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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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



PR\937974LV.doc 3/55 PE487.951v02-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5



PE487.951v02-00 4/55 PR\937974LV.doc

LV



PR\937974LV.doc 5/55 PE487.951v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

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

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

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

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

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

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

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 176. pantā noteikts, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 176. pantā noteikts, ka 

                                               
1 OV C 191, 29.6.2012., 44. lpp.
2 OV C 225, 27.7.2012., 114. lpp.
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ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu 
attīstības līmeņu galvenās atšķirības. Tādēļ 
ERAF palīdz mazināt atšķirības starp
dažādu reģionu attīstības līmeņiem un 
apmēru, kādā mazāk labvēlīgi reģioni, 
tostarp lauku apvidi un pilsētas, 
rūpnieciskie reģioni, kuros vērojama 
ekonomiskā lejupslīde, apgabali, kuros ir 
ļoti nelabvēlīgi dabas apstākļi vai 
nopietnas demogrāfiskās problēmas,
piemēram, salas, kalnaini apvidi, 
mazapdzīvoti apvidi un pierobežas apvidi, 
atpaliek attīstībā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) mērķis ir palīdzēt izlīdzināt 
Savienības reģionu attīstības līmeņa 
galvenās atšķirības. Tādēļ saskaņā ar 
minēto pantu un LESD 174. panta 2. un 
3. punktu ERAF būtu jāpalīdz mazināt 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, 
un šajā ziņā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
reģioniem, kuros ir būtiska un pastāvīga 
dabiska vai demogrāfiska atpalicība,
piemēram, galējiem ziemeļu reģioniem ar 
ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salu, 
pārrobežu un kalnu reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Noteikumi, kas ir kopīgi ERAF, 
Eiropas Sociālajam fondam (ESF) 
(turpmāk tekstā — “struktūrfondi”) un 
Kohēzijas fondam, ir paredzēti […]
Regulā (ES) Nr. […]/2012, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
[Kopīgo noteikumu regula — “KNR”]. 

(2) Noteikumi, kas ir kopīgi ERAF, 
Eiropas Sociālajam fondam (ESF) un 
Kohēzijas fondam, kā izklāstīts
Regulā (ES) Nr. […]/2013, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006
[Kopīgo noteikumu regula — ”KNR”]. 

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Būtu jāparedz konkrēti noteikumi 
attiecībā uz to darbību veidiem, kuras 
saskaņā ar Regulā (ES) Nr. [..]/2012 
[KNR] noteiktajiem tematiskajiem 
mērķiem drīkst finansēt no ERAF. Tāpat 
būtu jānosaka un jāprecizē izdevumi ārpus 
ERAF darbības jomas, tai skaitā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai iekārtās, kas ietilpst
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un 
groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 
darbības jomā.

(3) Būtu jāparedz konkrēti noteikumi 
attiecībā uz to darbību veidiem, kuras 
drīkst finansēt no ERAF, lai veicinātu 
ieguldījumu prioritātes saskaņā ar Regulā 
(ES) Nr. [..]/2013 [KNR] noteiktajiem 
tematiskajiem mērķiem. Tāpat būtu 
jānosaka un jāprecizē izdevumi ārpus 
ERAF darbības jomas, tai skaitā 
ieguldījumus, lai panāktu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanu, veicot 
pasākumus, kas uzskaitīti I pielikumā
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 13. oktobra 
Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka 
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai nepieļautu pārmērīgu 
finansējumu, šiem ieguldījumiem 
nevajadzētu pretendēt uz ERAF atbalstu, 
jo tie jau saņem finansiālu atbalstu 
saistībā ar Direktīvas 2003/87/EK 
piemērošanu. Šai izslēgšanai nevajadzētu 
ierobežot iespēju izmantot ERAF, lai 
atbalstītu darbības, uz ko neattiecas 
Direktīvas 2003/87/EK I pielikums, pat ja 
tās īsteno tie paši ekonomikas dalībnieki, 
piemēram, energoefektivitātes 
ieguldījumiem rajona apkures tīklos, 
viedām enerģijas sadales, glabāšanas un 
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pārvades sistēmām, gaisa piesārņojuma 
samazināšanas pasākumiem utt., pat ja 
daļa to netiešās iedarbības ir 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana vai ja tās ir uzskaitītas 
valsts plānā, kas minēts 
Direktīvas 2003/87/EK 10.c panta 
1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Atbalsts ieguldījumu prioritātei —
vietējo kopienu vadīta attīstība — var 
veicināt visus pārējos tematiskos mērķus, 
kas noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Ir svarīgi nodrošināt, lai, veicinot 
ieguldījumus riska pārvaldībā, tiktu ņemti 
vērā īpaši riski reģionālajā, pārrobežu un 
transnacionālajā līmenī.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai ievērotu ERAF īpašās vajadzības 
un ņemtu vērā stratēģijā “Eiropa 2020” 
paredzēto, ka kohēzijas politikai ir 
jāatbalsta gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša 
izaugsme, katrā no 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā noteiktajiem tematiskajiem 
mērķiem ERAF specifiskās darbības ir 
jānosaka kā “ieguldījumu prioritātes”.

(4) Lai ievērotu ERAF īpašās vajadzības 
un ņemtu vērā stratēģijā ”Eiropa 2020” 
paredzēto, ka kohēzijas politikai būtu 
jāatbalsta gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša
izaugsme, katrā no 
Regulas (ES) Nr. […]/2013 [KNR] 
9. pantā noteiktajiem tematiskajiem 
mērķiem ERAF specifiskās darbības ir 
jānosaka kā ”ieguldījumu prioritātes”, 
kurās ir izklāstīti detalizēti mērķi, kas nav 
savstarpēji izslēdzoši un attiecībā uz 
kuriem ERAF sniedz finansējumu. Šīm 
ieguldījumu prioritātēm vajadzētu veidot 
pamatu attiecībā uz konkrētu mērķu 
definēšanu programmu ietvaros, kuros ir 
ņemtas vērā attiecīgās programmas 
teritorijas vajadzības un iezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tādējādi nodrošinot lielāku 
ERAF atbalsta koncentrēšanu Savienības 
prioritāšu atbalstam. ERAF finansējums 
atbilstoši atbalstīto reģionu kategorijai būtu 
jākoncentrē pētniecībai un inovācijām, 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un 
klimata pārmaiņu seku mazināšanai. 
Koncentrācijas līmenim būtu jāņem vērā 
reģiona attīstības līmenis, kā arī to reģionu 
īpašās vajadzības, kuru IKP uz vienu 
iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija mazāks 

(5) ERAF būtu jādod ieguldījums stratēģijā 
”Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, tādējādi nodrošinot 
lielāku ERAF atbalsta koncentrēšanu 
Savienības prioritāšu atbalstam. ERAF 
finansējums saskaņā ar mērķi 
”Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” atbilstoši atbalstīto 
reģionu kategorijai būtu jākoncentrē 
pētniecībai un inovācijām, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām (IKT), mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam un 
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nekā 75 % no ES-25 vidējā IKP pārskata 
periodā.

tādas ekonomikas veicināšanai, kura rada 
mazas oglekļa emisijas. Šī koncentrācija 
būtu jāpanāk valsts līmenī, dodot 
pielāgošanās iespēju darbības programmu 
līmenī un dažādu reģionu kategoriju 
līmenī, un vajadzības gadījumā tā būtu 
jāpielāgo, lai ņemtu vērā Kohēzijas fonda 
līdzekļus, kas piešķirti Regulas (ES) 
Nr. […]/2013 [KF] 3. panta a) 
apakšpunktā minēto ieguldījumu 
prioritāšu atbalstam. Koncentrācijas 
līmenim būtu jāņem vērā reģiona attīstības 
līmenis, attiecīgā gadījumā Kohēzijas 
fonda līdzekļi, kā arī to reģionu īpašās 
vajadzības, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju 
2007.–2013. gadā bija mazāks nekā 75 % 
no ES-25 vidējā IKP pārskata periodā, kā 
arī reģionu, kam 2007.–2013. periodā 
noteikts pakāpeniskas pārejas statuss, un 
NUTS 2 līmeņa reģionu, kuri sastāv tikai 
no salām, īpašās vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ir nepieciešams veicināt MVU 
inovācijas un attīstību jaunās jomās, kas 
ir saistītas ar Eiropas un reģionāla līmeņa 
uzdevumiem, piemēram, radošās un 
kultūras jomas nozarēm un novatoriskiem 
pakalpojumiem, kuri atspoguļo jaunas 
sabiedrības prasības, vai produktiem un 
pakalpojumiem, kas saistīti ar sabiedrības 
novecošanu, sociālo un veselības aprūpi, 
ekoinovācijām, zema oglekļa satura 
ekonomiku un resursu efektivitāti.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Lai atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. […]/2013 [KNR] 
optimizētu pievienoto vērtību, ko sniedz 
ieguldījumi, kurus pilnībā vai daļēji 
finansē no Savienības budžeta pētniecības 
un inovācijas jomā, jo īpaši būs jācenšas 
izveidot sinerģijas starp vienotā 
stratēģiskā satvara fondu (VSS fondu) 
darbību un pamatprogrammas 
”Apvārsnis 2020” darbību, vienlaikus 
ievērojot to atšķirīgos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Darbībām, ar kurām sniedz atbalstu 
ilgtspējīga tūrisma, kultūras un dabas 
mantojuma jomā, vajadzētu būt daļai no 
konkrētu apgabalu teritoriālās stratēģijas, 
lai tādējādi maksimāli palielinātu šādu 
darbību atbalstu mērķim veicināt 
nodarbinātībai labvēlīgu izaugsmi, tostarp 
tādu rūpniecības reģionu pārveidi, kuros 
vērojama ekonomiskā lejupslīde. Ar 
atbalstu šādām darbībām būtu jāveicina 
arī inovācijas nostiprināšana un IKT 
izmantošana, MVU, vide un resursu 
efektīva izmantošana vai jāsekmē sociālā 
iekļaušana.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Lai sekmētu ilgtspējīgu reģionālo vai 
vietējo mobilitāti vai lai samazinātu gaisa 
un trokšņu piesārņojumu, ir nepieciešams 
veicināt veselībai nekaitīgus, ilgtspējīgus 
un drošus transporta veidus. Ir 
jānodrošina, ka ieguldījumi lidostu 
infrastruktūrā, kurus atbalsta ERAF, 
sekmē ekoloģiski ilgtspējīgu gaisa 
transportu, cita starpā palielinot reģionālo 
un vietējo mobilitāti, pievienojot 
sekundāros un terciāros transporta 
mezglus TEN-T infrastruktūrai, tostarp 
izmantojot daudzmodālos mezglus.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5e) Lai veicinātu enerģijas un klimata 
mērķu sasniegšanu, kurus Savienība 
noteikusi kā daļu no Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, ERAF būtu 
jāatbalsta ieguldījumi energoefektivitātē 
un energoapgādes drošībā dalībvalstīs, 
cita starpā izmantojot viedas enerģijas 
sadales, glabāšanas un pārvades sistēmas, 
tostarp integrējot decentralizēto enerģijas 
ražošanu no atjaunojamiem resursiem, 
Dalībvalstīm būtu jāspēj ieguldīt enerģijas 
infrastruktūrās, kas ir atbilstīgas to 
izvēlētajām energoresursu struktūrām, lai 
izpildītu to energoapgādes drošības 
prasības un saskaņotu ar mērķiem, kas 
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noteikti saskaņā ar Savienības stratēģiju 
gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5f) Lai nodrošinātu saskaņotību ar 
Regulu (ES) Nr. […]/2013 [KNR], ar 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), kuros var būt iekļauti sociālās 
ekonomikas uzņēmumi, būtu jāsaprot 
uzņēmumi, kuri ir mikrouzņēmumi, mazie 
un vidējie uzņēmumi Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikuma 
2003/361/EK par sīko, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju I pielikuma nozīmē 
(OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp).

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5g) Lai veicinātu sociālo iekļaušanu un 
apkarotu nabadzību, jo īpaši 
marginalizētu kopienu vidū, ir jāuzlabo 
piekļuve sociālajiem, kultūras un atpūtas 
pakalpojumiem, izveidojot maza izmēra 
infrastruktūru un ņemot vērā invalīdu un 
vecu cilvēku īpašās vajadzības.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
5.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5h) Pašvaldību pakalpojumos ietver visu 
veidu pakalpojumus, ko sniedz dzīves 
vietās, ģimenes uzņēmumos, dzīvojamajā 
teritorijā, kā arī citus vietējās nozīmes 
pakalpojumus, ar kuriem atbalsta visu 
cilvēku tiesības dzīvot kopienā, vienlīdzību 
izvēļu izdarīšanā un ar kuriem mēģina 
vietējā kopienā novērst izolāciju un 
segregāciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5i) Saistībā ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi ERAF būtu jāspēj arī 
atbalstīt cilvēkresursu un iekārtu, un visu 
veidu pārrobežu infrastruktūru kopīgu 
izmantošanu visos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pirms dalībvalstis izstrādā darbības 
programmu projektus, tām būtu jāsaņem

(6) Vienots izpildes rādītāju kopums 
programmu īstenošanas kopīgā progresa 
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vienots rādītāju kopums programmas
īstenošanas progresa vērtēšanai. Šie rādītāji 
būtu jāpapildina ar katrai programmai 
raksturīgiem rādītājiem.

vērtēšanai Savienības līmenī būtu 
jāizklāsta šīs regulas pielikumā. Tiem 
būtu jāatbilst ieguldījumu prioritātēm un 
darbību veidam, ko atbalsta saskaņā ar šo 
regulu un attiecīgajiem noteikumiem 
Regulā (ES) Nr. […]/2013 [KNR].
Minētie rādītāji būtu jāpapildina ar katrai 
programmai raksturīgiem rezultātu 
rādītājiem un – attiecīgā gadījumā – ar 
katrai programmai raksturīgiem izpildes 
rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Ilgtspējīgas pilsētu attīstības ietvaros ir 
jāatbalsta integrētas darbības, lai risinātu 
pilsētu, tostarp pilsētu funkcionālo 
teritoriju, ekonomiskās, vides, klimata, 
demogrāfiskās un sociālās grūtības un 
sekmētu saiknes starp pilsētām un lauku 
reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Kritērijos pilsētu teritoriju atlasei, 
kurās tiks īstenotas integrētas darbības
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, un šim 
nolūkam indikatīvās summas minētajām 
darbībām partnerības nolīgumos būtu 
jāpiešķir vismaz 5 % no ERAF 
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finansējuma valsts līmenī. Pilsētu 
iestādēm piešķirtais deleģēšanas līmenis 
būtu jāizlemj vadošajai iestādei, 
apspriežoties ar konkrēto pilsētas iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Lai uzlabotu spēju attīstīšanu, tīklu 
veidošanu un pieredzes apmaiņu starp 
programmām un struktūrām, kuras ir 
atbildīgas par ilgtspējīgu pilsētas attīstības 
stratēģiju un inovatīvu darbību 
ilgtspējīgas pilsētas attīstības jomā 
īstenošanu, ir nepieciešams Savienības 
līmenī izveidot pilsētu attīstības tīklu, lai 
papildinātu esošo programmu un 
struktūru darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) ERAF būtu jāatbalsta inovatīvas 
darbības ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā, 
lai atrastu vai pārbaudītu Savienības 
nozīmes problēmu risinājumus, kas attiecas 
uz ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

(8) ERAF būtu jāatbalsta inovatīvas 
darbības ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā, 
lai atrastu vai pārbaudītu Savienības 
nozīmes problēmu risinājumus, kas attiecas 
uz ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
attālākajiem reģioniem, proti, izņēmuma 
kārtā paplašinot ERAF darbības jomu, lai 
finansētu darbības atbalstu, kurš saistīts ar 
tādu papildu izmaksu kompensāciju, kas 
izriet no to ekonomiskās un sociālās 
situācijas, kuru pastiprina Līguma
349. pantā minētie faktori, tas ir, ka šie 
reģioni atrodas tālu, tie ir salas, tie ir mazi, 
tiem piemīt sarežģīta topogrāfija un klimats 
un tie ir ekonomiski atkarīgi no dažiem 
ražojumiem, un šie apstākļi ir pastāvīgi un 
to kombinācija stipri ierobežo šo reģionu 
attīstību. Lai atbalstītu esošo un jaunu 
ekonomisko darbību attīstību, vismaz 
50 % no īpašā papildu piešķīruma būtu 
jāpiešķir darbībām, kas dažādo un 
modernizē attālāko reģionu ekonomiku.

(11) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
attālākajiem reģioniem, proti, izņēmuma 
kārtā paplašinot ERAF darbības jomu, lai 
finansētu darbības atbalstu, kurš saistīts ar 
tādu papildu izmaksu kompensāciju, kas 
izriet no to ekonomiskās un sociālās 
situācijas, kuru pastiprina Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 349. pantā 
minētie faktori, tas ir, ka šie reģioni atrodas 
tālu, tie ir salas, tie ir mazi, tiem piemīt 
sarežģīta topogrāfija un klimats, un tie ir 
ekonomiski atkarīgi no dažiem 
ražojumiem, un šie apstākļi ir pastāvīgi, un 
to kombinācija stipri ierobežo šo reģionu 
attīstību. Uz darbības atbalstu, ko šajā 
sakarībā piešķīrušas dalībvalstis, attiecas 
atbrīvojums no ziņošanas pienākuma, kas 
noteikts LESD 108. panta 3. punktā, ja tā 
piešķiršanas laikā tas atbilst tās regulas 
nosacījumiem, kurā minētas konkrētas 
atbalsta kategorijas, kas savietojamas ar 
iekšējo tirgu, piemērojot LESD 107. un 
108. pantu, un kura ir pieņemta saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 994/98 1. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Atbilstoši Eiropadomes 2013. gada 
7. un 8. februāra secinājumu 51. punktam 
un ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību īpašos mērķus 
attiecībā uz LESD 349. pantā minētajām 
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teritorijām, ar Eiropadomes 2012. gada 
11. jūlija Lēmumu 2012/419/ES ir mainīts 
Majotas statuss, un tā no 2014. gada 
1. janvāra kļūs par jaunu attālāko 
reģionu. Lai atvieglotu un veicinātu 
mērķtiecīgu un strauju infrastruktūras 
attīstību Majotā, būtu jāpiešķir atkāpe no 
vispārējiem noteikumiem par ERAF 
tematiskajiem mērķiem, lai izņēmuma 
kārtā varētu dot iespēju Majotai piešķirt 
vismaz 50 % no ERAF daļas tās kopējā 
struktūrfondu piešķīruma pieciem 
tematiskajiem mērķiem, kas noteikti 
Regulā (ES) Nr. […]/2013[KNR].

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai noteiktu procedūras, ar kurām 
izvēlas un īsteno inovatīvas darbības, 
Komisijai saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus attiecībā uz saturu un darbības 
jomu, kas noteikts 9. pantā. Sevišķi 
svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā 
Komisija nodrošinātu pienācīgu 
apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un pienācīga
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(12) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, 
Komisijai saskaņā ar Līguma 290. pantu 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus attiecībā uz inovatīvu pasākumu 
atlases kritērijiem, attiecīgo iesaistīto 
struktūru pienākumiem un prasībām, 
kādas jāpiemēro inovatīvu pasākumu 
uzraudzībai, ziņošanai par tiem, 
novērtēšanai, pārvaldībai un kontrolei. 
Komisijai būtu arī jāpiešķir pilnvaras 
grozīt, ja tas ir pamatoti, šīs regulas 
pielikumu, kurā ietverti nebūtiski 
elementi, lai nodrošinātu efektīvu 
progresa novērtējumu saistībā ar 
programmas īstenošanu. Ir īpaši būtiski, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
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Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tomēr šai regulai nevajadzētu 
ietekmēt to, vai turpina vai groza atbalstu, 
ko Komisija apstiprinājusi, pamatojoties 
uz Regulu (EK) Nr. 1080/2006 vai uz 
jebkuriem citiem tiesību aktiem, kurus 
minētajam atbalstam piemēro 2013. gada 
31. decembrī un kurus tādēļ pēc šā 
termiņa minētajam atbalstam vai 
attiecīgajiem projektiem būtu jāpiemēro 
līdz to noslēgumam. Tāpēc pieteikumiem 
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atbalsta saņemšanai, kas iesniegti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1080/2006, 
būtu jāpaliek spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Tā kā ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķus dalībvalstis 
nevar sasniegt pietiekamā mērā dažādu 
reģionu attīstības līmeņa būtisku atšķirību 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicības, 
un dalībvalstu un reģionu finanšu resursu 
ierobežotības dēļ, un tādēļ tos var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus atbilstoši Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteiktajam 
subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kuros vērojama ekonomiskā lejupslīde, un 
atpalikušus reģionus.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

ERAF atbalsta apmērs Atbalsta apmērs
1. ERAF atbalsta: 1. Lai veicinātu 5. pantā izklāstītās

ieguldījumu prioritātes, ERAF atbalsta 
šādus pasākumus:

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

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

(aa) produktīvus ieguldījumus —
neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, — kas 
veicina 5. panta 1. punktā un 5. panta 
4. punktā minēto ieguldījumu prioritāšu 
īstenošanu, un, ja tie attiecas uz lielu 
uzņēmumu un MVU sadarbību, 5. panta 
2. punktā minēto ieguldījumu prioritāšu 
īstenošanu;

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

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

(c) ieguldījumus sociālajā, veselības 
aprūpes un izglītības infrastruktūrā;

(c) ieguldījumus uzņēmējdarbības,
sociālajā, veselības aprūpes, pētniecības, 
inovācijas un izglītības infrastruktūrā;

(d) iekšējā potenciāla attīstību, atbalstot 
reģionālo un vietējo attīstību, pētniecību 
un inovācijas. Šie pasākumi ir šādi:

(d) ieguldījumus iekšējā potenciāla 
attīstīšanā, veicot kapitālieguldījumu 
iekārtās un maza izmēra infrastruktūrā, 
tostarp maza izmēra kultūras un 
ilgtspējīga tūrisma infrastruktūrā, 
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uzņēmumiem paredzētos pakalpojumos, 
pētniecības un inovāciju atbalstam, un 
ieguldījumi uzņēmumu tehnoloģijās un 
lietišķajos pētījumos;

(i) kapitālieguldījums iekārtās un maza 
izmēra infrastruktūrā,
(ii) atbalsts un pakalpojumu sniegšana 
uzņēmumiem, it īpaši MVU,
(iii) atbalsts sabiedriskajām pētniecības 
un inovāciju iestādēm un ieguldījums 
uzņēmumu tehnoloģijās un lietišķajos 
pētījumos,
(iv) tīklošana, sadarbība un pieredzes 
apmaiņa starp reģioniem, pilsētām, kā arī 
starp sociālajiem, ekonomiskajiem un 
vides aizsardzības dalībniekiem;

(iv) tīklošana, sadarbība un pieredzes 
apmaiņa starp kompetentu reģionālo, 
vietējo, pilsētu un citu valsts iestāžu 
pārstāvjiem, ekonomiskajiem un 
sociālajiem partneriem un organizācijām, 
kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, kā 
minēts KNR 5. pantā, izpēte, 
sagatavošanās darbības un veiktspējas 
palielināšana.

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

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ERAF neatbalsta: 2. ERAF neatbalsta:
(a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu;

(a) atomelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanu;

(b) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu iekārtās, kas ir

(b) ieguldījumu, lai panāktu
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, veicot darbības, uz kurām 
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Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā; attiecas Direktīvas 2003/87/EK 
I pielikums;

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

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

(d) grūtībās nonākušus uzņēmumus, kā tie 
ir definēti Savienības valsts atbalsta 
noteikumos.

(d) grūtībās nonākušus uzņēmumus, kā tie 
ir definēti Savienības valsts atbalsta 
noteikumos;
(da) ieguldījumu lidostu infrastruktūrā, 
kas nav saistītas ar vides aizsardzību, ja 
vien tas nav papildināts ar 
nepieciešamajiem ieguldījumiem, ar 
kuriem mazina vai novērš tās nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saistībā ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi ERAF var atbalstīt 
cilvēkresursu un iekārtu kopīgu 
izmantošanu un var arī visos reģionos 
atbalstīt visu veidu pārrobežu 
infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Tematiskā koncentrācija Tematiskā koncentrācija
Tematiskie mērķi, kas minēti 1. Tematiskie mērķi, kas minēti 
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Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā, un atbilstošās ieguldījumu 
prioritātes, kuras noteiktas šīs regulas 
5. pantā, ko ERAF drīkst līdzfinansēt, ir 
jākoncentrē šādi:

Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā, un atbilstošās ieguldījumu 
prioritātes, kuras noteiktas šīs regulas 
5. pantā, ko ERAF drīkst līdzfinansēt 
saistībā ar mērķi ”Ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai”, ir jākoncentrē šādi:

(a) attīstītākajos reģionos un pārejas 
reģionos:

(a) attīstītākajos reģionos:

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

(i) vismaz 80 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairākiem tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, kā arī

(ii) vismaz 20 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā;

(ii) vismaz 20 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 4. punktā;

(aa) pārejas reģionos:
(i) vismaz 60 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairākiem tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, kā arī
(ii) vismaz 15 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 4. punktā;

(b) mazāk attīstītajos reģionos: (b) mazāk attīstītajos reģionos:

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

(i) vismaz 50 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir diviem 
vai vairākiem tematiskajiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 2., 3. un 4. punktā,

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

(ii) vismaz 12 % no kopējā ERAF 
finansējuma valsts līmenī piešķir 
tematiskajam mērķim, kas minēts Regulas 
(ES) Nr. […]/2012 [KNR] 9. panta 
4. punktā.

Atkāpjoties no šā panta a) punkta 
i) apakšpunkta, reģionos, kuru IKP uz 
vienu iedzīvotāju 2007.–2013. gadā bija

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

no ES–25 vidējā IKP atskaites periodā, 
reģionos, kam 2007.–2013. periodā 
noteikts pakāpeniskas pārejas statuss, bet 
kuri no 2014. līdz 2020. gadam ir tiesīgi 
saņemt atbalstu vairāk attīstīto reģionu 
kategorijā saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 82. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā noteikto, šajā pantā tiek 
uzskatīti par pārejas reģioniem.

Šajā pantā, atkāpjoties no a) un 
aa) apakšpunkta, visi NUTS 2. līmeņa 
reģioni, kas sastāv vienīgi no vienas vai 
vairākām salām, tiek uzskatīti par mazāk 
attīstītiem reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, minimālā 
daļa, ko no ERAF piešķir reģionu 
kategorijai, var būt mazāka par 1. punktā 
norādīto ar noteikumu, ka šāds 
samazinājums tiek kompensēts ar 
palielinājumu citā reģionu kategorijā. Tā 
rezultātā valsts līmenī iegūtā summa, kas 
rodas no visu reģionu kategoriju 
summām, kuras paredzētas attiecīgi:
(a) tematiskajiem mērķiem, kas izklāstīti 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, un
(b) tematiskajam mērķim, kas izklāstīts 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. panta 4. punktā, 
attiecīgi nav mazāka par summu valsts 
līmenī, kas rodas, piemērojot 1. punktā 
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noteiktās ERAF minimālās daļas.

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 1. punkta, Kohēzijas 
fonda līdzekļus, ko piešķir, lai atbalstītu 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KF] 3. panta 
a) punktā izklāstītās ieguldījumu 
prioritātes, var ieskaitīt, lai izpildītu 
prasību par šā panta 1. punkta 
a) apakšpunkta ii) punktā, 1. punkta 
aa) apakšpunkta ii) punktā un 1. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā paredzētajām 
minimālajām daļām. Šādā gadījumā šā 
panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā 
minēto daļu palielina līdz 15 %. Attiecīgā 
gadījumā šos resursus piešķir pro rata 
dažādām reģionu kategorijām, balstoties 
uz šo reģionu iedzīvotāju īpatsvaru 
attiecībā pret konkrētās dalībvalsts 
iedzīvotāju kopskaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Attiecībā uz tā īpašā papildu 
piešķīruma ERAF daļu, kas paredzēts 
tālākajam Majotas reģionam, nepiemēro 
šīs regulas 4. pantu, un vismaz 50 % 
piešķir tematiskajiem mērķiem, kas 
izklāstīti Regulas (ES) Nr. […]/2013 
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(KNR) 9. panta 1., 2., 3., 4. un 6. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ERAF atbalsta turpmāk uzskaitītās 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā minētajiem tematiskajiem 
mērķiem.

ERAF atbalsta turpmāk uzskaitītās 
ieguldījumu prioritātes atbilstoši 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā minētajiem tematiskajiem 
mērķiem saskaņā ar vajadzībām un 
iespējām, kas izklāstītas šīs regulas 
14. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
i) punktā minētajos partnerības 
nolīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pētniecības, tehnoloģiju izstrādes un 
inovāciju veicināšana:

(1) Pētniecības, tehnoloģiju izstrādes un 
inovāciju veicināšana:

(a) uzlabojot pētniecības un inovāciju 
(P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I 
izcilību, kā arī veicinot kompetences 
centru, it īpaši Eiropas nozīmes centru, 
izveidi,

(a) uzlabojot pētniecības un inovāciju 
(P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I 
izcilību, kā arī veicinot kompetences 
centru, it īpaši Eiropas nozīmes centru, 
izveidi,

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

(b) sekmējot uzņēmumu ieguldījumu 
inovācijās un pētniecībā un veidojot 
saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, 
P&I centriem un augstākās izglītības 
sektoru, jo īpaši sekmējot preču un 
pakalpojumu attīstību, tehnoloģiju 
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specializācijas palīdzību, apmaiņu, sociālās inovācijas, 
ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu 
lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, 
tīklošanu, kopu izveidi un tiešu inovāciju 
ar viedās specializācijas palīdzību un 
atbalstot tehnoloģisko un lietišķo 
pētniecību, pilotiekārtas, produktu 
validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās,
palielinātas ražošanas spējas un 
svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo 
ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju 
izplatīšanu.

(c) atbalstot tehnoloģisko un lietišķo 
pētniecību, pilotiekārtas, produktu 
validēšanu agrīnās tā izstrādes stadijās, 
palielinātas ražošanas spējas un 
svarīgāko pamattehnoloģiju pirmo 
ražošanu, kā arī universālo tehnoloģiju 
izplatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) IKT pieejamības un izmantošanas 
palielināšana un kvalitātes paaugstināšana:

(2) IKT pieejamības un izmantošanas 
palielināšana un kvalitātes paaugstināšana, 
veicot šādās darbības:

(a) paplašinot platjoslas pakalpojumu 
izvietojumu un sekmējot ātrgaitas tīklu 
attīstību,

(a) paplašinot platjoslas pakalpojumu 
izvietojumu un sekmējot ātrgaitas tīklu 
attīstību, kā arī atbalstot jauno 
tehnoloģiju un tīklu ieviešanu digitālās 
ekonomikas vajadzībām,

(b) attīstot IKT produktus un 
pakalpojumus, e-komerciju un palielinot 
pieprasījumu IKT jomā,

(b) attīstot IKT produktus un 
pakalpojumus, e-komerciju un palielinot 
pieprasījumu IKT jomā,

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

(c) stiprinot IKT lietojumprogrammas e-
pārvaldes, e-mācību, e-iekļaušanas, e-
kultūras un e-veselības jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) MVU konkurētspējas sekmēšana: (3) MVU konkurētspējas sekmēšana:
(a) sekmējot uzņēmējdarbību, jo īpaši 
veicinot jaunu ideju izmantošanu 
ekonomikā un jaunu uzņēmumu 
izveidošanu,

(a) sekmējot uzņēmējdarbību, jo īpaši 
veicinot jaunu ideju izmantošanu 
ekonomikā un jaunu uzņēmumu 
izveidošanu, tostarp ar uzņēmējdarbības 
inkubatoru palīdzību,

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

(b) attīstot un īstenojot jaunus 
uzņēmējdarbības modeļus MVU, jo īpaši 
starptautiskajai darbībai,
(ba) atbalstot mūsdienīgu iespēju 
radīšanu un paplašināšanu preču un 
pakalpojumu attīstībai,
(bb) atbalstot MVU spēju iesaistīties 
izaugsmes procesā reģionālos, valsts un 
starptautiskos tirgos un inovāciju procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisijas līmeni visos sektoros 
veicināšana:

(4) Pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisijas līmeni visās nozarēs 
veicināšana:

(a) sekmējot atjaunojamo energoresursu 
ražošanu un sadali,

(a) sekmējot to energoresursu ražošanu un 
sadali, kuri iegūti no atjaunojamiem
avotiem,

(b) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
MVU,

(b) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu 
uzņēmumos,
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(c) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās,

(c) atbalstot energoefektivitāti, viedo
energovadību un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu publiskajās 
infrastruktūrās, tostarp sabiedriskajās ēkās 
un mājokļu nozarē,

(d) attīstot viedas zemsprieguma sadales 
sistēmas,

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

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

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

(ea) veicinot pētniecību, inovācijas zemu 
oglekļa emisiju tehnoloģijās un šo 
tehnoloģiju ieviešanu,
(eb) sekmējot siltuma un elektroenerģijas 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
izmantošanu, balstoties uz lietderīgā 
siltuma pieprasījumu,

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pielāgošanās klimata pārmaiņām un 
risku novēršanas un pārvaldības 
veicināšana:

(5) Pielāgošanās klimata pārmaiņām un 
risku novēršanas un pārvaldības 
veicināšana, veicot šādas darbības:

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

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

(b) veicinot ieguldījumu, kas ļauj risināt ar 
konkrētiem riskiem saistītas problēmas, ātri 
atgūties no katastrofām un izstrādāt 
katastrofu pārvarēšanas sistēmas.

(b) veicinot ieguldījumu, kas ļauj risināt ar 
konkrētiem riskiem saistītas problēmas, ātri 
atgūties no katastrofām un izstrādāt 
katastrofu pārvarēšanas sistēmas.
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Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vides aizsardzība un resursu 
izmantošanas efektivitātes veicināšana:

(6) Vides aizsardzība un resursu 
izmantošanas efektivitātes veicināšana:

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

(a) ieguldot atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē, lai izpildītu Savienības vides 
acquis noteiktās prasības un pievērstos
dalībvalstu konstatētajām vajadzībām pēc 
ieguldījumiem, kas pārsniedz šīs prasības,

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

(b) ieguldot ūdensapgādes nozarē, lai 
izpildītu Savienības vides acquis noteiktās 
prasības un pievērstos dalībvalstu 
konstatētajām vajadzībām pēc 
ieguldījumiem, kas pārsniedz šīs prasības,

(c) aizsargājot, veicinot un attīstot kultūras 
mantojumu,

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

(d) aizsargājot bioloģisko daudzveidību, 
augsni un veicinot ekosistēmu 
pakalpojumus, tai skaitā Natura 2000 un 
zaļās infrastruktūras,

(d) aizsargājot un atjaunojot bioloģisko 
daudzveidību, augsni un atjaunojot un 
veicinot ekosistēmu pakalpojumus, tai 
skaitā Natura 2000 un zaļās infrastruktūras,

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

(e) veicot darbības pilsētvides uzlabošanai, 
pilsētu atveseļošanai, pamestu rūpniecisku 
teritoriju (tostarp pārorientācijas zonu) 
attīrīšanai un atjaunošanai, gaisa 
piesārņojuma samazināšanai un trokšņa 
mazināšanas pasākumu veicināšanai,
(ea) veicinot inovatīvas tehnoloģijas, lai 
uzlabotu vides aizsardzību un resursu 
efektivitāti atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē, ūdensapgādes nozarē, lai uzlabotu 
augsnes aizsardzību vai lai samazinātu 
gaisa piesārņojumu,
(eb) atbalstot rūpniecības 
restrukturizāciju, pārejot uz resursu 
efektīvas izmantošanas ekonomiku, 
sekmējot videi nekaitīgu noturīgu 
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izaugsmi, ekoinovācijas un ekoloģisko 
rezultātu pārvaldību valsts un privātajā 
sektorā;

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ilgtspējīga transporta veicināšana un 
sastrēgumu novēršana galvenajās tīkla 
infrastruktūrās:

(7) Ilgtspējīga transporta veicināšana un 
sastrēgumu novēršana galvenajās tīkla 
infrastruktūrās:

(a) atbalstot daudzmodālo Eiropas vienoto 
transporta telpu, ieguldot Eiropas 
transporta tīklā (TEN-T),

(a) atbalstot daudzmodālo Eiropas vienoto 
transporta telpu, ieguldot Eiropas 
transporta tīklā (TEN-T),

(b) palielinot reģionālo mobilitāti ar 
sekundāro un terciāro transporta mezglu 
pievienošanu TEN-T infrastruktūrai,

(b) palielinot reģionālo mobilitāti ar 
sekundāro un terciāro transporta mezglu, 
tostarp daudzmodālo mezglu,
pievienošanu TEN-T infrastruktūrai,

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

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

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

(d) attīstot un rehabilitējot visaptverošu, 
kvalitatīvu un savstarpēji savietojamu 
dzelzceļa sistēmu un veicinot trokšņa 
samazināšanas pasākumus;

(da) uzlabojot energoefektivitāti un
energodrošību, veidojot viedas 
elektroenerģijas sadales, glabāšanas un 
pārvades sistēmas un integrējot 
decentralizēto enerģijas ražošanu no 
atjaunojamajiem resursiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Nodarbinātības veicināšana un 
darbaspēka mobilitātes atbalsts:

(8) Nodarbinātības veicināšana un 
darbaspēka mobilitātes atbalsts:

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

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

(aa) atbalstot nodarbinātībai labvēlīgu 
izaugsmi − konkrētu apgabalu teritoriālās 
stratēģijas ietvaros veicinot iekšējā 
potenciāla attīstīšanu, tostarp to 
rūpniecības reģionu pārveidi, kuros 
vērojama ekonomiskā lejupslīde, kā arī 
palielinot konkrētu dabas un kultūras 
resursu pieejamību un attīstot šos 
resursus,

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

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

(c) ieguldot valsts nodarbinātības dienestu 
infrastruktūrā.

(c) ieguldot nodarbinātības dienestu 
infrastruktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sociālās iekļaušanas veicināšana un 
cīņa ar nabadzību:

(9) Sociālās iekļaušanas veicināšana un 
cīņa ar nabadzību:
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(a) ieguldot veselības aprūpes un sociālajā 
infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo 
un vietējo attīstību, samazinot atšķirības 
attiecībā uz veselības stāvokli, un atbalstot 
pāreju no institucionāliem uz pašvaldību 
pakalpojumiem;

(a) ieguldot veselības aprūpes un sociālajā 
infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo 
un vietējo attīstību, samazinot atšķirības 
attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot 
sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu 
piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas 
pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no 
institucionāliem uz pašvaldību 
pakalpojumiem,

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

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

(c) atbalsts sociālajiem uzņēmumiem. (c) atbalsts sociālajiem uzņēmumiem,
(ca) ieguldījumi, ko veic saistībā ar vietējo 
kopienu vadītām attīstības stratēģijām,

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kopējos izpildes rādītājus, kas ir uzskaitīti 
šīs regulas pielikumā, programmas īpašo 
rezultātu rādītājus un attiecīgā gadījumā
programmas īpašos izpildes rādītājus
izmanto saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. […]/2012 [KNR] 24. panta 3. punktu 
un 87. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) un iv) daļu.

Programmai raksturīgo īstenošanas 
rādītāju atskaites vērtība ir nulle, un 
kumulatīvās mērķvērtības nosaka 
2022. gadam.

Attiecībā uz kopējiem un katrai
programmai raksturīgajiem izpildes 
rādītājiem atskaites vērtības nosaka nulles 
līmenī. Kumulatīvas skaitļos izteiktas
mērķvērtības minētajiem rādītājiem
nosaka 2022. gadam.

Programmai raksturīgo rezultātu 
rādītājiem par atskaites vērtībām izmanto
jaunākos pieejamos datus un mērķvērtības 
nosaka 2022. gadam, bet tās var izteikt gan 

Attiecībā uz katrai programmai
raksturīgajiem rezultātu rādītājiem, kuri 
attiecas uz ieguldījumu prioritātēm,
atskaites vērtības nosaka, izmantojot 
jaunākos pieejamos datus, un mērķus
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kvantitatīvā, gan kvalitatīvā izteiksmē. nosaka 2022. gadam. Mērķus var izteikt 
kvantitatīvā vai kvalitatīvā aspektā.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 13. pantu, lai grozītu šīs 
regulas pielikumā uzskaitītos kopējos 
izpildes rādītājus, lai gadījumos, kuros tas 
ir pamatoti, viestu korekcijas un 
nodrošinātu programmas īstenošanas 
rezultātu efektīvu novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. ERAF darbības programmas atbalsta 
ilgtspējīgu pilsētu attīstību ar tādu 
stratēģiju palīdzību, kurās ir iekļautas 
integrētas darbības pilsētu ekonomisko, 
vides, klimata, demogrāfisko un sociālo 
problēmu risināšanai, ņemot vērā 
nepieciešamību veicināt saiknes starp 
pilsētām un lauku reģioniem. 

1.a Ilgtspējīgu pilsētu attīstību veic ar 
Regulas (EK) Nr. […]/2013 [KNR] bijušā 
99. pantā minēto integrēto teritoriālo 
ieguldījumu palīdzību vai īstenojot 
konkrētu darbības programmu vai 
noteiktu prioritāro virzienu saskaņā ar
Regulas (ES) Nr. [...]/2013 [KNR] 
87. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ņemot vērā konkrēto teritoriālo 
situāciju, katra dalībvalsts savā partnerības 
nolīgumā nosaka to pilsētu funkcionālo 
teritoriju atlases principus, kurās tiks 
īstenotas integrētas darbības ilgtspējīgai 
pilsētu attīstībai, un norāda orientējošu 
gada piešķīrumu šīm darbībām valsts 
līmenī.

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

2.a Vismaz 5 % no ERAF finansējuma 
valsts līmenī saskaņā ar mērķi 
”Ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” piešķir integrētām 
darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, kur 
pilsētas, apakšreģionālās vai vietējās 
struktūras, kas atbildīgas par ilgtspējīgu 
pilsētu stratēģiju (turpmāk — „pilsētu 
iestādes”) īstenošanu, ir atbildīgas par 
uzdevumiem, kas attiecas vismaz uz 
darbību atlasi saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. […]/2013[KNR] 
113. panta 6. punktu vai saskaņā ar 
minētās regulas 113. panta 7. punktu. 
Indikatīvo summu, kas atvēlēta 1.a punkta 
nolūkiem, nosaka attiecīgajā darbības 
programmā vai darbības programmās.
2.b Vadošā iestāde, apspriežoties ar 
pilsētas iestādi, izlemj par uzdevumu 
apjomu, kas attiecas uz integrētām 
darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, 
kuru pārvaldības pienākumus uzņemas 
pilsētas iestāde. Vadošās iestādes lēmumu 
juridiski noformē rakstveidā. Vadošā 
iestāde var paturēt tiesības veikt pēdējo 
darbību atbilstības pārbaudi pirms 
apstiprināšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants 9. pants
Pilsētu attīstības platforma Pilsētu attīstības tīkls
1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. […]/2012 
[KNR] 51. pantu Komisija izveido pilsētu 
attīstības platformu, lai veicinātu spēju 
attīstīšanu un sadarbību starp pilsētām, un 
pieredzes apmaiņu par pilsētvides politiku 
Savienības līmenī attiecībā uz ERAF 
ieguldījumu prioritātēm un ilgtspējīgu 
pilsētu attīstību.

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […]/2012 
[KNR] 51. pantu Komisija izveido pilsētu 
attīstības tīklu, lai veicinātu spēju 
attīstīšanu, tīklu veidošanu un pieredzes 
apmaiņu Savienības līmenī starp pilsētu 
iestādēm, kas ir atbildīgas par ilgtspējīgu 
pilsētu stratēģiju īstenošanu saskaņā ar 
šīs regulas 7. panta 2.a un 2.b punktu un 
inovatīvām darbībām ilgtspējīgas pilsētu 
attīstības jomā saskaņā ar šīs regulas 
8. pantu (bijušo 9. pantu).

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Darbības pilsētu attīstības tīkla ietvaros 
papildina tās darbības, kas tiek veiktas 
starpreģionālās sadarbības jomā saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. […]/2013 [ETS] 
2. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants 8. pants
Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu 

attīstības jomā
Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu 

attīstības jomā
1. Pēc Komisijas iniciatīvas ERAF drīkst 
atbalstīt inovatīvas darbības ilgtspējīgas 
pilsētu attīstības jomā, nepārsniedzot 
0,2 % no ERAF kopējā ikgadējā 
finansējuma piešķīruma. Tās ietver 
pētījumus un eksperimentālos projektus 
attiecībā uz jaunu risinājumu atrašanu vai 
pārbaudīšanu tām Savienības līmeņa 
nozīmes problēmām, kas saistītas ar 
ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

1. Pēc Komisijas iniciatīvas ERAF drīkst 
atbalstīt inovatīvas darbības ilgtspējīgas 
pilsētu attīstības jomā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. [...]/2013[KNR] 
84. panta 7. punktu. Tās ietver pētījumus 
un eksperimentālos projektus attiecībā uz 
jaunu risinājumu atrašanu vai pārbaudīšanu 
tām Savienības līmeņa nozīmes 
problēmām, kas saistītas ar ilgtspējīgu 
pilsētu attīstību. Komisija sekmē 
Regulas (ES) Nr. [...]/2012 [KNR] 
5. panta 1. punktā minēto attiecīgo 
partneru kategoriju dalībnieku līdzdalību 
visos inovatīvu darbību sagatavošanas un 
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īstenošanas posmos.
2. Atkāpjoties no šīs regulas 4. panta, 
inovatīvas darbības var atbalstīt visas 
aktivitātes, kas nepieciešamas, lai sasniegtu 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā minētos tematiskos mērķus un 
atbilstošās ieguldījumu prioritātes.

2. Atkāpjoties no šīs regulas 4. panta, 
inovatīvas darbības var atbalstīt visas 
aktivitātes, kas nepieciešamas, lai sasniegtu 
Regulas (ES) Nr. […]/2012 [KNR] 
9. pantā minētos tematiskos mērķus un 
atbilstošās ieguldījumu prioritātes.

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

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, 
kuros izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi, 
ar ko atbalsta inovatīvu darbību atlases
principus un īstenošanu, nosaka attiecīgo 
iesaistīto struktūru pienākumus un 
kārtību, kādā notiek uzraudzība, 
ziņošana, novērtēšana, pārvaldība un 
kontrole.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īpašo papildu piešķīrumu attālākajiem 
reģioniem izmanto, lai kompensētu papildu 
izmaksas, kas saistītas ar Līguma 
349. pantā minētajām grūtībām, kuras izjūt 
attālākie reģioni, atbalstot:

1. Īpašajam papildu piešķīrumam 
attālākajiem reģioniem nepiemēro 4. pantu 
un to izmanto, lai kompensētu papildu 
izmaksas, kas saistītas ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 349. pantā 
minētajām īpatnībām un grūtībām, kuras 
izjūt attālākie reģioni, atbalstot

(a) Regulas (EK) Nr. .../2012 [KNR] 
9. pantā minētos tematiskos mērķus,

(a) Regulas (EK) Nr. .../2012 [KNR] 
9. pantā minētos tematiskos mērķus,

(b) kravas pārvadājumu pakalpojumus un 
uzsākšanas palīdzību pārvadājumu 
pakalpojumiem,

(b) kravas pārvadājumu pakalpojumus un 
uzsākšanas palīdzību pārvadājumu 
pakalpojumiem,

(c) darbības, kas ir saistītas ar uzglabāšanas 
ierobežojumiem, ražošanas līdzekļu 
pārmērīgu izmēru un uzturēšanu, kā arī ar 
cilvēkkapitāla trūkumu vietējā darba tirgū.

(c) darbības, kas ir saistītas ar uzglabāšanas 
ierobežojumiem, ražošanas līdzekļu 
pārmērīgu izmēru un uzturēšanu, kā arī ar 
cilvēkkapitāla trūkumu vietējā darba tirgū.

Vismaz 50 % no īpašā papildu piešķīruma 
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piešķir darbībām, kas veicina attālāko 
reģionu ekonomikas dažādošanu un 
modernizāciju, īpašu uzsvaru liekot uz 
Regulas (EK) Nr. [...]/2012 [KNR] 
9. panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem 
tematiskajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpašo papildu piešķīrumu drīkst arī 
izmantot, lai palīdzētu finansēt darbības 
atbalstu un izdevumus, ar ko sedz 
sabiedrisko pakalpojumu saistības un 
līgumus attālākajos reģionos.

2. Īpašo papildu piešķīrumu drīkst arī 
izmantot, lai palīdzētu finansēt darbības 
atbalstu un izdevumus, ar ko sedz 
sabiedrisko pakalpojumu saistības un 
līgumus attālākajos reģionos. Attiecībā uz 
darbības atbalstu Komisija var pieņemt 
īstenošanas noteikumus saistībā ar valsts 
atbalstu saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 247/2006 16. pantā 
minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finansējumu saskaņā ar šo pantu 
neizmanto, lai atbalstītu:

4. Finansējumu saskaņā ar šo pantu 
neizmanto, lai atbalstītu:

(a) darbības, kas saistītas ar produktiem, uz 
kuriem attiecas Līguma I pielikums,

(a) darbības, kas saistītas ar produktiem, uz 
kuriem attiecas Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I pielikums,

(b) palīdzību pasažieru pārvadājumiem, kas 
atļauta saskaņā ar Līguma 107. panta 

(b) palīdzību pasažieru pārvadājumiem, kas 
atļauta saskaņā ar Līguma par Eiropas 
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2. punkta a) apakšpunktu, Savienības darbību 107. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu,

(c) atbrīvojumus no nodokļiem un 
atbrīvojumus no sociālajiem maksājumiem.

(c) atbrīvojumus no nodokļiem un 
atbrīvojumus no sociālajiem maksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a), 
aa) un b) apakšpunkta, ar ERAF var 
atbalstīt produktīvus ieguldījumus 
attālāko reģionu uzņēmumos neatkarīgi 
no to lieluma.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Mazapdzīvotie ziemeļu reģioni

Īpašajam papildu piešķīrumam, kas 
paredzēts mazapdzīvotajiem ziemeļu 
reģioniem, nepiemēro 4. pantu, un to 
piešķir tematiskajiem mērķiem, kas 
izklāstīti 
Regulas (ES) Nr. […]/2013(KNR) 
9. panta 1., 2., 3., 4. un 7. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula neliedz turpināt vai grozīt —
tostarp pilnīgi vai daļēji atcelt — atbalstu, 
ko Komisija apstiprinājusi, pamatojoties uz 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006 vai uz 
jebkuriem citiem tiesību aktiem, kurus 
minētajam atbalstam piemēro 2013. gada 
31. decembrī un kurus tādēļ pēc šā termiņa 
minētajam atbalstam vai attiecīgajiem 
projektiem turpina piemērot līdz to 
noslēgumam.

1. Šī regula neliedz turpināt vai grozīt —
tostarp pilnīgi vai daļēji atcelt — atbalstu, 
ko Komisija apstiprinājusi, pamatojoties uz 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006 vai uz 
jebkuriem citiem tiesību aktiem, kurus 
minētajam atbalstam piemēro 2013. gada 
31. decembrī un kurus tādēļ pēc šā termiņa 
minētajam atbalstam vai attiecīgajām 
darbībām turpina piemērot līdz to 
noslēgumam.

2. Pieteikumi atbalsta saņemšanai, kas 
iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
1080/2006, paliek spēkā.

2. Pieteikumi atbalsta saņemšanai, kas 
iesniegti vai apstiprināti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006, paliek spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz 
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 9. panta 3. punktā minētos 
deleģētos aktus.

2. Komisijai no 2014. gada 1. janvāra uz 
nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt 6. pantā un 8. panta 3. punktā
minētos deleģētos aktus.

Or. en
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt pilnvaru deleģējumu, 
kas minēts 9. panta 3. punktā. Ar 
atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc šāda lēmuma
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai tajā norādītā vēlākā datumā. 
Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos 
aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 6. pantā un 8. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus. 

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
9. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosmes minēto termiņu
pagarina par diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar šīs regulas 6. pantu un 
8. panta 3. punktu pieņemts deleģētais
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz Fondu koordinācijas 
komiteja. Šī komiteja ir komiteja 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants 15. pants

Atcelšana Atcelšana
Ar šo regulu atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1080/2006.

Neskarot šīs regulas 12. panta 
noteikumus, ar šo no 2014. gada 
1. janvāra tiek atcelta Regula (EK) 
Nr. 1080/2006.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants 16. pants

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
Pielikums – Produktīvi ieguldījumi

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Produktīvi ieguldījumi
uzņēmumi Dotēto uzņēmumu skaits

uzņēmumi Finansējuma, kas nav 
dotācijas, saņemošo 
uzņēmumu skaits

uzņēmumi Nefinansiālu atbalstu 
saņemošo uzņēmumu skaits

uzņēmumi Atbalstīto jauno uzņēmumu 
skaits

EUR Privāts ieguldījums, kas 
papildina valsts 
ieguldījumu MVU 
(dotācijas)

EUR Privāts ieguldījums, kas 
papildina valsts 
ieguldījumu MVU (kas nav 
dotācijas)
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pilnas 
slodzes 
ekvivalents

Darba vietu skaits, kas 
radīts atbalstītajos MVU

Tūrisms apmeklējumi Apmeklējumu skaits 
atbalstītajos objektos

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Produktīvi ieguldījumi

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri 
saņem atbalstu

uzņēmumi Dotēto uzņēmumu skaits

uzņēmumi Finansējuma, kas nav 
dotācijas, saņemošo 
uzņēmumu skaits

uzņēmumi Nefinansiālu atbalstu 
saņemošo uzņēmumu skaits

uzņēmumi Atbalstīto jauno uzņēmumu 
skaits

EUR Privāts ieguldījums, kas 
papildina uzņēmumiem 
paredzēto valsts atbalstu 
(dotācijas)

EUR Privāts ieguldījums, kas 
papildina uzņēmumiem 
paredzēto valsts atbalstu 
(kas nav dotācijas)

pilnas 
slodzes 
ekvivalents

Nodarbinātības pieaugums 
atbalstītajos uzņēmumos

Ilgtspējīgs tūrisms apmeklējumi 
gadā

Paredzamā apmeklējumu 
skaita pieaugums 
atbalstītajos kultūras un 
dabas mantojuma un 
tūrisma objektos

Or. en
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
Pielikums – IKT infrastruktūra

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

IKT infrastruktūra cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuriem 
pieejams platjoslas 
pakalpojums ar vismaz 
30 Mb/s ātrumu

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

IKT infrastruktūra mājsaimniecī
bas

Mājsaimniecību skaita 
pieaugums ar platjoslas 
piekļuvi ar ātrumu vismaz 
30 Mb/s

Or. en

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
Pielikums – Transports

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Transports

Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju 
kopējais garums

tai skaitā: TEN-T
km Rekonstruēto vai 

modernizēto dzelzceļa 
līniju kopējais garums

tai skaitā: TEN-T
Autoceļi km Jaunuzbūvēto autoceļu 
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kopējais garums
tai skaitā: TEN-T

km Rekonstruēto vai 
modernizēto autoceļu 
kopējais garums
tai skaitā: TEN-T

Pilsētas transports pasažieru 
braucieni

Pasažieru braucienu, 
kuros izmanto atbalstītos 
pilsētas transporta 
pakalpojumus, skaita 
pieaugums

Iekšējie ūdensceļi tonnas-km Pa uzlabotiem iekšējiem 
ūdensceļiem pārvadāto 
kravu pieaugums

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Transports

Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju 
kopējais garums

tai skaitā: TEN-T
km Rekonstruēto vai 

modernizēto dzelzceļa 
līniju kopējais garums

tai skaitā: TEN-T
Autoceļi km Jaunuzbūvēto autoceļu 

kopējais garums
tai skaitā: TEN-T

km Rekonstruēto vai 
modernizēto autoceļu 
kopējais garums
tai skaitā: TEN-T

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

Iekšējie ūdensceļi km Uzlaboto vai izveidoto 
iekšzemes ūdensceļu 
kopējais garums
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Or. en

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
Pielikums – Vide

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Vide

Cietie atkritumi tonnas Atkritumu pārstrādes 
papildjauda

Ūdens apgāde cilvēku skaits Modernizētās 
ūdensapgādes apkalpoto 
iedzīvotāju skaita 
pieaugums

m3 Lēstais noplūdes 
samazinājums 
ūdensapgādes tīklā

Notekūdeņu attīrīšana cilvēku 
ekvivalents

Modernizētās notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmu 
apkalpoto iedzīvotāju 
skaita pieaugums

Risku novēršana un pārvaldība cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst 
labumu no pretplūdu 
pasākumiem

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst 
labumu no meža 
ugunsdrošības un citiem 
aizsardzības pasākumiem

Augsnes sanācija hektāri Kopējā sanētās augsnes 
platība

Augsnes sablīvējums hektāri Izmaiņas augsnē, kas 
sablīvēta apbūves rezultātā

Daba un bioloģiskā daudzveidība hektāri Dzīvotņu platība labākas 
saglabāšanas stāvoklī

Grozījums

MĒRVIENĪB NOSAUKUMS
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A
Vide

Cietie atkritumi tonnas/gadā Atkritumu pārstrādes 
papildjauda

Ūdens apgāde cilvēku skaits Modernizētās 
ūdensapgādes apkalpoto 
iedzīvotāju skaita 
pieaugums

svītrots
Notekūdeņu attīrīšana cilvēku 

ekvivalents
Modernizētās notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmu 
apkalpoto iedzīvotāju 
skaita pieaugums

Risku novēršana un pārvaldība cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst 
labumu no pretplūdu 
pasākumiem

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst 
labumu no meža 
ugunsdrošības pasākumiem

Augsnes sanācija hektāri Kopējā sanētās augsnes 
platība

svītrots
Daba un bioloģiskā daudzveidība hektāri Dzīvotņu platība, par ko 

saņem atbalstu, lai 
panāktu labāku 
aizsardzības statusu

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
Pielikums – Pētniecība, inovācija

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pētniecība, inovācija

cilvēku skaits P&I darbinieku/pētnieku 
skaits, kas strādā 
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jaunuzbūvētās vai 
jauniekārtotās pētniecības 
infrastruktūrās

uzņēmumi Uzņēmumu, kas 
sadarbojas ar atbalstītajām 
pētniecības iestādēm, 
skaits

pilnas 
slodzes 
ekvivalents

P&A darbinieku/pētnieku 
amata vietu, kas radītas 
atbalstītajās iestādēs, skaits 

EUR Privāts ieguldījums, kas 
papildina valsts 
ieguldījumu inovācijās vai 
pētniecības un attīstības 
projektos

uzņēmumi Tādu uzņēmumu skaits, 
kuri atbalstītu inovāciju 
vai P&A projektu rezultātā 
izveidojuši jaunus vai 
būtiski uzlabotus
produktus, kuri ir jauni
tirgū 

uzņēmumi Tādu uzņēmumu skaits, 
kas atbalstītu inovāciju vai 
P&A projektu rezultātā 
izveidojuši jaunus vai 
būtiski uzlabotus 
produktus, kuri ir jauni 
uzņēmumam

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pētniecība, inovācija

svītrots
svītrots
pilnas 
slodzes 
ekvivalents

Jaunu pētnieku skaits 
atbalstītās struktūrās

pilnas 
slodzes 
ekvivalents

Pētnieku skaits, kuri 
strādā uzlabotās 
pētniecības infrastruktūras 
iestādēs
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uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri 
sadarbojas ar atbalstītajām 
pētniecības iestādēm

EUR Privāts ieguldījums, kas 
papildina valsts 
ieguldījumu inovācijās vai 
pētniecības un attīstības 
projektos

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri 
saņem atbalstu, lai ieviestu
tirgū jaunus produktus

uzņēmumi To uzņēmumu skaits, kuri 
saņem atbalstu, lai ieviestu 
uzņēmumā jaunus 
produktus

Or. en

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
Pielikums – Enerģētika un klimata pārmaiņas

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Enerģētika un klimata pārmaiņas
Atjaunojamie energoresursi MW No atjaunojamiem 

energoresursiem ražotā 
papildjauda

Energoefektivitāte mājsaimniecī
bas

Mājsaimniecību skaits ar 
augstāku energopatēriņa 
klasi

kWh/gadā Primārā energopatēriņa 
samazinājums 
sabiedriskajās ēkās

lietotāju 
skaits

Enerģijas lietotāju ar viedo 
tīklu pieslēgumu skaita 
pieaugums

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 tonnu 
ekv.

Lēstais siltumnīcefekta 
gāzu samazinājums CO2
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ekvivalentā

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Enerģētika un klimata pārmaiņas

Atjaunojamie energoresursi MW No atjaunojamiem 
energoresursiem ražotā 
papildjauda

Energoefektivitāte mājsaimniecī
bas

Mājsaimniecību skaits ar 
augstāku energopatēriņa 
klasi

kWh/gadā Primārā energopatēriņa 
samazinājums 
sabiedriskajās ēkās

lietotāju 
skaits

Enerģijas lietotāju ar viedo 
tīklu pieslēgumu skaita 
pieaugums

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 tonnu 
ekv.

Lēstais SEG samazinājums 

Or. en

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
Pielikums – Sociālā infrastruktūra

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Sociālā infrastruktūra
Bērnu aprūpe un izglītība cilvēku skaits Pakalpojumu sniegšanas 

veiktspēja atbalstītajā
bērnu aprūpes vai izglītības 
infrastruktūrā

Veselība cilvēku skaits Atbalstīto medicīnas
pakalpojumu veiktspēja

Mājokļi mājsaimniecī Mājsaimniecību skaits, 
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bas kuras gūst labumu no 
mājokļu apstākļu 
uzlabošanas

Kultūras mantojums apmeklējumi Apmeklējumu skaits 
atbalstītajos objektos

Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Sociālā infrastruktūra
Bērnu aprūpe un izglītība cilvēku skaits Atbalstītās bērnu aprūpes 

vai izglītības 
infrastruktūras jauda

Veselība cilvēku skaits Paredzamais to cilvēku 
skaits, kas izmantos 
uzlabotus medicīnas 
pakalpojumus

svītrots
svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
Pielikums – Pilsētu attīstība

Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pilsētu attīstība
cilvēku skaits Iedzīvotāji, kas dzīvo 

teritorijās ar integrētām 
pilsētu attīstības stratēģijām

kvadrātmetri Jaunas sabiedriskās vietas 
pilsētās

kvadrātmetri Jaunas sabiedriskās vai 
saimnieciskas nozīmes ēkas 
pilsētās

kvadrātmetri Jauni mājokļi pilsētās
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Grozījums

MĒRVIENĪB
A

NOSAUKUMS

Pilsētvides attīstībai raksturīgie 
rādītāji

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kas dzīvo 
teritorijās ar integrētām 
pilsētu attīstības stratēģijām

kvadrātmetri Pilsētu reģionos izveidota 
vai atjaunota sabiedriskā 
telpa

kvadrātmetri Pilsētās uzbūvētas vai 
renovētas sabiedriskās vai 
saimnieciskas nozīmes ēkas

kvadrātmetri Atjaunotas dzīvojamās 
ēkas pilsētu reģionos

Or. en


