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*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tehniskā 
atbalsta instrumentu
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0409),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. panta 
3. punktu un 197. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C9-0148/2020),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 15. jūlija 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas kopīgās 
apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-
0173/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

1 [OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].
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Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

2020/0103 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu un 
197. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2, 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu3, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1) Dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”) 120. un 
121. pantu jāīsteno ekonomikas politika, lai atbilstoši Padomes izstrādātām 
pamatnostādnēm sekmētu Savienības mērķu sasniegšanu. ▌Līguma 148. pantā 
paredzēts, ka dalībvalstīm jāīsteno nodarbinātības politika, ņemot vērā nodarbinātības 
pamatnostādnes. Tādēļ dalībvalstu ekonomikas politikas koordinācija ir kopēju interešu 
jautājums. 

(2) Līguma 175. pantā cita starpā ir paredzēts, ka dalībvalstīm būtu jākoordinē sava 
ekonomikas politika tā, lai sasniegtu 174. pantā minēto ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķus.

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
2 OV C , , . lpp.
3 OV C , , . lpp.
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(3) Covid-19 uzliesmojums 2020. gada sākumā ir mainījis daudzgadu ekonomikas un 
sociālās perspektīvas gan Savienībā, gan pasaulē. Savienībā ir radušās jaunas ar krīzi 
saistītas prioritātes, kas jo īpaši ir vērstas uz atveseļošanu un noturību. Minēto prioritāšu 
īstenošanai ir vajadzīga steidzama un saskaņota Savienības rīcība, lai novērstu 
ekonomiskās, sociālās un ar veselību saistītās sekas dalībvalstīs, kā arī mazinātu 
sociālo, ▌ ekonomisko un teritoriālo kaitējumu. ▌Covid-19 krīze un iepriekšējā 
ekonomikas un finanšu krīze ir parādījusi, ka stabilas un noturīgas ekonomikas un 
finanšu sistēmas, kuru pamatā ir spēcīga, ilgtspējīga ekonomiskā un sociālā struktūra, 
palīdz dalībvalstīm efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties no tiem. 
Vienlaikus minētās krīzes ir skaidri norādījušas uz vajadzību ātri un saskaņoti reaģēt 
uz būtiskiem ārējiem satricinājumiem, kam nepieciešama veselības sistēmu, būtisko 
sabiedrisko pakalpojumu un galveno valsts sektoru gatavība, kā arī efektīvu sociālās 
aizsardzības mehānismu esamība. Piecu priekšsēdētāju 2015. gada 22. jūnija 
ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība stiprināt un pabeigt ekonomiskās un monetārās 
savienības ekonomisko un institucionālo struktūru. Tajā jo īpaši uzsvērts, ka ir svarīgi 
pārvarēt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības, kas bija vērojamas 
2008. gada ekonomikas un finanšu krīzes laikā, un sākt jaunu konverģences procesu. 
Turklāt Covid-19 krīze atkal ir skaidri parādījusi, ka ir steidzami jāpadziļina 
ekonomiskā un monetārā savienība un jāuzlabo dalībvalstu tautsaimniecību 
noturība. Minētajā kontekstā ir ļoti svarīgi turpināt virzīties uz to, lai, pirmkārt, tiktu 
veicinātas investīcijas, otrkārt, tiktu veiktas efektīvas reformas, kas veicina 
ilgtspējīgu, pārdomātu, sociāli atbildīgu un iekļaujošu izaugsmi, un, treškārt, tiktu 
īstenota stabila fiskālā politika. Tādēļ izaugsmi sekmējošas, ilgtspējīgas un noturību 
veicinošas reformas un investīcijas nolūkā reaģēt uz jaunajām problēmām, novērst 
tautsaimniecību strukturālos trūkumus un palielināt to noturību būs ļoti nozīmīgas, 
lai ļautu tautsaimniecībām un sabiedrībai atgriezties uz ilgtspējīgas atveseļošanās ceļa 
un sekmētu ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes potenciālu, stiprinātu pielāgošanās 
spēju, izveidotu kvalitatīvas darbvietas, veicinātu investīcijas un atbalstītu augšupēju 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo konverģenci. Minētajā kontekstā ir ārkārtīgi 
svarīgi turpināt koncentrēties uz Savienības iedzīvotāju labklājību un kopējiem 
mērķiem, kā arī pārvarēt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības Savienībā.

(4) Savienības līmenī Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads ir satvars, kurā 
tiek noteiktas risināmās problēmas un valstu reformu prioritātes un uzraudzīta minēto 
prioritāšu īstenošana. Eiropas pusgada sakarā Parlaments ir norādījis, ka sociāli 
atbildīgām reformām ir jābalstās uz solidaritāti, integrāciju, sociālo taisnīgumu un 
taisnīgu bagātības un ienākumu sadali, tādējādi izveidojot modeli, kas nodrošinātu 
vienlīdzību un sociālo aizsardzību, aizsargātu neaizsargātās grupas un uzlabotu visu 
iedzīvotāju dzīves līmeni, kas ir Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatprincipi. 
Dalībvalstis izstrādā savu valsts daudzgadu investīciju stratēģiju reformu prioritāšu 
atbalstam saistībā ar Eiropas pusgadu. Minētās stratēģijas iesniedz kopā ar gada valsts 
reformu programmām, jo tā var izklāstīt un koordinēt prioritātes, kas saņems atbalstu 
no valsts un/vai Savienības finansējuma. Tām arī būtu jāpalīdz saskaņoti izmantot 
Savienības finansējumu, sasniegt šajā regulā noteiktos mērķus un maksimāli palielināt 
tā finansiālā atbalsta pievienoto vērtību, kas tiek piešķirts no Savienības atbalstītām 
programmām saistībā ar strukturālajiem un kohēzijas fondiem, kā arī no citām 
programmām. Saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumiem “2020. gada ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija” un “2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija” Eiropas 
pusgada ietvaros īstenotajās reformās būtu jāņem vērā ilgtermiņa ietekme uz sociālo 
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jomu, klimatu un vidi. Turklāt īpaša uzmanība būtu jāpievērš dzimumu līdztiesībai, 
jo Covid-19 pandēmijas ekonomiskās sekas īpaši smagi ir skārušas sievietes, kā to 
uzsvērušas ES aģentūras, piemēram, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 
un Kopīgais pētniecības centrs (JRC).

(4a) Dalībvalstis joprojām nav pietiekami īstenojušas konkrētām valstīm adresētos 
ieteikumus, kas sniegti saistībā ar Eiropas pusgadu. Lai gan dalībvalstis laikposmā 
no 2012. līdz 2018. gadam ir īstenojušas vidēji tikai 53 % no konkrētām valstīm 
adresētajiem ieteikumiem, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2017. gada aplēsēm 
un Komisijas 2018. gada aplēsēm fiskālās politikas labākas koordinācijas iespējamā 
pozitīvā papildu ietekme ir aptuveni 0,2 % līdz 0,3 % no IKP jeb no 30 līdz 45 
miljardiem EUR gadā. Minētajā kontekstā tehniskā atbalsta instruments, kā arī tā 
spēja un apmērs var tikt uztverts kā ieguldījums nākotnē ar lielu Eiropas pievienoto 
vērtību.

(5) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/8254 laikposmam no 2017. gada 
līdz 2020. gadam tika izveidota Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP), kuras 
budžets bija 142 800 000 EUR. SRAP tika izveidota ar mērķi nostiprināt dalībvalstu 
spēju sagatavot un īstenot izaugsmi veicinošas administratīvas un strukturālas reformas, 
tostarp nodrošinot palīdzību Savienības fondu efektīvai un lietderīgai izmantošanai. 
SRAP ietvaros Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma sniedz tehnisko atbalstu, kas var 
aptvert ļoti dažādas politikas jomas. Šī regula ir izstrādāta kā minētās programmas — 
par ko dalībvalstis sniegušas pozitīvas atsauksmes, — turpinājums, vienlaikus iekļaujot 
arī vajadzīgos uzlabojumus un pielāgojumus.

(6) Dalībvalstis aizvien vairāk izmantoja SRAP programmā pieejamo tehnisko atbalstu. 
Tādēļ ar šo regulu būtu jāizveido tehniskā atbalsta instruments, lai turpinātu un 
ievērojami palielinātu atbalstu dalībvalstīm reformu īstenošanā. Minētajam 
instrumentam vajadzētu būt arī svarīgam elementam ilgtspējīgā un taisnīgā 
Savienības atlabšanā no Covid krīzes, un tam būtu jāpiešķir pietiekami finanšu 
līdzekļi, lai sasniegtu tā paredzētos mērķus.

(7) Atspoguļojot to, ka Eiropas zaļais kurss ir Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, un 
to, ka Savienības apņemšanās īstenot Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus ir jāpārvērš darbos, tehniskā atbalsta instruments palīdzēs integrēt klimatrīcības 
aspektus un sasniegt vispārējo mērķi — 30 % Savienības budžeta ▌veltīt klimata 
mērķiem un 10 % — ar bioloģisko daudzveidību saistītiem mērķiem. Pasākumiem un 
politikas mērķiem, ko finansē saskaņā ar minēto instrumentu, būtu jāatbilst Eiropas 
zaļā kursa nekaitēšanas principam saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 
Atzīstot digitalizācijas nozīmi visās ES ekonomikas un sociālajās jomās, ar tehniskā 
atbalsta instrumentu būtu jāatbalsta arī reformas un investīcijas nolūkā nodrošināt 
digitālo atveseļošanu, tostarp digitālās infrastruktūras, digitālo prasmju un e-valdības 
risinājumu jomā, arī drošās digitālās komunikācijas sistēmās, piemēram, 
videokonferencēs, kas palīdzēs sasniegt mērķi izveidot digitālu vienoto tirgu. Ar 
tehniskā atbalsta instrumentu būtu arī jāveicina Savienības un dalībvalstu saistību 
izpilde Eiropas sociālā tiesību pīlāra kontekstā. Sagatavojot un īstenojot tehniskā 
atbalsta instrumentu, būtu jāapzina attiecīgās darbības, un tās atkārtoti jānovērtē 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2017. gada 17. maijs) (ES) 2017/825, ar ko laikposmam no 
2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 1305/2013 (OV L 129, 19.5.2017., 1. lpp.).
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attiecīgajos izvērtēšanas un pārskatīšanas procesos. Ar minētajām darbībām būtu arī 
jārisina ▌Savienības vides, digitālās un sociālās problēmas, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības un dabas kapitāla aizsardzība un atbalsts aprites ekonomikai un 
enerģētikas pārkārtošanai, un tam būtu jāatbilst Ilgtspējīgas attīstības programmai 
2030. gadam, tostarp tās 5. mērķim par dzimumu līdztiesību. 

(8) Tehniskā atbalsta instrumenta vispārīgajiem mērķiem vajadzētu būt vērstiem uz to, lai 
sekmētu Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, atbalstot dalībvalstu centienus īstenot reformas, sekmēt publiskās un 
privātās investīcijas, ar kurām tiktu atbalstīta ilgtspējīga un taisnīga ekonomiskā, 
sociālā un dzimumu ziņā vienlīdzīga atveseļošana pēc Covid-19 krīzes, kas vajadzīga, 
lai panāktu noturību un augšupēju ekonomikas un sociālo ▌konverģenci, samazinātu 
nabadzību un nevienlīdzību, kā arī palielinātu konkurētspēju, un lai efektīvi īstenotu 
konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas pieņemti saistībā ar Eiropas pusgadu, 
atbalstītu dalībvalstu centienus uzlabot institucionālās un administratīvās spējas, kā 
arī tiesisko satvaru nolūkā īstenot Savienības tiesību aktus saistībā ar problēmām, ar 
kurām saskaras iestādes, pārvaldības struktūras un valsts pārvalde, tostarp reģionālā un 
vietējā līmenī, kā arī ekonomikas un sociālā nozare, un īstenot politikas mērķus 
atbilstoši Savienības un dalībvalstu saistībām Parīzes nolīguma kontekstā, sasniedzot 
Savienības 2030. gada mērķus klimata un enerģētikas jomā un līdz 2050. gadam 
panākot klimatneitralitāti, kā arī atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Eiropas sociālo tiesību pīlāram.

(9) Lai sasniegtu tehniskā atbalsta instrumenta vispārīgos mērķus, būtu jānosaka 
konkrētie mērķi. Vienam no tehniskā atbalsta instrumenta konkrētajiem mērķiem 
vajadzētu būt palīdzēt valsts iestādēm uzlabot to spēju izplānot, izstrādāt un īstenot 
reformas, piemēram, sagatavot, īstenot, pārskatīt un uzlabot nacionālos atveseļošanas 
un noturības plānus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. YYY/XX, tostarp apmainoties ar 
paraugpraksi, piemērotiem procesiem un metodiku, plaši iesaistot ieinteresētās 
personas un nodrošinot efektīvāku un lietderīgāku cilvēkresursu pārvaldību. Minētie 
konkrētie mērķi būtu jāīsteno ciešā sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

(10) Lai palīdzētu dalībvalstīm apmierināt reformu vajadzības, kā arī izplānot, izstrādāt un 
īstenot reformas un investīcijas visās galvenajās ekonomikas un sabiedrības jomās, 
Komisijai pēc dalībvalsts pieprasījuma būtu jāturpina sniegt tehniskais atbalsts dažādām 
politikas jomām, tostarp jomām, kas saistītas ar publisko finanšu un aktīvu pārvaldību, 
institucionālo un administratīvo reformu, uzņēmējdarbības vidi, finanšu nozari, preču, 
pakalpojumu un darba tirgu, izglītību un apmācību, ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības 
veselību un sociālo labklājību un aprūpi, politikas pasākumiem, kas veicina un uzlabo 
finanšpratību, tostarp izpratni par riskiem, finanšu nozares politikas pasākumiem un 
regulēšanu, politikas pasākumiem, kuri saistīti ar savlaicīgu atklāšanu un 
koordinētas reaģēšanas spējām, kā arī infrastruktūras attīstību šajās jomās. Īpašs 
uzsvars būtu jāliek uz darbībām, kas sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos. Ar tehniskā 
atbalsta instrumentu būtu arī jāveicina konverģence attiecībā uz to dalībvalstu 
pievienošanos eurozonai, kuru valūta nav euro.

(11) Šajā regulā ir noteikts tehniskā atbalsta instrumenta finansējums, kas Eiropas 
Parlamentam un Padomei ikgadējās budžeta procedūras laikā būs galvenā atsauces 
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summa atbilstīgi Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību5.

(12) Lai atbilstīgi tehniskā atbalsta instrumentam ņemtu vērā papildu vajadzības, saskaņā ar 
attiecīgo procedūru dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pārvest līdzekļus no Savienības 
fondiem, kurus bija plānots apgūt dalītā pārvaldībā, uz minētā instrumenta budžetu, 
nepārsniedzot 3 % no attiecīgajai dalībvalstij laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam 
paredzētā finansējuma dalītajā pārvaldībā. Pārvestie līdzekļi būtu jāīsteno saskaņā ar 
minētā instrumenta noteikumiem un jāizmanto tikai attiecīgās dalībvalsts labā. 
Komisijai būtu jāsniedz attiecīgajai dalībvalstij atgriezeniskā informācija par papildu 
brīvprātīgo iemaksu izlietojumu. Minētie papildu līdzekļi būtu jāizmanto saskaņā ar 
noteikumiem un tehniskā atbalsta instrumenta vajadzībām. Turklāt dalībvalstīm 
vajadzētu būt arī iespējai pēc pieprasījuma pārvest papildu līdzekļus uz tehniskā 
atbalsta instrumenta budžetu.

(12a) Lai ņemtu vērā papildu vajadzības saistībā ar tehniskā atbalsta instrumentu, 
dalībvalstīm saskaņā ar attiecīgo procedūru vajadzētu būt iespējai pārvest uz minētā 
instrumenta budžetu saistībā ar atveseļošanas un noturības mehānismu plānotos 
līdzekļus. Pārvestie līdzekļi būtu jāīsteno saskaņā ar minētā instrumenta noteikumiem 
un jāizmanto tikai attiecīgās dalībvalsts labā. Komisijai būtu jāsniedz attiecīgajai 
dalībvalstij atgriezeniskā informācija par papildu brīvprātīgo iemaksu izlietojumu. 
Minētie papildu līdzekļi būtu jāizmanto saskaņā ar noteikumiem un tehniskā atbalsta 
instrumenta vajadzībām atbilstoši šai regulai.

(13) Finansējums no tehniskā atbalsta instrumenta būtu jāpiešķir pēc pieprasījumu, lai 
palīdzētu īstenot reformas un investīcijas, kas veiktas pēc dalībvalstu iniciatīvas un kas 
atbilst instrumenta mērķiem, ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā veiktās 
reformas, kuras ir paredzētas, lai efektīvi īstenotu konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus, kas pieņemti saistībā ar Eiropas pusgadu, vai darbības, kuras saistītas ar 
Savienības tiesību aktu īstenošanu, kā arī reformas, kas saistītas ar ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanu. Ar tehniskā atbalsta instrumentu būtu arī 
jānodrošina tehniskais atbalsts, lai sagatavotu, ▌īstenotu un pārskatītu atveseļošanas 
plānus, ko izpildīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. YYY/XX.

(14) Ievērojot spēkā esošos SRAP ▌noteikumus un praksi, būtu jāizveido vienkārša tehniskā 
atbalsta pieprasījumu iesniegšanas procedūra. Minētā iemesla dēļ dalībvalstu 
pieprasījumi būtu jāiesniedz līdz kalendārā gada 31. oktobrim, izņemot pieprasījumus 
grozīt vai aizstāt atveseļošanas un noturības plānus saskaņā ar Regulu Nr. YYY/XX, 
kurus vajadzētu varēt iesniegt jebkurā laikā. Ņemot vērā vispārējos vienlīdzīgas 
attieksmes, pareizas finanšu pārvaldības un pārredzamības principus, būtu jānosaka 
piemēroti kritēriji, uz kuru pamata analizēt dalībvalstu iesniegtos priekšlikumus. 
Minētajos kritērijos būtu jāņem vērā problēmu steidzamība, nopietnība un apjoms, kā 
arī atbalsta vajadzības politikas jomās, kurās paredzēts tehniskais atbalsts.

(14a) Komisijai būtu jāmudina dalībvalstis, kurām ir ļoti nepieciešams atbalsts, izmantot 
tehniskā atbalsta instrumentu. Lai īstenojamās reformas gūtu plašu atbalstu un 
panāktu līdzatbildību, dalībvalstīm, kuras vēlas gūt labumu no tehniskā atbalsta 
instrumenta, tehniskā atbalsta pieprasījuma sagatavošanā attiecīgajā gadījumā būtu 
jāapspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, piemēram, ar vietējo un 

5 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas 
Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.).
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reģionālo pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un pilsonisko 
sabiedrību, ievērojot attiecīgos noteikumus rīcības kodeksā par partnerību saistībā ar 
kohēzijas politiku, kā arī ar valstu parlamentiem. Šāda apspriešanās būtu jāveic 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

(15) Būtu jāprecizē arī sadarbības un atbalsta plānu satura elementi, kuros tiks sīki izklāstīti 
pasākumi tehniskā atbalsta sniegšanai dalībvalstīm. Minētajā nolūkā paredzētajos 
tehniskā atbalsta pasākumos un saistītajā aplēstajā kopējā finansiālajā iemaksā būtu 
jāņem vērā no Savienības fondiem vai Savienības programmām finansētie pasākumi un 
darbības.

(15a) Lai uzlabotu Savienības iestāžu, jo īpaši Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas, 
dialogu un lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt Padomes un Komisijas pārstāvjus 
apspriest instrumenta īstenošanu.

(16) Lai nodrošinātu pārskatatbildību, pārredzamību un Savienības darbības redzamību, 
Komisijai, ievērojot konkrētus nosacījumus, kuru mērķis ir aizsargāt sensitīvu 
informāciju, bez liekas kavēšanās būtu jāiesniedz vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei sadarbības un atbalsta plāni un attiecīgā gadījumā jāveic komunikācijas 
darbības, tostarp kopīgas komunikācijas darbības sadarbībā ar valsts iestādēm un 
Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvniecības birojiem attiecīgajā dalībvalstī. 
Komisijai savā tīmekļa vietnē būtu jāpublicē pilnīgs atbalstīto projektu saraksts un 
katram no tiem piešķirtā summa. Minētais saraksts būtu regulāri jāatjaunina.

(16a) Pārredzamība ir būtisks demokrātiskas sistēmas priekšnoteikums, un tādēļ tā ir 
nostiprināta Līgumos. Tā veicina labu pārvaldību un veido uzticēšanos lēmumu 
pieņemšanas procesam, tādējādi palielinot publisko iestāžu leģitimitāti un 
uzticamību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments korupcijas un sliktas pārvaldības 
prakses novēršanai. Pārredzamība prasa atklāt informāciju par lēmumu pieņemšanu 
un publiskajiem izdevumiem, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem piekļuvi šādai 
informācijai. Lai nodrošinātu maksimālu pārredzamību attiecībā uz tehniskā atbalsta 
instrumenta darbībām un finanšu plūsmām, visa attiecīgā informācija par projektiem 
būtu jāpublicē standartizētā un salīdzināmā, atvērtā un mašīnlasāmā formātā oficiālā 
publiski pieejamā reģistrā. Ja datus nevar darīt pieejamus plašai sabiedrībai, 
atbildīgajai iestādei būtu jāpaskaidro konfidencialitātes raksturs. Turklāt attiecīgā 
gadījumā programmatūra un aparatūra, kā arī attiecīgi veiktie pētījumi būtu jādara 
pieejami plašai sabiedrībai.

(17) Būtu jāparedz noteikumi par tehniskā atbalsta instrumenta īstenošanu, jo īpaši attiecībā 
uz pārvaldības veidiem, tehniskā atbalsta pasākumu finansēšanas veidiem un darba 
programmu saturu, un šādi noteikumi būtu jāpieņem, izmantojot deleģētos aktus. 
Ņemot vērā to, cik svarīgi ir atbalstīt valsts iestāžu centienus sākt un īstenot reformas 
un investīcijas, attiecībā uz dotācijām ir jāatļauj līdzfinansējuma likme līdz 100 % no 
attiecināmajām izmaksām. Lai tehnisko atbalstu steidzamā gadījumā varētu izmantot 
nekavējoties, būtu jāparedz iespēja pieņemt īpašus pasākumus uz ierobežotu laikposmu. 
Minētajam nolūkam īpašu pasākumu vajadzībām tehniskā atbalsta instrumenta darba 
programmā būtu jāvēl ierobežots budžets, kas nepārsniedz 10 % no gada piešķīruma.

(18) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu un saskaņotu piešķiršanu no Savienības budžeta un 
ievērotu pareizas finanšu pārvaldības principu, saskaņā ar šo regulu veicamajām 
darbībām būtu jāatbilst Savienības pašreizējām programmām un jāpapildina tās, 
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vienlaikus novēršot divkāršu finansējumu par tiem pašiem izdevumiem. Komisijai un 
valsts iestādēm visos procesa posmos jo īpaši būtu jārūpējas par efektīvu koordināciju, 
lai nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, papildināmību un sinerģiju starp finansējuma 
avotiem, starp tehniskā atbalsta instrumentu un citām Savienības programmām un 
instrumentiem un jo īpaši ar Savienības fondu finansētiem pasākumiem, tostarp 
tehnisko palīdzību, lai izvairītos no dublēšanās vai pārklāšanās visā procesa gaitā.

(19) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 22. 
un 23. punktu ar šo regulu izveidotais instruments ir jāizvērtē, pamatojoties uz 
informāciju, kas apkopota ar īpašu uzraudzības prasību palīdzību, vienlaikus izvairoties 
no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, vienkāršojot administratīvās 
procedūras un veicinot administratīvo sadarbību, un jo īpaši attiecībā uz dalībvalstīm. 
Attiecīgā gadījumā minētajām prasībām būtu jāietver izmērāmi rādītāji, pēc kuriem 
izvērtēt instrumenta ietekmi uz vietas.

(20) Komisijai divas reizes gadā būtu vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāiesniedz ziņojums par šīs regulas īstenošanu. Turklāt būtu jāveic neatkarīgs 
vidusposma izvērtējums, lai apskatītu ar šo regulu izveidotā instrumenta mērķu 
sasniegšanu, tā līdzekļu izmantošanas efektivitāti un pievienoto vērtību. Vajadzības 
gadījumā minētajam vidusposma izvērtējuma ziņojumam būtu jāpievieno tiesību aktu 
priekšlikumi šīs regulas grozīšanai. Neatkarīgā ex post izvērtējumā būtu jāapskata arī 
instrumenta ilgtermiņa ietekme.

(21) Būtu jāizveido darba programma tehniskā atbalsta īstenošanai. Lai nodrošinātu vienotus 
šīs regulas īstenošanas nosacījumus, ▌pilnvaras pieņemt deleģētos aktus būtu jāpiešķir 
Komisijai. Uz šo regulu attiecas horizontālie finanšu noteikumi, kurus pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz Līguma 322. pantu. Minētie noteikumi ir 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (“Finanšu 
regula”)6 un jo īpaši nosaka budžeta apstiprināšanas un īstenošanas procedūru, 
izmantojot dotācijas, publisko iepirkumu, balvas, netiešu īstenošanu, kā arī paredz 
finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz LESD 322. panta pamata pieņemtie 
noteikumi attiecas arī uz noteikumiem, kas nepieciešami Savienības budžeta 
aizsardzībai gadījumos, kad dalībvalstīs ir konstatēti vispārēji trūkumi saistībā ar 
tiesiskumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) YYY/XX 
[Tiesiskuma mehānisms daudzgadu finanšu shēmā]7, jo tiesiskuma pilnīga ievērošana 
ir būtisks priekšnoteikums Eiropas projekta leģitimitātei kopumā, pamatnosacījums, 
lai vairotu iedzīvotāju uzticēšanos Savienībai un nodrošinātu tās politikas efektīvu 
īstenošanu, kā arī būtisks priekšnoteikums pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai izmantošanai.

6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, 
(ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

7 OV C , , . lpp.
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(22) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 883/20138, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/959, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/9610 un Padomes Regulu (ES) 2017/193911 Savienības finanšu 
intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pasākumus, kas saistīti 
ar pārkāpumu, arī krāpšanas gadījumu novēršanu, konstatēšanu, labošanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu un 
attiecīgā gadījumā administratīvu sodu piemērošanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) ir pilnvarots veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates uz 
vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga 
darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. ▌Eiropas Prokuratūra (EPPO) 
saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 ir pilnvarota veikt izmeklēšanu un sākt 
kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar 
Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 
(ES) 2017/137112. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai struktūrai, kas saņem 
Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, 
jāpiešķir Komisijai, OLAF, Revīzijas palātai un EPPO — attiecībā uz tām 
dalībvalstīm, kuras piedalās ciešākā sadarbībā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939, — 
nepieciešamās tiesības un piekļuve, kā arī jānodrošina, ka ▌līdzvērtīgas tiesības piešķir 
visas trešās personas, kas iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā.

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi nevar pietiekami labi sasniegt ▌dalībvalstīs, bet to 
var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(24) Šai regulai nebūtu jāietekmē atbalsta pasākumu turpināšana vai grozīšana, ko Komisija 
apstiprinājusi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2017/825 vai uz jebkuru citu Savienības 
tiesību aktu, ko minētajai palīdzībai piemēro 2020. gada 31. decembrī. Tādēļ 
pasākumiem, kas apstiprināti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2017/825, būtu jāpaliek spēkā. 
Turklāt darbībām, ar kurām tiecas sasniegt tehniskā atbalsta instrumenta mērķus un 
kuras sāktas no 2020. gada 1. februāra, vajadzētu būt atbilstīgām. Minētajam 
nolūkam būtu jāparedz arī pārejas noteikums, kas atļautu arī to.

(25) Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai 
būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī,

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 
18.9.2013., 1. lpp.).

9 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu 
interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

10 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz 
vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām 
nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

11 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas 
Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, 
kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA 

Vispārīgie noteikumi

1. pants 
Priekšmets

Ar šo regulu izveido tehniskā atbalsta instrumentu (“instruments”). 

Regulā ir noteikti vispārīgie un konkrētie instrumenta mērķi, budžets laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam, Savienības finansējuma veidi un šāda finansējuma piešķiršanas noteikumi.

2. pants 
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “tehniskais atbalsts” ir pasākumi, kas palīdz dalībvalstīm, tostarp to valsts 
iestādēm, veikt un īstenot institucionālas, administratīvas, strukturālas, 
izaugsmi sekmējošas, ilgtspējīgas, sociāli iekļaujošas, taisnīgas un noturību 
palielinošas reformas, kā arī investīcijas, kas uzlabo ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un sociālo dialogu, tostarp reformas un investīcijas 
saistībā ar Savienības atlabšanu pēc Covid-19 krīzes;

2) “valsts iestāde” ir viena vai vairākas publiskās iestādes valsts, reģionālās vai 
vietējās pārvaldes līmenī, kā arī dalībvalsts organizācijas Finanšu regulas 
2. panta 42. punkta nozīmē, kas sadarbojas partnerības garā saskaņā ar 
dalībvalstu institucionālo un tiesisko regulējumu;

3) “Savienības fondi” ir fondi, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) YYY/XX [KNR aizstājošā regula]13; 

4) “starptautiska organizācija” ir organizācija Finanšu regulas 156. panta nozīmē 
un šādai starptautiskai organizācijai saskaņā ar minēto pantu pielīdzinātas 
organizācijas;

4a) “Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads” jeb “Eiropas 
pusgads” ir process, kas izklāstīts Padomes 1997. gada 7. jūlija Regulas (EK) 
Nr. 1466/9714 2.a pantā;

4b) “konkrētai valstij adresēti ieteikumi” ir Padomes ieteikumi, kas Eiropas 
pusgada kontekstā saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu un 148. panta 
4. punktu ir adresēti katrai dalībvalstij.

13 OV C , , . lpp.
14 Padomes Regula (EK) Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa uzraudzības un 

ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).
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3. pants
Vispārīgais mērķis

Instrumenta vispārīgais mērķis ir sekmēt Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kā arī zaļo un digitālo pārkārtošanos, atbalstot dalībvalstu centienus īstenot reformas 
un sekmēt publiskās un privātās investīcijas, ar kurām tiks atbalstīta ilgtspējīga un taisnīga 
ekonomiskā, sociālā un dzimumu ziņā vienlīdzīga atveseļošana pēc Covid-19 krīzes, kas 
vajadzīga, lai panāktu noturību un augšupēju ekonomikas un sociālo ▌konverģenci, 
samazinātu nabadzību un nevienlīdzību, kā arī palielinātu konkurētspēju, un lai efektīvi 
īstenotu konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas pieņemti saistībā ar Eiropas pusgadu, 
atbalstītu dalībvalstu centienus uzlabot institucionālās un administratīvās spējas, kā arī 
tiesisko satvaru nolūkā īstenot Savienības tiesību aktus saistībā ar problēmām, ar kurām 
saskaras iestādes, pārvaldības struktūras un valsts pārvalde, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, 
kā arī ekonomikas un sociālā nozare, un īstenot politikas mērķus atbilstoši Savienības un 
dalībvalstu saistībām Parīzes nolīguma kontekstā, sasniedzot Savienības 2030. gada mērķus 
klimata un enerģētikas jomā un līdz 2050. gadam panākot klimatneitralitāti, kā arī atbilstoši 
Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāram.

4. pants 
Konkrētie mērķi

Lai sasniegtu 3. pantā izklāstīto vispārējo mērķi, instrumentam ir konkrētie mērķi, proti, sniegt 
palīdzību valsts iestādēm, lai tās uzlabotu savu spēju izplānot, izstrādāt un īstenot reformas un 
investīcijas, piemēram, sagatavot, īstenot, pārskatīt un uzlabot nacionālos atveseļošanas un 
noturības plānus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. YYY/XX, tostarp apmainoties ar paraugpraksi, 
piemērotiem procesiem un metodiku, plaši iesaistot ieinteresētās personas un nodrošinot 
cilvēkresursu efektīvāku un lietderīgāku pārvaldību. Minētos konkrētos mērķus īsteno ciešā 
sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm.

5. pants 
Darbības joma

Regulas 4. pantā izklāstītie konkrētie mērķi attiecas uz politikas jomām, kas saistītas ar 
kohēziju, konkurētspēju, izglītību, ražīgumu, pētniecību un inovāciju, pārdomātu, taisnīgu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, īpašu uzsvaru liekot uz 
darbībām, kas sekmē taisnīgu zaļo un digitālo pārkārtošanos, un tie koncentrējas uz vienu vai 
vairākām šādām jomām:

a) modernas un efektīvas administratīvās struktūras un informācijas pārvaldības 
sistēmas publisko finanšu un aktīvu pārvaldībai, budžeta process, tostarp 
dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā, makrofiskālais 
un ekonomiskais regulējums, parādu un skaidras naudas pārvaldība, izdevumu 
un nodokļu politika, nodokļu saistību izpilde, cīņa pret agresīvu nodokļu 
plānošanu, krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
nodokļu apiešanu, ieņēmumu pārvaldība un muitas savienība;

b) institucionālā reforma, efektīva un uz pakalpojumiem vērsta publiskās pārvaldes 
un e-pārvaldes darbība, tostarp digitalizējot valsts pārvaldi un attiecīgā 
gadījumā precizējot vai vienkāršojot noteikumus un procedūras, un 
administratīvās sadarbības, efektīva tiesiskuma, tieslietu sistēmu reformas 
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sekmēšana, uzlabojot konkurences un pretmonopola iestāžu spēju un 
pastiprinot cīņu pret krāpšanu, korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, tostarp revīziju veikšana, atbalsts administratīvajai izmeklēšanai 
vai kriminālizmeklēšanai un budžeta kontroles darbības, kā arī finanšu 
uzraudzības uzlabošana;

c) uzņēmējdarbības vide, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
pašnodarbinātajām personām, uzņēmējiem un sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem, reindustrializācija un ražošanas pārcelšana Savienībā, privātā 
sektora attīstība, preču un pakalpojumu tirgus, publiskās un privātās 
investīcijas, tehniskais atbalsts projektu virzītājiem un projektu “audzētavām”, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, tirdzniecība un ārvalstu tiešās 
investīcijas, konkurence un lietderīgs un pārredzams publiskais iepirkums, 
ilgtspējīga nozaru attīstība un atbalsts pētniecībai, inovācijai un digitalizācijai;

d) izglītība, mūžizglītība un apmācība, tostarp profesionālā izglītība un apmācība, 
jaunatnes politika, darba tirgus politikas pasākumi, tostarp sociālais dialogs, 
kvalitatīvu darbvietu radīšanai, nepietiekami pārstāvētu grupu lielāka 
līdzdalība darba tirgū, aktīvu vecumdienu veicināšana, prasmju uzlabošana un 
pārkvalificēšanās, jo īpaši digitālās prasmes, medijpratība, aktīvs pilsoniskums, 
cīņa pret nabadzību un ienākumu nevienlīdzību, rasismu un visiem 
diskriminācijas veidiem, dzimumu līdztiesība, mājokļi, sociālās iekļaušanas 
veicināšana, civilās aizsardzības, patvēruma, migrācijas un integrācijas 
politikas pasākumi un robežu politika;

da) piekļūstama un cenas ziņā pieejama sabiedrības veselība, piekļūstamas un 
iekļaujošas sociālā nodrošinājuma un sociālās labklājības sistēmas,  noturīgas 
aprūpes sistēmas un taisnīgāka piekļuve aprūpei, veselības aprūpei, bērnu 
aprūpes un aprūpes sistēmām; ▌

e) politikas pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai, kā arī taisnīgas digitālās 
un zaļās pārkārtošanās īstenošanai, e-pārvaldes risinājumi, e-iepirkums, 
savienojamība, piekļuve datiem un to pārvaldība, datu aizsardzības risinājumi, 
e-mācības, tādu uz mākslīgo intelektu balstītu ilgtspējīgu risinājumu 
izmantošana, kuros tiek izmantoti pārredzami risinājumi, atvērtas 
programmatūras un atvērtas aparatūras risinājumi,, ilgtspējīgas attīstības un 
vides aizsardzības vides pīlārs, klimatrīcība, transports un mobilitāte, tostarp 
publiskais transports, aprites ekonomikas sekmēšana, energoefektivitāte un 
resursu efektīva izmantošana, atjaunojamie energoresursi, enerģijas piegādes 
dažādošanas nodrošināšana un enerģētiskās drošības panākšana, kā arī 
lauksaimniecības nozarē — augsnes un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
enerģētiskās nabadzības novēršana, zvejniecība, kā arī lauku, attālo un salu 
reģionu ilgtspējīga attīstība; ▌

f) politikas pasākumi, kas sekmē un uzlabo finanšpratību, kā arī finanšu nozares 
politikas pasākumi un regulējums, tostarp: ▌finanšu stabilitāte, piekļuve 
finansējumam un aizdevumi reālajai ekonomikai, jo īpaši MVU, 
pašnodarbinātām personām un uzņēmējiem, ražošana, datu un statistikas 
nodrošināšana un kvalitātes uzraudzība;
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fa) infrastruktūras nozares politikas pasākumi, tostarp fiziskās un virtuālās 
infrastruktūras projektēšana, sagatavošana un īstenošana a) līdz 
f) apakšpunktā minētajās politikas jomās;

fb) politikas pasākumi, kas ir būtiski, lai sagatavotos dalībai eurozonā, kā arī 
politikas pasākumi, kas veicina nominālu un reālu konverģenci attiecībā uz to 
dalībvalstu pievienošanos eurozonai, kuru valūta nav euro, un 

fc) politikas pasākumi attiecībā uz savlaicīgas atklāšanas un koordinētas 
reaģēšanas spējām, lai reaģētu gadījumā, ja rodas būtiski riski sabiedrības 
veselībai vai drošībai, kā arī attiecībā uz uzņēmējdarbības un pakalpojumu 
nepārtrauktības risinājumu sekmēšanu kritiski svarīgām publiskām un 
privātām iestādēm un nozarēm.

6. pants 
Budžets

1. Instrumenta īstenošanai atvēlētais kopējais finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 1 450 000 000 EUR faktiskajās cenās. Laikposmam no 2021. līdz 
2024. gadam finansējums ir 1 000 000 000 EUR faktiskajās cenās. Laikposmam no 
2025. līdz 2027. gadam finansējums ir 450 000 000 EUR faktiskajās cenās.

2. No instrumenta finansējuma var segt arī izdevumus, kas attiecas uz sagatavošanas, 
pārraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras vajadzīgas 
instrumenta pārvaldībai un tā mērķu sasniegšanai, jo īpaši izdevumus par pētījumiem, 
ekspertu sanāksmēm, informēšanas un komunikācijas darbībām, tostarp korporatīvo 
komunikāciju par Savienības politikas prioritātēm, ciktāl tās saistītas ar šīs regulas 
mērķiem, izdevumus saistībā ar IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas apstrādi un 
apmaiņu, ietverot korporatīvos informācijas tehnoloģijas rīkus, un visus pārējos 
tehniskās un administratīvās palīdzības izdevumus, kuri Komisijai radušies 
instrumenta pārvaldības rezultātā. Izdevumi var ietvert arī citu atbalsta darbību 
izmaksas, piemēram, par kvalitātes kontroli un tehniskā atbalsta projektu pārraudzību 
uz vietas, jo īpaši nosūtot ekspertus, kā arī līdzbiedru konsultēšanu un tādu ekspertu 
darba izmaksas, kas palīdz izvērtēt un īstenot strukturālās reformas.

3. Pēc dalībvalstu pieprasījuma līdzekļus, kas tām ir piešķirti dalītā pārvaldībā, var 
pārvest uz instrumentu, nepārsniedzot 3 % no attiecīgajai dalībvalstij laikposmā no 
2021. līdz 2027. gadam paredzētā finansējuma dalītajā pārvaldībā. Komisija izmanto 
minētos līdzekļus tieši saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
vai netieši saskaņā ar minēta punkta c) apakšpunktu. Minētos līdzekļus saskaņā ar 
noteikumiem un instrumenta vajadzībām atbilstoši šai regulai izmanto attiecīgās 
dalībvalsts labā, tostarp reģionālā un vietējā līmenī.

6.a pants
Papildu līdzekļu iemaksa budžetā

1. Papildus 6. pantā noteiktajam budžetam dalībvalstis pēc pieprasījuma var pārvest 
papildu līdzekļus uz instrumenta budžetu.
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2. Papildu līdzekļi veido ārējos piešķirtos ieņēmumus papildus gadījumiem, kas 
uzskaitīti Finanšu regulas 21. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Minētajiem papildu 
līdzekļiem piemēro Finanšu regulas 22. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

3. Papildu līdzekļus izmanto, lai finansētu 7. pantā izklāstītās darbības, un tos izmanto 
tikai attiecīgās dalībvalsts labā.

II NODAĻA 

Tehniskais atbalsts

7. pants
Darbības, kas tiesīgas saņemt tehnisko atbalstu

Saskaņā ar 3. un 4. pantā izklāstītajiem mērķiem no instrumenta līdzekļiem ▌finansē šādus 
darbību veidus nolūkā sekmēt apguves spēju:

a) zinātība, kas saistīta ar politikas ieteikumiem, politikas izmaiņām, stratēģiju, 
reformu un investīciju ceļvežu formulēšanu, ▌ likumdošanas, institucionālām, 
strukturālām un administratīvām reformām, kā arī administratīvās 
izmeklēšanas vai kriminālizmeklēšanas atbalsta un budžeta kontroles darbību 
revīziju;

b) ekspertu, tostarp vietējo ekspertu, nodrošināšana uz īsāku vai ilgāku laikposmu, 
lai tie pildītu uzdevumus specifiskās jomās vai veiktu operatīvas darbības, 
vajadzības gadījumā saņemot atbalstu mutiskajai un rakstiskajai tulkošanai un 
sadarbībai, kā arī administratīvo palīdzību, infrastruktūru un aprīkojumu;

c) institucionālo, administratīvo vai nozaru spēju veidošana un saistītās atbalsta 
darbības visos pārvaldības līmeņos, attiecīgā gadījumā arī dodot ieguldījumu 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp sociālo partneru, spēju stiprināšanā, jo īpaši: 

i) semināri, konferences un darbsemināri, ja tie ir pienācīgi pamatoti un 
vajadzīgi, lai sasniegtu 3. un 4. pantā izklāstītos vispārīgos un konkrētos 
mērķus, dažādos forumos iesaistot plašu ieinteresēto personu loku, 
tostarp sieviešu organizācijas un neaizsargātu grupu pārstāvjus;

ii) paraugprakses apmaiņa, tostarp pienācīgi pamatotos gadījumos darba 
vizītes attiecīgajās dalībvalstīs vai trešās valstīs, lai ierēdņi varētu iegūt vai 
uzlabot zinātību vai zināšanas attiecīgajos jautājumos;

iii) apmācības darbības un tiešsaistes vai citu apmācības moduļu izstrāde, lai 
palīdzētu veidot vajadzīgās profesionālās prasmes un zināšanas attiecīgo 
reformu jomā;

d) datu un statistikas vākšana, tostarp pa dzimumiem sadalītu datu vākšana, 
atbalsttiesīgo reformu uzraudzība, kopējas metodikas izstrāde, tostarp 
dzimumu līdztiesības un klimata jautājumu integrēšana un izsekošana un 
saistībā ar Eiropas pusgada, Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķiem un dažādo 
programmu izvērtēšanu DFS vidusposma pārskatīšanas laikā, kā arī attiecīgā 
gadījumā rādītāju vai kritēriju izstrāde;
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e) vietējā operatīvā atbalsta organizēšana tādās jomās kā civilā aizsardzība, 
patvērums, migrācija, integrācija un robežkontrole;

f) IT spēju veidošana, liekot uzsvaru uz sadarbspējīgiem vai kopīgiem 
risinājumiem dalībvalstīs, tostarp zinātība saistībā ar attiecīgo reformu 
īstenošanai vajadzīgās IT infrastruktūras un lietotņu izstrādi, uzturēšanu, darbību 
un kvalitātes kontroli, kiberdrošība, atvērtas programmatūras un atvērtas 
aparatūras risinājumi, datu aizsardzības risinājumi, kā arī zinātība, kas saistīta 
ar sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijas programmām, jo īpaši tādās 
pakalpojumu jomās kā veselības aprūpe, aprūpe, izglītība vai tieslietas, kas ir 
lielā mērā orientēti uz klientu;

g) pētījumi, pētniecība, analīze un apsekojumi, priekšizpēte, izvērtējumi un 
ietekmes novērtējumi, tostarp novērtējumi par ietekmi uz dzimumu līdztiesību, 
kā arī tehniskā dokumentācija par rezultātiem un ietekmi kvantitatīvā un 
kvalitatīvā ziņā atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem, ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un publicēšana, arī tiešsaistē;

h) komunikācijas projekti, kuru mērķis ir apmācība, tostarp e-mācības, sadarbība, 
izpratnes veicināšana, informācijas izplatīšanas darbības un paraugprakses 
apmaiņa; izpratnes veicināšanas un informācijas kampaņu, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņu un pasākumu organizēšana, tostarp korporatīvā komunikācija un 
attiecīgā gadījumā komunikācija sociālajos tīklos un/vai platformās, ņemot vērā 
komunikācijas stratēģijas vajadzības;

i) materiālu vākšana un publicēšana, lai izplatītu informāciju un atbilstoši 
instrumentam sniegtā tehniskā atbalsta rezultātus, tostarp izstrādājot, lietojot un 
uzturot sistēmas un rīkus, kuros izmanto informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, un

j) jebkura cita attiecīga darbība, kuras nolūks ir sekmēt 3. un 4. pantā izklāstīto 
vispārīgo un konkrēto mērķu sasniegšanu.

8. pants
Tehniskā atbalsta pieprasījums

1. Dalībvalsts, kas vēlas saņemt tehnisko atbalstu no instrumenta, iesniedz Komisijai 
tehniskā atbalsta pieprasījumu, norādot politikas jomas un atbalsta prioritātes, kuras 
ietilpst 5. pantā izklāstītajā darbības jomā. Šādus pieprasījumus iesniedz līdz 
kalendārā gada 31. oktobrim. Komisija var sniegt norādījumus par galvenajiem 
elementiem, kas iekļaujami atbalsta pieprasījumā, un arī turpmāk popularizēt 
instrumentu un mudināt to izmantot tām dalībvalstīm, kurām ir ļoti nepieciešams 
atbalsts.

1.a Lai īstenojamās reformas gūtu plašu atbalstu un panāktu līdzatbildību, dalībvalstis, 
kas vēlas izmantot instrumentu, tehniskā atbalsta pieprasījuma sagatavošanā 
attiecīgā gadījumā apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi.

2. Dalībvalstis var iesniegt pieprasījumu tehniskā atbalsta saņemšanai šādos apstākļos, 
kas saistīti ar:
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a) to reformu īstenošanu, ko dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas un saskaņā ar 
3. un 4. pantā izklāstītajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem;

aa) izaugsmi un noturību palielinošu, kā arī sociālā un vides ziņā ilgtspējīgu 
reformu īstenošanu ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā, efektīvi 
īstenojot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas pieņemti saistībā ar 
Eiropas pusgadu, vai darbības, kuras saistītas ar pretcikliskumu un/vai 
Savienības tiesību īstenošanu;

b) ekonomikas korekciju programmu īstenošanu dalībvalstīs, kas saņem Savienības 
finansiālo palīdzību saskaņā ar esošajiem instrumentiem, jo īpaši saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 472/201315 attiecībā uz 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un Padomes Regulu (EK) Nr. 332/200216 
attiecībā uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro;

▌

d) atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. YYY/XX un šo plānu īstenošanu dalībvalstīs;

e) atveseļošanas un noturības plānu pārskatīšanu un uzlabošanu saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. YYY/XX.

2.a Dalībvalstis jebkurā laikā var iesniegt pieprasījumus, uz kuriem attiecas šā panta 
2. punkta e) apakšpunkts, nolūkā grozīt vai aizstāt savus priekšlikumus saskaņā ar 
Regulas(ES) Nr. YYY/XX 18. pantu.

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas pusgada kontekstā) ar dalībvalsti, ņemot vērā 
pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes un pareizas finanšu pārvaldības principus, 
izvērtē 1. punktā minēto pieprasījumu atbalsta saņemšanai atkarībā no konstatēto 
problēmu neatliekamības, apmēra un intensitātes, atbalsta nepieciešamības attiecīgajās 
politikas jomās, sociālekonomisko rādītāju analīzes un dalībvalsts vispārējās 
administratīvās un institucionālās spējas.

Pamatojoties uz minēto analīzi un ņemot vērā Savienības fondu vai citu Savienības 
programmu finansētās esošās darbības un pasākumus, Komisija vienojas ar attiecīgo 
dalībvalsti par atbalsta prioritārajām jomām, mērķiem, attiecīgā gadījumā skaidrām 
saistībām veikt reformas indikatīvu grafiku, attiecīgā gadījumā starpposma 
mērķrādītājiem, sniedzamo atbalsta pasākumu apmēru, kā arī aplēsto kopējo 
finansiālo iemaksu šādam tehniskajam atbalstam, ko izklāsta sadarbības un atbalsta 
plānā.

4. Šā panta 3. punktā minētajā sadarbības un atbalsta plānā atsevišķi no pārējā tehniskā 
atbalsta norāda pasākumus, kas saistīti ar dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. YYY/XX.

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 472/2013 (2013. gada 21. maijs) par to eurozonas 
dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kurām draud nopietnas 
finanšu stabilitātes grūtības (OV L 140, 27.5.2013., 1. lpp.).

16 Padomes Regula (EK) Nr. 332/2002 (2002. gada 18. februāris), ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas 
palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.).
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9. pants
Informācija Eiropas Parlamentam un Padomei un komunikācija par sadarbības un atbalsta 

plāniem

1. Sadarbības un atbalsta plānu Komisija ▌bez liekas kavēšanās nosūta vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei nolūkā nodrošināt demokrātisku pārskatatbildību 
un Savienības rīcības redzamību. ▌

▌

3. Komisija iesaistās komunikācijas darbībās, tostarp kopīgās komunikācijas darbībās 
sadarbībā ar attiecīgajām valsts iestādēm un Eiropas Parlamenta un Komisijas 
pārstāvniecības birojiem attiecīgajā dalībvalstī, lai nodrošinātu Savienības 
finansējuma redzamību atbalsta pasākumu kopumiem, kas paredzēti sadarbības un 
atbalsta plānos. Komisija savā tīmekļa vietnē publicē pilnīgu atbalstīto projektu 
sarakstu un katram no tiem piešķirtās summas. Minēto sarakstu regulāri atjaunina. 
Komisija regulāri informē Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvniecības 
birojus un “Europa Experience” centrus par šiem projektiem attiecīgajās 
dalībvalstīs.

10. pants
Līdzekļu pārvedumi instrumentam

1. Papildus 6. panta 1. punktā paredzētajam finansējumam tehniskā atbalsta budžetu var 
finansēt, dalībvalstīm veicot brīvprātīgus pārvedumus saskaņā ar regulas [KNR 
aizstājošā regula] 21. pantu un minētajā pantā izklāstīto procedūru, kā noteikts šīs 
regulas 6. panta 3. punktā.

1.a Papildus 6. panta 1. punktā noteiktajam finansējumam dalībvalstis var ierosināt 
daļu no sava reformu un noturības plāna piešķirt tehniskā atbalsta instrumentam. 
Piešķirtā summa palielina tehnisko atbalstu to atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanai, grozīšanai un uzlabošanai. Piešķirtās summas īsteno saskaņā ar 
tehniskā atbalsta instrumenta noteikumiem. Komisija minētos līdzekļus īsteno 
saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

2. Pārvedumu, ko dalībvalsts veikusi saskaņā ar 1. punktu, izmanto tikai minētajā 
dalībvalstī.

11. pants
Papildu finansējums

Nolūkā panākt labu līdzekļu apgūšanas spēju no instrumenta līdzekļiem finansētās darbības 
var saņemt atbalstu no citām Savienības programmām, instrumentiem vai fondiem, kas iekļauti 
Savienības budžetā, ja šāds atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

12. pants
Tehniskā atbalsta īstenošana

1. Komisija īsteno instrumentu saskaņā ar Finanšu regulu, tostarp pilnībā ievērojot 
noteikumus par Savienības budžeta aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs ir 
konstatēti vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
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un Padomes Regulu (ES) YYY/XX [Tiesiskuma mehānisms daudzgadu finanšu 
shēmā]17.

2. Instrumenta pasākumus var tieši īstenot Komisija vai netieši citas struktūras un 
personas, kas nav dalībvalstis, saskaņā ar Finanšu regulas XX. pantu. Konkrētāk, 
Savienības atbalsts saskaņā ar 7. pantu veiktām darbībām izpaužas kā:

a) dotācijas;

b) publiskā iepirkuma līgumi;

c) ārējiem ekspertiem, tostarp ekspertiem no atbalstu sniedzošo vai saņemošo 
dalībvalstu valsts, reģionālajām vai vietējām iestādēm, radušos izmaksu 
atlīdzināšana;

d) starptautisku organizāciju izveidotos trasta fondos veiktas iemaksas un

e) darbības, ko veic netiešajā pārvaldībā.

3. Dotācijas var piešķirt dalībvalstu valsts iestādēm, Eiropas Investīciju bankas grupai, 
starptautiskām organizācijām, publiskām vai privātām struktūrām un struktūrām, kas 
ir likumīgi izveidotas:

a) dalībvalstīs;

b) Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs, kuras ir Līguma par Eiropas 
Ekonomikas zonu līgumslēdzējas puses, saskaņā ar tajā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 100 % no attiecināmajām izmaksām.

3.a Dotācijas izmaksā tikai tad, kad ir sasniegti mērķi un panākts progress saskaņā ar 
indikatīviem grafikiem, kā noteikts sadarbības un atbalsta plānos.

4. Tehniskā atbalsta pasākumus var sniegt, sadarbojoties ar citu dalībvalstu struktūrām 
un starptautiskajām organizācijām.

5. Atbalstu var sniegt arī individuāli eksperti, kurus var uzaicināt dot ieguldījumu 
atsevišķās darbībās, kas tiek organizētas, kad vien tas ir vajadzīgs 4. pantā izklāstīto 
konkrēto mērķu sasniegšanai.

6. Lai īstenotu tehnisko atbalstu, Komisija saskaņā ar 16.a pantu ar deleģētajiem aktiem 
pieņem darba programmas.

Darba programmās nosaka līdzekļu piešķīrumu instrumentam. Tajās arī izklāsta to 
īstenošanai vajadzīgos pasākumus atbilstoši 3. un 4. pantā minētajiem vispārējiem un 
konkrētiem mērķiem, dotāciju atlases un piešķiršanas kritērijus, kā arī visus Finanšu 
regulā prasītos elementus.

7. Lai nodrošinātu līdzekļu savlaicīgu pieejamību, ierobežotu daļu no darba programmas, 
nepārsniedzot 10 % no gada piešķīruma, rezervē īpašiem pasākumiem, ja 
neparedzētu un pienācīgi pamatotu steidzamu iemeslu gadījumā ir nepieciešama 
tūlītēja reakcija, tostarp tad, ja ekonomika saskaras ar nopietniem traucējumiem vai ja 
dalībvalsts ekonomisko, sociālo vai sanitāro situāciju nopietni skar tādi būtiski 
apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt.

17 OV C , , . lpp.
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Komisija pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, kura vēlas saņemt tehnisko atbalstu, var 
pieņemt īpašus pasākumus saskaņā ar šajā instrumentā noteiktajiem mērķiem un 
darbībām, lai sniegtu tehnisko atbalstu valsts iestādēm steidzamu vajadzību 
risināšanai. Šādiem īpašiem pasākumiem ir pagaidu raksturs, un tie ir saistīti tikai ar 
8. panta 2. punktā noteiktajiem apstākļiem. Īpašie pasākumi beidzas sešu mēnešu 
laikā, un tos var aizstāt ar tehniskā atbalsta pasākumiem saskaņā ar 8. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

III NODAĻA 

Papildināmība, uzraudzība un izvērtēšana

13. pants
Koordinācija un papildināmība

1. Komisija un attiecīgās dalībvalstis atbilstīgi saviem attiecīgajiem pienākumiem sekmē 
sinerģiju un nodrošina efektīvu koordināciju, papildināmību un saskaņotību starp 
▌instrumentu un citām Savienības programmām un instrumentiem un jo īpaši ar 
pasākumiem, kas finansēti no Savienības fondiem, lai izvairītos no dublēšanās vai 
pārklāšanās. Šajā nolūkā tās:

a) gan plānošanas, gan īstenošanas posmā nodrošina papildināmību, sinerģiju, 
saskaņotību un konsekvenci starp dažādiem instrumentiem Savienības, valsts un 
attiecīgā gadījumā reģionālā un vietējā līmenī, jo īpaši saistībā pasākumiem, kas 
finansēti no Savienības fondiem;

b) pilnveido koordinācijas mehānismus, lai izvairītos no darba dublēšanās, un

c) nodrošina ciešu sadarbību starp tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu Savienības, 
valsts un attiecīgā gadījumā reģionālā un vietējā līmenī, lai panāktu, ka 
instrumenta atbalsta sniegšana ir saskaņota un racionāla.

2. Komisija tiecas nodrošināt papildināmību un sinerģiju ar atbalstu, ko sniedz citas 
attiecīgās starptautiskās organizācijas.

14. pants
Īstenošanas uzraudzība

1. Komisija uzrauga instrumenta īstenošanu un mēra 3. un 4. pantā izklāstīto vispārīgo 
un konkrēto mērķu sasniegšanu, izmantojot sadarbības un atbalsta plānus. Pielikumā 
ir noteikti rādītāji, kas jāizmanto, lai ziņotu par progresu, uzraudzītu šo regulu un 
izvērtētu, kā veicies ar vispārīgo un konkrēto mērķu sasniegšanu. Īstenošanas 
uzraudzība ir samērīga un vērsta uz darbībām, kas veiktas saskaņā ar instrumentu.

2. Snieguma ziņošanas sistēma nodrošina, ka instrumenta īstenošanas un rezultātu 
uzraudzībai vajadzīgie dati tiek apkopoti efektīvi, lietderīgi, savlaicīgi, kā arī kad vien 
iespējams tie tiek sadalīti pa dzimumiem. Minētajā nolūkā Savienības finansējuma 
saņēmējiem piemēro samērīgas ziņošanas prasības.
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15. pants
Divreiz gadā iesniedzamais ziņojums

1. Komisija divas reizes gadā iesniedz vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

2. Divreiz gadā iesniedzamajā ziņojumā iekļauj informāciju par:

a) dalībvalstu atbalsta pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar 8. panta 1. punktu;

b) analīzi par to, kā piemēroti 8. panta 2. punktā minētie kritēriji, kas tiek izmantoti 
dalībvalstu iesniegto atbalsta pieprasījumu analizēšanai;

c) sadarbības un atbalsta plāniem, kā minēts 8. panta 3. punktā; 

d) īpašiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 12. panta 7. punktu, un

e) atbalsta pasākumu īstenošanu pa dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā reģioniem.

15.a pants
Reformu atbalsta dialogs

Lai uzlabotu dialogu starp Savienības iestādēm, jo īpaši Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, 
Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt Padomes un Komisijas 
pārstāvjus piedalīties komitejas sanāksmēs, lai apspriestu visus pasākumus, kas 
veikti saskaņā ar šo regulu, tostarp ziņojumu, kuru divas reizes gadā iesniedz 
saskaņā ar 15. pantu.

16. pants
Vidusposma un ex post izvērtēšana

1. Ne vēlāk kā četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai neatkarīgu vidusposma izvērtējuma ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Ne 
vēlāk kā trīs gadus pēc 1. pantā noteiktā perioda beigām Komisija šīm iestādēm 
iesniedz arī neatkarīgu ex post izvērtējuma ziņojumu.

2. Vidusposma izvērtējuma ziņojumā jo īpaši izvērtē to, cik lielā mērā ir sasniegti 3. un 
4. pantā noteiktie instrumenta mērķi, kā arī līdzekļu izmantošanas piemērotību un 
efektivitāti, Eiropas pievienoto vērtību un komunikācijas darbības, kas paredzētas, 
lai nodrošinātu Savienības finansējuma redzamību. Tajā arī izskata jautājumu par to, 
vai visi mērķi un darbības joprojām ir atbilstīgi.

3. Ex post izvērtējuma ziņojumā iekļauj vispārēju šīs regulas īstenošanas novērtējumu un 
informāciju par tās ilgtermiņa ietekmi, un to iesniedz vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

3.a Vajadzības gadījumā vidusposma vai ex post izvērtējuma ziņojumiem pievieno 
tiesību aktu priekšlikumus par šīs regulas grozīšanu.

16.a pants
Pārredzamība

Atbalsta saņēmēji sabiedrības interesēs nodrošina maksimālu pārredzamību attiecībā uz šī 
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instrumenta darbībām un finanšu plūsmām. Šādu pārredzamību var ierobežot tikai tiesību 
akti, kas saistīti ar komercnoslēpumu, piemērojamie datu aizsardzības noteikumi vai 
administratīva izmeklēšana vai kriminālizmeklēšana, ko veic Savienības struktūras. Visu 
attiecīgo informāciju atbalsta saņēmēji publisko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu (ES) 2019/102418. Visus publiskos iepirkumus publisko ES atklāto datu portālā.

IIIA NODAĻA 

Deleģēšanas īstenošana

16.b pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 12. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 
2028. gada 31. decembrim.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12. panta 6. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra 
dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 12. panta 6. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tad, ja trijos 
mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju 
par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

18 1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1024 (2019. gada 20. jūnijs) par atvērtajiem datiem 
un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 172, 26.6.2019., 56. lpp.).
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IV NODAĻA 

Pārejas un nobeiguma noteikumi

17. pants
Informācija, komunikācija un publicitāte

1. Savienības finansējuma saņēmēji norāda minēto līdzekļu izcelsmi un nodrošina 
Savienības finansējuma redzamību (jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā), 
sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, 
mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.

2. Saistībā ar instrumentu, tā darbībām un rezultātiem Komisija veic informācijas un 
komunikācijas pasākumus, tostarp kopīgas komunikācijas darbības sadarbībā ar 
attiecīgajām valsts iestādēm un Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvniecības 
birojiem attiecīgajā dalībvalstī. Ar instrumentam piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 
veicina arī Savienības politisko prioritāšu korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs 
prioritātes saistītas ar 3. un 4. pantā minētajiem mērķiem.

18. pants
Pārejas noteikumi

1. Tehniskā atbalsta pasākumi un darbības, kas sāktas ne vēlāk kā 2020. gada 
31. decembrī saskaņā ar Regulu (ES) 2017/825, līdz to pabeigšanai arī turpmāk 
reglamentē minētā regula.

1.a Par šajā regulā paredzētajām darbībām ir tiesības saņemt finansējumu, ja attiecīgo 
darbību īstenošana ir sākusies no 2020. gada 1. februāra un ja ar tām ir iecerēts 
sasniegt šīs regulas 3. un 4. pantā izklāstītos mērķus.

2. No 6. panta 1. punktā noteiktā finansējuma var arī segt tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, tostarp izdevumus par uzraudzību, komunikāciju un 
izvērtēšanu, kas jāveic saskaņā ar Regulu (ES) 2017/825 un kas līdz 2020. gada 
31. decembrim nav pabeigtas.

3. Lai segtu 6. panta 2. punktā paredzētos izdevumus par tādu darbību pārvaldību, kas 
līdz 2020. gada 31. decembrim nav pabeigtas, vajadzības gadījumā apropriācijas var 
iekļaut budžetā pēc 2020. gada.

19. pants
Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

Rādītāji

Regulas 3. un 4. pantā minēto mērķu sasniegšanu mēra, balstoties uz šādiem rādītājiem, kas 
sadalīti pa dalībvalstīm un intervences jomām.

Rādītājus izmanto saskaņā ar pieejamajiem datiem un informāciju, tostarp kvantitatīviem un/vai 
kvalitatīviem datiem.

Izlaides rādītāji:

a) noslēgto sadarbības un atbalsta plānu skaits;

a) veikto tehniskā atbalsta darbību skaits;

b) tehniskā atbalsta darbību nodevumi, piemēram, rīcības plāni, ceļveži, vadlīnijas, 
rokasgrāmatas un ieteikumi;

Rezultātu rādītāji:

c) tehnisko atbalsta darbību iznākums, piemēram, stratēģijas pieņemšana, jauna 
tiesību akta pieņemšana vai spēkā esoša tiesību akta grozīšana, (jaunu) 
procedūru un pasākumu pieņemšana, lai veicinātu reformu īstenošanu;

Ietekmes rādītāji:

d) sadarbības un atbalsta plānos izvirzītie mērķi, kas sasniegti, cita starpā 
pateicoties saņemtajam tehniskajam atbalstam.

Komisija veic 16. pantā paredzēto ex post izvērtēšanu arī tālab, lai izveidotu saiknes starp 
sniegto tehnisko atbalstu un attiecīgo pasākumu īstenošanu attiecīgajā dalībvalstī nolūkā 
uzlabot noturību, ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un kohēziju.
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NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai un Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tehniskā atbalsta 
instrumentu
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Dragoș Pîslaru

ĪSS PAMATOJUMS

Pēc tam, kad Komisija bija atsaukusi savu priekšlikumu attiecībā uz Reformu atbalsta 
programmu (RAP), kas ietvēra tehniskā atbalsta instrumentu, 2020. gada 28. maijā tā nāca 
klajā ar priekšlikumu tāda neatkarīga tehniskā atbalsta instrumenta izveidei pēc brīvprātības 
principa, kurš būtu pieejams visām dalībvalstīm un kurš nomainītu Strukturālo reformu 
atbalsta programmu (SRAP). Šis instruments ir viena no Komisijas iniciatīvām, ar ko tā 
nākusi klajā, reaģējot uz Covid-19 pandēmijas uzliesmojumu, lai palīdzētu dalībvalstīm 
mazināt negatīvās ekonomiskās un sociālās sekas. Ir ļoti svarīgi stiprināt Eiropas ekonomikas 
noturību, un ir nepieciešams stratēģiski plānot atveseļošanu un nodrošināt ilgtspējīgu 
izaugsmi.

Tehniskā atbalsta instrumenta kā SRAP pēcteča mērķis ir sniegt atbalstu administratīvās 
spējas stiprināšanai un ilgtermiņa strukturālām reformām dalībvalstīs, kam savukārt var būt 
ievērojama ietekme uz dalībvalstu darba tirgu un sociālā nodrošinājuma sistēmu. Ar tā 
palīdzību arī tiek sniegts atbalsts, lai veicinātu saistībā ar Eiropas pusgadu konkrētām valstīm 
adresēto ieteikumu īstenošanu. Instrumenta mērķis ir veicināt kohēziju, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas, kas nepieciešamas, lai panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību un konverģenci, un stiprināt to administratīvo spēju īstenot Savienības 
tiesību aktus saistībā ar problēmām, ar kurām saskaras institūcijas, pārvaldība, valsts pārvalde 
un ekonomikas un sociālais sektors.

Paralēli tehniskā atbalsta instrumentam, lai reaģētu uz jaunajām problēmām pašreizējā 
kontekstā, Komisija ir nākusi klajā arī ar priekšlikumu regulai par Atveseļošanas un noturības 
mehānismu, kas nodrošinās liela mēroga finansiālu atbalstu publiskām investīcijām un 
reformām, kuras dalībvalstu ekonomiku padarīs noturīgāku un labāk sagatavotu nākotnei. 
Līdz ar to šis instruments var sniegt atbalstu dalībvalstīm atjaunošanas un noturības plānu 
sagatavošanā un īstenošanā saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka pašreizējā Komisijas priekšlikumā ir ņemta vērā 
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nostāja, kas pausta gan BUDG un ECON komiteju kopīgā ziņojuma projektā par tehniskā 
atbalsta instrumentiem, kas iekļauti 2020. gada 20. aprīlī publicētajā RAP priekšlikumā, gan 
2020. gada 26. maijā pieņemtajā EMPL komitejas atzinumā par Reformu atbalsta programmu. 
Atzinuma sagatavotājs vēlas ierosināt dažas ar pašreizējo kontekstu saistītas izmaiņas, kas 
uzsver sociāli atbildīgu, viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu reformu un investīciju nozīmi, kuras 
veicinātu ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu vēl ilgi pēc Covid-19 krīzes.

Komisijas priekšlikumā īpaši uzsvērtas darbības, kas veicina zaļo un digitālo pārkārtošanos. 
Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs uzsver digitalizācijas nozīmi visās ES ekonomikas un 
sociālajās jomās un iespējamo instrumenta lomu atbalsta sniegšanā dalībvalstīm digitālās 
atveseļošanas nodrošināšanā, izmantojot reformas un investīcijas digitālās infrastruktūras un 
prasmju jomā, kas palīdzēs sasniegt galīgo mērķi, proti, izveidot digitālu vienoto tirgu.

Atzinuma sagatavotājs ierosina paplašināt šī instrumenta darbības jomu (5. pants), iekļaujot 
tajā, piemēram, jaunatnei paredzētas politikas; sociālās aizsardzības politikas, kurās īpaša 
uzmanība tiktu veltīta neaizsargātām grupām; diskriminācijas dzimuma dēļ mazināšanas un 
dzimumu līdztiesības veicināšanas politikas; izglītības pieejamības bērniem un studentiem 
uzlabošanas politikas; profesionālo izglītību un apmācību (PIA), mūžizglītības pieejamību un 
integrāciju darba tirgū; politikas ar mērķi uzlabot publisko iestāžu spēju garantēt mobilo un 
pārrobežu darba ņēmēju tiesības utt.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šim instrumentam arī būtu jāveicina konverģence attiecībā 
uz to dalībvalstu pievienošanos eurozonai, kuru valūta nav euro.

Plašākā perspektīvā tehniskā atbalsta instruments arī veicinās ES un tās dalībvalstu saistību 
izpildi Eiropas sociālā tiesību pīlāra un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas kontekstā.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 
Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Covid-19 pandēmija 2020. gada 
sākumā ir manījusi daudzgadu ekonomikas 
perspektīvas gan ES, gan pasaulē. 
Savienībā ir radušās jaunas ar krīzi saistītas 
prioritātes, kas jo īpaši ir vērstas uz 
atveseļošanu un noturību. Šo prioritāšu 
īstenošanai ir vajadzīga steidzama un 
saskaņota Savienības rīcība, lai novērstu 
ekonomiskās sekas dalībvalstīs un 
mazinātu sociālo un ekonomisko 

(3) Covid-19 pandēmija 2020. gada 
sākumā ir manījusi daudzgadu ekonomikas 
perspektīvas gan ES, gan pasaulē. 
Savienībā ir radušās jaunas ar krīzi saistītas 
prioritātes, kas jo īpaši ir vērstas uz 
atveseļošanu un noturību un atbalsta 
sniegšanu krīzes ietekmē 
visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām. 
Šo prioritāšu īstenošanai ir vajadzīga 
steidzama un saskaņota Savienības rīcība, 
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kaitējumu. Pašreizējā Covid-19 pandēmija 
un iepriekšējā ekonomikas un finanšu krīze 
ir parādījusi, ka stabilas un noturīgas 
ekonomikas un finanšu sistēmas, kuru 
pamatā ir spēcīga ekonomiskā un sociālā 
struktūra, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Tāpēc izaugsmi sekmējošas 
reformas un ieguldījumi ekonomiku 
strukturālo trūkumu novēršanā un 
noturības stiprināšanā būs ļoti svarīgi, lai 
ļautu ekonomikām un sabiedrībai 
atgriezties uz ilgtspējīgas atveseļošanās 
ceļa un pārvarētu ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās atšķirības Savienībā.

lai novērstu ekonomiskās sekas dalībvalstīs 
un mazinātu teritoriālo, sociālo un 
ekonomisko kaitējumu. Pašreizējā Covid-
19 pandēmija un iepriekšējā ekonomikas 
un finanšu krīze ir parādījusi, ka gan 
stabilas un noturīgas ekonomikas, gan arī 
finanšu un sociālās drošības sistēmas, 
kuru pamatā ir spēcīga ekonomiskā un 
sociālā struktūra, palīdz dalībvalstīm 
efektīvāk reaģēt uz satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Tāpēc sociāli 
atbildīgas, viedas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas reformas, kas palielina 
izredzes stiprināt pielāgošanās spēju un 
sociālās aizsardzības sistēmas, veicināt 
izaugsmi, radīt kvalitatīvas darbvietas, 
sekmēt investīcijas un atbalstīt augšupēju 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un konverģenci, būs ļoti 
svarīgas, lai ļautu ekonomikām un 
sabiedrībai atgriezties uz ilgtspējīgas 
atveseļošanās ceļa un lai pārvarētu 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
atšķirības Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta to 
īstenošana. Dalībvalstis izstrādā savu valsts 
daudzgadu investīciju stratēģiju minēto 
reformu prioritāšu atbalstam. Šīs stratēģijas 
iesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tā var izklāstīt un 
koordinēt prioritātes, kas saņems atbalstu 
no valsts un/vai Savienības finansējuma. 
Tām arī būtu jāpalīdz saskaņotāk izmantot 
Savienības finansējumu un maksimāli 
palielināt tā finansiālā atbalsta pievienoto 
vērtību, kas tiek piešķirts no 
strukturālajiem un kohēzijas fondiem 

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir galvenais satvars, kurā tiek 
noteiktas problēmas un valstu reformu 
prioritātes ekonomikas un sociālās 
politikas jomās un uzraudzīta to 
īstenošana. Šādām reformām būtu 
jābalstās uz solidaritāti, integrāciju, 
sociālo taisnīgumu un taisnīgu 
labklājības un ienākumu sadali, lai tās 
nodrošinātu līdztiesību, iespēju un 
sociālās aizsardzības pieejamību, 
aizsardzību neaizsargātām grupām un 
labāku dzīves līmeni visiem, jo tie ir 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipi. Dalībvalstis izstrādā savu 
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Savienības atbalstītu programmu, kā arī 
no citām programmām.

valsts daudzgadu investīciju stratēģiju 
minēto reformu prioritāšu atbalstam. Šīs 
stratēģijas būtu jāizstrādā, pamatojoties uz 
plašu un dokumentētu sabiedriskās 
apspriešanas procesu, kas īstenojams 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem, un 
tad jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tā var izklāstīt un 
koordinēt prioritātes, kas saņems atbalstu 
no valsts un/vai Savienības finansējuma. 
Tām arī būtu jāpalīdz saskaņotāk izmantot 
Savienības finansējumu un maksimāli 
palielināt tā finansiālā atbalsta pievienoto 
vērtību, kas tiek piešķirts no programmām, 
kuras Savienība atbalsta no 
strukturālajiem un kohēzijas fondiem, kā 
arī no citām programmām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstis aizvien vairāk 
izmantoja SRAP programmā pieejamo 
tehnisko atbalstu, tāpēc ar šo regulu būtu 
jāparedz tehniskā atbalsta instruments, lai 
turpinātu atbalstīt dalībvalstis reformu 
īstenošanā.

(6) Dalībvalstis aizvien vairāk 
izmantoja SRAP programmā pieejamo 
tehnisko atbalstu, tāpēc ar šo regulu būtu 
jāparedz tehniskā atbalsta instruments, lai 
arī turpmāk palīdzētu dalībvalstīm īstenot 
reformas un investīcijas, kas veicinās 
ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu laika 
periodā pēc Covid-19 pandēmijas un kas 
valstu sistēmas padarīs noturīgākas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu kā 
Eiropas izaugsmes stratēģiju un Savienības 
saistības Parīzes nolīguma un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai, 
tehniskā atbalsta instruments palīdzēs 

(7) Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu kā 
Eiropas izaugsmes stratēģiju un Savienības 
saistības Parīzes nolīguma un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai, 
tehniskā atbalsta instruments palīdzēs 
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integrēt klimatrīcības aspektus un sasniegt 
kopējo mērķi, kas paredz 25 % no ES 
budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu izpildi. Attiecīgās darbības 
būtu jānoskaidro instrumenta 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā, kā arī 
vēlreiz jānovērtē attiecīgo novērtēšanās un 
pārskatīšanas procedūru kontekstā. 
Instrumentam būtu arī jārisina plašākas 
Savienības vides un sociālās problēmas, 
tostarp dabas kapitāla aizsardzība un 
aprites ekonomikas finansēšana, un tam 
būtu jāatbilst Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam.

integrēt klimatrīcības aspektus un sasniegt 
kopējo mērķi, kas paredz 25 % no ES 
budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu izpildi. Attiecīgās darbības 
būtu jānoskaidro instrumenta 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā, kā arī 
vēlreiz jāizanalizē attiecīgo novērtēšanas 
un pārskatīšanas procedūru kontekstā. 
Instruments arī veicinās reformas, kas 
garantē Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principu īstenošanu, un ar to Savienībā 
tiks risinātas plašākas vides un sociālās 
problēmas, cita starpā arī mazinot 
nevienlīdzību, nodrošinot ļoti kvalitatīvus 
sabiedriskos pakalpojumus, aizsargājot 
dabas kapitālu un atbalstot aprites 
ekonomiku, turklāt instruments būs 
saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tehniskā atbalsta instruments arī 
veicinās ES un dalībvalstu saistību izpildi 
Eiropas sociālā tiesību pīlāra kontekstā 
un veikt reformas un investīcijas, kas 
balstās uz Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Ar tehniskā atbalsta instrumentu 
būtu jāpalīdz valsts iestādēm, 
sabiedriskām un privātām organizācijām 
un arī iedzīvotājiem, kas gūst labumu no 
instrumenta atbalstītajiem projektiem, 
pilnveidot savas spējas un tādējādi 
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jāpanāk atveseļošanai un noturībai 
atvēlētā finansējuma lietderīgāka un 
efektīvāka izmantošana, nodrošinot 
labāku īstenošanas procesu un reāli 
ietekmējot to, kā tiek pildītas politikas 
nostādnes, kuras atbilst dalībvalstu 
vajadzībām un valsts attīstības stratēģijai 
un veicina pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātību par taisnīgu samaksu uz 
darba koplīguma pamata; kuras sekmē 
publiskā sektora investīcijas 
infrastruktūrā un ražošanas sektoros un 
tādējādi atbalsta zaļu un inovatīvu 
attīstību, kas ļauj nosargāt sociālo un 
teritoriālo kohēziju; kuras veicina 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un 
nodrošina investīcijas šādos 
pakalpojumos, piedāvājot sociālā ziņā ļoti 
kvalitatīvu un universālu atbildes 
reakciju.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Atzīstot, ka digitalizācija ir svarīga 
visās Savienības ekonomikas un 
sabiedrības jomās, tehniskā atbalsta 
instruments palīdzēs dalībvalstīm īstenot 
digitālo pārkārtošanos, kurai būs 
vajadzīgas reformas un investīcijas 
digitālajā infrastruktūrā un prasmēs, kas 
ļaus vieglāk sasniegt vispārējo mērķi — 
izveidot digitālo vienoto tirgu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 

(8) Būtu jānosaka, ka tehniskā atbalsta 
instrumenta vispārējais mērķis ir stiprināt 
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vajadzētu būt tehniskā atbalsta instrumenta 
vispārējam mērķim, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas, kas vajadzīgas 
ekonomiskajai un sociālajai 
atveseļošanai, noturībai un konverģencei. 
Lai to panāktu, instrumentam būtu jāpalīdz 
stiprināt dalībvalstu administratīvās spējas 
īstenot Savienības tiesību aktus saistībā ar 
problēmām, ar kurām saskaras iestādes, 
pārvaldība, valsts pārvalde, ekonomika un 
sociālā nozare.

dalībvalstu un to reģionālās un vietējās 
pašpārvaldes iestāžu administratīvo spēju, 
ciktāl tas attiecas uz valsts iestādēm, valsts 
pārvaldi, kā arī ekonomiku un sociālo 
nozari, un palīdzēt valsts, reģionālā un 
vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm, kuras 
cenšas izstrādāt, attīstīt un īstenot 
reformas. Turklāt ar instrumentu būtu 
jāveicina Savienības ekonomiskā, sociālā 
un teritoriālā kohēzija, atbalstot 
dalībvalstu centienus īstenot sociāli 
atbildīgas reformas un investīcijas, kas 
sekmēs ilgtspējīgu un taisnīgu 
ekonomikas un sabiedrības atveseļošanas 
procesu uz dzimumu līdztiesības 
pamatiem laika periodā pēc Covid-19 
pandēmijas. Lai to panāktu, instrumentam 
būtu jāpalīdz stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju īstenot Savienības 
tiesību aktus saistībā ar problēmām, ar 
kurām saskaras iestādes, pārvaldība, valsts 
pārvalde, ekonomika un sociālā nozare.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tehniskā atbalsta instrumenta 
konkrētajiem mērķiem būtu jāietver 
palīdzība valsts iestādēm to centienos 
uzlabot savu spēju izstrādāt, attīstīt un 
īstenot reformas, tostarp apmainoties ar 
paraugpraksi, piemērotiem procesiem un 
metodiku un nodrošinot efektīvāku un 
lietderīgāku cilvēkresursu pārvaldību.

(9) Būtu jānosaka, ka tehniskā atbalsta 
instrumenta konkrētie mērķi ir palīdzēt 
valsts un vietējās pašpārvaldes iestādēm 
un sociālajiem partneriem īstenot 
centienus izstrādāt, attīstīt un īstenot 
sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas reformas 
un stiprināt sociālo dialogu, tādēļ cita 
starpā apmainoties ar datiem un 
paraugpraksi, piemērotiem procesiem un 
metodiku un nodrošinot cilvēkresursu 
efektīvāku un lietderīgāku pārvaldību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
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10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai palīdzētu dalībvalstīm 
apmierināt reformu vajadzības visās 
galvenajās ekonomikas un sabiedrības 
jomās, Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma būtu jāturpina sniegt 
tehniskais atbalsts dažādām politikas 
jomām, tostarp jomām, kas saistītas ar 
publisko finanšu un aktīvu pārvaldību, 
institucionālo un administratīvo reformu, 
uzņēmējdarbības vidi, finanšu nozari, 
preču, pakalpojumu un darba tirgu, 
izglītību un apmācību, ilgtspējīgu attīstību, 
sabiedrības veselību un sociālo labklājību. 
Īpašs uzsvars būtu jāliek uz darbībām, kas 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos.

(10) Lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot 
vajadzīgās reformas visās galvenajās 
ekonomikas un sabiedrības jomās, 
Komisijai pēc dalībvalsts pieprasījuma 
būtu jāturpina sniegt tehniskais atbalsts 
dažādās politikas jomās, tostarp jomās, kas 
saistītas ar publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldību, institucionālo un 
administratīvo reformu, uzņēmējdarbības 
vidi, finanšu nozari, preču, pakalpojumu un 
kvalitatīvu darba tirgu, izglītību un 
apmācību, ilgtspējīgu attīstību, 
demogrāfiskām pārmaiņām, sabiedrības 
veselību un sociālo labklājību, aktīvas 
novecošanas popularizēšanu, 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, civilo aizsardzību, patvēruma, 
migrācijas un robežu politikas nostādnēm, 
kā arī infrastruktūras attīstību visās 
minētajās jomās. Īpašs uzsvars būtu jāliek 
uz darbībām, kas sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un sociālo attīstību. Ar 
tehniskā atbalsta instrumentu būtu arī 
jāpalīdz īstenot darbības, kas sekmē 
konverģenci ceļā uz pievienošanos 
eurozonai tajās dalībvalstīs, kuru valūta 
nav euro.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai reformas gūtu plašu atbalstu, 
dalībvalstīm, kuras vēlas gūt labumu no 
tehniskā atbalsta instrumenta, reformu 
kopuma priekšlikumu sagatavošanas 
procesā būtu jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, piemēram, ar 
vietējās un reģionālās pašpārvaldes 
iestādēm, sociālekonomiskajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību, 
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ievērojot Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) Nr. 240/20141a attiecīgos 
noteikumus, kā arī ar valstu 
parlamentiem.
__________
1a Komisijas 2014. gada 7. janvāra Deleģētā 
regula (ES) Nr. 240/2014 par Eiropas rīcības 
kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar 
Eiropas strukturālajiem un investīciju 
fondiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai atbilstīgi tehniskā atbalsta 
instrumentam ņemtu vērā papildu 
vajadzības, saskaņā ar attiecīgo procedūru 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pārvest 
līdzekļus no Savienības fondiem, kurus 
bija plānots apgūt dalītā pārvaldībā, uz šā 
instrumenta budžetu. Pārvestie līdzekļi 
būtu jāapgūst saskaņā ar šā instrumenta 
noteikumiem un jāizmanto tikai attiecīgās 
dalībvalsts labā. Komisijai būtu jāsniedz 
attiecīgajai dalībvalstij atgriezeniskā 
informācija par papildu brīvprātīgo 
iemaksu izlietojumu.

(12) Lai atbilstīgi tehniskā atbalsta 
instrumentam ņemtu vērā papildu 
vajadzības, saskaņā ar attiecīgo procedūru 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pārvest 
līdzekļus no Savienības fondiem, kurus 
bija plānots apgūt dalītā pārvaldībā, uz šā 
instrumenta budžetu, nepārsniedzot 10 % 
no attiecīgajai dalībvalstij paredzētā 
finansējuma. Pārvestie līdzekļi būtu 
jāapgūst saskaņā ar šā instrumenta 
noteikumiem un jāizmanto tikai attiecīgās 
dalībvalsts labā. Komisijai būtu jāsniedz 
attiecīgajai dalībvalstij atgriezeniskā 
informācija par papildu brīvprātīgo 
iemaksu izlietojumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā ārkārtējos apstākļus, 
kas izveidojušies Covid-19 pandēmijas 
ietekmē, būtu jānosaka, ka par attiecīgām 
darbībām, kuru īstenošana ir sākusies no 
2020. gada 1. februāra, ir tiesības saņemt 
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finansējumu no tehniskā atbalsta 
instrumenta, ja vien ar šādām darbībām 
tiek īstenoti šajā regulā noteiktie mērķi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Palīdzība no tehniskā atbalsta 
instrumenta būtu jāpiešķir pēc 
pieprasījumu, lai palīdzētu īstenot pēc 
dalībvalstu iniciatīvas veiktās reformas, 
ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā 
veiktās reformas vai darbības, kas saistītas 
ar Savienības tiesību aktu īstenošanu, kā arī 
reformas, kas saistītas ar ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanu. Tam arī 
būtu jānodrošina tehniskais atbalsts, lai 
sagatavotu un īstenotu atveseļošanas 
plānus, ko izpildīs saskaņā ar Regulu (EU) 
Nr. YYY/XX.

(13) Tehniskā atbalsta instruments būtu 
jāizmanto pēc pieprasījuma, lai palīdzētu 
īstenot reformas dalībvalstīs, ekonomikas 
pārvaldības procesu kontekstā īstenojamās 
reformas vai darbības, kuras saistītas ar 
Savienības tiesību aktu īstenošanu, kā arī 
reformas, kas saistītas ar ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanu. 
Tehniskā atbalsta instrumentu ir ļoti 
ieteicams izmantot, un ar to arī būtu 
jānodrošina tehniskais atbalsts, kas ļauj 
sagatavot, pārskatīt, uzlabot un īstenot 
atveseļošanas plānus, kuri īstenojami 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. YYY/XX.

___________
1a Regula (ES) YYY/XX, ar ko izveido 
Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ar tehniskā atbalsta instrumentu 
būtu arī jāatbalsta reformas, kas tiek 
īstenotas ar vietējo pašvaldības iestāžu un 
citu ieinteresēto personu starpniecību. Ja 
Eiropas pusgada procesā, sevišķi 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos, 
tiek konstatētas problēmas, kas jārisina, 
steidzami īstenojot reformas, bet attiecīgā 
dalībvalsts neadekvāti izmanto piešķirto 
finansējumu, vai ja Komisija ir apturējusi 
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šāda finansējuma piešķiršanu, tad 
reģionālā un vietējā līmenī īstenotām 
darbībām, kuras palīdz risināt konkrētās 
problēmas, atbalstu no instrumenta 
joprojām vajadzētu saņemt.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ievērojot iepriekšējā SRAP 
programmā pastāvošos noteikumus un 
praksi, būtu jāizveido vienkārša tehniskās 
palīdzības pieprasījumu iesniegšanas 
procedūra. Šajā nolūkā dalībvalstīm 
pieprasījumi būtu jāiesniedz līdz kalendārā 
gada 31. oktobrim. Ņemot vērā vispārējos 
vienlīdzīgas attieksmes, pareizas finanšu 
pārvaldības un pārredzamības principus, 
būtu jānosaka piemēroti kritēriji, uz kuru 
pamata analizēt dalībvalstu iesniegtos 
priekšlikumus. Šajos kritērijos būtu jāņem 
vērā problēmu steidzamība, nopietnība un 
apjoms, kā arī atbalsta vajadzības politikas 
jomās, kurās paredzēts tehniskais atbalsts.

(14) Ievērojot jau ar iepriekšējo SRAP 
programmu spēkā esošos noteikumus un 
praksi, būtu jāizveido vienkārša tehniskās 
palīdzības pieprasījumu iesniegšanas 
procedūra. Šajā nolūkā dalībvalstīm pēc 
pienācīgas apspriešanās ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem pieprasījumi būtu 
jāiesniedz līdz kalendārā gada 
31. oktobrim, ja vien tie nav pieprasījumi, 
kas saistīti ar dalībvalstu atveseļošanas un 
noturības plānu pārskatīšanu un 
uzlabošanu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. YYY/XX 18. pantu — jo īpaši 
attiecīgie pieprasījumi atveseļošanas un 
noturības plānus grozīt vai tos aizstāt —, 
jo šādus pieprasījumus būtu jādod iespēja 
iesniegt visu gadu jebkurā laikā. Ņemot 
vērā vispārējos vienlīdzīgas attieksmes, 
pareizas finanšu pārvaldības un 
pārredzamības principus, būtu jānosaka 
piemēroti kritēriji, uz kuru pamata analizēt 
dalībvalstu iesniegtos priekšlikumus. Šajos 
kritērijos būtu jāņem vērā problēmu 
steidzamība, nopietnība un apjoms, kā arī 
atbalsta vajadzības politikas jomās, kurās 
paredzēts tehniskais atbalsts.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
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16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu pārskatatbildību, 
pārredzamību un izceltu Savienības 
darbības redzamību, Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei sadarbības un atbalsta plāni un 
attiecīgā gadījumā jāveic komunikācijas 
aktivitātes, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
sensitīvu informāciju.

(16) Lai nodrošinātu pārskatatbildību, 
pārredzamību un lai garantētu, ka 
Savienības darbība ir pamanāma, 
Komisijai būtu jāiesniedz vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
sadarbības un atbalsta plāni, kas 
Parlamentam un Padomei vienlaikus būtu 
rūpīgi jāpārbauda, un attiecīgā gadījumā 
Komisijai jāveic komunikācijas aktivitātes, 
ievērojot konkrētus nosacījumus, kuru 
mērķis ir aizsargāt sensitīvu informāciju.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Būtu jāparedz noteikumi par 
tehniskā atbalsta instrumenta īstenošanu, jo 
īpaši attiecībā uz pārvaldības veidiem, 
tehniskā atbalsta pasākumu finansēšanas 
veidiem un darba programmu saturu, un 
šādi noteikumi būtu jāpieņem, izmantojot 
īstenošanas aktus. Ņemot vērā to, cik 
svarīgi ir atbalstīt dalībvalstu centienus 
sākt un īstenot reformas, dotācijām ir 
jāparedz līdzfinansējuma likme līdz 100 % 
no attiecināmajām izmaksām. Lai tehnisko 
atbalstu steidzamā gadījumā varētu 
izmantot nekavējoties, būtu jāparedz 
iespēja pieņemt īpašus pasākumus uz 
ierobežotu laikposmu. Šim nolūkam īpašu 
pasākumu vajadzībām tehniskā atbalsta 
instrumenta darba programmā būtu 
jāparedz ierobežota apjoma budžets.

(17) Būtu jāparedz noteikumi par 
tehniskā atbalsta instrumenta īstenošanu, jo 
īpaši attiecībā uz pārvaldības veidiem, 
tehniskā atbalsta pasākumu finansēšanas 
veidiem un darba programmu saturu, un 
šādi noteikumi būtu jāpieņem, izmantojot 
deleģētos aktus. Ņemot vērā to, cik svarīgi 
ir atbalstīt dalībvalstu centienus sākt un 
īstenot reformas, dotācijām ir jāparedz 
līdzfinansējuma likme līdz 100 % no 
attiecināmajām izmaksām. Lai tehnisko 
atbalstu steidzamā gadījumā varētu 
izmantot nekavējoties, būtu jāparedz 
iespēja pieņemt īpašus pasākumus uz 
laikposmu, kas nepieciešams, lai 
pārvarētu problēmas, kas steidzamības dēļ 
ir radušās. Tādēļ īpašu pasākumu 
vajadzībām tehniskā atbalsta instrumenta 
darba programmā būtu jāparedz ierobežota 
apjoma budžets, kas nepārsniedz 5 %1a no 
šai programmai paredzētā budžeta.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annua
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l_work_programme_of_the_structural_refor
m_support_programme.pdf.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidotais instruments ir jānovērtē, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota 
ar īpašu uzraudzības prasību palīdzību, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, jo 
īpaši dalībvalstīm. Attiecīgā gadījumā 
šādām prasībām būtu jāietver izmērāmi 
rādītāji, uz kā pamata novērtēt instrumenta 
ietekmi uz vietas.

(19) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ar šo regulu 
izveidotais instruments ir jānovērtē, 
pamatojoties uz informāciju, kas apkopota 
ar īpašu uzraudzības prasību palīdzību, 
vienlaikus izvairoties no pārmērīga 
regulējuma un administratīvā sloga, 
vienkāršojot administratīvās procedūras 
un veicinot administratīvo sadarbību, un 
jo īpaši attiecībā uz dalībvalstīm. Attiecīgā 
gadījumā šādām prasībām būtu jāietver 
izmērāmi rādītāji, pēc kuriem novērtēt 
instrumenta ietekmi uz vietas.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Būtu jāizveido darba programma 
tehniskā atbalsta īstenošanai. Lai 
nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras Komisijai. Uz šo 
regulu attiecas horizontālie finanšu 
noteikumi, kurus pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma 322. pantu. Šie noteikumi ir 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (Finanšu 
regula)17 un jo īpaši nosaka budžeta 
apstiprināšanas un īstenošanas procedūru, 
izmantojot dotācijas, publisko iepirkumu, 
balvas, netiešu īstenošanu, kā arī paredz 

(21) Būtu jāizveido darba programma 
tehniskā atbalsta īstenošanai. Lai tehnisko 
atbalstu varētu īstenot, saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā 
uz darba programmu pieņemšanu. Uz šo 
regulu attiecas horizontālie finanšu 
noteikumi, kurus pieņēmis Eiropas 
Parlaments un Padome, pamatojoties uz 
Līguma 322. pantu. Šie noteikumi ir 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (Finanšu 
regula)17 un jo īpaši nosaka budžeta 
apstiprināšanas un īstenošanas procedūru, 
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finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Uz LESD 322. panta pamata pieņemtie 
noteikumi attiecas arī uz Savienības 
budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs ir konstatētas vispārējas 
nepilnības tiesiskuma ziņā, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai izmantošanai.

izmantojot dotācijas, publisko iepirkumu, 
balvas, netiešu īstenošanu, kā arī paredz 
finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. 
Uz LESD 322. panta pamata pieņemtie 
noteikumi attiecas arī uz Savienības 
budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) YYY/XX17a 
dalībvalstīs ir konstatēti vispārēji trūkumi 
saistībā ar tiesiskumu, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai izmantošanai.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, 
Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, 
(ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 
1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, 
Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, 
(ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, 
(ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu 
Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 
1. lpp.).
17a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) YYY/XX par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā 
saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „tehniskais atbalsts” ir pasākumi, 
kas palīdz dalībvalstīm veikt 
institucionālas, administratīvas, izaugsmi 
sekmējošas un noturību palielinošas 
reformas;

(1) „tehniskais atbalsts” ir pasākumi, 
kas palīdz dalībvalstīm valsts, reģionālā 
vai vietējā līmenī izstrādāt, pārskatīt un 
īstenot institucionālas vai administratīvas 
reformas, kas veicina ilgtspēju un 
noturību;
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumenta vispārējais mērķis ir sekmēt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas, kas vajadzīgas, 
lai panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību un augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci, kā arī 
sniegt atbalstu dalībvalstīm to centienos 
nostiprināt administratīvās spējas nolūkā 
īstenot Savienības tiesību aktus saistībā ar 
problēmām, ar kurām saskaras iestādes, 
pārvaldības struktūras, valsts pārvalde, 
ekonomikas un sociālā nozare.

Instrumenta vispārējais mērķis ir sekmēt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas un investīcijas, 
kas palīdz īstenot ilgtspējīgu ekonomikas 
un sociālo atveseļošanu, noturību un 
augšupēju ekonomikas un sociālo 
konverģenci, kā arī atbalstīt dalībvalstu 
centienus nostiprināt savu administratīvo 
spēju īstenot Savienības tiesību aktus un 
tostarp arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
principus saistībā ar problēmām, ar kurām 
saskaras iestādes, pārvaldības struktūras un 
valsts pārvalde — cita starpā arī reģionālā 
un vietējā līmenī —, kā arī ekonomikas un 
sociālā nozare.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izpildītu vispārējo mērķi, kas izklāstīts 
3. pantā, instrumentam jānosaka konkrēti 
mērķi, proti, sniegt palīdzību valsts 
iestādēm, lai tās uzlabotu savu spēju 
izstrādāt, attīstīt un īstenot reformas, 
tostarp apmainoties ar paraugpraksi, 
piemērotiem procesiem un metodiku un 
nodrošinot cilvēkresursu efektīvāku un 
lietderīgāku pārvaldību. Šos konkrētos 
mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Lai sasniegtu vispārējo mērķi, kas 
izklāstīts 3. pantā, instrumentam jānosaka 
konkrēti mērķi, proti, palīdzēt valsts un — 
attiecīgā gadījumā — reģionālās un 
vietējās pašpārvaldes iestādēm un 
sociālajiem partneriem uzlabot savu spēju 
izstrādāt, attīstīt un īstenot reformas un 
stiprināt sociālo dialogu un jo īpaši spēju 
sagatavot, īstenot, rediģēt un uzlabot 
nacionālos atveseļošanas un noturības 
plānus saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. YYY/XX, tādēļ cita starpā apmainoties 
ar datiem un paraugpraksi, piemērotiem 
procesiem un metodiku, panākot plaša 
ieinteresēto personu loka iesaisti un 
nodrošinot cilvēkresursu efektīvāku un 
lietderīgāku pārvaldību. Šie konkrētie 
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mērķi tiek īstenoti ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm un vajadzības 
gadījumā — proti, 5. panta 1. punkta d) 
un e) apakšpunktā minētajās politikas 
jomās, — arī ar attiecīgās dalībvalsts 
sociālajiem partneriem saskaņā ar 
konkrētās valsts tiesību aktiem un praksi.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 4. pantā izklāstītie konkrētie mērķi 
attiecas uz politikas jomām, kas saistītas ar 
kohēziju, konkurētspēju, izglītību, 
ražīgumu, pētniecību un inovāciju, gudru, 
taisnīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
īpašu uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos un jo 
īpaši vienā vai vairākās šādās jomās:

Regulas 4. pantā izklāstītie konkrētie mērķi 
attiecas uz politikas jomām, kas saistītas ar 
kohēziju, konkurētspēju, izglītību un 
apmācību, veselību, sociālo aizsardzību, 
integrāciju darba tirgū, ražīgumu, 
digitālās jomas attīstības izmantošanu, 
pētniecību un inovāciju, gudru, taisnīgu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
nodarbinātību, investīcijām un 
infrastruktūru, īpašu uzsvaru liekot uz 
darbībām, kuras sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos, un darbībām, kas sekmē 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu 
īstenošanu, un ar tiem jāpievēršas vienai 
vai vairākām šādām jomām:

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) institucionālā reforma, efektīva un 
uz pakalpojumiem vērsta publiskās 
pārvaldes un e-pārvaldes darbība, tostarp 
attiecīgā gadījumā vienkāršojot 
noteikumus, nodrošinot faktisku 
tiesiskumu, reformējot tieslietu sistēmu un 
pastiprinot cīņu pret krāpšanu, korupciju 
un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

(b) institucionālā reforma, efektīva, 
nediskriminējoša un uz pakalpojumiem 
vērsta publiskās pārvaldes un e-pārvaldes 
darbība, digitalizācija un labāka valsts 
nodarbinātības dienestu darbība, tādēļ 
cita starpā attiecīgā gadījumā arī 
nodrošinot, ka sabiedriskie pakalpojumi ir 
pieejamāki un izmaksu ziņā 
pieņemamāki, vienkāršojot procedūras un 
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sekmējot administratīvo sadarbību, 
nodrošinot faktisku tiesiskumu, kā arī 
līdzsvara un atsvara sistēmu, reformējot 
tieslietu sistēmu un pastiprinot cīņu pret 
krāpšanu, korupciju, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus un sociālās 
ekonomikas uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, investīcijas, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, 
privatizācijas process, tirdzniecība un 
ārvalstu tiešās investīcijas, konkurence un 
publiskais iepirkums, ilgtspējīga nozaru 
attīstība un atbalsts pētniecībai, inovācijai 
un digitalizācijai;

(c) ilgtspējīga uzņēmējdarbības vide, 
jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem un sociālajiem 
uzņēmumiem, reindustrializācija, privātā 
sektora attīstība, preču un pakalpojumu 
tirgus, ilgtspējīgu un sociālu investīciju 
veicināšana, publiskā sektora līdzdalība 
uzņēmumos, privatizācijas procesi, 
tirdzniecība un ārvalstu tiešās investīcijas, 
konkurence un publiskais iepirkums, 
ilgtspējīga nozaru attīstība un atbalsts 
pētniecībai, inovācijai, digitalizācijai un 
automatizācijai;

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs 
darbvietu radīšanai, profesionālā pilnveide 
un pārkvalifikācija, jo īpaši digitālo 
prasmju apgūšana, plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasme, aktīvs pilsoniskums, cīņa pret 
nabadzību, sociālās iekļautības 
veicināšana, pienācīgas un iekļaujošas 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
labklājības sistēmas, finansiāli un citādi 
pieejamas sabiedrības veselības 

(d) izglītība un apmācība, mūžizglītība, 
jaunatnes politika, iekļaujoša darba tirgus 
politika, ar ko tiek radītas ļoti kvalitatīvas 
darbvietas, individualizēta profesionālā 
pilnveidošanās un pārkvalificēšanās, jo 
īpaši digitālo prasmju apgūšana — cita 
starpā arī zinātnieku profesionālā 
pilnveidošanās un iespējas visam 
akadēmiskajam personālam labāk plānot 
savu individuālo profesionālo izaugsmi —
, un pasākumi pētniecības un izstrādes 
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aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

sektora veiksmīgākai darbībai — cita 
starpā arī iespējas pētniecības un izstrādes 
rezultātus labāk izmantot tirgū un 
pētniecībai un izstrādei pieejamāks 
finansējums —, un arī plašsaziņas 
līdzekļu lietotprasme, aktīvs pilsoniskums, 
cīņa pret nabadzību, ienākumu un 
labklājības pārmērīgu nevienlīdzību, 
sociālās iekļautības veicināšana, 
pienācīgas, ļoti kvalitatīvas, izmaksu ziņā 
pieņemamas un iekļaujošas sociālā 
nodrošinājuma un sociālās labklājības 
sistēmas, finansiāli un citādi pieejamas 
sabiedrības veselības aizsardzības un 
veselības aprūpes sistēmas, aktīvas 
novecošanas popularizēšana, kā arī 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, civilās aizsardzības, patvēruma, 
migrācijas un robežu politikas nostādnes;

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sociālās aizsardzības pasākumi, 
kas paredzēti neaizsargātām grupām, 
tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, 
minoritātēm, bērniem, kuri dzīvo 
trūkumā, vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
migrantiem un kas vērsti uz strādājošo 
līdzdalību un pārstāvību, spēcīgāku 
sociālo dialogu un sociālo partneru spēju 
veidošanu, nevienlīdzības un jebkādas 
diskriminācijas mazināšanu, tādēļ cita 
starpā izmantojot sociālās palīdzības 
sistēmas, palīdzības pabalstus un 
stipendijas, kā arī pensiju reformu 
pasākumi, kas vērsti uz strādājošo un 
pašnodarbināto pensiju sistēmu ilgtspēju 
un uz sievietēm un vīriešiem vienlīdzīgām 
iespējām iegūt tiesības uz pensiju 
atbilstoši Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanas procesam un kas vienlaikus 
palīdz nodrošināt, lai neviens nebūtu 
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atstāts novārtā;

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) pasākumi, ar kuriem tiek mazināta 
diskriminācija dzimuma dēļ un veicināta 
dzimumu līdztiesība, risinot vīriešiem un 
sievietēm atšķirīgas darba samaksas 
problēmu, nodrošinot iespēju izmantot 
piemērotu atvaļinājumu ģimenes apstākļu 
dēļ un elastīgu darba režīmu un palielinot 
sieviešu līdzdalību darba tirgū, kas cita 
starpā nozīmē, ka tiek garantētas 
vienlīdzīgas iespējas un karjeras 
izaugsme, pieejama un izmaksu ziņā 
pieņemama aprūpes infrastruktūra, 
tostarp izmaksu ziņā pieņemama un ļoti 
kvalitatīva bērnu aprūpe, kā arī aprūpe 
vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
cilvēkiem ar invaliditāti;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) profesionālā izglītība un apmācība 
(PIA), pieejama mūžizglītība un 
integrācija darba tirgū, arī jauniešu 
integrācija, pievēršoties prasmēm, kas 
palīdz īstenot digitālo un zaļo 
pārkārtošanos, uzņēmējdarbības iemaņām 
un transversālām prasmēm, kā arī 
cenšoties panākt labākus darba 
nosacījumus visiem strādājošajiem, 
tostarp mobiliem un pārrobežu darba 
ņēmējiem;
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) pasākumi, ar ko tiek veicināta 
bērniem un studentiem pieejamāka 
izglītība, kā arī jauniešu integrācija darba 
tirgū, tādēļ cita starpā mazinot nabadzību, 
uzlabojot izglītības infrastruktūru, 
formālās un neformālās izglītības 
pieejamību un nodrošinot iespēju 
piedāvājumu darba tirgū, tostarp 
apmaksātu stažēšanos;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(de) pasākumi, kuru rezultātā 
uzlabojas publiskā sektora iestāžu spēja 
garantēt mobilu un pārrobežu darba 
ņēmēju tiesības, cita starpā arī drošus un 
vienlīdzīgus darba nosacījumus un darba 
samaksu saskaņā ar tiesību aktiem;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) politika digitālās un zaļās 
pārkārtošanās īstenošanai, e-pārvaldes 
risinājumi, e-iepirkums, savienojamība, 
piekļuve datiem un to pārvaldība, e-
mācības, uz mākslīgo intelektu balstītu 
risinājumu izmantošana, ilgtspējīgas 
attīstības un vides aizsardzības vides pīlārs, 
klimatrīcība, mobilitāte, aprites 
ekonomikas sekmēšana, energoefektivitāte 

(e) klimata pārmaiņu mazināšanas 
politika, ar kuru tiek īstenota zaļā un 
digitālā pārkārtošanās, e-pārvaldes 
risinājumi, e-iepirkums, savienojamība, 
piekļuve datiem un to pārvaldība, e-
mācības un digitālā izglītība, uz mākslīgo 
intelektu balstītu risinājumu izmantošana, 
garantējot, ka ir ievērots princips 
„kontrolē cilvēks”, ilgtspējīgas attīstības 
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un resursu efektīva izmantošana, 
atjaunojamie energoresursi, enerģijas 
piegādes dažādošanas nodrošināšana un 
enerģētiskās drošības panākšana, kā arī 
zemkopības nozarē — augsnes un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
zvejniecība un lauku apvidu ilgtspējīga 
attīstība; un

un vides aizsardzības vides pīlārs, 
klimatrīcība, ilgtspējīga mobilitāte, aprites 
ekonomikas sekmēšana, energoefektivitāte 
un resursu efektīva izmantošana, 
atjaunojamie energoresursi, rīcība, ar ko 
tiek dažādota enerģijas piegāde un 
garantēta enerģētiskā drošība, un ar kuru 
lauksaimniecības nozarē tiek nodrošināta 
augsnes un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība, zivsaimniecība un ilgtspējīga 
attīstība lauku apvidos, nomaļās vietās un 
vietās, kur sarūk iedzīvotāju skaits; un

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) finanšu nozares politika, tostarp 
finanšpratības, finansiālās stabilitātes, 
finansējuma pieejamības veicināšana un 
aizdevumi reālajai ekonomikai, ražošana, 
pakalpojumu sniegšana un datu un 
statistikas kvalitātes uzraudzība.

(f) finanšu nozares politika, cita starpā 
rīcība, ar ko tiek veicināta finanšpratība 
un cīņa pret pārmērīgu parādsaistību 
veidošanos, finansiālā stabilitāte, 
finansējuma pieejamība un aizdevumi 
reālajai ekonomikai, kā arī datu un 
statistikas sagatavošana, sniegšana un 
kvalitātes uzraudzība.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) pasākumi valsts infrastruktūras 
turpmākai attīstībai politisko, 
ekonomisko, administratīvo, digitālo, 
drošības, mājokļa, veselības aizsardzības, 
transporta, vides, iepirkuma un izglītības 
funkciju jomā;
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Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fb) pasākumi, kas ir būtiski, lai 
sagatavotos dalībvalstu dalībai eurozonā, 
kā arī politikas, kas veicina nominālu un 
reālu konverģenci attiecībā uz to 
dalībvalstu pievienošanos eurozonai, kuru 
valūta nav euro;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No instrumenta finansējuma drīkst 
segt arī izdevumus, kas attiecas uz 
sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas aktivitātēm, kuras 
vajadzīgas instrumenta pārvaldībai un tā 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši izdevumus par 
pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informēšanas un komunikācijas 
aktivitātēm, tostarp korporatīvo 
komunikāciju par Savienības politikas 
prioritātēm, ciktāl tās saistītas ar šīs regulas 
mērķiem, izdevumus saistībā ar IT tīkliem, 
kas vērsti uz informācijas apstrādi un 
apmaiņu, ietverot korporatīvos 
informācijas tehnoloģijas rīkus, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai 
radušies instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi drīkst ietvert arī citu atbalsta 
aktivitāšu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un tehniskā atbalsta 
projektu pārraudzību uz vietas, kā arī 
līdzbiedru konsultēšanu un tādu ekspertu 
darba izmaksas, kas palīdz novērtēt un 
īstenot strukturālās reformas.

2. No instrumenta finansējuma drīkst 
segt arī izdevumus, kas attiecas uz 
sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas aktivitātēm, kuras 
vajadzīgas instrumenta pārvaldībai un tā 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši izdevumus par 
pētījumiem, ieinteresēto personu un 
ekspertu sanāksmēm, informēšanas un 
komunikācijas aktivitātēm, tostarp 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politikas prioritātēm, ciktāl tās saistītas ar 
šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā ar 
IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, ietverot korporatīvos 
informācijas tehnoloģijas rīkus, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kuri Komisijai 
radušies instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumi drīkst ietvert arī citu atbalsta 
aktivitāšu izmaksas, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un tehniskā atbalsta 
projektu pārraudzību uz vietas, kā arī 
līdzbiedru konsultēšanu un tādu ekspertu 
darba izmaksas, kas palīdz novērtēt un 
īstenot strukturālās reformas.



RR\1214869LV.docx 51/67 PE655.852v02-00

LV

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc dalībvalstu pieprasījuma uz šo 
instrumentu drīkst pārvest resursus, kas 
tām ir piešķirti dalītā pārvaldībā. Komisija 
izmanto minētos resursus tieši saskaņā ar 
Finanšu regulas 62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu vai netieši saskaņā ar 
minēta punkta c) apakšpunktu. Minētos 
resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts labā.

3. Pēc dalībvalstu pieprasījuma uz šo 
instrumentu drīkst pārvest resursus, kas 
tām ir piešķirti saskaņā ar dalītu 
pārvaldību, ja vien ir nodrošināts, ka 
pārvedums nepārsniedz 10 % no 
attiecīgajai dalībvalstij paredzētā budžeta 
finansējuma. Komisija minētos resursus 
izmanto tieši saskaņā ar Finanšu regulas 
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 
netieši saskaņā ar tā paša punkta 
c) apakšpunktu. Minētos resursus izmanto 
attiecīgās dalībvalsts labā, cita starpā arī 
reģionālā un vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – c punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) apspriešanās ar plašu ieinteresēto 
personu loku, izmantojot dažādus 
forumus, tostarp sieviešu organizācijas, 
neaizsargātu grupu pārstāvjus un sociālos 
partnerus;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – c punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) darba vizītes attiecīgajās 
dalībvalstīs vai trešās valstīs, lai 
amatpersonas varētu iegūt vai uzlabot 
zinātību vai zināšanas attiecīgajos 
jautājumos,

ii) paraugprakses apmaiņa ar 
attiecīgajām dalībvalstīm vai trešām 
valstīm, lai amatpersonas varētu iegūt vai 
uzlabot zinātību vai zināšanas attiecīgajos 
jautājumos,
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Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) pētījumi, pētniecība, analīze un 
apsekojumi, novērtējumi un ietekmes 
novērtējumi un ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana;

(g) pētījumi, pētniecība, analīze un 
apsekojumi, priekšizpēte, tehniskie 
projekti un dokumentācija, novērtējumi un 
ietekmes novērtējumi, novērtējumi par 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību, ar kuru 
rezultātiem notiek automātiska apmaiņa 
starp dalībvalstīm un ar Komisiju, lai 
visaugstākajā līmenī būtu garantēta 
pārredzamība un lai visas Savienības 
mērogā būtu panākta politikas 
konsekvence dzimumu līdztiesības jomā, 
un ceļvežu, ziņojumu un izglītojošu 
materiālu izstrāde un publicēšana;

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) saziņas projekti, kuru mērķis ir 
apmācība, tajā skaitā e-mācības, sadarbība, 
izpratnes veicināšana, informācijas 
izplatīšanas aktivitātes un paraugprakses 
apmaiņa; izpratnes veicināšanas un 
informācijas kampaņu, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņu un pasākumu organizēšana, tajā 
skaitā korporatīvā komunikācija un 
attiecīgā gadījumā komunikācija sociālajos 
tīklos;

(h) saziņas projekti, kuru mērķis ir 
apmācība, tajā skaitā e-mācības, sadarbība, 
izpratnes veicināšana, informācijas 
izplatīšanas aktivitātes un paraugprakses 
apmaiņa, tādēļ cita starpā rīkojot 
tehniskās izpētes braucienus uz 
dalībvalstīm, kas ir īstenojušas līdzīgas 
reformas; izpratnes veicināšanas un 
informācijas kampaņu, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņu un pasākumu organizēšana, tajā 
skaitā arī korporatīvā komunikācija un 
attiecīgā gadījumā komunikācija sociālajos 
tīklos;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
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7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par šā panta pirmajā daļā izklāstītajiem 
darbību veidiem ir tiesības saņemt 
finansējumu, ja attiecīgo darbību 
īstenošana ir sākusies no 2020. gada 
1. februāra un ja ar tām ir iecerēts 
sasniegt šīs regulas 3. un 4. pantā 
noteiktos mērķus. 

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
tehnisko atbalstu no šā instrumenta, 
iesniedz Komisijai tehniskā atbalsta 
pieprasījumu, norādot politikas jomas un 
atbalsta prioritātes, kuras ietilpst 5. pantā 
noteiktajā darbības jomā. Minētos 
pieprasījumus iesniedz līdz kalendārā gada 
31. oktobrim. Komisija var sniegt 
norādījumus par galvenajiem elementiem, 
kas iekļaujami atbalsta pieprasījumā.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
tehnisko atbalstu no šā instrumenta, pēc 
pienācīgas apspriešanās ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem iesniedz Komisijai 
tehniskā atbalsta pieprasījumu, norādot 
politikas jomas un atbalsta prioritātes, 
kuras ietilpst 5. pantā noteiktajā darbības 
jomā. Minētos pieprasījumus iesniedz līdz 
kalendārā gada 31. oktobrim. Komisija var 
sniegt norādījumus par galvenajiem 
elementiem, kas iekļaujami atbalsta 
pieprasījumā, un var dalībvalstīm, kurām 
ir ļoti vajadzīgs atbalsts, tehniskā atbalsta 
izmantošanu vēl vairāk popularizēt un 
rosināt attiecīgās dalībvalstis to izmantot.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var visu gadu jebkurā 
laikā iesniegt pieprasījumus, kas ir 
saskaņā ar šā panta 2. punkta d) un 
e) apakšpunktu, — jo īpaši pieprasījumus 
pārskatīt un uzlabot atveseļošanas un 
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noturības plānus —, lai savus 
priekšlikumus grozītu vai tos aizstātu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. YYY/XX 
(Atveseļošanas un noturības mehānisms) 
18. pantu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši atbalstītu atveseļošanu [saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. YYY/XX], panāktu 
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, darbvietu 
radīšanu un lielāku noturību;

(a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši atbalstītu ilgtspējīgu atveseļošanu 
[saskaņā ar Regulu (ES) Nr. YYY/XX], 
panāktu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, 
veicinātu ļoti kvalitatīvu darbvietu 
radīšanu, sociālo iekļaušanu, atbilstošu 
sociālo aizsardzību, lielāku ekonomikas 
konkurētspēju, vides aizsardzību, klimata 
pārmaiņu mazināšanu, dzimumu 
līdztiesību un lai panāktu lielāku sociālo 
un ekonomikas noturību;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izaugsmi veicinošu un noturību 
palielinošu reformu īstenošanu ekonomikas 
pārvaldības procesu saistībā, jo īpaši 
attiecībā uz Eiropas pusgada gaitā sniegtu 
konkrētai valstij adresētu ieteikumu 
īstenošanu vai ar Savienības tiesību 
īstenošanu saistītu pasākumu izpildi;

(c) izaugsmi veicinošu, sociāli 
līdzsvarotu un noturību palielinošu 
reformu īstenošanu, kuras atbalsta 
ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu 
nodarbinātību ekonomikas pārvaldības 
procesu kontekstā, jo īpaši attiecībā uz 
konkrētai valstij adresētu ieteikumu 
īstenošanu, kas sniegti Eiropas pusgada 
procesā, vai ar Savienības tiesību aktu, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu vai 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu 
saistītu pasākumu izpildi;
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Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atveseļošanas un noturības plānu 
pārskatīšanu un uzlabošanu;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) šīs regulas 5. panta 1. punkta d) 
un e) apakšpunktā minētajām politikas 
jomām — dalībvalsts, kura iesniedz 
tehniskā atbalsta pieprasījumu, norādīs, 
kā tieši attiecīgais pieprasījums ietekmēs 
darba tirgus struktūras, tostarp sociālos 
partnerus, un — ja būs iespējams, — 
norādīs arī to, kā tieši ir plānots iesaistīt 
sociālos partnerus saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un praksi;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) tehnisko atbalstu, kas vajadzīgs, 
lai konkrētai valstij adresētu ieteikumu 
īstenotu ar sociālo partneru līdzdalību, — 
sociālie partneri tiek nevilcinoties 
informēti par šādu pieprasījumu un par 
to, kā sociālie partneri varēs iesaistīties.

Grozījums Nr. 51
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Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz minēto analīzi un ņemot 
vērā Savienības fondu vai citu Savienības 
programmu finansētās esošās darbības un 
pasākumus, Komisija vienojas ar attiecīgo 
dalībvalsti par atbalsta prioritārajām 
jomām, mērķiem, indikatīvu grafiku, 
sniedzamo atbalsta pasākumu apmēru, kā 
arī aplēsto kopējo finansiālo ieguldījumu 
šādam tehniskajam atbalstam, kas 
izklāstāmi sadarbības un atbalsta plānā.

Pamatojoties uz minēto analīzi un ņemot 
vērā Savienības fondu vai citu Savienības 
programmu finansētās esošās darbības un 
pasākumus, Komisija vienojas ar attiecīgo 
dalībvalsti par atbalsta prioritārajām 
jomām, mērķiem, indikatīvu grafiku, 
sniedzamo atbalsta pasākumu apmēru, kā 
arī kopēja finansiālā ieguldījuma aplēsi 
šādam tehniskajam atbalstam — attiecīgā 
gadījumā sociālo partneru iesaistei —, un 
tas viss ir jāizklāsta sadarbības un atbalsta 
plānā.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ar attiecīgās dalībvalsts 
piekrišanu bez liekas kavēšanās nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
sadarbības un atbalsta plānu. Attiecīgā 
dalībvalsts var atteikt savu piekrišanu, ja 
plānā ir sensitīva vai konfidenciāla 
informācija, kuras izpaušana apdraudētu 
šīs dalībvalsts sabiedrības intereses.

1. Sadarbības un atbalsta plānu 
Komisija bez liekas kavēšanās nosūta 
vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un Komisija to dara, lai būtu 
garantēta demokrātiskā pārskatatbildība 
un lai būtu nodrošināts, ka Savienības 
rīcība ir pamanāma.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta 
noteikumiem Komisija nosūta sadarbības 
un atbalsta plānu Eiropas Parlamentam 
un Padomei šādos apstākļos:

svītrots

(a) tiklīdz attiecīgā dalībvalsts ir 
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pārformulējusi visu sensitīvo vai 
konfidenciālo informāciju, kuras 
izpaušana apdraudētu šīs dalībvalsts 
sabiedrības intereses;
(b) pēc saprātīga laikposma, kad 
attiecīgās informācijas izpaušana 
nelabvēlīgi neietekmētu atbalsta 
pasākumu īstenošanu, un katrā ziņā ne 
vēlāk kā divus mēnešus pēc šādu 
pasākumu īstenošanas saskaņā ar 
sadarbības un atbalsta plānu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja Eiropas pusgada procesā, 
sevišķi konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos, tiek konstatētas problēmas, 
kas jārisina, steidzami īstenojot reformas, 
bet attiecīgā dalībvalsts neadekvāti 
izmanto piešķirto finansējumu, vai ja 
Komisija ir apturējusi šāda finansējuma 
piešķiršanu, tad reģionālā un vietējā 
līmenī īstenotās darbības, kuras palīdz 
risināt konkrētās problēmas, atbalstu no 
instrumenta turpina saņemt.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai sniegtu tehnisko atbalstu, 
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 
darba programmas un par to informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

6. Lai sniegtu tehnisko atbalstu, 
Komisija, ievērojot 16.b pantu, ar 
deleģētajiem aktiem pieņem darba 
programmas.
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Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, ierobežotu daļu no darba 
programmas rezervē īpašiem pasākumiem, 
ja neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamu iemeslu gadījumā ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, tostarp tad, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai ja dalībvalsts 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt.

Lai nodrošinātu, ka resursi ir savlaicīgi 
pieejami, ierobežotu daļu no darba 
programmas — kas nepārsniedz 5 % no 
šai programmai paredzētā budžeta1a, — 
rezervē īpašiem pasākumiem, ja 
neparedzētu un pienācīgi pamatotu 
steidzamu iemeslu gadījumā ir 
nepieciešama tūlītēja reakcija, tostarp tad, 
ja ekonomika saskaras ar nopietniem 
traucējumiem vai ja dalībvalsts 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt.

_______________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annua
l_work_programme_of_the_structural_refor
m_support_programme.pdf.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina papildināmību, sinerģiju, 
saskaņotību un konsekvenci starp 
dažādiem instrumentiem Savienības, valsts 
un attiecīgā gadījumā reģionālā līmenī, jo 
īpaši saistībā ar Savienības fondu 
finansētiem pasākumiem;

(a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina papildināmību, sinerģiju, 
saskaņotību un konsekvenci starp 
dažādiem instrumentiem Savienības, valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī, jo īpaši saistībā 
ar Savienības fondu finansētiem 
pasākumiem;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības, valsts un attiecīgā gadījumā 
reģionālā līmenī, lai panāktu, ka 
instrumenta atbalsta sniegšanas darbības ir 
saskaņotas un racionālas.

(c) nodrošina ciešu sadarbību starp 
tiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu 
Savienības, valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, lai panāktu, ka instrumenta atbalsta 
sniegšanas darbības ir saskaņotas un 
racionālas.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojums Divreiz gadā iesniedzams ziņojums

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija katru gadu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

1. Komisija divreiz gadā vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņojumā iekļauj informāciju par: 2. Divreiz gadā iesniedzamajā 
ziņojumā iekļauj informāciju par:

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vidusposma novērtējuma ziņojumā 
jo īpaši novērtē to, cik lielā mērā ir 
sasniegti 3. un 4. pantā noteiktie 
instrumenta mērķi, kā arī resursu 
izmantošanas efektivitāti un Eiropas 
pievienoto vērtību. Tajā arī izskata 
jautājumu par to, vai visi mērķi un 
darbības joprojām ir atbilstīgi.

2. Vidusposma novērtējuma ziņojumā 
jo īpaši novērtē to, cik lielā mērā ir 
sasniegti 3. un 4. pantā noteiktie 
instrumenta mērķi, turklāt novērtē arī to, 
vai resursu pietiek un cik lietderīgi resursi 
tiek izmantoti, un novērtē Eiropas 
pievienoto vērtību. Tajā arī tiek apsvērts 
jautājums par to, vai visi mērķi un 
darbības joprojām ir atbilstīgi.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Pārredzamība

1. Atbalsta saņēmēji plašas 
sabiedrības interesēs nodrošina, lai ar 
tehniskā atbalsta instrumentu saistītās 
darbības un finanšu plūsmas būtu 
maksimāli pārredzamas. Šo pārredzamību 
drīkst ierobežot tikai ar tiesību aktiem, 
kuri attiecas uz konfidenciālu komerciālu 
informāciju, ar datu aizsardzības 
noteikumiem, kas attiecīgā gadījumā ir 
piemērojami, vai gadījumos, kad 
Savienības struktūras veic administratīvu 
izmeklēšanu vai kriminālizmeklēšanu. 
2. Visu svarīgo informāciju par 
saviem projektiem atbalsta saņēmēji 
atvērtā un mašīnlasāmā formātā, kas ir 
standartizēts un salīdzināms, saskaņā ar 
Direktīvu (ES) 2019/10241a publicē 
oficiālā publiski pieejamā reģistrā, cita 
starpā tajā iekļaujot — bet ne tikai — 
šādus elementus: projektu priekšlikumus, 
deklarāciju, kas apliecina, ka nav interešu 
konflikta, sanāksmju protokolus, ietekmes 
novērtējumus, līgumus, novērtējuma un 
revīzijas ziņojumus, turklāt visi publiskie 
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iepirkumi tiek publicēti ES Atvērto datu 
portālā. 
3. Dalībvalstis nodrošina, lai visi 
sadarbības rezultāti (tostarp dati, pētījumi, 
programmatūras rīki u. c.) būtu pieejami 
plašai sabiedrībai; pretējā gadījumā 
dalībvalstis paskaidro, kāpēc lieta pēc 
būtības ir konfidenciāla. 
4. Visi publicētie dati, kas minēti šā 
panta 1., 2. un 3. punktā, ir pieejami bez 
termiņa ierobežojuma. Savienības iestādes 
un dalībvalstis piedāvā sadarbību 
loģistikas pasākumu īstenošanai, kas 
nodrošina, lai visi šie dati būtu pieejami 
plašai sabiedrībai pat pēc tam, kad 
atbalsta saņēmējs vairs nepastāv.
_____________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2019/1024 (2019. gada 
20. jūnijs) par atvērtajiem datiem un publiskā 
sektora informācijas atkalizmantošanu.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
16.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.b pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 12. panta 
6. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir līdz 2028. gada 
31. decembrim.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12. panta 
6. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
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Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem, ievērojot 
principus, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 12. panta 6. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tad, 
ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
sabiedrībai — cita starpā arī ar 
plašsaziņas līdzekļiem un bez 
diskriminācijas, — mērķtiecīgu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.
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