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ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo regulu nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības jomu attiecībā uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi. Komisija ir nolēmusi izstrādāt atsevišķu regulu par Eiropas 
teritoriālo sadarbību, lai pilnībā ņemtu vērā šīs sadarbības īpatnības un to, ka ir iesaistītas 
daudzas valstis. 

Viens no jaunajiem elementiem šajā priekšlikumā ir noteikumi par tematisko koncentrāciju un 
ieguldījumu prioritātēm. Nozīmīgi pasākumi ir programmu stratēģiskās virzības un 
mērķorientācijas uzlabošana. Turklāt ir svarīgi samazināt administratīvo slogu un paredzēt 
ciešāku noteikumu saskaņošanu, lai sekmētu programmas īstenošanu un vispārējos sadarbības 
rezultātus. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijai pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
pieprasījuma būtu jāsagatavo atjaunināti ziņojumi par kohēzijas politikas efektivitāti un tās 
radīto pievienoto vērtību un izaugsmi.  

Lai gan Komisijas priekšlikums paredz skaidrus uzlabojumus lielākajā daļā jomu, ir iespējams 
veikt arī turpmākus uzlabojumus. Svarīgākajās jomās atzinuma sagatavotājs ir iekļāvis dažus 
nozīmīgus ar transportu saistītus jautājumus, piemēram, priekšlikumā minētās ieguldījumu 
prioritātes. Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ir īpaši noderīgs pārrobežu problēmu un 
kopīgu vietēja mēroga problēmu risināšanā. Slikta sasniedzamība, vāji attīstīta infrastruktūra 
un transporta savienojumi, kā arī atbilstošu pārrobežu transporta tīklu trūkums ir patiesi 
nozīmīgi jautājumi minētajās svarīgajās jomās. Turklāt attiecībā uz neizmantoto potenciālu 
pārrobežu teritorijās atzinuma sagatavotājs ir ņēmis vērā arī tūrisma aspektu.

Komisijai deleģēto pilnvaru darbības joma, šķiet, ir pārāk plaša. Atzinuma sagatavotājs vēlas 
ierobežot termiņu, uz kuru Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kā arī 
ieviest nosacījumus šo pilnvaru pagarināšanai. Prasība sagatavot ziņojumu nodrošinās 
Parlamentam un Padomei uzticamu pamatojumu turpmāko priekšlikumu izvērtēšanai. 
Attiecīgajā grozījumā ir arī ņemts vērā jaunais Eiropas Parlamenta standarta teksts attiecībā 
uz deleģētajiem aktiem.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Stiprināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju nozīmē pievērsties 
pašreizējai teritoriālajai nelīdzsvarotībai 
un novērst atšķirības attīstībā un 



PE480.799v02-00 4/19 AD\902125LV.doc

LV

sasniedzamībā. Lai to panāktu, ir būtiski 
novērst nelīdzsvarotību starp piekrastes 
un iekšzemes teritorijām, pilsētu un lauku 
teritorijām, kā arī viegli sasniedzamām un 
nomaļām teritorijām. Šī nelīdzsvarotības 
novēršana ir viena no kohēzijas politikas 
prioritātēm. Vēl jo vairāk tas ir 
nepieciešams pierobežu reģioniem, un ar 
to tiek pamatota atbilstīga darbība ERAF 
un teritoriālās sadarbības ietvaros. Ņemot 
vērā šo nepieciešamību, ir jāveicina un 
jānodrošina līdzsvarota un videi 
draudzīga telpiskā plānošana, kas balstīta 
uz efektīvām transporta, ražošanas, 
enerģētikas, pakalpojumu un tūrisma 
infrastruktūrām, kuras var izmantot bez 
jebkādiem fiziskiem, tehniskiem vai 
administratīviem šķēršļiem dalībvalstīs un 
starp tām. Šāda veida integrēta pieeja 
varētu veicināt gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi un palīdzēt sasniegt 
Savienības mērķus, ko tā ir noteikusi 
teritoriālās sadarbības jomā.

Pamatojums

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija ir priekšnoteikums gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei Eiropā, bet šo kohēziju kavē ilgstoša teritoriālā nelīdzsvarotība 
dinamikas un sasniedzamības ziņā. Lai šo jautājumu atrisinātu, ir nepieciešams veicināt 
centienus teritoriālā līdzsvara atjaunošanā ar ERAF „teritoriālās sadarbības” mērķi, kā 
pamatu izmantojot efektīvu infrastruktūru.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, slikta sasniedzamība, 
nepiemērota uzņēmējdarbības vide, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 

(5) Pārrobežu sadarbībai būtu jānovērš 
kopīgas problēmas, kas ir kopīgi 
konstatētas pierobežas reģionos 
(piemēram, ar teritoriālo nepārtrauktību 
saistītas problēmas, slikta sasniedzamība 
un nepietiekami transporta savienojumi 
vai to trūkums, tostarp sastrēgumi 
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inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, pārrobežu 
darba tirgus integrācija, augstskolu un 
veselības centru sadarbība), vienlaikus 
pastiprinot sadarbības procesu Savienības 
vispārējas harmoniskas attīstības nolūkā. 
Saistībā ar visām pārrobežu programmām 
starp Ziemeļīriju un Īrijas 
robežapgabaliem, kuru mērķis ir miera un 
saskaņas atbalsts, ERAF arī sniedz savu 
ieguldījumu, lai sekmētu attiecīgajos 
reģionos sociālo un ekonomisko stabilitāti, 
jo īpaši īstenojot darbības kohēzijas 
veicināšanai starp kopienām.

galvenajos transporta tīklos, vietējo 
ražošanas nozaru panīkums, 
nepiemērotas uzņēmējdarbības vides, tīklu 
trūkums starp vietējām un reģionālajām 
pārvaldes iestādēm, pētniecība un 
inovācija, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju ieviešana, vides piesārņojums, 
riska novēršana, negatīva attieksme pret 
kaimiņvalsts iedzīvotājiem), un jāizmanto 
neapgūtais potenciāls pierobežas teritorijā 
(pārrobežu pētniecības un inovācijas 
struktūru un klasteru attīstība, kultūras 
apmaiņas attīstība, pārrobežu darba tirgus 
integrācija, atbalsts ilgtspējīgiem 
pārrobežu transporta tīkliem, kur 
iespējams, atbalsts dzelzceļa un jūras 
transporta savienojumiem, ilgspējīga 
pārrobežu tūrisma un kopīgas tirgvedības 
veicināšana, tūrisma infrastruktūras 
uzlabošana, augstskolu un veselības centru 
sadarbība), un jāizstrādā konkrēti projekti 
tūrisma nozarē, vienlaikus pastiprinot 
sadarbības procesu Savienības vispārējas 
harmoniskas attīstības nolūkā. Saistībā ar 
visām pārrobežu programmām starp 
Ziemeļīriju un Īrijas robežapgabaliem, kuru 
mērķis ir miera un saskaņas atbalsts, ERAF 
arī sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu 
attiecīgajos reģionos sociālo un 
ekonomisko stabilitāti, jo īpaši īstenojot 
darbības kohēzijas veicināšanai starp 
kopienām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Transnacionālās sadarbības teritorijas 
būtu jānosaka, ņemot vērā darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai sekmētu integrētu teritoriālo 
attīstību. Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
noteikt transnacionālās sadarbības 

(10) Transnacionālās sadarbības teritorijas 
būtu jānosaka, ņemot vērā darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai sekmētu integrētu teritoriālo 
attīstību, veicinot mobilitāti starp tūristu 
iecienītām un nomaļām teritorijām. Būtu 
jāpiešķir Komisijai pilnvaras noteikt 
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teritorijas. transnacionālās sadarbības teritorijas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Eiropas transporta tīkla darbības 
programmā prioritāte tiek piešķirta tādu 
projektu finansēšanai, kuri attiecas uz 
trūkstošiem pārrobežu savienojumiem un 
sastrēgumu novēršanu, lai tādējādi 
veicinātu mobilitāti un teritorijas, jo īpaši 
tūristu galamērķus, padarītu pieejamākas. 
Lai sasniegtu šos mērķus, ir vienmērīgi 
jālīdzsvaro Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta, Kohēzijas 
fonda un ERAF — īpaši saistībā ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi —
izmantošana.

Pamatojums

Lai stiprinātu Eiropas teritoriālo kohēziju un tādējādi īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” 
prioritātes, Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai veicinātu mobilitāti starp tās 
teritorijām. Eiropas transporta tīkls ir viens no šīs politikas īstenošanas rīkiem un līdz ar to 
daļa no kritērijiem, kuri nosaka finansējuma piešķiršanu no ERAF un jo īpaši saistībā ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai izpildītu stratēģijā ,,Eiropa 2020” 
izklāstītos gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus un 
uzdevumus, ERAF atbilstoši Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
zināšanām, pētniecību un inovāciju 

(17) Lai izpildītu klimata pārmaiņu 
ietekmes mazināšanas, kā arī stratēģijā 
,,Eiropa 2020” izklāstītos gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
mērķus un uzdevumus, ERAF atbilstoši 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim būtu 
jāsniedz savs ieguldījums tematisko 
uzdevumu sasniegšanā, proti, uz 
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balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšana, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām 
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, sadarbību 
nodarbinātības, apmācības un sociālās 
iekļaušanas jomā pārrobežu perspektīvā, 
atļaujot transnacionālās sadarbības ietvaros 
turpināt jūras pārrobežu sadarbību, kuru 
neaptver pārrobežu sadarbības 
programmas, kā arī izstrādājot un īstenojot 
makroreģionālas un jūras baseinu 
stratēģijas.

zināšanām, pētniecību un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība, 
ekoloģiskākas, resursefektīvas un 
konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana, 
augsta nodarbinātības līmeņa veicināšana, 
kas sekmē sociālo un teritoriālo kohēziju, 
un administratīvo spēju veidošana. Tomēr 
saraksts ar dažādajiem tematiskajiem 
uzdevumiem atbilstošajām ieguldījumu 
prioritātēm būtu jāpielāgo Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķa īpašajām 
vajadzībām, jo īpaši atļaujot pārrobežu 
sadarbības ietvaros turpināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību un sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm, transporta 
un tūrisma infrastruktūras attīstību, kā 
arī tās uzlabošanu vai paplašināšanu,
sadarbību nodarbinātības, apmācības un 
sociālās iekļaušanas jomā pārrobežu 
perspektīvā, atļaujot transnacionālās 
sadarbības ietvaros turpināt jūras pārrobežu 
sadarbību, kuru neaptver pārrobežu 
sadarbības programmas, kā arī izstrādājot 
un īstenojot makroreģionālas un jūras 
baseinu stratēģijas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Prasības attiecībā uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim atbilstošo 
sadarbības programmu saturu ir jāpielāgo 
šo programmu īpašajām vajadzībām. Tāpēc 
tām jāaptver arī aspekti, kas ir vajadzīgi 
efektīvai īstenošanai iesaistīto dalībvalstu 
teritorijā, piemēram, par revīziju un 
kontroli atbildīgās struktūras, kopīga 
sekretariāta izveides procedūra un saistību 
sadalīšana finanšu korekciju gadījumā. 
Turklāt starpreģionu sadarbības 
programmu horizontālā rakstura dēļ būtu 
jāpielāgo šādu sadarbības programmu 
saturs, jo īpaši attiecībā uz saņēmēja vai 

(18) Prasības attiecībā uz Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim atbilstošo 
sadarbības programmu saturu ir jāpielāgo 
šo programmu īpašajām vajadzībām un 
vietējās attīstības jautājumiem un jāņem 
vērā vietējās attīstības jautājumi. Tāpēc 
tām jāaptver arī aspekti, kas ir vajadzīgi 
efektīvai īstenošanai iesaistīto dalībvalstu 
teritorijā, piemēram, par revīziju un 
kontroli atbildīgās struktūras, kopīga 
sekretariāta izveides procedūra un saistību 
sadalīšana finanšu korekciju gadījumā. 
Turklāt starpreģionu sadarbības 
programmu horizontālā rakstura dēļ būtu 
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saņēmēju definīciju pašreizējo INTERACT 
un ESPON programmu ietvaros.

jāpielāgo šādu sadarbības programmu 
saturs, jo īpaši attiecībā uz saņēmēja vai 
saņēmēju definīciju pašreizējo INTERACT 
un ESPON programmu ietvaros.

Pamatojums

Sadarbības programmā izstrādātajiem projektiem jābūt arī sagatavotiem saskaņā ar attiecīgo 
vietējo teritoriju īpašajām vajadzībām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķi ar 
struktūrfondiem būtu jānodrošina 
integrētāka un iekļaujošāka pieeja vietējo 
problēmu novēršanai. Lai pastiprinātu šo 
pieeju, atbalsts, ko ERAF piešķir 
pierobežas reģioniem, būtu jākoordinē ar 
atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), 
un vajadzības gadījumā, proti, tad, ja 
vietējā attīstība pieder pie Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupu uzdevumiem, 
būtu jāiesaista šīs grupas, kas izveidotas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu (ETSG).

(19) Saskaņā ar gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķi ar 
struktūrfondiem būtu jānodrošina 
integrētāka un iekļaujošāka pieeja tādu
vietējo problēmu novēršanai kā atbalsta 
trūkums transporta un tūrisma 
infrastruktūrām, tradicionālo 
nodarbinātības veidu un tradicionālo 
ražošanas paņēmienu panīkums un 
attālinātība no tirgus. Lai pastiprinātu šo 
pieeju, atbalsts, ko ERAF piešķir 
pierobežas reģioniem, būtu jākoordinē ar 
atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), 
un vajadzības gadījumā, proti, tad, ja 
vietējā attīstība pieder pie Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupu uzdevumiem, 
būtu jāiesaista šīs grupas, kas izveidotas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu (ETSG).

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) pārrobežu sadarbību starp blakus 
esošiem reģioniem, lai veicinātu integrētu 
reģionālo attīstību starp kaimiņu sauszemes 
un jūras pierobežas reģioniem no divām 
vai vairākām dalībvalstīm vai starp 
kaimiņu pierobežas reģioniem no vismaz 
vienas dalībvalsts un vienas trešās valsts, 
kuri atrodas pie Savienības ārējām robežām 
un uz kuriem neattiecas programmas 
Savienības ārējo finanšu instrumentu 
ietvaros;

(1) pārrobežu sadarbību un fizisku, 
tehnisku un administratīvu šķēršļu 
novēršanu starp blakus esošiem reģioniem, 
lai veicinātu integrētu reģionālo attīstību 
starp kaimiņu sauszemes un jūras 
pierobežas reģioniem no divām vai 
vairākām dalībvalstīm vai starp kaimiņu 
pierobežas reģioniem no vismaz vienas 
dalībvalsts un vienas trešās valsts, kuri 
atrodas pie Savienības ārējām robežām;

Pamatojums

Pārrobežu sadarbība tikai tad būs iedarbīga un reāla, ja tiek pieņemti pasākumi nolūkā 
novērst fiziskus, tehniskus un administratīvus šķēršļus, kas pastāv uz robežām.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pieredzes apmaiņu attiecībā uz tādas 
paraugprakses apzināšanu, nodošanu un 
izplatīšanu, kas saistīta ar tūrisma un 
transporta tīkliem;

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2. līmeņa 

Attiecībā uz transnacionālo sadarbību 
Komisija pieņem sarakstu ar 
transnacionālajām teritorijām, kas saņem 
atbalstu, iedalot tās pēc sadarbības 
programmas un aptverot NUTS 2.līmeņa 
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reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka šāda sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata netiek 
pārtraukta lielākās sasvstarpēji sasaistītās 
teritorijās. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 30. panta 2. punktā 
paredzēto konsultēšanās procedūru.

reģionus, vienlaikus ar īstenošanas aktiem 
nodrošinot, ka tiek īstenotas Savienības 
makroreģionālās stratēģijas un lielākās 
savstarpēji sasaistītās teritorijās netiek 
pārtraukta transnacionālā sadarbība uz 
iepriekšējo programmu pamata. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
30. panta 2. punktā paredzēto 
konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] ERAF 
atbalsta cilvēkresursu, iekārtu un 
infrastruktūras kopīgu izmantošanu 
pārrobežu mērogā saskaņā ar dažādajām 
ieguldījumu prioritātēm, kā arī šādas, 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošas 
ieguldījumu prioritātes:

Papildus 5. pantam Regulā (ES) 
Nr. […]/2012 [ERAF regula] ERAF 
atbalsta cilvēkresursu, iekārtu un 
infrastruktūras kopīgu izmantošanu nolūkā 
novērst robežu ietekmi saskaņā ar 
dažādajām ieguldījumu prioritātēm, kā arī, 
vienlaikus ņemot vērā konkrētos 
apstākļus un vietējās vajadzības, šādas 
tematiskajiem uzdevumiem atbilstošas 
ieguldījumu prioritātes:

Pamatojums

Tulkojums franču valodā pienācīgi neatspoguļo domu, ka ERAF teritoriālās sadarbības 
mērķis ir paredzēts, lai novērstu to, ko sauc par robežu ietekmi. Būtu arī jānorāda, ka 
nepastāv viena vienīga šī fonda īstenošanas metode, bet uzmanība būtu jāpievērš konkrētiem 
apstākļiem un vietējām vajadzībām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. pants – a punkts – -i apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-i) atkārtotu līdzsvarošanu pārrobežu 
mērogā starp piekrastes un iekšzemes 
teritorijām, pilsētu un lauku teritorijām 
un starp viegli sasniedzamām un 
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nomaļām teritorijām, kā arī strukturālas 
pārrobežu darbības, atbalstot ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, 
sasniedzamību, izaugsmi, attīstību un 
pievilcību;

Pamatojums

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija ir priekšnoteikums gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei Eiropā, bet šo kohēziju kavē ilgstoša teritoriālā nelīdzsvarotība 
dinamikas un sasniedzamības ziņā. Lai šo jautājumu atrisinātu, atkārtotai reģionu 
līdzsvarošanai ar piemērotām strukturālām darbībām ir jābūt starp ieguldījumu prioritātēm.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants – a punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
pārrobežu mobilitāti, kopīgas 
nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā 
un kopīgu apmācību (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Nodarbinātības 
veicināšana un darbaspēka mobilitātes 
atbalsts”);

i) pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp 
ilgtspējīgu pārrobežu mobilitāti, kur 
iespējams, izmantojot dzelzceļa un jūras 
transporta savienojumus ar jaunajām 
dalībvalstīm un starp tām, kā arī ar 
kaimiņvalstīm, ilgtspējīgu tūrismu, 
pārrobežu transporta savienojumus 
saskaņā ar Eiropas transporta tīkliem, 
fizisku, tehnisku un administratīvu 
šķēršļu novēršanu, kopīgas nodarbinātības 
iniciatīvas vietējā mērogā un kopīgu 
apmācību (atbilstoši tematiskajam 
uzdevumam ,,Nodarbinātības veicināšana 
un darbaspēka mobilitātes atbalsts”);

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. pants – a punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) pārrobežu tūrisma un kopīgas 
tirgvedības veicināšanu (kā daļu no 
tematiskā uzdevuma uzlabot mazo un 
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vidējo uzņēmumu, kā arī 
lauksaimniecības nozares (attiecībā uz 
ELFLA) un zivsaimniecības un 
akvakultūras nozares (attiecībā uz EJZF) 
konkurētspēju);

Pamatojums

Kopīgas tūrisma stratēģijas, palielinot konkurētspēju, ne tikai piedāvā ieguvumus ekonomikas 
politikas īstenošanā, bet arī sniedz nozīmīgu ieguldījumu Lisabonas līguma jaunā teritoriālās 
kohēzijas mērķa sasniegšanā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – a punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm veicināšanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”);

iv) tiesiskās un administratīvās sadarbības 
un sadarbības starp iedzīvotājiem un 
iestādēm veicināšanu, tostarp pārrobežu 
sadarbību starp pārvaldes iestādēm, lai 
uzlabotu visu to ieinteresēto personu 
saziņu un apspriešanos, kuras saistītas ar 
pārrobežu infrastruktūras nozares 
vajadzībām, plānošanu un attīstību
(atbilstoši tematiskajam uzdevumam 
,,Institucionālo spēju un efektīvas 
publiskās pārvaldes pastiprināšana”); 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – a punkts – iva apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) tādu tūrisma nozares pasākumu 
īstenošanu un veicināšanu, kuru mērķis ir 
attiecīgo teritoriju attīstība;

Grozījums Nr. 17
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Regulas priekšlikums
6. pants – a punkts – ivb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) Savienības transporta sistēmas 
integrēšanu ar Savienības kaimiņvalstu 
transporta sistēmām;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – a punkts – ivc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivc) jaunas transporta un tūrisma 
infrastruktūras izveidi, kā arī pašreizējās 
transporta un tūrisma infrastruktūras 
uzlabošanu vai paplašināšanu;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju un efektīvas publiskās pārvaldes 
pastiprināšana”).

b) transnacionālās sadarbības ietvaros: 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu (atbilstoši 
tematiskajam uzdevumam ,,Institucionālo 
spēju, efektīvas publiskās pārvaldes un 
mērķtiecīgu darbību tūrisma nozarē 
pastiprināšana”).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienu vadītu vietējo attīstību saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 28. pantu 

Kopienu vadītu vietējo attīstību saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr./2012 [KNR] 28. pantu 
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var īstenot pārrobežu sadarbības 
programmās, ja vietējās attīstības grupu 
veido pārstāvji no vismaz divām valstīm, 
no kurām viena ir dalībvalsts.

var īstenot pārrobežu sadarbības 
programmās, ja vietējās attīstības grupu 
veido vietējie pārstāvji no vismaz divām 
valstīm, no kurām viena ir dalībvalsts.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ikgadējus 
īstenošanas ziņojumus par Eiropas 
reģionālās attīstības finansējuma 
izmantošanu teritoriālās sadarbības 
mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisiju pilnvaro pieņemt 17. panta 
1. punktā minētos deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

2. Komisiju pilnvaro pieņemt 17. panta 
1. punktā minētos deleģētos aktus uz piecu 
gadu laikposmu pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Pamatojums

Komisijai piešķirtais pilnvaru deleģējums būtu jāierobežo līdz pieciem gadiem ar iespēju to 
pagarināt, ja tiek ievēroti konkrēti nosacījumi, piemēram, tiek iesniegts ziņojums un 
Parlaments vai Padome neiebilst. Šajā grozījumā ir izmantots jaunais standarta teksts 
attiecībā uz deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 2. sleja – 10.a rinda (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIENĪBA VIENĪBA

EUR

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 3. sleja – 10.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOSAUKUMS NOSAUKUMS

To ieguldījumu apjoms, kuri veikti nolūkā 
uzlabot tūrisma pakalpojumu pieejamību 
personām ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 2. sleja – 10.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIENĪBA VIENĪBA

EUR

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 3. sleja – 10.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOSAUKUMS NOSAUKUMS
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Ieguldījumu apjoms veloceļu tīklos

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 2. sleja – 10.c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIENĪBA VIENĪBA

EUR

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 3. sleja – 10.c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOSAUKUMS NOSAUKUMS

Investīciju apjoms dabas, kultūras, 
rūpnieciskajā un vēsturiskajā mantojumā

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 2. sleja – 16.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIENĪBA VIENĪBA

skaits

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 3. sleja – 16.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOSAUKUMS NOSAUKUMS
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Jaunbūvēti, rekonstruēti vai modernizēti 
pārrobežu posmi

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 2. sleja – 20.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIENĪBA VIENĪBA

skaits

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 3. sleja – 20.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOSAUKUMS NOSAUKUMS

Jaunbūvēti, rekonstruēti vai modernizēti 
pārrobežu posmi

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 2. sleja – 21.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIENĪBA VIENĪBA

procenti

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
Pielikums – tabula – 3. sleja – 21.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NOSAUKUMS NOSAUKUMS
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Sabiedriskā transporta pārvadājumu 
īpatsvara izmaiņas
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