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LV Vienoti daudzveidībā LV

7.2.2019 A8-0043/430

Grozījums Nr. 430
Constanze Krehl
S&D grupas vārdā
Andrey Novakov
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai turpinātu pilnveidot to, ka 
koordinēti un saskaņoti tiek apgūti dalītā 
pārvaldībā īstenotie Savienības fondi, proti, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
("ERAF"), Eiropas Sociālais fonds Plus 
("ESF+"), Kohēzijas fonds, un dalītā 
pārvaldībā finansētie pasākumi, ko īsteno 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fonds ("EJZF"), Patvēruma un migrācijas 
fonds ("AMIF"), Iekšējās drošības fonds 
("IDF") un Integrētās robežu pārvaldības 
fonds ("BMVI"), pamatojoties uz LESD 
322. pantu, visiem šiem fondiem ("fondi") 
būtu jānosaka finanšu noteikumi, skaidri 
norādot attiecīgo noteikumu piemērošanas 
jomu. Turklāt, pamatojoties uz LESD 177. 
pantu, būtu jānosaka kopīgi nosacījumi, 
kas aptver ERAF, ESF+, Kohēzijas fonda 
un EJZF rīcībpolitikas noteikumus.

(2) Lai turpinātu pilnveidot to, ka 
koordinēti un saskaņoti tiek apgūti dalītā 
pārvaldībā īstenotie Savienības fondi, proti, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
("ERAF"), Eiropas Sociālais fonds Plus 
("ESF+"), Kohēzijas fonds, un dalītā 
pārvaldībā finansētie pasākumi, ko īsteno 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fonds ("EJZF"), Patvēruma un migrācijas 
fonds ("AMIF"), Iekšējās drošības fonds 
("IDF") un Integrētās robežu pārvaldības 
fonds ("BMVI"), pamatojoties uz LESD 
322. pantu, visiem šiem fondiem ("fondi") 
būtu jānosaka finanšu noteikumi, skaidri 
norādot attiecīgo noteikumu piemērošanas 
jomu. Turklāt, pamatojoties uz LESD 177. 
pantu, būtu jānosaka kopīgi nosacījumi, 
kas aptver ERAF, ESF+, Kohēzijas fonda, 
EJZF un zināmā mērā Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) rīcībpolitikas noteikumus.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

7.2.2019 A8-0043/431

Grozījums Nr. 431
Constanze Krehl
S&D grupas vārdā
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kopīgi noteikumi, ko piemēro 
ERAF, ESF+, Kohēzijas fondam un EJZF.

(b) kopīgi noteikumi, ko piemēro 
ERAF, ESF+, Kohēzijas fondam un EJZF, 
kā arī ELFLA, kā noteikts šā panta 1. a 
punktā (jauns).

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

7.2.2019 A8-0043/432

Grozījums Nr. 432
Constanze Krehl
S&D grupas vārdā
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atbalsta pasākumiem, ko finansē 
ELFLA, piemēro I sadaļas I nodaļas 
2. panta 4.a punktu, II nodaļas 5. pantu, 
III sadaļas II nodaļas 22.–28. pantu un 
IV sadaļas III nodaļas I iedaļas 41.–
43. pantu, un finanšu instrumentiem, kas 
paredzēti Regulas (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] 74. pantā un ko 
atbalsta ELFLA, piemēro I sadaļas 
I nodaļas 2. panta 15.–25. punktu, kā arī 
V sadaļas II nodaļas II iedaļas 52.–
56. pantu.

Or. en


