, lai īstenotu stratēģiju 
elementus. Valsts un reģionālajām 
iestādēm nodrošina kopēju atbalstu šādu 
stratēģiju izstrādei un īstenošanai, lai 
noteiktu iespējas Eiropas nozīmes 
pētniecības un attīstības infrastruktūras 
kopīgam finansējumam, starptautiskās 
sadarbības veicināšanai, atbalstam 
metodikas jomā, veicot salīdzinošus 
novērtējumus, labas prakses apmaiņai un 
starpreģionu apmācībai.

4. Dalībvalstis apsver šādus papildu 
pasākumus, kuru mērķis ir izcilības un 
inovācijas potenciāla atraisīšana, papildinot 
programmu “Apvārsnis 2020” un radot 
sinerģiju ar to, galvenokārt ar kopēju 
finansējumu:

4. Dalībvalstis un — attiecīgos gadījumos 
saskaņā ar 4. panta 4. punktu — reģioni
apsver šādus papildu pasākumus, kuru 
mērķis ir izcilības un inovācijas potenciāla 
atraisīšana, papildinot programmu 
“Apvārsnis 2020” un radot sinerģiju ar to, 
galvenokārt ar kopēju finansējumu:

a) savienojot jaunizveidotos izcilības 
centrus un inovatīvus reģionus mazāk 
attīstītās dalībvalstīs ar vadošajiem 
reģioniem citur Eiropā;

a) savienojot jaunizveidotos izcilības 
centrus, jo īpaši pētniecības, attīstības un 
inovāciju ziņā mazāk attīstītās dalībvalstīs
un reģionos, kā arī savienojot inovatīvus 
reģionus, jo īpaši pētniecības, attīstības un 
inovāciju1 ziņā mazāk attīstītās 
dalībvalstīs ar vadošajiem reģioniem citur 
Eiropā;

b) veidojot saikni ar inovatīvām kopām un 
atzinīgi vērtējot izcilību mazāk attīstītos 
reģionos;

b) veidojot saikni ar inovatīvām kopām un 
atzinīgi vērtējot izcilību, jo īpaši mazāk 
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attīstītos reģionos;
c) izveidojot Eiropas Pētniecības telpas 
katedras, lai piesaistītu izcilus zinātniekus, 
īpaši mazāk attīstītos reģionos;

c) izveidojot Eiropas Pētniecības telpas 
katedras, lai piesaistītu izcilus zinātniekus, 
īpaši mazāk attīstītos reģionos;

d) atbalstot pētnieku un inovatoru piekļuvi 
starptautiskiem tīkliem, kas ir mazāk 
iesaistīti Eiropas Pētniecības telpā vai kas 
ir no mazāk attīstītiem reģioniem;

d) atbalstot pētnieku un inovatoru piekļuvi 
starptautiskiem tīkliem, kas ir mazāk 
iesaistīti Eiropas Pētniecības telpā vai, jo 
īpaši — no mazāk attīstītiem reģioniem;

e) sniedzot atbilstošu ieguldījumu Eiropas 
Inovācijas partnerībās;

e) sniedzot atbilstošu ieguldījumu Eiropas 
Inovācijas partnerībās;

f) sagatavojot valsts iestādes un/vai 
izcilības kopas dalībai Eiropas Inovācijas 
un tehnoloģiju (EIT) institūta Zināšanu un 
inovācijas kopienās (ZIK); un

f) sagatavojot valsts iestādes un/vai 
izcilības kopas dalībai Eiropas Inovācijas 
un tehnoloģiju (EIT) institūta Zināšanu un 
inovācijas kopienās (ZIK); un

g) izstrādājot augstvērtīgas starptautiskās 
programmas pētnieku mobilitātei, kuras 
līdzfinansē no Marijas Sklodovskas-Kirī 
vārdā nosauktajam darbībām.

g) izstrādājot augstvērtīgas starptautiskās 
programmas pētnieku mobilitātei, kuras 
līdzfinansē no Marijas Sklodovskas-Kirī 
vārdā nosauktajam darbībām.

Attiecīgos gadījumos un saskaņā ar 
60. pantu dalībvalstīm būtu elastīgi 
jāatbalsta darbības ārpus programmām, 
nodrošinot pietiekamu ieguldījumu 
līmeni, lai efektīvākajā veidā īstenotu šos 
pasākumus.
____________
1 Pētniecība, attīstība un inovācija

Or. en

Grozījums Nr. 349

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.4. Demonstrējumu projektu finansējums 
(rezerve jauniem tirgus dalībniekiem (NER 
300))

4.4. Demonstrējumu projektu finansējums 
(rezerve jauniem tirgus dalībniekiem (NER 
300))

Dalībvalstis nodrošina, ka finansējums no
VSS fondiem vajadzības gadījumā tiek 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka finansējums 
no Eiropas strukturālajiem un investīciju
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koordinēts ar programmas “NER 300” 
atbalstu, kurā izmanto ienākumus no 
300 milj. kvotu izsoles, kas rezervētas 
saskaņā ar Eiropas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas jauno tirgus 
dalībnieku rezervi, lai līdzfinansētu 
dažādus liela mēroga demonstrējumu 
projektus oglekļa dioksīda uztveršanas un 
uzglabāšanas jomā, kā arī inovatīvas 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas jomā 
visā ES.

fondiem tiek koordinēts ar programmas 
“NER 300” atbalstu, kurā izmanto 
ienākumus no 300 milj. kvotu izsoles, kas 
rezervētas saskaņā ar Eiropas emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas jauno tirgus 
dalībnieku rezervi.

Or. en

Grozījums Nr. 350

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.5. Programma LIFE un vides acquis 4.5. Programma LIFE un vides acquis

1. Dalībvalstis pēc iespējas cenšas 
izmantot sinerģiju ar Savienības politikas 
instrumentiem (gan finanšu, gan citiem 
instrumentiem), kas kalpo klimata 
pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās 
pasākumiem, vides aizsardzībai un 
efektīvai resursu izmantošanai.

1. Dalībvalstis un Komisija, īpašu 
uzmanību pievēršot programmu 
tematiskajai izstrādei un ilgtspējīgas 
attīstības principa piemērošanai saskaņā 
ar 8. pantu, cenšas izmantot sinerģiju ar 
Savienības politikas instrumentiem (gan 
finanšu, gan citiem instrumentiem), kas 
kalpo klimata pārmaiņu mazināšanai un 
pielāgošanās pasākumiem, vides 
aizsardzībai un efektīvai resursu 
izmantošanai.

2. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
nodrošina papildināmību un koordināciju 
ar LIFE, jo īpaši ar integrētiem dabas
projektiem, kas saistīti ar ūdeni, 
atkritumiem, gaisu, klimata pārmaiņu 
mazināšanu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām. Šo koordināciju nodrošina, jo 
īpaši sekmējot to darbību finansējumu no
VSS fondiem, kas papildina integrētos 
projektus saskaņā ar programmu LIFE, kā 
arī veicinot tādus risinājumus, metodes un 

2. Dalībvalstis veicina un saskaņā ar 
4. pantu vajadzības gadījumā nodrošina 
papildināmību un koordināciju ar LIFE, jo 
īpaši ar integrētiem projektiem dabas 
jomā, kas saistīti ar ūdeni, bioloģisko 
daudzveidību, atkritumiem, gaisu, klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām. Šo koordināciju 
nodrošina, jo īpaši sekmējot to darbību 
finansējumu no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem, kas papildina 
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pieejas, kas ir saderīgas ar LIFE 
programmu.

integrētos projektus saskaņā ar programmu 
LIFE, kā arī veicinot tādus risinājumus, 
metodes un pieejas, kas ir saderīgas ar 
LIFE programmu, cita starpā iekļaujot 
ieguldījumus ekoloģiskās infrastruktūrās, 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumos, ekoloģisku inovāciju izstrādē, 
ekosistēmā balstītos risinājumos un 
attiecīgu inovatīvu tehnoloģiju 
izmantošanā.

3. Attiecīgie nozaru plāni, programmas vai 
stratēģijas (tostarp prioritārās rīcības 
pamatprogramma, upes baseina 
apsaimniekošanas plāns, valstu klimata 
pārmaiņu mazināšanas vai pielāgošanās 
pasākumu stratēģijas), kā minēts LIFE 
regulā, ir koordinācijas satvars atbalstam
no dažādiem fondiem.

3. Attiecīgie nozaru plāni, programmas vai 
stratēģijas (tostarp prioritārās rīcības 
pamatprogramma, upes baseina 
apsaimniekošanas plāns, atkritumu 
apsaimniekošanas plāns, klimata pārmaiņu 
mazināšanas vai pielāgošanās pasākumu 
stratēģijas ) var būt par koordinācijas
satvaru, ja šīm jomām ir paredzēts 
atbalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 351

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.6. “ERASMUS visiem” 4.6. “ERASMUS visiem”

1. Dalībvalstis cenšas izmantot VSS
fondus, ietverot instrumentus un metodes, 
kas izstrādātas un veiksmīgi pārbaudītas 
saskaņā ar programmu “ERASMUS 
visiem”.

1. Dalībvalstis cenšas izmantot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus, ietverot 
instrumentus un metodes, kas izstrādātas 
un veiksmīgi pārbaudītas saskaņā ar 
programmu “ERASMUS visiem”, lai 
ieguldījumiem cilvēkos panāktu 
maksimālu sociālo un ekonomisko 
ietekmi, cita starpā stimulējot jauniešu 
iniciatīvas un iedzīvotāju darbības.

2. Dalībvalstis valsts līmenī nodrošina 
efektīvu koordināciju starp VSS fondiem 
un programmu “ERASMUS visiem”, 
skaidri nošķirot ieguldījumu veidus un 
atbalstāmās mērķgrupas. Dalībvalstis 

2. Dalībvalstis valsts līmenī nodrošina 
efektīvu koordināciju starp Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
programmu “ERASMUS visiem”, skaidri 
nošķirot ieguldījumu veidus un atbalstāmās 
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cenšas panākt papildināmību saistībā ar 
mobilitātes darbību finansējumu, 
izmantojot iespējamo sinerģiju.

mērķgrupas. Dalībvalstis cenšas panākt 
papildināmību saistībā ar mobilitātes 
darbību finansējumu.

3. Koordināciju nodrošina, izstrādājot 
atbilstošus sadarbības mehānismus starp 
vadības iestādēm un valsts aģentūrām, kas 
izveidotas saskaņā ar programmu 
“ERASMUS visiem”.

3. Koordināciju nodrošina, izstrādājot 
atbilstošus sadarbības mehānismus starp 
vadības iestādēm un valsts aģentūrām, kas 
izveidotas saskaņā ar programmu 
“ERASMUS visiem”, tādējādi veicinot 
pārredzamu un pieejamu saikni ar 
iedzīvotājiem Savienības, valstu un 
reģionu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 352

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.7. Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programma (PSCI)

4.7. Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programma (PSCI)

1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā cenšas 
nodrošināt efektīvu koordināciju starp 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu un VSS fondu sniegto atbalstu 
saskaņā ar nodarbinātības un sociālās 
iekļautības tematiskajiem mērķiem.

1. Dalībvalstis saskaņā ar 4. panta 
6. punktu veicina un nodrošina efektīvu 
koordināciju starp Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu un Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu sniegto 
atbalstu saskaņā ar nodarbinātības un 
sociālās iekļautības tematiskajiem 
mērķiem. Tās nodrošina koordināciju 
starp atbalstu, ko sniedz saskaņā ar PSCI 
EURES sadaļu, un ESF atbalstītajām 
darbībām, kas vērstas uz darbaspēka 
starptautiskās mobilitātes paplašināšanu, 
lai veicinātu darbaspēka ģeogrāfisko 
mobilitāti un paplašinātu nodarbinātības 
iespējas, kā arī Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu atbalstu 
pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbībai, 
uzņēmumu dibināšanai un sociāliem 
uzņēmumiem un PSCI atbalstu saskaņā 
ar mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļu koordināciju.

2. Dalībvalstis vajadzības gadījumā ar ESF 2. Dalībvalstis ar ESF atbalstu cenšas 
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atbalstu cenšas paplašināt veiksmīgākos 
pasākumus, kas izstrādāti saskaņā ar PSCI 
PROGRESS sadaļu, īpaši sociālās 
inovācijas jomā un saistībā ar 
eksperimentiem sociālās politikas jomā.

paplašināt veiksmīgākos pasākumus, kas 
izstrādāti saskaņā ar PSCI PROGRESS 
sadaļu, īpaši sociālās inovācijas jomā un 
saistībā ar eksperimentiem sociālās 
politikas jomā.

3. Lai sekmētu darba ņēmēju ģeogrāfisko 
mobilitāti un palielinātu nodarbinātības 
iespējas, dalībvalstis nodrošina darbību 
papildināmību, lai veicinātu darbaspēka 
pārrobežu mobilitāti, ko atbalsta ESF, 
ieskaitot pārrobežu partnerības, kas tiek 
atbalstītas saskaņā ar PSCI EURES 
sadaļu.

svītrots

4. Dalībvalstis cenšas nodrošināt 
papildināmību un koordināciju starp VSS 
fondu atbalstu pašnodarbinātībai, 
uzņēmējdarbībai, uzņēmumu dibināšanai 
un sociāliem uzņēmumiem un PSCI 
atbalstu saskaņā ar mikrofinansēšanas un 
sociālās uzņēmējdarbības sadaļu, kuras 
mērķis ir uzlabot piekļuvi 
mikrofinansējumam no darba tirgus 
atstumtām personām un 
mikrouzņēmumiem, kā arī atbalstīt 
sociālo uzņēmumu attīstību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 353

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.8. Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments (CEF)

4.8. Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments (CEF)

1. CEF ir Savienības mērķa fonds 
Savienības politikas īstenošanai saistībā 
ar Eiropas transporta infrastruktūras
tīkliem (TEN) transporta, telekomunikāciju 
un enerģētikas jomā. Lai maksimāli 
palielinātu Eiropas pievienoto vērtību 
šajās jomās, dalībvalstis un Komisija 
nodrošina, ka ERAF un Kohēzijas fonda 

1. Lai maksimāli palielinātu Eiropas 
pievienoto vērtību transporta, 
telekomunikāciju un enerģētikas jomā, 
dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 
ERAF un Kohēzijas fonda intervences 
pasākumi tiek plānoti ciešā sadarbībā ar 
CEF sniegto atbalstu, lai nodrošinātu 
papildināmību, izvairītos no darba 
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intervences pasākumi tiek plānoti ciešā 
sadarbībā ar CEF sniegto atbalstu, lai 
izvairītos no darba dublēšanas un 
nodrošinātu optimālus savienojumus starp 
dažādiem infrastruktūras veidiem vietējā, 
reģionālajā, valsts un Savienības līmenī. Ir 
jāpanāk finansēšanas instrumentu 
maksimālais sviras efekts projektiem, kam 
liela nozīme visas Eiropas un vienotā tirgus 
mērogā, jo īpaši projektiem prioritārajās 
jomās — transporta, enerģētikas un 
digitālo tīklu jomā —, kā noteikts TEN 
politikas satvaros.

dublēšanas un nodrošinātu optimālus 
savienojumus starp dažādiem 
infrastruktūras veidiem vietējā, reģionālajā, 
valsts un Savienības līmenī. Ir jāpanāk 
finansēšanas instrumentu maksimālais 
sviras efekts projektiem, kam liela nozīme 
visas Eiropas un vienotā tirgus mērogā, jo 
īpaši projektiem prioritārajās jomās —
transporta, enerģētikas un digitālo tīklu 
jomā —, kā noteikts TEN politikas 
satvaros, lai izveidotu jaunu 
infrastruktūru un ilgtspējīgi atjauninātu 
pašreizējās infrastruktūras.

2. Transporta jomā plāni pamatojas uz 
faktiskām un prognozētām transporta 
vajadzībām, nosakot trūkstošos 
savienojumus un sastrēgumu vietas, ņemot 
vērā Savienības pārrobežu savienojumu 
attīstību un izveidojot savienojumus starp 
dalībvalsts reģioniem. Ieguldījumi 
reģionālajos savienojumos ar visaptverošu 
Eiropas transporta tīklu (TEN-T) un TEN-
T pamattīklā nodrošina, ka pilsētu un lauku 
teritorijas gūst labumu, ko sniedz lielākie 
tīkli.

2. Transporta jomā ieguldījumu plānošana
pamatojas uz faktiskām un prognozētām 
transporta vajadzībām, nosakot trūkstošos 
savienojumus un sastrēgumu vietas,
piemērojot saskaņotu pieeju un ņemot 
vērā Savienības pārrobežu savienojumu 
attīstību un izveidojot savienojumus starp 
dalībvalsts reģioniem. Ieguldījumi 
reģionālajos savienojumos ar visaptverošu 
Eiropas transporta tīklu (TEN-T) un TEN-
T pamattīklā nodrošina, ka pilsētu un lauku 
teritorijas gūst labumu, ko sniedz lielākie 
tīkli.

3. Prioritāšu noteikšanu ieguldījumiem, 
kuru ietekme sniedzas pāri atsevišķas 
dalībvalsts robežām, īpaši gar TEN-T 
pamattīklu koridoriem, koordinē ar TEN-T 
plānošanu un pamattīklu koridoru 
īstenošanas plāniem, lai ERAF un 
Kohēzijas fonda ieguldījumi transporta 
infrastruktūrā pilnīgi atbilstu TEN-T 
pamatnostādnēm.

3. Prioritāšu noteikšanu ieguldījumiem, 
kuru ietekme sniedzas pāri atsevišķas 
dalībvalsts robežām, īpaši tiem 
ieguldījumiem, kas ir daļa no TEN-T 
pamattīklu koridoriem, koordinē ar TEN-T 
plānošanu un pamattīklu koridoru 
īstenošanas plāniem, lai ERAF un 
Kohēzijas fonda ieguldījumi transporta 
infrastruktūrā pilnīgi atbilstu TEN-T 
pamatnostādnēm.

4. Dalībvalsts ņem vērā Komisijas Balto 
grāmatu par transportu, kurā izklāstīts 
konkurētspējīgas un resursu ziņā 
efektīvas transporta sistēmas redzējums, 
uzsverot, ka transporta nozarē ir 
nepieciešams ievērojams siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinājums. Attiecībā uz 
VSS fondiem tas nozīmē galveno 
uzmanību veltīt ilgtspējīgiem transporta 
veidiem un ieguldīt finanšu līdzekļus
jomās, kas dod vislielāko Eiropas 

4. Dalībvalstis galveno uzmanību velta
ilgtspējīgiem transporta veidiem un 
ilgtspējīgai pilsētu mobilitātei, kā arī 
ieguldījumiem jomās, kas dod vislielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, ņemot vērā 
nepieciešamību uzlabot transporta 
pakalpojumu kvalitāti un atbalstīt 
sabiedrisko transportu. Paredzētajiem 
ieguldījumiem prioritātes nosaka atbilstīgi 
tam, cik lielā mērā tie veicina mobilitāti, 
ilgtspēju, samazina siltumnīcefekta gāzu 
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pievienoto vērtību. Paredzētajiem 
ieguldījumiem prioritātes nosaka atbilstīgi 
tam, cik lielā mērā tie veicina mobilitāti, 
ilgtspēju, samazina siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un sekmē Eiropas vienotās 
transporta telpas izveidi.

emisijas un sekmē Eiropas vienotās 
transporta telpas izveidi, saskaņā ar 
Komisijas Balto grāmatu par transportu, 
kurā izklāstīts konkurētspējīgas un 
resursu ziņā efektīvas transporta sistēmas 
redzējums, uzsverot, ka transporta nozarē 
ir nepieciešams ievērojams 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājums. Ieguldījums ilgtspējīgos 
Eiropas kravu pārvadājumu tīklos, 
uzlabojot iekšzemes ūdensceļus, ir 
jāveicina, ņemot vērā iepriekšēju ietekmes 
uz vidi novērtējumu.

5. VSS fondi nodrošina vietējo un 
reģionālo infrastruktūru un tās 
savienojumus ar prioritārajiem Savienības 
tīkliem enerģētikas un telekomunikāciju 
nozarē.

5. Eiropas strukturālie un investīciju
fondi nodrošina vietējo un reģionālo 
infrastruktūru un tās savienojumus ar 
prioritārajiem Savienības tīkliem 
enerģētikas un telekomunikāciju nozarē.

6. Dalībvalstis un Komisija izstrādā 
atbilstošus koordinācijas un tehniskā 
atbalsta mehānismus, lai nodrošinātu IKT 
pasākumu papildināmību un efektīvu 
plānošanu un pilnībā izmantotu dažādus 
Savienības instrumentus (VSS fondi, CEF, 
Eiropas tīkli, programma 
“Apvārsnis 2020”) platjoslas tīklu un 
digitālo pakalpojumu infrastruktūras 
finansējumam. Lai visefektīvāk izmantotu 
publiskās finanses, piemērotākā 
finansēšanas instrumenta izvēlē ņem vērā 
attiecīgās darbības ienākumu gūšanas 
iespējas un ar to saistīto riska līmeni. Ja 
darbība ir iesniegta, bet nav izvēlēta CEF 
finansējuma piešķiršanai, dalībvalsts ņem 
vērā tās novērtējumu CEF satvarā 
saistībā ar izvēli atbalstam no VSS 
fondiem.

6. Dalībvalstis un Komisija izstrādā 
atbilstošus koordinācijas un tehniskā 
atbalsta mehānismus, lai nodrošinātu IKT 
pasākumu papildināmību un efektīvu 
plānošanu un pilnībā izmantotu dažādus 
Savienības instrumentus (Eiropas 
strukturālie un investīciju fondi, CEF, 
Eiropas tīkli, programma 
“Apvārsnis 2020”) platjoslas tīklu un 
digitālo pakalpojumu infrastruktūras 
finansējumam. Lai visefektīvāk izmantotu 
publiskās finanses, piemērotākā 
finansēšanas instrumenta izvēlē ņem vērā 
attiecīgās darbības ienākumu gūšanas
iespējas un ar to saistīto riska līmeni. 
Novērtējot pieteikumus atbalstam no 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem, neskarot vadošās iestādes 
lēmumu par galīgo atlasi, dalībvalstīm 
būtu jāņem vērā novērtējumi par tām 
attiecīgās dalībvalsts darbībām, kuras 
iesniegtas CEF, bet nav atlasītas.

Or. en
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Grozījums Nr. 354

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.9 IPA, ENI, EDF 4.9 IPA, ENI, EDF

1. Dalībvalstis un Komisija cenšas 
palielināt koordināciju starp ārējiem 
instrumentiem un VSS fondiem, lai 
uzlabotu efektivitāti daudzu Savienības 
politikas mērķu sasniegšanā. Jo īpaši 
nozīmīga ir koordinācija un papildināmība 
ar Eiropas Attīstības fondu, 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības 
instrumentu.

1. Dalībvalstis un Komisija cenšas 
palielināt koordināciju starp ārējiem 
instrumentiem un Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem, lai uzlabotu 
efektivitāti daudzu Savienības politikas 
mērķu sasniegšanā. Jo īpaši nozīmīga ir 
koordinācija un papildināmība ar Eiropas 
Attīstības fondu, Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu un Eiropas 
Kaimiņattiecību un partnerības 
instrumentu.

2. Lai atbalstītu ciešāku teritoriālo 
integrāciju, dalībvalstis cenšas gūt labumu 
no sinerģijas starp teritoriālās sadarbības 
pasākumiem kohēzijas politikas satvarā un 
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības 
instrumentu, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem. Turklāt 
vajadzības gadījumā dalībvalstis 
nodrošina, lai pašreizējie pasākumi būtu 
saistīti ar jaunizveidotajām Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupām, kas īpašu 
uzmanību velta sadarbībai un labas 
prakses apmaiņai.

2. Lai atbalstītu ciešāku teritoriālo 
integrāciju, dalībvalstis cenšas gūt labumu 
no sinerģijas starp teritoriālās sadarbības 
pasākumiem kohēzijas politikas satvarā un 
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības 
instrumentu, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
sadarbības pasākumiem, ņemot vērā
Eiropas teritoriālās sadarbības grupu 
iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 355

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Koordinācija ar sadarbības 
pasākumiem

svītrots
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1. Dalībvalstis cenšas nodrošināt 
papildināmību starp sadarbības 
pasākumiem un citām darbībām, kuras 
atbalsta no VSS fondiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka sadarbības 
pasākumi dod efektīvu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā un ka sadarbību izmanto 
plašāku politikas mērķu sasniegšanai. Lai 
to panāktu, dalībvalstis nodrošina 
papildināmību un koordināciju ar 
pārējām Savienības finansētajām 
programmām un instrumentiem.
3. Dalībvalstis cenšas nodrošināt 
koordināciju un papildināmību starp 
programmu “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un programmām saskaņā ar 
mērķi “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, lai jo īpaši nodrošinātu 
saskaņotu plānošanu un atvieglotu liela 
mēroga ieguldījumus.
4. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
nodrošina, ka makroreģionālo un jūras 
baseinu stratēģiju mērķi ir sastāvdaļa 
kohēzijas politikas programmu kopējā 
stratēģiskajā plānošanā attiecīgajos 
reģionos un dalībvalstīs. Turklāt 
dalībvalstis nodrošina, ka makroreģionālo 
un jūras baseinu stratēģiju gadījumā, ja 
vajadzīgs, visi VSS fondi atbalsta to 
īstenošanu. Turklāt, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, panāk arī 
koordināciju ar pārējiem Savienības 
finansētajiem instrumentiem un citiem 
instrumentiem.
5. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
izmanto iespēju īstenot starpreģionālās un 
starptautiskās darbības ar atbalsta 
saņēmējiem, kas atrodas vismaz vienā citā 
dalībvalstī, izmantojot darbības 
programmas atbilstoši mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, tostarp attiecīgos 
pētniecības un inovācijas pasākumus, kas 
izriet no pārdomātas specializācijas 
stratēģijām.
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(Note to translation: Part 5 (modified) of the Commission text was moved to section 7.1 of 
part 7a new in the Parliament's amendment.)

Or. en

Grozījums Nr. 356

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. daļa – 6.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Horizontālie principi un transversālie 
politikas mērķi

6. Horizontālie principi un transversālie 
politikas mērķi

A. Horizontālie principi svītrots
6.1. Partnerība un daudzlīmeņu pārvaldība 6.1. Partnerība un daudzlīmeņu pārvaldība
Saskaņā ar 5. pantu dalībvalstis ievēro 
partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības 
principu, lai veicinātu sociālas, 
ekonomiskas un teritoriālas kohēzijas 
nodrošināšanu un Savienības gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
prioritāšu izpildi. Tas paredz tādu 
koordinētu rīcību partnerībā, kas veikta 
saskaņā ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu. Tas arī 
īstenojas operatīvas un institucionālas 
sadarbības veidā, jo īpaši izstrādājot un 
īstenojot Savienības politikas virzienus. 
Tādējādi dalībvalstis pilnībā izmanto VSS 
fondu satvarā izveidotās partnerības.

1. Saskaņā ar šīs regulas 5. pantu 
dalībvalstis ievēro partnerības un 
daudzlīmeņu pārvaldības principu, lai 
veicinātu sociālas, ekonomiskas un 
teritoriālas kohēzijas nodrošināšanu un 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritāšu izpildi. 
Tas paredz tādu koordinētu rīcību, jo īpaši 
starp dažādiem pārvaldības līmeņiem,
partnerībā, kas veikta saskaņā ar 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principu, ietverot sadarbību darbību un 
iestāžu līmenī un vienlaikus ņemot vērā 
partnerības nolīgumu un programmu 
izstrādi.

1.a Dalībvalstis pārbauda iespēju uzlabot 
partneru institucionālās spējas, lai 
attīstītu to potenciālu un tādējādi uzlabotu 
partnerības efektivitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 357

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. daļa – 6.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2. Ilgtspējīga attīstība 6.2. Ilgtspējīga attīstība

1. Lai pilnībā ietvertu ilgtspējīgu attīstību
VSS fondos un ievērotu ilgtspējīgas 
attīstības principu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) 3. pantu, 
pienākumu iestrādāt vides aizsardzības 
prasības saskaņā ar 11. pantu un principu 
“piesārņotājs maksā” saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 192. pantu, 
vadības iestādes veic pasākumus visā 
programmas darbības ciklā, lai izvairītos 
vai mazinātu intervences pasākumu 
kaitīgo ietekmi uz vidi un nodrošinātu 
reālus ieguvumus sociālajā, vides un 
klimata jomā ar šādām darbībām:

1. Dalībvalstis un vadošas iestādes visos 
īstenošanas posmos nodrošina ilgtspējīgu 
attīstību Eiropas strukturālajos un 
investīciju fondos, ievērojot ilgtspējīgas 
attīstības principu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) 3. panta 
3. punktu, kā arī pienākumu iestrādāt 
vides aizsardzības prasības saskaņā ar 
11. pantu un principu “piesārņotājs maksā” 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 192. panta 5. punktu.

Vadošās iestādes veic pasākumus visā 
programmas darbības ciklā, lai novērstu 
vai samazinātu intervences negatīvo 
ietekmi uz vidi un sociālajā, vides un 
klimata jomā nodrošinātu maksimāli 
labus rezultātus. To var panākt šādi:

a) novirzot ieguldījumus resursu ziņā 
visefektīvākajām un visilgtspējīgākajām 
iespējām;

a) novirzot ieguldījumus resursu ziņā 
visefektīvākajām un visilgtspējīgākajām 
iespējām;

b) izvairoties no ieguldījumiem, kuriem 
varētu būt ievērojami negatīva ietekme uz 
vidi vai klimatu un atbalstīt pasākumus, 
kuri mazina pastāvošo negatīvo ietekmi;

b) izvairoties no ieguldījumiem, kuriem 
varētu būt ievērojami negatīva ietekme uz 
vidi vai klimatu un atbalstīt pasākumus, 
kuri mazina pastāvošo negatīvo ietekmi;

c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas ieguldījumu alternatīvo iespēju 
“pilna cikla” izmaksas;

c) izvēloties ilgtermiņa perspektīvu, ja tiek 
salīdzinātas ieguldījumu alternatīvo iespēju 
“pilna cikla” izmaksas;

d) vairāk izmantojot videi nekaitīgu 
publisko iepirkumu.

d) vairāk izmantojot videi nekaitīgu 
publisko iepirkumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ar 
ieguldījumiem, kas veikti ar atbalstu no
VSS fondiem, ievēro iespējas mazināt 

2. Dalībvalstis ņem vērā saskaņā ar šīs 
regulas 8. pantu no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem
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klimata pārmaiņas, kā arī tie pēc savām 
īpašībām ir izturīgi pret klimata pārmaiņu 
un dabas katastrofu radīto ietekmi 
(piemēram, paaugstināts risks saistībā ar 
plūdiem, karstuma viļņiem un 
ekstremāliem laikapstākļiem).

veikto ieguldījumu iespējas mazināt 
klimata pārmaiņas un nodrošināt 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī
izturību pret klimata pārmaiņu un dabas 
katastrofu radīto ietekmi (piemēram, 
paaugstināts risks saistībā ar plūdiem,
sausumu, karstuma viļņiem, meža 
ugunsgrēkiem un ekstremāliem laika 
apstākļiem).

3. Dalībvalstis uzrauga izdevumus, kas 
saistīti ar bioloģisko daudzveidību, 
izmantojot Komisijas pieņemto 
metodoloģiju, kas balstās uz intervences 
kategorijām vai pasākumiem.

svītrots

4. Ieguldījumi ir arī saderīgi ar ūdens 
problēmas risinājumu hierarhijas principu, 
galvenokārt koncentrējoties uz 
pieprasījuma pārvaldības iespējām, 
savukārt alternatīvās piegādes iespējas
apsverot tikai tad, kad ūdens taupības 
potenciāls ir izsmelts. Publiskā sektora 
intervence atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē papildina privātsektora centienus, jo 
īpaši ražotāja atbildību. Darbības atbalsta
inovatīvas pieejas, kas sekmē slēgtā cikla 
ekonomiku, un ir saskaņā ar atkritumu 
problēmas risinājumu principu.

4. Ieguldījumi ir saderīgi ar ūdens 
problēmas risinājumu hierarhijas
pārvaldību (saskaņā ar ES Ūdens 
pamatdirektīvu), galvenokārt 
koncentrējoties uz pieprasījuma 
pārvaldības iespējām. Alternatīvās 
piegādes iespējas apsver tikai tad, kad 
ūdens taupības un lietojuma efektivitātes 
potenciāls ir izsmelts. Publiskā sektora 
intervence atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē papildina privātā sektora centienus, 
jo īpaši saistībā ar ražotāja atbildību. 
Ieguldījumi veicina inovatīvas pieejas, kas 
sekmē augsta līmeņa atkārtotu pārstrādi. 
Ieguldījumi ir saskaņā ar atkritumu 
problēmas risinājumu principu, kas 
noteikts Direktīvā 2008/98/EK (Atkritumu 
pamatdirektīva). Izdevumi, kas saistīti ar 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
dabas resursu aizsardzību ir saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu (Direktīva 92/43/EEK).

Or. en
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Grozījums Nr. 358

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. daļa – 6.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības samērs 
un nediskriminācija 

6.3. Vīriešu un sieviešu līdztiesības samērs 
un nediskriminācija

1. Saskaņā ar 7. pantu dalībvalstis strādā 
pie vīriešu un sieviešu līdztiesības mērķa 
sasniegšanas, un tām jāveic pienācīgi 
pasākumi, lai novērstu jebkādu 
diskrimināciju un nodrošinātu pieejamību
darbību sagatavošanā, īstenošanā, 
pārraudzīšanā un novērtēšanā programmās, 
kas saņem VSS fondu līdzfinansējumu. 
Saistībā ar 7. panta mērķiem dalībvalstis
sīki apraksta veicamās darbības, jo īpaši 
attiecībā uz darbību izvēli, intervences 
pasākumu mērķu izvirzīšanu un 
uzraudzības un ziņošanas kārtību. 
Vajadzības gadījumā dalībvalstis veic arī 
analīzi par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem.

1. Saskaņā ar šīs regulas 7. pantu 
dalībvalstis un Komisija strādā pie vīriešu 
un sieviešu līdztiesības mērķa 
sasniegšanas, un veic pienācīgus 
pasākumus, lai novērstu jebkādu 
diskrimināciju darbību sagatavošanā, 
īstenošanā, pārraudzīšanā un novērtēšanā 
programmās, kas saņem Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
līdzfinansējumu. Saistībā ar šīs regulas
7. panta mērķiem dalībvalstis apraksta 
veicamās darbības, jo īpaši attiecībā uz 
darbību izvēli, intervences pasākumu 
mērķu izvirzīšanu un uzraudzības un 
ziņošanas kārtību. Vajadzības gadījumā 
dalībvalstis veic arī analīzi par dzimumu 
līdztiesības jautājumiem. ESF jo īpaši 
jāatbalsta konkrēta mērķa sasniegšanai 
paredzētas darbības.

2. Dalībvalstis nodrošina attiecīgo 
struktūru iesaisti, kas partnerībās atbildīgas 
par dzimumu līdztiesību, nediskrimināciju
un pieejamību, un nodrošina atbilstošas 
struktūras saskaņā ar valsts praksi 
konsultācijām par dzimumu līdztiesību, 
nediskrimināciju un pieejamību, lai 
nodrošinātu vajadzīgās zināšanas un 
kompetenci VSS fondu atbalsta 
sagatavošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. 
Uzraudzības komiteju sastāvā abi 
dzimumi ir vienādi pārstāvēti, un tajā 
iekļauj speciālistus/atbildīgās personas 
dzimumu līdztiesības jautājumos.

2. Saskaņā ar šīs regulas 5. un 7. pantu
dalībvalstis nodrošina attiecīgo struktūru 
iesaisti, kas partnerībās atbildīgas par 
dzimumu līdztiesību, nediskrimināciju, un 
nodrošina atbilstošas struktūras saskaņā ar 
valsts praksi konsultācijām par dzimumu 
līdztiesību, nediskrimināciju un 
pieejamību, lai nodrošinātu vajadzīgās 
zināšanas un kompetenci Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu atbalsta 
sagatavošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.

3. Vadības iestādes sadarbībā ar 
uzraudzības komitējām regulāri veic
īpašus novērtējumus vai pašnovērtējumus, 
koncentrējoties uz dzimumu vienlīdzības 

3. Vadības iestādes sadarbībā ar 
uzraudzības komitejām veic novērtējumus 
vai pašnovērtējumus, koncentrējoties uz 
dzimumu vienlīdzības principa 
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principa piemērošanu. piemērošanu.
4. Dalībvalstis pienācīgi risina nelabvēlīgā 
stāvoklī esošo grupu vajadzības, lai ļautu 
tām labāk integrēties darba tirgū un pilnā 
mērā piedalīties sabiedrībā.

4. Dalībvalstis pienācīgi risina nelabvēlīgā 
stāvoklī esošo grupu vajadzības, lai ļautu 
tām labāk integrēties darba tirgū un
tādējādi atvieglinātu viņu pilnīgu dalību
sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 359

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. daļa – 6.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Transversālie politikas mērķi svītrots
6.4. Pieejamība 6.4. Pieejamība
1. Vadības iestādes nodrošina, ka visi 
produkti, preces, pakalpojumi un 
infrastruktūra, kas ir publiski vai tiek 
nodrošināti sabiedrībai un līdzfinansēti no
VSS fondiem, ir pieejami visiem 
iedzīvotājiem, ieskaitot personas ar 
invaliditāti. Jo īpaši ir jānodrošina 
pieejamība fiziskai videi, transportam, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, lai integrētu nelabvēlīgā 
stāvoklī esošās grupas, tostarp personas ar 
invaliditāti. Vadības iestādes veic 
pasākumus visā programmas darbības 
ciklā, lai noteiktu un novērstu esošos 
pieejamības ierobežojumus un izvairītos 
no jauniem ierobežojumiem.

1. Saskaņā ar šīs regulas 7. pantu 
dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus 
pasākumus, lai novērstu diskrimināciju 
invaliditātes dēļ. Vadības iestādes, veicot 
darbības visā programmas darbības ciklā,
nodrošina, ka visi produkti, preces, 
pakalpojumi un infrastruktūra, kas ir 
publiski vai tiek nodrošināti sabiedrībai un 
līdzfinansēti no Eiropas strukturālajiem 
un investīciju fondiem saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības un valstu 
tiesību aktiem, ir pieejami visiem 
iedzīvotājiem, ieskaitot personas ar 
invaliditāti, vienlaikus veicinot cilvēku ar 
invaliditāti un vecāku cilvēku iespējas 
brīvi pārvietoties. Jo īpaši ir jānodrošina 
pieejamība fiziskai videi, transportam, 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, lai veicinātu nelabvēlīgā 
stāvoklī esošu grupu, tostarp personu ar 
invaliditāti integrāciju. Veicamās darbības 
var iekļaut tiešos ieguldījumus ar mērķi 
nodrošināt pašreizējo ēku un 
pakalpojumu pieejamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 360

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. daļa – 6.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.5. Demogrāfisko pārmaiņu jautājuma 
risināšana

6.5. Demogrāfisko pārmaiņu jautājuma 
risināšana

1. Visos līmeņos ņem vērā problēmas, kas 
izriet no demogrāfiskām pārmaiņām. 
Tādējādi dalībvalstis izmanto VSS fondus, 
lai vajadzības gadījumā izstrādātu 
pielāgotas stratēģijas, risinātu 
demogrāfiskās problēmas un panāktu 
izaugsmi novecojošas sabiedrības 
apstākļos.

1. Visos līmeņos ņem vērā problēmas, kas 
izriet no demogrāfiskām pārmaiņām, 
tostarp problēmas, ko rada darbspējīgo 
iedzīvotāju skaita samazināšanās un 
pensionētu cilvēku skaita palielināšanās, 
kā arī iedzīvotāju skaita samazināšanās. 
Dalībvalstis izmanto Eiropas strukturālos 
un investīciju fondus saskaņā ar 
attiecīgajām valsts vai reģionālajām 
stratēģijām, ja tādas ir, lai risinātu 
demogrāfiskās problēmas un panāktu 
izaugsmi novecojošas sabiedrības 
apstākļos.

2. Dalībvalstis izmanto VSS fondus, lai 
veiktu pasākumus visu vecumu grupu 
iekļaušanas veicināšanai. Tās jo īpaši 
sekmē darba iespēju paplašināšanu vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un jauniešiem. 
Ieguldījumi veselības infrastruktūrā kalpos 
ilgas un veselīgas darba dzīves mērķim 
visiem Savienības iedzīvotājiem.

2. Dalībvalstis izmanto Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus saskaņā 
ar attiecīgajām valsts vai reģionālajām 
stratēģijām visu vecumu grupu iekļaušanas 
veicināšanai, tostarp uzlabojot piekļuvi 
izglītībai un sociālā atbalsta struktūrām, 
lai paplašinātu darba iespējas vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un jauniešiem, 
īpašu uzmanību pievēršot jauniešu 
bezdarbam salīdzinājumā ar Savienības 
vidējiem rādītājiem. Ieguldījumi veselības 
infrastruktūrā kalpos ilgas un veselīgas 
darba dzīves mērķim visiem Savienības 
iedzīvotājiem.

3. Demogrāfisko pārmaiņu visvairāk 
skartajos reģionos dalībvalstis nosaka 
pasākumus, kas

3. Lai risinātu problēmas demogrāfisko 
pārmaiņu visvairāk skartajos reģionos 
dalībvalstis jo īpaši nosaka pasākumus, 
kas:

a) atbalsta demogrāfisku atjaunošanos, 
radot labākus nosacījumus ģimenēm un 
labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru;

a) atbalsta demogrāfisku atjaunošanos, 
radot labākus nosacījumus ģimenēm un 
labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru;
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b) vairo nodarbinātību, palielina 
produktivitāti un ekonomikas 
rezultativitāti, ieguldot izglītībā, IKT un
pētniecībā;

b) vairo nodarbinātību, palielina 
produktivitāti un ekonomikas 
rezultativitāti, ieguldot izglītībā, IKT,
pētniecībā un inovācijā;

c) pievēršas izglītības atbilstībai un 
kvalitātei un sociālā atbalsta struktūrām 
un

c) pievēršas izglītības, apmācības un 
sociālā atbalsta struktūru atbilstībai un 
kvalitātei, kā arī vajadzības gadījumā —
sociālās aizsardzības sistēmu efektivitātei;

d) nodrošina izmaksu ziņā efektīvu 
veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes 
sniegšanu, tostarp ieguldījumus e-veselībā, 
e-aprūpē un infrastruktūrā.

d) veicina izmaksu ziņā efektīvu veselības 
aprūpes un ilgtermiņa aprūpes sniegšanu, 
tostarp ieguldījumus e-veselībā, e-aprūpē 
un infrastruktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 361

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. daļa – 6.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.6. Klimata pārmaiņu mazināšana un 
pielāgošanās pasākumi

6.6. Klimata pārmaiņu mazināšana un 
pielāgošanās pasākumi

Klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanās pasākumus un risku 
novēršanu integrē visu fondu
sagatavošanā, plānošanā, īstenošanā, 
pārraudzībā un novērtēšanā.

1. Saskaņā ar šīs regulas 8. pantu klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanās 
pasākumus un risku novēršanu integrē
partnerības nolīgumu un programmu
sagatavošanā un īstenošanā.

Tiek nodrošināts, ka ieguldījumi šajā 
mērķī — vismaz 20 % no ES budžeta 
klimata pārmaiņu mazināšanai — ir 
redzami. 

Or. en
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Grozījums Nr. 362

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kārtība teritoriālo problēmu risināšanai 7. Kārtība galveno teritoriālo problēmu 
risināšanai

-7.1. Dalībvalstis ņem vērā ģeogrāfiskās 
un demogrāfiskās īpatnības un veic 
pasākumus, lai risinātu konkrētas katra 
reģiona teritoriālās problēmas nolūkā 
atraisīt reģioniem piemītošo attīstības 
potenciālu, tādējādi arī tiem palīdzot 
efektīvāk īstenot gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi.
-7.1.a Tematisko mērķu izvēlē un 
kombinācijā, kā arī atbilstošu ieguldījumu 
un Savienības prioritāšu un izvirzīto 
konkrēto mērķu atlasē tiek atspoguļotas 
katras dalībvalsts un reģiona vajadzības 
un tiem piemītošais potenciāls, lai 
īstenotu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi.
-7.1.b Tādēļ dalībvalstis, izstrādājot 
partnerības nolīgumus un programmas, 
ņem vērā to, ka galvenās sabiedrības 
problēmas, ar kurām mūsdienās saskaras 
Eiropas Savienība, — globalizācija, 
demogrāfiskās izmaiņas, vides 
degradācija, migrācija, klimata 
pārmaiņas, enerģijas izmantošana, krīzes 
ekonomiskās un sociālās sekas — dažādos 
reģionos var atstāt dažādu ietekmi.

7.1. Dalībvalstis un reģioni veic šādus 
pasākumus savu partnerības līgumu un 
programmu sagatavošanai:

7.1. Īstenojot integrētu teritoriālu pieeju, 
lai risinātu teritoriālas problēmas, 
dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu 
programmas atspoguļo Eiropas reģionu 
daudzveidību tādās jomās kā 
nodarbinātība un darba tirgus īpatnības, 
dažādu nozaru neatkarība, transporta 
savienojumi, sabiedrības novecošana un 
demogrāfiskās pārmaiņas, kultūra, ainava 
un mantojums, jutība pret klimata 
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pārmaiņām un ietekme, zemes 
izmantošana un resursu ierobežojumi, 
iespējas efektīvāk izmantot dabas 
resursus, ietverot atjaunojamos enerģijas 
avotus, savienojamība un pieejamība, kā 
arī lauku un pilsētu saikne. Tādēļ saskaņā 
ar šīs regulas 14. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu dalībvalstis un reģioni veic 
šādus pasākumus savu partnerības
nolīgumu un programmu sagatavošanai:

a) dalībvalsts vai reģiona attīstības 
potenciāla un veiktspējas analīzi, jo īpaši 
saistībā ar pamatproblēmām, kas norādītas 
stratēģijā “Eiropa 2020”, valsts reformu 
programmās un konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos. Atbildīgās iestādes 
veic sīku analīzi par valsts, reģionālajām 
un vietējām īpatnībām;

a) dalībvalsts vai reģiona attīstības 
potenciāla un veiktspējas analīzi, īpaši 
saistībā ar pamatproblēmām, kas norādītas 
stratēģijā “Eiropa 2020”, valsts reformu 
programmās un — attiecīgā gadījumā —
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos, 
kas pieņemti saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 121. panta 
2. punktu, un Padomes ieteikumos, kas 
pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 4. punktu;

b) pamatproblēmu novērtējumu, kas 
risināmas reģiona vai dalībvalsts līmenī, 
vājo vietu un trūkstošo savienojumu 
noteikšanu, inovācijas trūkumus, ieskaitot 
plānošanas un īstenošanas kapacitātes 
trūkumu, kas negatīvi ietekmē ilgtermiņa 
izaugsmes un nodarbinātības potenciālu.
Tas ir pamats, lai noteiktu iespējamās 
jomas un darbības politikas prioritāšu 
noteikšanai, intervencei un koncentrēšanai;

b) pamatproblēmu novērtējumu, kas 
risināmas reģiona vai dalībvalsts līmenī, 
vājo vietu un trūkstošo savienojumu 
noteikšanu, inovācijas trūkumus, ieskaitot 
plānošanas un īstenošanas kapacitātes 
trūkumu, kas negatīvi ietekmē ilgtermiņa 
izaugsmes un nodarbinātības potenciālu.
Tas ir pamats, lai noteiktu iespējamās 
jomas un darbības politikas prioritāšu 
noteikšanai, intervencei un koncentrēšanai;

c) starpnozaru, pārjurisdikciju vai 
pārrobežu koordinācijas problēmu 
novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
makroreģionālo un jūras baseinu 
stratēģijām;

c) starpnozaru, pārjurisdikciju vai 
pārrobežu koordinācijas problēmu 
novērtējumu, jo īpaši saistībā ar 
makroreģionālo un jūras baseinu 
stratēģijām;

d) pasākumu noteikšanu, lai panāktu 
labāku koordināciju starp dažādiem 
teritoriālajiem līmeņiem un finansējuma 
avotiem un nodrošinātu integrētu pieeju, 
kas saistītu stratēģiju “Eiropa 2020” ar 
reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem.

d) pasākumu noteikšanu, lai panāktu 
labāku koordināciju starp dažādiem 
teritoriālajiem līmeņiem, attiecīgi ņemot 
vērā teritoriālo mērogu un politikas 
izstrādes kontekstu, kā arī dalībvalstu 
iestāžu un tiesisko regulējumu, un 
finansējuma avotiem un nodrošinātu 
integrētu pieeju, kas saistītu stratēģiju 
“Eiropa 2020” ar reģionālajiem un 
vietējiem dalībniekiem.
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7.2. Lai ievērotu teritoriālās kohēzijas 
mērķi, dalībvalstis un reģioni nodrošina, ka
vispārējā pieeja gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes veicināšanai:

7.2. 7.2. Lai ievērotu teritoriālās kohēzijas 
mērķi, dalībvalstis un reģioni jo īpaši
nodrošina, lai attiecīgajās teritorijās
vispārējā pieeja gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes veicināšanai:

a) atspoguļo pilsētu, lauku teritoriju, 
piekrastes un zivsaimniecības teritoriju 
nozīmi, kā arī to teritoriju nozīmi, kuras 
saskaras ar īpašām ģeogrāfiskām vai 
demogrāfiskām problēmām;

a) atspoguļo lielpilsētu, pilsētu un lauku 
teritoriju, piekrastes un zivsaimniecības 
teritoriju nozīmi, kā arī to teritoriju nozīmi,
kam raksturīgi īpaši ģeogrāfiski vai 
demogrāfiski trūkumi;

b) ņem vērā attālāko reģionu, galējo 
ziemeļu reģionu ar ļoti zemu iedzīvotāju 
blīvumu, salu, pārrobežu un kalnu reģionu 
konkrētās problēmas;

b) ņem vērā attālāko reģionu, galējo 
ziemeļu reģionu ar ļoti zemu iedzīvotāju 
blīvumu, salu, pārrobežu un kalnu reģionu 
konkrētās problēmas;

c) risina pilsētu un lauku savienojumu 
jautājumu saistībā ar piekļuvi pieejamai un 
kvalitatīvai infrastruktūrai un 
pakalpojumiem, kā arī problēmas reģionos 
ar lielu sociāli atstumto kopienu īpatsvaru.

c) risina pilsētu un lauku savienojumu 
jautājumu saistībā ar piekļuvi pieejamai un 
kvalitatīvai infrastruktūrai un 
pakalpojumiem, kā arī problēmas reģionos 
ar lielu sociāli kritisko kopienu īpatsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 363

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7.a daļa (jauna) – 7.1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Sadarbības pasākumi
7.1. Koordinācija un papildināmība
1. Dalībvalstis cenšas nodrošināt 
papildināmību starp sadarbības 
pasākumiem un citām darbībām, kuras 
atbalsta no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka sadarbības 
pasākumi dod efektīvu ieguldījumu 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā un ka sadarbību izmanto 
plašāku politikas mērķu atbalstam. Lai to 
panāktu, dalībvalstis un Komisija saskaņā 
ar to attiecīgajām atbildības jomām 
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nodrošina papildināmību un koordināciju 
ar citām Savienības finansētām 
programmām vai instrumentiem.

3. Dalībvalstis cenšas nodrošināt 
koordināciju un papildināmību starp 
programmu “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” un programmām saskaņā ar 
mērķi “Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, lai jo īpaši nodrošinātu 
saskaņotu plānošanu un atvieglotu liela 
mēroga ieguldījumus.
4. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
nodrošina, ka makroreģionālo un jūras 
baseinu stratēģiju mērķi ir daļa no 
kopējās stratēģiskās plānošanas —
partnerattiecību nolīgumos saskaņā ar šīs 
regulas 14. panta 2. punktu un 
programmās attiecīgajos reģionos un 
dalībvalstīs — saskaņā ar attiecīgajiem 
pantiem īpašajos fondu noteikumos. 
Turklāt dalībvalstis cenšas arī nodrošināt, 
ka makroreģionālo un jūras baseinu 
stratēģiju gadījumā Eiropas strukturālie 
un investīciju fondi atbalsta to īstenošanu 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu un 
attiecīgajiem pantiem īpašajos fondu 
noteikumos, kā arī ievērojot dalībvalstu 
apzinātās programmas teritorijas 
vajadzības. Turklāt, lai nodrošinātu 
efektīvu īstenošanu, panāk arī 
koordināciju ar pārējiem Savienības 
finansētajiem instrumentiem un citiem 
instrumentiem.
5. Dalībvalstis vajadzības gadījumā 
izmanto iespēju īstenot starpreģionālās un 
starptautiskās darbības ar atbalsta 
saņēmējiem, kas atrodas vismaz vienā citā 
dalībvalstī, izmantojot darbības 
programmas atbilstoši mērķim 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai”, tostarp attiecīgos 
pētniecības un inovācijas pasākumus, kas 
izriet no pārdomātas specializācijas 
stratēģijām.
6. Dalībvalstīm un reģioniem maksimāli 
jāizmanto teritoriālās sadarbības 
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programmas, lai pārvarētu tos šķēršļus, 
kas kavē izveidot administratīvu šķēršļu 
netraucētu sadarbību, vienlaikus veicinot 
Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai 
un iekļaujošai izaugsmei īstenošanu, kā 
arī stiprinot ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Šajā ziņā īpaša 
uzmanība jāvelta reģioniem, kas minēti 
LESD 349. pantā.

(Note to translation: Section 7.1 new of part 7a new (until point 5) is originally part 5 
(slightly modified) of the Commission text.)

Or. en

Grozījums Nr. 364

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7.a daļa (jauna) – 7.2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.2. Pārrobežu, starptautiskā un 
starpreģionu sadarbība saskaņā ar ERAF
1. Dalībvalstis un reģioni tiecas 
sadarboties, lai panāktu “kritisko masu”, 
cita starpā IKT un pētniecības un 
inovācijas jomā, kā arī lai starp izglītības 
iestādēm veicinātu kopīgi pārdomātu 
specializāciju pieeju un partnerību 
izstrādi. Starpreģionu sadarbībā attiecīgā 
gadījumā ietver sadarbības veicināšanu 
starp inovatīvām, ar intensīvu pētniecību 
saistītām kopām, un pieredzes apmaiņas 
veicināšanu starp pētniecības iestādēm, 
ņemot vērā Septītās pētniecības 
pamatprogrammas iniciatīvās “Zināšanu 
reģioni” un “Pētniecības potenciāls 
konverģences reģionos un tālākajos 
reģionos” gūto pieredzi.
2. Dalībvalstis un reģioni attiecīgajos 
apgabalos tiecas īstenot pārrobežu un 
starptautisko sadarbību ar mērķi:
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a) nodrošināt, ka teritorijās, kam ir kopīgi 
nozīmīgi ģeogrāfiski veidojumi (salas, 
ezeri, upes, jūras baseini vai kalnu 
grēdas), atbalsta dabas resursu kopīgu 
apsaimniekošanu un veicināšanu;
b) izmantot apjomradītus ietaupījumus, 
kas var tikt iegūti, jo īpaši attiecībā uz 
ieguldījumu saistībā ar publisku 
pakalpojumu kopīgu izmantošanu;
c) veicināt pārrobežu tīkla 
infrastruktūras, jo īpaši trūkstošo 
pārrobežu savienojumu, un videi 
draudzīgu un savstarpēji izmantojamu 
transporta veidu saskaņotu plānošanu un 
attīstību plašākās ģeogrāfiskajās 
teritorijās;
d) sasniegt “kritisko masu”, jo īpaši 
pētniecības un inovācijas un IKT jomā, 
izglītībā un saistībā ar pasākumiem, kas 
uzlabo MVU konkurētspēju;
e) stiprināt pārrobežu darba tirgus 
pakalpojumus, lai veicinātu darba ņēmēju 
pārrobežu mobilitāti;
f) uzlabot pārrobežu pārvaldību.
3. Dalībvalstis un reģioni cenšas izmantot 
starpreģionu sadarbību, lai stiprinātu 
kohēzijas politikas efektivitāti, veicinot 
pieredzes apmaiņu starp reģioniem un 
pilsētām, lai uzlabotu programmu izstrādi 
un īstenošanu atbilstoši mērķiem 
“Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” un “Eiropas teritoriālā 
sadarbība”.

Or. en
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Grozījums Nr. 365

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7.a daļa (jauna) – 7.3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.3. Galveno programmu ieguldījums 
makroreģionālajās un jūras baseinu
stratēģijās
1. Saskaņā ar 14. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta ii) punktu un 
attiecīgajiem pantiem īpašajos fondu 
noteikumos dalībvalstis cenšas nodrošināt 
sekmīgu ES finansējuma mobilizāciju 
makroreģionālajām un jūras baseina 
stratēģijām, ievērojot dalībvalstu 
apzinātās programmas teritorijas 
vajadzības. To var panākt, cita starpā 
dodot priekšroku tām darbībām, kuras 
saistītas ar šīm stratēģijām, — rīkojot 
īpašus uzaicinājumus iesniegt 
pieteikumus par tām vai tās uzskatot par 
prioritārām atlases procesos, apzinot 
darbības, kuras var kopīgi finansēt no 
dažādām programmām.
2. Dalībvalstis apsver iespēju izmantot 
attiecīgas starptautiskas programmas kā 
sistēmas, lai atbalstītu virkni politikas 
pasākumu un līdzekļu, kas nepieciešami 
makroreģionālo un jūras baseinu 
stratēģiju īstenošanai.
3. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 
saistībā ar makroreģionālajām 
stratēģijām veicina Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu izmantošanu, lai 
izveidotu Eiropas transporta koridorus, 
tostarp atbalstītu muitu modernizāciju;
dabas katastrofu novēršanu, 
sagatavošanos tām un reaģēšanu, ūdens 
apsaimniekošanu upju baseinu līmenī, 
zaļo infrastruktūru, integrētu pārrobežu 
un starpnozaru sadarbību jūrlietu nozarē, 
pētniecības un inovācijas un IKT tīklus, 
un kopīgu jūras resursu apsaimniekošanu 
jūras baseinā un jūras bioloģiskās 
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daudzveidības aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 366

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7.a daļa (jauna) – 7.4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.4. Starptautiska sadarbība saskaņā ar 
ESF
1. Lai uzlabotu savstarpēju mācīšanos, 
dalībvalstis cenšas pievērsties politikas 
jomām, kas apzinātas attiecīgajos 
Padomes ieteikumos.
2. Vajadzības gadījumā dalībvalstis 
saskaņā ar savām konkrētām vajadzībām 
atlasa tēmas starptautiskām darbībām un 
nosaka atbilstošus īstenošanas 
mehānismus.

Or. en

Grozījums Nr. 367

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metode izpildes sistēmas noteikšanai Metode izpildes sistēmas noteikšanai

1. Izpildes sistēmu veido starpposma 
mērķi, kas noteikti katrai prioritātei par
2016. un 2018. gadu, un gala mērķiem, kas 
noteikti par 2022. gadu. Starpposma 
mērķus un gala mērķus izklāsta atbilstoši 
1. tabulā ietvertajam formātam.

1. Izpildes sistēmu veido starpposma 
mērķi, kas attiecīgā gadījumā noteikti 
katrai prioritātei par 2018. gadu, un gala 
mērķiem, kas noteikti par 2022. gadu. 
Starpposma mērķus un gala mērķus 
izklāsta atbilstoši 1. tabulā ietvertajam 
formātam.
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2. Starpposma mērķi ir mērķi prioritātes 
konkrētā gala mērķa sasniegšanai, kuri 
izsaka paredzamo virzību uz laikposma 
beigām noteikto mērķu sasniegšanu. 
2016. gada starpposma mērķos ietver 
finanšu rādītājus un iznākuma rādītājus.
2018. gada starpposma mērķos ietver 
finanšu rādītājus, iznākuma rādītājus un 
attiecīgā gadījumā — rezultātu rādītājus.
Starpposma mērķus var izvirzīt arī 
galvenajiem īstenošanas posmiem.

2. Starpposma mērķi ir mērķi, kuri tieši 
saistīti ar prioritātes konkrētā gala mērķa
sasniegšanu un kuri izsaka paredzamo 
virzību uz laikposma beigām noteikto 
mērķu sasniegšanu. 2018. gada starpposma 
mērķos ietver finanšu rādītājus, iznākuma 
rādītājus un attiecīgā gadījumā — rezultātu 
rādītājus, kas ir cieši saistīti ar 
atbalstītajiem politikas pasākumiem.
Rezultātu rādītājus neņem vērā 20. panta 
3. un 4. punkta vajadzībām. Starpposma 
mērķus var izvirzīt arī galvenajiem 
īstenošanas posmiem.

3. Starpposma mērķi ir: 3. Starpposma mērķi un gala mērķi ir:
– atbilstoši un sniedz būtisku informāciju 
par prioritātes īstenošanas norisi;

– reāli, sasniedzami, atbilstoši un sniedz 
būtisku informāciju par prioritātes 
īstenošanas norisi;

– atbilstoši prioritātes konkrētā gala 
mērķa būtībai un pazīmēm;

– pārredzami, ar objektīvi pārbaudāmiem 
gala mērķiem un identificētiem un publiski 
pieejamiem avota datiem;

– pārredzami, ar objektīvi pārbaudāmiem 
gala mērķiem un identificētiem un, ja 
iespējams, publiski pieejamiem avota 
datiem;

– pārbaudāmi un neuzliek nesamērīgu 
administratīvo slogu;

– pārbaudāmi un neuzliek nesamērīgu 
administratīvo slogu;

– attiecīgā gadījumā — saderīgi visās 
darbības programmās.

– attiecīgā gadījumā — saderīgi visās 
darbības programmās.

3.a Pienācīgi pamatotos gadījumos, 
piemēram, ja dalībvalstī vai reģionā ir 
būtiskas izmaiņas ekonomikas, vides un 
darba tirgus apstākļos, un papildus 
grozījumiem, kuru pamatā ir izmaiņas 
piešķīrumos attiecīgajai prioritātei, 
dalībvalsts saskaņā ar šīs regulas 
26. pantu var ierosināt pārskatīt 
starpposma un gala mērķus.

(Note: For paragraph 1 consistency with the agreed decommitment rules will need to be 
ensured.)

Or. en
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Grozījums Nr. 368

Regulas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

FINANŠU INSTRUMENTU 
ĪSTENOŠANA

FINANSĒŠANAS NOLĪGUMI
1. Ja finanšu instrumentu īsteno atbilstoši 
šīs regulas 33. panta 4. punkta a) un 
b) apakšpunktam, finansēšanas nolīgumā 
iekļauj noteikumus par ieguldījumiem no 
darbības programmas finanšu 
instrumentā un iekļauj vismaz šādus 
noteikumus:
a) ieguldījumu stratēģiju vai politiku, 
tostarp īstenošanas noteikumus, finanšu 
produktu piedāvājamu, gala 
mērķsaņēmējus un paredzēto kombināciju 
ar dotāciju atbalstu (ja tāda ir);
b) uzņēmējdarbības plānu vai līdzvērtīgu 
dokumentu par finanšu instrumentu, ko 
īstenos, tostarp paredzamo sviras efektu, 
kas minēts 32. panta 2. punktā;
c) rezultātu mērķus, kuru sasniegšanu 
paredz no attiecīgā finanšu instrumenta, 
lai veicinātu atbilstošās prioritātes vai 
pasākuma konkrēto mērķu un rezultātu 
īstenošanu;
d) noteikumus ieguldījumu īstenošanas 
un darījumu plūsmas uzraudzībai, tostarp 
ziņošanai par finanšu instrumentiem 
fondu fondiem un/vai vadošai iestādei, lai 
nodrošinātu atbilstību 40. pantam;
e) revīzijas prasības, piemēram, 
minimālās prasības dokumentiem, kas 
jāglabā finanšu instrumenta līmenī (un 
atbilstošos gadījumos fondu fondu 
līmenī), un prasības attiecībā uz atsevišķu 
uzskaiti dažādiem atbalsta veidiem 
saskaņā ar 32. panta 5. un 6. punktu 
(atbilstošos gadījumos), tostarp 
noteikumus un prasības attiecībā uz valsts 
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revīzijas iestāžu, Komisijas revidentu un 
Eiropas Savienības Revīzijas palātas 
pieeju dokumentiem, lai nodrošinātu 
skaidru revīzijas izsekojamību atbilstoši 
34. pantam;
f) prasības un procedūras pakāpenisku 
ieguldījumu, ko darbības programma 
nodrošina saskaņā ar 35. pantu, 
pārvaldībai, kā arī darījumu plūsmas 
prognozi, tostarp prasības 
fiduciārai/atsevišķai uzskaitei, kas 
noteiktas 33. panta 8. punktā;
g) prasības un procedūras procentu un 
citu ieņēmumu, kas gūti 37. panta 
izpratnē, pārvaldībai, tostarp 
pieņemamiem darījumiem ar naudas 
līdzekļiem/ieguldījumiem, kā arī attiecīgo 
pušu pienākumiem un saistībām;
h) noteikumus par finanšu instrumentu 
radīto pārvaldības izmaksu vai 
pārvaldības maksas aprēķinu un izmaksu;
i) noteikumus par līdzekļu, kas 
attiecināmi uz atbalstu no VSS fondiem, 
atkārtotu izmantošanu līdz atbilstības 
laikposma beigām saskaņā ar 38. pantu;
j) noteikumus par līdzekļu, kas 
attiecināmi uz atbalstu no VSS fondiem, 
izmantošanu pēc atbilstības laikposma 
beigām saskaņā ar 39. pantu un par 
finanšu instrumenta izmantošanas 
pārtraukšanas politiku saistībā ar 
ieguldījumu no VSS fondiem;
k) nosacījumus par iespējamu 
programmas ieguldījumu finanšu 
instrumentos, tostarp atbilstošos 
gadījumos fondu fondos, atsaukšanu vai 
daļēju atsaukšanu;
l) noteikumus nolūkā nodrošināt, ka 
struktūras, kas īsteno finanšu 
instrumentus, tos pārvalda neatkarīgi un 
saskaņā ar atbilstošiem profesionāliem 
standartiem, darbojas vienīgi pušu, kas 
nodrošina ieguldījumus finanšu 
instrumentā, interesēs;
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m) noteikumus finanšu instrumenta 
slēgšanai.
Turklāt gadījumos, kad finanšu 
instrumenti izveidoti, izmantojot fondu 
fondu, finansēšanas nolīgumā starp 
vadošo iestādi un struktūru, kas īsteno 
fondu fondu, jānosaka noteikumi 
struktūru, kas īsteno finanšu 
instrumentus, novērtēšanai un atlasei, 
tostarp attiecībā uz aicinājumiem izteikt 
interesi vai publiskā iepirkuma 
procedūrām.
2. Stratēģijas dokumentos, kas minēti 
33. panta 4. punktā, saistībā ar finanšu 
instrumentiem, ko īsteno atbilstoši 
33. panta 4. punkta c) apakšpunktam, 
iekļauj vismaz šādus noteikumus:
a) finanšu instrumenta ieguldījumu 
stratēģiju vai politiku, paredzēto parādu 
vispārīgus noteikumus, mērķa saņēmējus 
un atbalstāmās darbības;
b) uzņēmējdarbības plānu vai līdzvērtīgu 
dokumentu par finanšu instrumentu, ko 
īstenos, tostarp paredzamo sviras efektu, 
kas minēts 32. panta 2. punktā;
c) līdzekļu, kas attiecināmi uz atbalstu no 
VSS fondiem, izmantošanu un atkārtotu 
izmantošanu saskaņā ar Kopīgo 
noteikumu regulas 37., 38. un 39. pantu;
d) finanšu instrumenta īstenošanas 
uzraudzību un ziņošanu, lai nodrošinātu 
atbilstību 40. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 369

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildināmības pārbaudēm, ko veic Papildināmības pārbaudēm, ko veic 
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saskaņā ar 86. panta 3. punktu, piemēro 
turpmāk izklāstītos noteikumus.

saskaņā ar 86. panta 5. punktu, piemēro 
turpmāk izklāstītos noteikumus.

(Note: Annex IV was previously Annex III, but is now Annex IV in new Commission proposal 
(COM (2013)0246.)

Or. en

Grozījums Nr. 370

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Kad dalībvalsts un Komisija ir 
vienojušās, 1. tabulu iekļauj attiecīgās 
dalībvalsts partnerības līgumā kā valsts vai 
līdzvērtīgu strukturālo izdevumu atsauces 
līmeni, kas jāsaglabā 2014.–2020. gadā.

c) Kad dalībvalsts un Komisija ir 
vienojušās, 1. tabulu un attiecīgos 
gadījumos 2. tabulu iekļauj attiecīgās 
dalībvalsts partnerības nolīgumā kā valsts 
vai līdzvērtīgu strukturālo izdevumu 
atsauces līmeni, kas jāsaglabā 2014.–
2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 371

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. daļa – 2.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pēc termiņa vidusposma pārbaudes 
Komisija, apspriežoties ar dalībvalsti, var 
pārskatīt partnerības līgumā noteikto valsts 
vai līdzvērtīgu strukturālo izdevumu 
atsauces līmeni, ja ekonomiskā situācija 
dalībvalstī ir būtiski mainījusies kopš
partnerības līguma pieņemšanas un ja 
šādas izmaiņas nav ņemtas vērā, nosakot 
atsauces līmeni partnerības līgumā.

b) Pēc termiņa vidusposma pārbaudes 
Komisija, apspriežoties ar dalībvalsti, var 
pārskatīt partnerības nolīgumā noteikto 
valsts vai līdzvērtīgu strukturālo izdevumu 
atsauces līmeni, ja ekonomiskā situācija 
dalībvalstī ir būtiski mainījusies
salīdzinājumā ar partnerības nolīguma
pieņemšanas brīdī izdarītajām aplēsēm.

Or. en



PR\937861LV.doc 277/285 PE487.740v04-00

LV

Grozījums Nr. 372

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 105. panta 2. punktā minēto 
darbību sarakstā vismaz vienā no 
dalībvalsts oficiālajām valodām aizpilda 
šādus datu laukus:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 373

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts – 1. daļa – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbības norises vietas pasta indekss; – darbības norises vietas pasta indekss vai 
cits attiecīgs vietas rādītājs;

Or. en

Grozījums Nr. 374

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts – 1. daļa – 10. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– intervences kategorijas nosaukums 
attiecībā uz darbību;

– intervences kategorijas nosaukums 
attiecībā uz darbību saskaņā ar 87. panta 
2. punkta b) apakšpunkta vi) punktu;

Or. en
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Grozījums Nr. 375

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arī datu lauku virsrakstus un darbību 
nosaukumus norāda vismaz vienā citā 
Eiropas Savienības oficiālajā valodā.

Datu lauku virsrakstus norāda vismaz vienā 
citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 376

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas un reklāmas pasākumi 
sabiedrībai

Informācijas un saziņas pasākumi 
sabiedrībai

Or. en

Grozījums Nr. 377

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, vadošā iestāde un atbalsta 
saņēmēji veic vajadzīgos informācijas un
publicitātes pasākumus, lai informētu 
sabiedrību par darbībām, ko atbalsta 
darbības programma saskaņā ar šo regulu.

Dalībvalsts, vadošā iestāde un atbalsta 
saņēmēji veic vajadzīgos informācijas un
saziņas pasākumus, lai informētu 
sabiedrību par darbībām, ko atbalsta 
darbības programma saskaņā ar šo regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 378

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts un vadošā iestāde nodrošina, 
lai informācijas un publicitātes pasākumi 
tiktu īstenoti saskaņā ar saziņas stratēģiju 
un lai tie pēc iespējas plašāk tiktu 
atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos, 
izmantojot dažādus saziņas veidus un 
metodes atbilstošajā līmenī.

1. Dalībvalsts un vadošā iestāde nodrošina, 
lai informācijas un saziņas pasākumi tiktu 
īstenoti saskaņā ar saziņas stratēģiju un lai 
tie pēc iespējas plašāk tiktu atspoguļoti 
plašsaziņas līdzekļos, izmantojot dažādus 
saziņas veidus un metodes atbilstošajā 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 379

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts vai vadošā iestāde ir 
atbildīga par vismaz šādu informācijas un
publicitātes pasākumu organizēšanu:

2. Dalībvalsts vai vadošā iestāde ir 
atbildīga par vismaz šādu informācijas un
saziņas pasākumu organizēšanu:

a) plašs informācijas pasākums, kas 
reklamē darbības programmas sākšanu;

a) plašs informatīvs pasākums, kas reklamē 
darbības programmas(-u) sākšanu, pat 
pirms attiecīgo saziņas stratēģiju 
apstiprināšanas;

b) vismaz viens plašs informācijas 
pasākums gadā, kurā popularizē 
finansējuma iespējas un īstenotās 
stratēģijas un dara zināmus darbības
programmas sasniegumus, tostarp —
attiecīgā gadījumā — lieli projekti, kopīgi 
rīcības plāni un citi projektu piemēri;

b) viens plašs informācijas pasākums gadā, 
kurā popularizē finansējuma iespējas un 
īstenotās stratēģijas un dara zināmus 
darbības programmas(-u) sasniegumus, 
tostarp — attiecīgā gadījumā — lieli 
projekti, kopīgi rīcības plāni un citi 
projektu piemēri;

c) Eiropas Savienības karoga izkāršana
katras vadošās iestādes ēkas priekšpusē vai 
telpās sabiedrībai redzamā vietā;

c) Eiropas Savienības emblēmas
izvietošana pie katras vadošās iestādes 
ēkas;

d) darbību saraksta elektroniska 
publicēšana saskaņā ar 1. punktu;

d) darbību saraksta elektroniska 
publicēšana saskaņā ar 1. punktu;

e) darbību piemēru izklāsts pa darbības e) darbību piemēru izklāsts pa darbības 
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programmām vienotajā tīmekļa vietnē vai 
darbības programmas tīmekļa vietnē, kas ir 
pieejama, izmantojot vienoto tīmekļa 
portālu; piemēriem jābūt izklāstītiem plaši 
lietotā Eiropas Savienības valodā, kas nav 
attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda vai 
valodas;

programmām vienotajā tīmekļa vietnē vai 
darbības programmas tīmekļa vietnē, kas ir 
pieejama, izmantojot vienoto tīmekļa 
portālu; piemēriem jābūt izklāstītiem plaši 
lietotā Eiropas Savienības valodā, kas nav 
attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda vai 
valodas;

f) ar darbības programmu saistītās 
informācijas atjaunināšana, atjauninot arī 
informāciju par tās galvenajiem 
sasniegumiem, vienotajā tīmekļa vietnē vai 
darbības programmas tīmekļa vietnē, kas ir 
pieejama, izmantojot vienoto tīmekļa 
portālu.

f) ar darbības programmu saistītās 
informācijas atjaunināšana, tostarp 
attiecīgā gadījumā atjauninot arī 
informāciju par tās galvenajiem 
sasniegumiem, vienotajā tīmekļa vietnē vai 
darbības programmas tīmekļa vietnē, kas ir 
pieejama, izmantojot vienoto tīmekļa 
portālu.

Or. en

Grozījums Nr. 380

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vadošā iestāde informācijas un
publicitātes pasākumos saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi 
iesaista šādas struktūras:

3. Vadošā iestāde informācijas un saziņas
pasākumos saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem un praksi attiecīgos 
gadījumos iesaista šādas struktūras:

a) 5. pantā minētos partnerus: a) 5. pantā minētos partnerus:
b) Eiropas informācijas centrus, kā arī 
Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs;

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

c) izglītības un pētniecības institūtus. c) izglītības un pētniecības institūtus.

Šīs struktūras plaši izplata 105. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā aprakstīto 
informāciju.

Šīs struktūras plaši izplata 105. panta 
1. punktā aprakstīto informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 381

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja informācijas vai reklāmas pasākumi 
attiecas uz vienu vai vairākām darbībām, 
ko līdzfinansē vairāk nekā viens fonds, 
b) punktā minēto atsauci var aizvietot ar 
atsauci uz Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem.

Or. en

Grozījums Nr. 382

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbalsta saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda 
ir, publicējot īsu aprakstu par darbību, 
tostarp tās mērķiem un rezultātiem, un 
uzsverot no Eiropas Savienības saņemto 
finansiālo atbalstu;

a) atbalsta saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda 
ir, publicējot īsu un ar atbalsta apjomu 
samērīgu aprakstu par darbību, tostarp tās 
mērķiem un rezultātiem, un uzsverot no 
Eiropas Savienības saņemto finansiālo 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 383

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sabiedrībai viegli redzamā vietā, 
piemēram, pie ēkas ieejas, izvietojot 
vismaz vienu plakātu ar informāciju par 
projektu (minimālais izmērs A3), tostarp 
par finansiālo atbalstu no Eiropas 

b) attiecībā uz darbībām, uz kurām 
neattiecas 4. un 5. punkts, sabiedrībai 
viegli redzamā vietā, piemēram, pie ēkas 
ieejas, izvietojot vismaz vienu plakātu ar 
informāciju par projektu (minimālais 
izmērs A3), tostarp par finansiālo atbalstu 
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Savienības. no Eiropas Savienības.

Or. en

Grozījums Nr. 384

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ESF atbalstītām darbībām un 
vajadzības gadījumos attiecībā uz ERAF 
un Kohēzijas fonda atbalstītām darbībām 
atbalsta saņēmējs nodrošina, lai personas, 
kas piedalās darbības īstenošanā, būtu 
informētas par šo finansējumu.

Attiecībā uz ESF atbalstītām darbībām un
vajadzības gadījumos attiecībā uz ERAF 
un Kohēzijas fonda atbalstītām darbībām 
atbalsta saņēmējs nodrošina, lai personas, 
kas piedalās darbības īstenošanā, būtu 
informētas par šo finansējumu.

Ikvienā dokumentā, tostarp jebkurā dalības 
sertifikātā vai citā sertifikātā, kas attiecas 
uz darbību, iekļauj paziņojumu par to, ka 
darbības programmu atbalstījis fonds vai 
fondi.

Ikvienā dokumentā, kas attiecas uz 
darbības īstenošanu un kas paredzēts 
sabiedrībai vai dalībniekiem, tostarp 
jebkurā dalības sertifikātā vai citā 
sertifikātā, iekļauj paziņojumu par to, ka 
darbības programmu atbalstījis fonds vai 
fondi.

Or. en

Grozījums Nr. 385

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc darbības 
pabeigšanas atbalsta saņēmējs sabiedrībai 
labi redzamā vietā izvieto ievērojama 
izmēra pastāvīgu plāksni vai informācijas 
stendu par katru darbību, kas atbilst šādiem 
kritērijiem:

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc darbības 
pabeigšanas atbalsta saņēmējs sabiedrībai 
labi redzamā vietā izvieto ievērojama 
izmēra pastāvīgu plāksni vai informācijas 
stendu par katru darbību, kas atbilst šādiem 
kritērijiem:

a) kopējais publiskais atbalsts darbībai 
pārsniedz EUR 500 000;

a) kopējais publiskais atbalsts darbībai 
pārsniedz EUR 500 000;

b) darbība sastāv no fiziska objekta b) darbība sastāv no fiziska objekta 
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iepirkuma vai infrastruktūras vai būvdarbu 
finansēšanas.

iepirkuma vai infrastruktūras vai būvdarbu 
finansēšanas.

Uz plāksnes vai informācijas stenda norāda 
darbības veidu, nosaukumu un mērķi, un to 
sagatavo saskaņā ar tehniskajiem 
parametriem, ko Komisija pieņēmusi 
saskaņā ar 105. panta 4. punktu.

Uz plāksnes vai informācijas stenda norāda 
darbības nosaukumu un galveno mērķi. To 
sagatavo saskaņā ar tehniskajiem 
parametriem, ko Komisija pieņēmusi 
saskaņā ar 105. panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 386

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai potenciālie
atbalsta saņēmēji būtu informēti vismaz 
par:

2. Vadošā iestāde nodrošina, lai
potenciāliem atbalsta saņēmējiem būtu
piekļuve attiecīgajai informācijai, tostarp 
vajadzības gadījumā — jaunākajai 
informācijai, kā arī ņemot vērā 
elektronisko un citu saziņas pakalpojumu 
pieejamību, tādējādi nodrošinot 
informāciju vismaz par:

-a) finansējuma iespējām un pieteikumu 
iesniegšanas sākumu;

a) izdevumu atbilstības nosacījumiem, kas 
jāizpilda, lai varētu saņemt atbalstu 
saskaņā ar darbības programmu;

a) izdevumu atbilstības nosacījumiem, kas 
jāizpilda, lai varētu saņemt atbalstu 
saskaņā ar darbības programmu;

b) finansējuma saņemšanas pieteikumu 
izskatīšanas procedūru aprakstu un 
attiecīgajiem termiņiem;

b) finansējuma saņemšanas pieteikumu 
izskatīšanas procedūru aprakstu un 
attiecīgajiem termiņiem;

c) atbalstāmo darbību atlases kritērijiem; c) atbalstāmo darbību atlases kritērijiem;
d) kontaktpersonām valsts, reģionālā vai 
vietējā līmenī, kuras var sniegt informāciju 
par darbības programmām;

d) kontaktpersonām valsts, reģionālā vai 
vietējā līmenī, kuras var sniegt informāciju 
par darbības programmām;

e) to, ka pieteikumos ir jāsniedz 
priekšlikumi par saziņas pasākumiem, kas 
ir samērīgi ar darbības apjomu un ir 
paredzēti, lai informētu sabiedrību par 
darbības mērķiem un ES atbalstu 
darbībai.

e) potenciālo atbalsta saņēmēju 
pienākumu informēt sabiedrību par 
darbības mērķi un fondu sniegto atbalstu 
darbībai saskaņā ar iepriekš minēto 
2.2. apakšpunktu. Vadošā iestāde var 
prasīt, lai potenciālie atbalsta saņēmēji
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pieteikumos ierosina orientējošus saziņas
pasākumus, kas ir samērīgi ar darbības 
apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 387

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Faktisko atbalsta saņēmēju informēšanas 
pasākumi

Faktisko atbalsta saņēmēju informēšanas 
pasākumi

1. Vadošā iestāde informē saņēmējus par 
to, ka finansējuma pieņemšana nozīmē 
piekrišanu to iekļaušanai darbību sarakstā, 
ko publicē saskaņā ar 105. panta 2. punktu.

1. Vadošā iestāde informē saņēmējus par 
to, ka finansējuma pieņemšana nozīmē 
piekrišanu to iekļaušanai darbību sarakstā, 
ko publicē saskaņā ar 105. panta 2. punktu.

2. Vadošā iestāde nodrošina informācijas 
un publicitātes paketes, tostarp veidnes 
elektroniskā formātā, lai palīdzētu 
faktiskajiem atbalsta saņēmējiem izpildīt to 
pienākumus, kas izklāstīti 2.2. punktā.

2. Vadošā iestāde vajadzības gadījumā
nodrošina informācijas un saziņas 
līdzekļus, tostarp veidnes elektroniskā 
formātā, lai palīdzētu faktiskajiem atbalsta 
saņēmējiem izpildīt to pienākumus, kas 
izklāstīti 2.2. apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 388

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadošās iestādes izstrādātajā saziņas 
stratēģijā iekļauj vismaz šādus elementus:

Vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā 
dalībvalsts izstrādātajā saziņas stratēģijā 
parasti iekļauj šādus elementus:

a) īstenotās pieejas aprakstu, tostarp 
galvenos informācijas un publicitātes
pasākumus, kas jāveic dalībvalstij vai 
vadošajai iestādei un kas ir vērsti uz 
potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, 

a) īstenotās pieejas aprakstu, tostarp 
galvenos informācijas un saziņas
pasākumus, kas jāveic dalībvalstij vai 
vadošajai iestādei un kas ir vērsti uz 
potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, 
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faktiskajiem atbalsta saņēmējiem,
informācijas izplatītājiem un plašāku 
sabiedrību, ņemot vērā 105. pantā 
izklāstītos mērķus;

faktiskajiem atbalsta saņēmējiem, 
informācijas izplatītājiem un plašāku 
sabiedrību, ņemot vērā 105. pantā 
izklāstītos mērķus;

b) to materiālu aprakstu, kuri būs 
nodrošināti personām ar invaliditāti 
pieejamā formātā;

b) to materiālu aprakstu, kuri būs 
nodrošināti personām ar invaliditāti 
pieejamā formātā;

c) aprakstu par to, kā atbalsta saņēmēji tiks 
atbalstīti to saziņas darbībās;

c) aprakstu par to, kā atbalsta saņēmēji tiks 
atbalstīti to saziņas darbībās;

d) indikatīvu budžetu stratēģijas 
īstenošanai;

d) indikatīvu budžetu stratēģijas 
īstenošanai;

e) to administratīvo struktūru, kā arī 
personāla resursu aprakstu, kas atbild par 
informācijas un publicitātes pasākumu 
īstenošanu;

e) to administratīvo struktūru, kā arī 
personāla resursu aprakstu, kas atbild par 
informācijas un saziņas pasākumu 
īstenošanu;

f) 2. punktā minēto informācijas un 
publicitātes pasākumu kārtību, norādot 
tīmekļa vietni vai tīmekļa portālu, kurā ir 
atrodami šādi dati;

f) 2. punktā minēto informācijas un saziņas
pasākumu kārtību, norādot tīmekļa vietni 
vai tīmekļa portālu, kurā ir atrodami šādi 
dati;

g) norādi par to, kā informācijas un 
publicitātes pasākumus izvērtēs pēc tā, cik 
pamanāma un zināma ir politika, darbības 
programmas, darbības, un kāda ir fondu un
Eiropas Savienības loma;

g) norādi par to, kā informācijas un saziņas
pasākumus izvērtēs pēc tā, cik pamanāma 
un zināma ir politika, darbības 
programmas, darbības, un kāda ir fondu un 
Eiropas Savienības loma;

h) attiecīgā gadījumā — aprakstu par 
iepriekšējās darbības programmas galveno 
rezultātu izmantojumu;

h) attiecīgā gadījumā — aprakstu par 
iepriekšējās darbības programmas galveno 
rezultātu izmantojumu;

i) gada atjauninājumu, kurā izklāstīti 
veicamie informācijas un saziņas 
pasākumi.

i) gada atjauninājumu, kurā izklāstīti
nākamajā gadā veicamie informācijas un 
saziņas pasākumi.

Or. en


