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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Ar regulu tiek paredzēta virkne vispārēju noteikumu, kas reglamentē visus strukturālos 
instrumentus, kuri paredzēti vienotajā stratēģiskajā satvarā laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam, tostarp vispārējos atbalsta principus, piemēram, partnerību, daudzlīmeņu 
pārvaldību, dzimumu līdztiesību, noturīgu attīstību un atbilstību piemērojamiem ES un valstu 
tiesību aktiem. Priekšlikumā ir iekļauts kopīgu to tematisko mērķu uzskaitījums, kas 
atvasināti no stratēģijas „Eiropa 2020”, kā arī noteikumi par vienoto stratēģisko satvaru 
Savienības līmenī un par partnerības līgumiem. Turklāt priekšlikuma mērķis ir pastiprināt 
Savienības politikas jomu orientēšanu uz darbības rezultātiem, nosakot kopīgu pieeju, kurā ir 
ietverti noteikumi par nosacījumiem un izpildes pārskatīšanu un kura turklāt paredz 
uzraudzības, ziņošanas un izvērtēšanas procedūras. Visbeidzot, tajā ir iekļauti noteikumi par 
ERAF, ESF un KF, jo īpaši tie, kas attiecas uz kohēzijas politikas misiju un mērķiem, finanšu 
shēmu, īpašām plānošanas un ziņošanas procedūrām, lieliem projektiem, kontroles sistēmām 
un finanšu pārvaldību.

Lai nodrošinātu maksimālu politikas ietekmi uz Eiropas prioritāšu noteikšanu un padarītu 
efektīvāku stratēģiskās programmēšanas procesu, priekšlikumā saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 
2020” ir paredzēta izvirzīto tematisko mērķu uzskaitījuma pārveidošana būtiskos pasākumos, 
kas paredzēti ERAF, KF, ELFLA un EJZF. Veicot to, ar priekšlikumu ir mēģināts uzlabot 
vecos un ieviest jaunus risinājumus, tostarp „ex-ante” nosacījumus, veiktspējas rezerves 
mehānismu, nostiprināt noteikumus, kas reglamentē fondus, pamatojoties uz 
makrofiskālajiem nosacījumiem, un tos pielāgot jaunajam Stabilitātes un izaugsmes paktam, 
izveidojot valsts akreditācijas sistēmu, lai nodrošinātu dalībvalstu veiktu pareizu finanšu 
pārvaldību, pārvaldības ticamības deklarāciju un gada grāmatojumu obligātu noskaidrošanu 
un, kas ir ne mazāk svarīgi, uz rezultātiem orientētu programmēšanas procesu un atbalstu, 
izmantojot novatoriskus finanšu instrumentus.

Atzinuma sagatavotāja viedoklis

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu, bet iestājas par stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķu labāku iekļaušanu ES strukturālajos instrumentos, jo īpaši attiecībā uz 
finansēšanas prioritāšu noteikšanu. Turklāt absolūti nepieciešama ir saskanība starp šo 
regulējumu un to, kas attiecas uz Eiropas Transporta tīkliem (TEN–T) un Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu.

Atzinuma sagatavotājs piekrīt uz rezultātiem orientētai pieejai un atbalsta (ex–ante) 
nosacījumu pastiprinātu pielietošanu, ja runa ir par pāreju uz noturīgāku un efektīvāku 
transportu un mobilitāti, kā arī drošību, trokšņa samazināšanu, tiesību aktiem vides jomā un 
klimata un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Transporta nozare rada apmēram 24 % no visām CO2 emisijām, un tiek uzskatīts, ka šī nozare 
kopš 1990. gada palielinājusi tās par 34 %. Ņemot vērā to, cik ilgs laiks nepieciešams, lai 
izplānotu un izstrādātu liela apjoma projektus, nākamajos gados veiktie ieguldījumi ietekmēs 
transporta jomu un mobilitāti turpmākajās desmitgadēs. Lai nodrošinātu ES pilsoņu nākamo 
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paaudžu dzīves līmeņa kvalitāti, Eiropas projektiem būtu jāatbalsta noturīgi transporta veidi, 
koncentrējoties uz mobilitātes ķēdēm, kas apvieno kājāmiešanu, braukšanu ar velosipēdu, 
automobiļu koplietošanu un sabiedrisko transportu, un ir pietiekami elastīgas, lai pielāgotu 
jaunus mobilitātes risinājumus.

Tā kā Kohēzijas fonds un ERAF ir galvenie ES transporta finansējuma avoti, ir būtiski 
pārvietot ES finansējuma prioritātes attiecīgo sistēmu ietvaros un koncentrēties uz 
ieguldījumiem inteliģentā un noturīgā mobilitātē, lai turpmāk izvairītos no saistītajām ārējām 
izmaksām vai vismaz ierobežotu tās. Tas samazinās arī slogu nākamajiem publiskajiem 
budžetiem reģionālajā, dalībvalstu un ES līmenī. Eiropa ilgāk vairs nevar atļauties atbalstīt 
ārkārtīgi dārgus un ilgstošus apjomīgus projektus. Tā vietā, lai „domātu lielās kategorijās”, ES 
jāsāk „rīkoties inteliģenti”.

Šajā sakarībā izšķiroša nozīme ir Eiropas pievienotajai vērtībai, un atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka, sniedzot strukturālo atbalstu, būtu jākoncentrējas uz jauktās transportsistēmas 
pastiprināšanu un vājo vietu novēršanu, trūkstošo pārrobežu savienojumu izveidošanu, kā arī 
jānodrošina, ka pilnībā tiek ievēroti tiesību akti, kas ir saistīti ar drošību un vides, klimata un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Šajā sakarībā ir nepieciešams izstrādāt labākus 
ietekmes uz vidi novērtējumus un skaidrus ex–ante kritērijus, lai stimulētu labumguvējus un 
mudinātu tos pārdomāt to politiku valstu, reģionālajā un vietējā līmenī.

Šo viedokli atspoguļo turpmāk minētie grozījumi.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, jo 
īpaši lauku apvidos, apvidos, kurus skar 
rūpniecības restrukturizācija, kā arī
reģionos, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība.
Līguma 175. pants nosaka, ka Savienība šo 
mērķu sasniegšanu atbalsta ar darbībām, ko 
tā veic, izmantojot Eiropas 

(1) Līguma 174. pants paredz: lai stiprinātu 
savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, Savienība tiecas mazināt būtiskas 
dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības 
un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību. 
Šādos reģionos īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš lauku apvidiem, apvidiem, kurus 
skar rūpniecības restrukturizācija, kā arī
reģioniem, kuros ir būtiska vai pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
piemēram, salām, pārrobežu un kalnu 
reģioniem. Līguma 175. pants nosaka, ka 
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Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

Savienība šo mērķu sasniegšanu atbalsta ar 
darbībām, ko tā veic, izmantojot Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonda Virzības nodaļu, Eiropas Sociālo 
fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Investīciju banku un citus 
instrumentus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu
“piesārņotājs maksā”. Dalībvalstīm būtu 
jāsniedz informācija par atbalstu klimata 
pārmaiņu mērķu sasniegšanā saskaņā ar 
mērķi paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

(12) VSS fondu mērķi būtu jāsasniedz, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību un 
Savienībā sekmējot mērķi aizsargāt un 
uzlabot vidi, kā izklāstīts Līguma 11. un 
19. pantā, ņemot vērā principu
„piesārņotājs maksā” un samazinot ārējās 
izmaksas. Dalībvalstīm būtu jāsniedz 
informācija par atbalstu klimata pārmaiņu 
mērķu sasniegšanā saskaņā ar mērķi 
paredzēt šim nolūkam vismaz 20 % 
Savienības budžeta, izmantojot 
metodoloģiju, ko Komisija pieņēmusi ar 
īstenošanas aktu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem.
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 

(55) Jānosaka objektīvi kritēriji to 
atbilstīgo reģionu un teritoriju definēšanai, 
kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu no fondiem.
Tālab, nosakot reģionus un teritorijas 
Savienības mērogā, būtu jābalstās uz 
kopējo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Regulu
(EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 
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izveidi. izveidi. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
reģioniem, kuros ir būtiska un pastāvīga 
ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, 
piemēram, salām, pārrobežu un kalnu 
reģioniem, kaut gan ir japatur prātā, ka 
pašreizejā NUTS klasifikācija gluži 
neatspoguļo faktiskās teritoriālās 
īpatnības. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu par mērķiem 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, vienotā stratēģiskā satvara 
pieņemšanu, papildu noteikumus par 
izpildes rezerves piešķiršanu, tās teritorijas 
un iedzīvotāju definīciju, uz kuriem 
attiecas vietējās attīstības stratēģijas, sīki 
izstrādātus noteikumus par finanšu 
instrumentiem (ex ante novērtējums, 
atbalsta apvienošana, attiecināmība, 
neatbalstīto darbību veidi), valsts, 
reģionālā, transnacionālā vai pārrobežu 
līmenī paredzētus noteikumus par 
konkrētiem finanšu instrumentu veidiem, 
noteikumus par finansēšanas nolīgumiem, 
aktīvu nodošanu un pārvaldību, pārvaldības 
un kontroles kārtību, noteikumus par 
maksājumu pieprasījumiem un gada 
iemaksu kapitalizācijas sistēmas izveidi,
vienotās likmes definīciju darbībām, no 
kurām gūst ienākumus, tādas vienotās 
likmes definīciju, ko piemēro netiešajām 
dotāciju izmaksām, pamatojoties uz spēkā 
esošajām metodēm un Savienības politikas 
jomās piemērojamajām attiecīgajām 
likmēm, dalībvalstu pienākumus attiecībā 
uz procedūru ziņošanai par pārkāpumiem 

(88) Lai papildinātu un grozītu konkrētus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
piešķiramas pilnvaras pieņemt aktus 
attiecībā uz rīcības kodeksu par mērķiem 
un kritērijiem, lai atbalstītu partnerības 
īstenošanu, vienotā stratēģiskā satvara 
pieņemšanu, papildu noteikumus par 
izpildes rezerves piešķiršanu, tās teritorijas 
un iedzīvotāju definīciju, uz kuriem 
attiecas vietējās attīstības stratēģijas, sīki 
izstrādātus noteikumus par finanšu 
instrumentiem (ex ante novērtējums, 
atbalsta apvienošana, attiecināmība, 
neatbalstīto darbību veidi), valsts, 
reģionālā, transnacionālā vai pārrobežu 
līmenī paredzētus noteikumus par 
konkrētiem finanšu instrumentu veidiem, 
noteikumus par finansēšanas nolīgumiem, 
aktīvu nodošanu un pārvaldību, pārvaldības 
un kontroles kārtību, noteikumus par 
maksājumu pieprasījumiem un gada 
iemaksu kapitalizācijas sistēmas izveidi, 
tādas vienotās likmes definīciju, ko 
piemēro netiešajām dotāciju izmaksām, 
pamatojoties uz spēkā esošajām metodēm 
un Savienības politikas jomās 
piemērojamajām attiecīgajām likmēm, 
dalībvalstu pienākumus attiecībā uz 
procedūru ziņošanai par pārkāpumiem un 
nepamatoti samaksāto summu atgūšanai, 
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un nepamatoti samaksāto summu 
atgūšanai, noteikumus par informācijas 
apmaiņu par darbībām, kārtību attiecībā uz 
atbilstošu revīzijas izsekojamību, valsts 
revīzijas nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni.
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai grozīt 
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

noteikumus par informācijas apmaiņu par 
darbībām, kārtību attiecībā uz atbilstošu 
revīzijas izsekojamību, valsts revīzijas 
nosacījumus, vadošo iestāžu un 
sertifikācijas iestāžu akreditācijas 
kritērijus, vispāratzītu datu nesēju 
identifikāciju un kritērijus, lai noteiktu 
piemērojamās finanšu korekcijas līmeni.
Komisijai arī būtu jābūt pilnvarotai grozīt 
V pielikumu, lai ņemtu vērā turpmākās 
pielāgošanas vajadzības. Ir īpaši svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu 
līmenī.

Pamatojums

Vienotas likmes definīcija nav nepieciešama, jo tīro ieņēmumu var precīzi novērtēt, kā to 
paredz spekā esošā Regula (EK) 1083/2006, un tādēļ politisks aspekts vienotas likmes 
definēšanai būtu nepiemērots, netieši norādot un līdzekļu nepareizas sadales risku. Ar 
54. pantu tiek nodotas īstenošanas pilnvaras saistībā ar metodoloģiju lielu projektu izmaksu 
un labumu analīzes veikšanai.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Komisija un dalībvalstis nodrošina VSS 
fondu lietderību un efektivitāti, jo īpaši
nodrošinot ierosināto mērķu sasniegšanu 
un veicot uzraudzību, ziņošanu un 
izvērtēšanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VSS fondu mērķus tiecas sasniegt, ņemot 
vērā ilgtspējīgu attīstību un Savienībā 

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

sekmējot mērķi aizsargāt un uzlabot vidi, 
kā izklāstīts Līguma 11. pantā, ņemot vērā 
principu „piesārņotājs maksā” un 
samazinot ārējās izmaksas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) uzlabot Eiropas uzņēmumu, jo īpaši
mazo un vidējo uzņēmumu un 
mikrouzņēmumu, kā arī lauksaimniecības 
nozares (attiecībā uz ELFLA) un 
zivsaimniecības un akvakultūras nozares
(attiecībā uz EJZF) konkurētspēju;
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Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kura 
rada mazas oglekļa emisijas, ir balstīta uz 
energotaupību, energoefektivitāti un 
atjaunojamiem resursiem visās nozarēs;
cita starpā īpaši veicinot vairākveidu 
noturīgus pārvadājumus un mobilitāti, 
koncentrējoties uz vājo vietu novēršanu 
un pabeidzot trūkstošo pārrobežu 
savienojumu izveidošanu noturīgās un 
jauktu transportsistēmu infrastruktūrās;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) palielināt energoefektivitāti 
transporta nozarē, jo īpaši pilsētas 
transporta jomā;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) veicināt efektīvu vairākveidu 
pārvadājumu kombinēšanu, kuras mērķis 
ir ilgtspējīgs, drošs un ekoloģiski efektīvs 
transports un mobilitāte, koncentrējoties 
uz pašreizējās infrastruktūras uzlabošanu, 
nodrošinot trūkstošos savienojumus 
pārrobežu pārvaāajumos un novēršot 
trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās, 
tostarp nodrošinot savienojumus arī ar 
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reģionālajām, vietējām terotorijām, lauku 
apvidiem un pilsētu teritorijām; 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) veicināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

(8) palielināt nodarbinātību un atbalstīt 
darbaspēka mobilitāti;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ieguldīt izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

(10) ieguldīt veselībā, izglītībā, prasmēs un 
mūžizglītībā;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) palielināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) prioritārās jomas katra VSS fonda 
sadarbības pasākumiem, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā makroreģionālās un jūras 

(d) prioritārās jomas katra VSS fonda 
sadarbības pasākumiem, attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā makroreģionālās stratēģijas un 
jūras un upju baseinu stratēģijas un 
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baseinu stratēģijas; sinerģijas;

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – d punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, risinot problēmas, 
kas apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, kā arī ņemot 
vērā valsts un reģionālās vajadzības.

Dalībvalstis atbilstoši īpašajiem fondu 
noteikumiem koncentrē atbalstu uz 
darbībām, kas, vienlaicīgi samazinot 
ārējās izmaksas, rada vislielāko pievienoto 
vērtību attiecībā uz prioritātēm Savienības 
stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai attīstībai daudzgadu finanšu 
shēmai 2014.– 2020. gadam atbilstīgajā 
laikposmā, risinot problēmas, kas 
apzinātas konkrētajai valstij adresētajos 
ieteikumos saskaņā ar Līguma 121. panta 
2. punktu un atbilstošajos Padomes 
ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 148. panta 4. punktu, kā arī ņemot 
vērā valsts un reģionālās vajadzības.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.

2. Dalībvalstis novērtē, vai ir izpildīti 
piemērojamie ex ante nosacījumi.
Novērtējuma pamatā ir kopīga 
metodoloģija, un tajā ir iesaistīti 5. pantā 
minētie partneri.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) rādītāji, kas saistīti ar darbību 
ietekmi uz trokšņu emisiju, vidi, drošību 
un klimata pārmaiņām atbilstoši 
stratēģijas „ES 2020” mērķiem.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Katrā programmā, izņemot tās, kuras 
attiecas tikai uz tehnisko palīdzību, iekļauj
kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtējamus 
galamērķus un starpposma mērķus, 
programmai īpaši paredzētus rādītājus un
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to darbību aprakstu, kuras jāveic, lai
nodrošinātu atbilstību 7. un 8. pantā
noteiktajiem principiem.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
24. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai uzlabotu guvumu no ES 
pasākumiem vides jomā1, ikvienā 
programmā, plānā un projektā ir 
jānorāda dalībvalstu un citu projekta 
atbalstītāju vides novērtējuma rezultāti, jo 
īpaši balstoties uz Padomes 1985. gada 
27. jūnija Direktīvu 85/337/EEK par 
noteiktu plānu un programmu ietekmes 
uz vidi novērtējumu2, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 27. jūnija 
Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu 
un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu3 un 1992. gada 21. maija 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu un savvaļas floras un faunas 
aizsardzību4, kā arī šādām Eiropas 
Parlamenta un padomes direktīvām: 
2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā5, un 2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību6, lai izvairītos vai, ja tas 
nav iespējams, mazinātu, vai kompensētu 
negatīvo ietekmi uz vidi, piemēram, 
ainavu vienotības iznīcināšanu, augsnes 
sablīvēšanos, gaisa un ūdens 
piesārņošanu, kā arī troksni, un efektīvi 
aizsargātu bioloģisko daudzveidību.
_________________________
1 Sk. dokumentu COM (2012) 95 galīgā 
redakcijā „Lielāki ieguvumi ES vides 
pasākumu jomā — uzticības vairošana ar 
padziļinātām zināšanām un reaģēšanas 
spēju”.
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2 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
3 OV L 197, 21.7.2001.
4  OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
5 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
6 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskanību ar ES tiesību aktiem, Komisijas priekšlikuma par vides aizsardzību 
teksts (42. pants) sakarā ar Savienības Eiropas transporta tīkla attīstības pamatnostādņu 
pārskatīšanu (COM/2011/0650) ir iekļauts šeit.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
24. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Katras ar transportu un mobilitāti 
saistītas programmas, plāna un projekta 
pamatā ir novērtējums par ietekmi uz 
drošību un par nelaimes gadījumu 
novēršanu saskaņā ar Savienības mērķi 
līdz 2020. gadam par 50 % samazināt 
nāves gadījumus.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 25
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Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzlabotu katras programmas 
struktūras kvalitāti, dalībvalstis veic
ex ante izvērtēšanu.

1. Lai uzlabotu katras programmas 
struktūras kvalitāti, dalībvalstis sadarbībā 
ar Komisiju un tās vadībā veic ex ante
izvērtēšanu.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(m) to plānoto pasākumu atbilstību, kuru 
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
samazināt ārējās izmaksas.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neto ienākumus, kas rodas pēc darbības Neto ienākumus, kas rodas pēc darbības 
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pabeigšanas noteiktā atsauces laikposmā, 
nosaka iepriekš pēc vienas no šādām 
metodēm:

pabeigšanas noteiktā atsauces laikposmā, 
nosaka iepriekš:

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) produktīvās darbības izbeigšana vai 
pārcelšana uz citu vietu;

(a) produktīvās darbības izbeigšana vai
pilnīga vai daļēja pārcelšana uz citu vietu;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija, izmantojot īstenošanas aktu, 
pieņem lēmumu, kurā nosaka summu, kas 
pārnesama no Kohēzijas fonda piešķīruma 
katrai dalībvalstij par visu laikposmu.
Kohēzijas fonda piešķīrumu katrai 
dalībvalstij samazina par attiecīgo summu, 
un summa tiek precīzi piešķirta 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
Eiropas savienošanas mehānismu.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstu no Kohēzijas fonda, kas paredzēts 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, īsteno saskaņā ar [13]. pantu 
Regulā (ES) […]/2012 par Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
izveidi saistībā ar regulas I pielikumā 
minētajiem projektiem, piešķirot vislielāko 

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

projektiem, kuros ievēroti Kohēzijas fondā 
noteiktie valsts piešķīrumi un nodrošinot, 
ka nav iespējama dalībvalstu piešķirto 
līdzekļu sagrozīšana. Komisija 
atbilstīgajām dalībvalstim nodrošina 
nepieciešamo koordināciju un palīdzību, 
lai novērstu administratīvos un 
birokrātiskos šķēršļus un garantētu 
pārredzamu projektu izvēles procedūru.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
87. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis kopā ar darbības programmas 
priekšlikumu atbilstīgi mērķim
“Ieguldījums izglītībai un nodarbinātībai” 
iesniedz valsts līdztiesības struktūru 
atzinumu par pasākumiem, kas izklāstīti ii) 
un iii) apakšpunktā.

Dalībvalstis kopā ar darbības programmas 
priekšlikumu atbilstīgi mērķim
“Ieguldījums izglītībai un nodarbinātībai” 
iesniedz valsts vides un līdztiesības 
struktūru atzinumu par pasākumiem, kas 
izklāstīti i), ii) un iii) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a projekta saimnieciskā un finansiālā 
pašnoturība, priekšroku piešķirot 
ieņēmumus radošām darbībām ar 
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augstākām līdzfinansēšanas likmēm 
salīdzinājumā ar tām, ko piemēro 
darbībām, kas nerada ieņēmumus;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
114.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

144.a pants
Pārredzamība

Komisija tās tīmekļa vietnē publisko visus 
partnerības līgumus, programmas, 
vietējās attīstības stratēģijas, darbības 
programmas, galvenos projektus un 
kopīgas rīcības plānus, ko Komisija ir 
pieņēmusi attiecībā uz katru dalībvalsti; 

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pārredzami, ar objektīvi pārbaudāmiem 
gala mērķiem un identificētiem un publiski 
pieejamiem avota datiem;

– pārredzami, viegli saprotami, ar objektīvi 
pārbaudāmiem gala mērķiem un 
identificētiem un publiski pieejamiem 
avota datiem;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 7. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 
valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 

Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:
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9. panta 7. punktā) Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī).

noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 

Visaptverošajā transporta 
plānā ir nodaļa par 
dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:
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to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

Parlamenta grozījums

7. eicināt ilgtspējīgu 
transportu, novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās un likvidēt 
pārrāvumus parrobežu 
maršrutos, lai 
nodrošinātu efektīvu 
dažādu transporta veidu 
izmantojamību (minēts 9. 
panta 7. punktā) 

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 
valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī).

Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:

noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
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siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 
to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

Visaptverošajā transporta 
plānā ir nodaļa par 
dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
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prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 7.1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 9. 
panta 7. punktā)

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 
valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī). 

– Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:

– noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

– ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

– stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
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atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

– pasākumus, lai 
stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 
to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

– Visaptverošajā 
transporta plānā ir nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:

2. reālistiskus un 
pārdomātus projekta 
mērķus (tostarp grafiku, 
budžeta struktūru);

3. stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

4. pasākumus, lai 
stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.
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Parlamenta grozījums

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 9. 
panta 7. punktā)

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 
valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī). 

– Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:

– noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību 
(tostarp drošību), 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

– ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

– stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

– pasākumus, lai 
stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 

– Visaptverošajā 
transporta plānā ir nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, kas 
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par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 
to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

paredz:

2. reālistiskus un 
pārdomātus projekta 
mērķus (tostarp grafiku, 
budžeta struktūru);

3. stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

4. pasākumus, lai 
stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 7.1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 9. 
panta 7. punktā)

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 
valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 

– Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:
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(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī). 

– noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

– ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

– stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

– pasākumus, lai 
stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 

– Visaptverošajā 
transporta plānā ir nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:
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to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

2. reālistiskus un 
pārdomātus projekta 
mērķus (tostarp grafiku, 
budžeta struktūru);

3. stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

4. pasākumus, lai 
stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

Parlamenta grozījums

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 9. 
panta 7. punktā)

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 
valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī). Direktīvas 
2011/76/ES par dažu 
infrastruktūru lietošanas 
maksas noteikšanu 
smagajiem kravas 
transportlīdzekļiem 
transponēšana un 
piemērošana. 

– Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:
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– noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

– ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

– stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

– pasākumus, lai 
stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

– saskaņā ar Direktīvas 
2011/76/ES noteikumiem 
valsts nozīmes ceļu spēkā 
esošās lietošanas maksas 
sistēmas piemērošana uz 
visām automaģistrālēm, 
sākot no to 
ekspluatācijas, tostarp ar 
infrastruktūru, troksni un 
gaisa piesārņošanu 
saistīto izmaksu 
atgūšana.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 

– Visaptverošajā 
transporta plānā ir nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:
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(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 
to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

2. reālistiskus un 
pārdomātus projekta 
mērķus (tostarp grafiku, 
budžeta struktūru);

3. stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

4. pasākumus, lai 
stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

Pamatojums

Pašreiz saskaņā ar kohēzijas politiku ir atļauta tādu jaunu automaģistrāļu finansēšana, par 
kuru lietošanu, sākot no to ekspluatācijas, maksa netiek piemērota. Ar šo noteikumu būtu 
jānodrošina, ka valsts lietošanas maksas sistēmas tiek piemērotas visiem projektiem, kas 
saņem ES līdzfinansējumu, un ieņēmumi tiek izmantoti infrastruktūras izmaksu atgūšanai, 
tādējādi samazinot nepieciešamo līdzfinansējumu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 7.1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 

Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:



PE486.053v02-00 30/37 AD\906416LV.doc

LV

trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 9. 
panta 7. punktā)

valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī).

noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 

Visaptverošajā transporta 
plānā ir nodaļa par 
dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:
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TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 
to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

Parlamenta grozījums

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 9. 
panta 7. punktā)

7.1. Autotransports un 
ūdensceļi: ir izstrādāts 
visaptverošs un efektīvs 
vairākveidu valsts 
transporta plāns, kurā 
pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
TEN-T), tostarp 
intelektiskās transporta 
sistēmās, kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī).

Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:

noteiktas prioritātes 
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ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 
to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

Visaptverošajā transporta 
plānā ir nodaļa par 
dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:
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ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 7.2. rinda

Parlamenta grozījums

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 9. 
panta 7. punktā)

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 
valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī).

Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:

noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
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transporta telpas attīstību;

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts 
visaptverošajā transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 
to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu. 

Visaptverošajā transporta 
plānā ir nodaļa par 
dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 
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pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

Parlamenta grozījums

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās (minēts 9. 
panta 7. punktā)

7.1. Autotransports: ir 
izstrādāts visaptverošs 
valsts transporta plāns, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T) un sekundārajā 
savienojamībā (tostarp 
sabiedriskajā transportā 
reģionālā un vietējā 
līmenī).

Ir izstrādāts visaptverošs 
plāns, kurā:

noteiktas prioritātes 
ieguldījumiem TEN-T 
pamattīklā, visaptverošajā 
tīklā un sekundārajā 
savienojamībā. Nosakot 
prioritātes, jāņem vērā tas, 
kā ieguldījumi veicina 
mobilitāti, ilgtspējību, 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju mazināšanu un 
Eiropas vienotās 
transporta telpas attīstību;

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.

7.2. Dzelzceļš: valsts Visaptverošajā transporta 
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visaptverošajā un efektīvā 
vairākveidu transporta 
plānā ir atsevišķa nodaļa 
par dzelzceļa attīstību, 
kurā pienācīgi iekļauti 
prioritārie ieguldījumi 
Eiropas transporta tīklā 
(TEN-T), kopējā tīklā 
(izņemot ieguldījumus 
TEN-T tīklā) un dzelzceļa 
sistēmas sekundārajā 
savienojamībā, atbilstoši 
to nozīmei mobilitātes, 
ilgtspējības nodrošināšanā 
un ietekmei uz valsts un 
Eiropas mēroga tīkliem. 
Ieguldījumi attiecas uz 
kustamajiem aktīviem, 
savstarpējo 
izmantojamību un spēju 
veidošanu.

plānā ir nodaļa par 
dzelzceļa attīstību, kas 
paredz:

ietverti reālistiski un 
pārdomāti projekta mērķi 
(tostarp grafiks, budžeta 
struktūra);

stratēģisku ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas 
atbilst tiesiskajām 
prasībām attiecībā uz 
transporta plānu; 

pasākumus, lai stiprinātu 
starpniekinstitūciju un 
atbalsta saņēmēju spēju 
sasniegt projekta mērķus.
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