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6.2.2019 A8-0043/433

Grozījums Nr. 433
Iskra Mihaylova
ALDE 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
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieprasīt pārvietot līdz 5 
% no programmas finanšu piešķīrumiem 
no jebkura fonda uz jebkuru citu dalīti 
pārvaldīto fondu vai uz jebkuru 
instrumentu, uz ko attiecas tieša vai 
netieša pārvaldība. 

1. Elastīguma nodrošināšanas nolūkā 
dalībvalstis ar programmas uzraudzības 
komitejas piekrišanu var pieprasīt 
pārvietot līdz 10 % no programmas finanšu 
piešķīrumiem no jebkura fonda uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu, Patvēruma un migrācijas fondu, 
Iekšējās drošības fondu, Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentu, 
programmu LIFE un “Apvārsnis 
Eiropa”.

2. Pārvietotos resursus apgūst saskaņā ar tā 
fonda vai instrumenta noteikumiem, uz 
kuru resursi ir pārvietoti, un, ja tiek veikta 
pārvietošana uz instrumentiem, uz ko 
attiecas tieša vai netieša pārvaldība, 
attiecīgās dalībvalsts labā.

2. Pārvietotos resursus apgūst saskaņā ar tā 
fonda vai instrumenta noteikumiem, uz 
kuru resursi ir pārvietoti, un, ja tiek veikta 
pārvietošana uz Patvēruma un migrācijas 
fondu, Iekšējās drošības fondu, Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentu, 
programmu LIFE vai “Apvārsnis Eiropa” 
attiecīgās dalībvalsts labā.

3. Atbilstoši 1. punktam iesniegtajos 
pieprasījumos norāda katrā gadā kopējo 
pārvietoto summu, attiecīgā gadījumā 
sadalot pa fondiem un pa reģionu 
kategorijām, tie ir pienācīgi pamatoti un 
tiem pievieno pārskatīto programmu vai 
programmas, no kā resursi ir jāpārvieto 

3. Atbilstoši 1. punktam iesniegtajos 
pieprasījumos norāda katrā gadā kopējo 
pārvietoto summu, attiecīgā gadījumā 
sadalot pa fondiem un pa reģionu 
kategorijām, tie ir pienācīgi pamatoti ar 
nolūku panākt savstarpējo papildināmību 
un ietekmi, un tiem pievieno pārskatīto 
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saskaņā ar 19. pantu, norādot, uz kuru citu 
fondu vai instrumentu šīs summas ir 
pārvietotas. 

programmu vai programmas, no kā resursi 
ir jāpārvieto saskaņā ar 19. pantu, norādot, 
uz kuru citu fondu vai instrumentu šīs 
summas ir pārvietotas. 

4. Saistītajos programmas grozījumos 
Komisija var iebilst pret pieprasījumu veikt 
pārvietošanu, ja tā nelabvēlīgi ietekmē tās 
programmas mērķu sasniegšanu, no kuras 
resursi ir jāpārvieto. 

4. Saistītajos programmas grozījumos 
Komisija var iebilst pret pieprasījumu veikt 
pārvietošanu, ja tā nelabvēlīgi ietekmē tās 
programmas mērķu sasniegšanu, no kuras 
resursi ir jāpārvieto. 

5. Pārvietot var tikai turpmāko kalendāro 
gadu resursus.

5. Pārvietot var tikai turpmāko kalendāro 
gadu resursus.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Grozījums Nr. 434
Iskra Mihaylova
ALDE 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
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var pieprasīt pārvietot līdz 5 
% no programmas finanšu piešķīrumiem 
no jebkura fonda uz jebkuru citu dalīti 
pārvaldīto fondu vai uz jebkuru 
instrumentu, uz ko attiecas tieša vai 
netieša pārvaldība. 

1. Elastīguma nodrošināšanas nolūkā 
dalībvalstis ar programmas uzraudzības 
komitejas piekrišanu var pieprasīt 
pārvietot līdz 7 % no programmas finanšu 
piešķīrumiem no jebkura fonda uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu, Patvēruma un migrācijas fondu, 
Iekšējās drošības fondu un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentu.

2. Pārvietotos resursus apgūst saskaņā ar tā 
fonda vai instrumenta noteikumiem, uz 
kuru resursi ir pārvietoti, un, ja tiek veikta 
pārvietošana uz instrumentiem, uz ko 
attiecas tieša vai netieša pārvaldība, 
attiecīgās dalībvalsts labā.

2. Pārvietotos resursus apgūst saskaņā ar tā 
fonda vai instrumenta noteikumiem, uz 
kuru resursi ir pārvietoti.

3. Atbilstoši 1. punktam iesniegtajos 
pieprasījumos norāda katrā gadā kopējo 
pārvietoto summu, attiecīgā gadījumā 
sadalot pa fondiem un pa reģionu 
kategorijām, tie ir pienācīgi pamatoti un 
tiem pievieno pārskatīto programmu vai 
programmas, no kā resursi ir jāpārvieto 
saskaņā ar 19. pantu, norādot, uz kuru citu 
fondu vai instrumentu šīs summas ir 
pārvietotas. 

3. Atbilstoši 1. punktam iesniegtajos 
pieprasījumos norāda katrā gadā kopējo 
pārvietoto summu, attiecīgā gadījumā 
sadalot pa fondiem un pa reģionu 
kategorijām, tie ir pienācīgi pamatoti ar 
nolūku panākt savstarpējo papildināmību 
un ietekmi, un tiem pievieno pārskatīto 
programmu vai programmas, no kā resursi 
ir jāpārvieto saskaņā ar 19. pantu, norādot, 
uz kuru citu fondu vai instrumentu šīs 
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summas ir pārvietotas. 

4. Saistītajos programmas grozījumos 
Komisija var iebilst pret pieprasījumu veikt 
pārvietošanu, ja tā nelabvēlīgi ietekmē tās 
programmas mērķu sasniegšanu, no kuras 
resursi ir jāpārvieto. 

4. Saistītajos programmas grozījumos 
Komisija var iebilst pret pieprasījumu veikt 
pārvietošanu, ja tā nelabvēlīgi ietekmē tās 
programmas mērķu sasniegšanu, no kuras 
resursi ir jāpārvieto. 

5. Pārvietot var tikai turpmāko kalendāro 
gadu resursus.

5. Pārvietot var tikai turpmāko kalendāro 
gadu resursus.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Grozījums Nr. 435
Iskra Mihaylova
ALDE 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
104. pants – 4. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz īpašajiem uzaicinājumiem, kas minēti 
pirmajā daļā, attiecas transporta nozarei 
piemērojamie noteikumi saskaņā ar Regulu 
(ES) [jaunā EISI regula]. Līdz 2023. gada 
31. decembrim to projektu atlasē, kuri ir 
tiesīgi saņemt finansējumu, ņem vērā valsts 
piešķīrumus saskaņā ar Kohēzijas fondu 
attiecībā uz 70 % resursu, kas pārvietoti 
uz EISI. 

Uz īpašajiem uzaicinājumiem, kas minēti 
pirmajā daļā, attiecas transporta nozarei 
piemērojamie noteikumi saskaņā ar Regulu 
(ES) .../... [jaunā EISI regula]. Līdz 
2022. gada 31. decembrim to projektu 
atlasē, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu, 
ņem vērā valsts piešķīrumus saskaņā ar 
Kohēzijas fondu.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Grozījums Nr. 436
Iskra Mihaylova
ALDE 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
104. pants – 4. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2024. gada 1. janvāra resursus, kas 
pārvietoti uz EISI un nav piešķirti 
transporta infrastruktūras projektam, dara 
pieejamus visām dalībvalstīm, kuras ir 
tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas 
fonda, transporta infrastruktūras projektu 
finansēšanai saskaņā ar Regulu (ES) [jaunā 
EISI regula].

No 2023. gada 1. janvāra resursus, kas 
pārvietoti uz EISI un nav piešķirti 
transporta infrastruktūras projektam, dara 
pieejamus visām dalībvalstīm, kuras ir 
tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas 
fonda, transporta infrastruktūras projektu 
finansēšanai saskaņā ar Regulu (ES) .../... 
[jaunā EISI regula].

Or. en


