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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisijas 2018. gada 29. maijā publicētajā priekšlikumā regulai par īpašiem noteikumiem 

attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (EFI), ir paredzētas būtiskas 

izmaiņas attiecībā uz teritoriālās sadarbības vispārējo struktūru, kā arī turpmākām pārrobežu 

sadarbības programmām (PRS).  

Pirmās būtiskās izmaiņas ir Komisijas priekšlikums pārveidot sadarbības virzienus, cita starpā 

koncentrējot pārrobežu sadarbību uz sauszemes robežām un integrējot pārrobežu sadarbību 

jūras robežu jomā paplašinātā transnacionālās sadarbības un jūrlietu sadarbības elementā. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tas apdraudētu pašreizējās un turpmākās jūras pārrobežu 

programmas, jo īpaši Vidusjūras reģionā. Interreg mērķim vajadzētu būt spēcīgas saiknes 

radīšanai un partnerattiecību stiprināšanai starp kaimiņvalstīm, kurām ir kopīga sauszemes vai 

jūras robeža. Tas ir īpaši svarīgi programmām Vidusjūras reģionā, kurās investīcijas 

partnervalstīs un to stabilitāte nozīmē arī ieguldījumu Eiropas Savienības drošībā un 

stabilitātē. Tāpēc referents iesaka atjaunot pārrobežu jūras sadarbības programmas, pat ja nav 

pastāvīgu savienojumu caur jūru, un tāpēc maina piešķīrumus par labu 1. elementam.  

Otra būtiska izmaiņa, kas paredzēta Interreg regulas projektā, ir priekšlikums piemērot 

vienotu noteikumu kopumu gan attiecībā uz iekšējo sadarbību starp dalībvalstīm, gan 

sadarbību starp ES dalībvalstīm un valstīm ārpus ES. Tādēļ ar Interreg regulu izveidotie 

noteikumi ietekmēs arī PRS programmas, kuras līdzfinansē no ES ārējās finansēšanas 

instrumentiem, piemēram, kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instrumenta 

(KASSI) un Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA III).  

Šī ir būtiska izmaiņa salīdzinājumā ar pašreizējo 2014.–2020. gada periodu gadījumos, kad 

ārējās pārrobežu sadarbības programmas reglamentē konkrēti īstenošanas noteikumi. 

Atzinuma sagatavotājs ierosina, lai gadījumos, kad ārējās finansēšanas instrumentus izmanto 

Interreg programmu līdzfinansēšanai, pilnībā tiktu ņemti vērā to mērķi un prioritātes, kā 

paredzēts attiecīgajos noteikumos, un lai tas tiktu skaidri norādīts Interreg regulā. 

Interreg regulas projektā jau ir norādītas IPA III un KASSI finansējuma daļas, kas jāpiešķir 

Interreg programmām. Lai nodrošinātu lielāku elastību, atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot 

konkrētus skaitļus un aizstāt ar atsaucēm uz IPA III un KASSI regulām, paredzot, ka šie 

līmeņi tiks noteikti attiecīgajās regulās. 

Lai gan ir apsveicami centieni vienkāršot un maksimāli palielināt sinerģiju starp dažādajiem 

fondiem, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka nedrīkstētu neņemt vērā EFI galvenos mērķus. 

Tādēļ viņš šajā sakarībā ierosina, ka ārējā pārrobežu sadarbība saskaņā ar Interreg regulu būtu 

jāpapildina ar pārrobežu sadarbības programmām, uz kurām attiecas pirmspievienošanās un 

kaimiņattiecību instrumenti. Sniedzot IPA palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt tās saņēmēju 

centieni sekmēt reģionālu, makroreģionālu un pārrobežu sadarbību, kā arī teritoriālo attīstību, 

tostarp īstenojot ES makroreģionālās stratēģijas. Savukārt attiecībā uz KASSI palīdzību ES 

būtu jāturpina veidot īpašas attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu labklājības un labu 

kaimiņattiecību telpu, kuras pamatā ir Savienības ārējās darbības mērķi un principi.  

Atzinuma sagatavotājs arī uzstāj, ka partnervalstu iesaistes gadījumā būtu jāatļauj elastīgāk 

iesniegt programmas dokumentus, ņemot vērā pieredze liecināto, ka tām vajag vairāk laika, jo 
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to procedūras nav līdzvērtīgas ES dalībvalstu procedūrām. 

GROZĪJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt vērā 

šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (“LESD”) 176. pantā noteikts, ka 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(“ERAF”) mērķis ir palīdzēt izlīdzināt 

Savienības reģionu attīstības līmeņa 

galvenās atšķirības. Saskaņā ar minēto 

pantu un LESD 174. panta otro un trešo 

daļu ERAF ir jāpalīdz mazināt atšķirības 

starp dažādo reģionu attīstības līmeņiem un 

mazāk labvēlīgo reģionu atpalicību, īpašu 

uzmanību veltot atsevišķām reģionu 

kategorijām, kuru starpā nepārprotami 

minēti pārrobežu reģioni. 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (“LESD”) 176. pantā noteikts, ka 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(“ERAF”) mērķis ir palīdzēt izlīdzināt 

Savienības reģionu attīstības līmeņa 

galvenās atšķirības. Saskaņā ar minēto 

pantu un LESD 174.panta otro un trešo 

daļu ERAF ir jāsniedz ieguldījums, lai 

mazinātu atšķirības starp dažādo reģionu 

attīstības līmeņiem un mazāk labvēlīgo 

reģionu atpalicību, īpašu uzmanību veltot 

atsevišķām reģionu kategorijām, starp 

kuriem nepārprotami minēti lauku apvidi, 

teritorijas, ko skar rūpniecības 

restrukturizācija, un reģioni, kuros 

pastāvīgi ir ļoti nelabvēlīgi dabas apstākļi 

vai nelabvēlīga demogrāfiskā situācija, 

piemēram, vistālāk ziemeļos esošie reģioni 

ar ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu un salas, 

pārrobežu un kalnainie reģioni. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (ES) [jaunā KNR]21 ir izklāstīti 

kopīgi noteikumi attiecībā uz ERAF un 

dažiem citiem fondiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

[jaunā ERAF regula]22 ir izklāstīti 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (ES) [jaunā KNR]21 ir izklāstīti 

kopīgi noteikumi attiecībā uz ERAF un 

dažiem citiem fondiem, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

[jaunā ERAF regula]22 ir izklāstīti 
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noteikumi attiecībā uz ERAF atbalsta 

konkrētajiem mērķiem un tvērumu. Tagad 

ir nepieciešams pieņemt specifiskus 

noteikumus par Eiropas teritoriālās 

sadarbības mērķa (Interreg) — kur viena 

vai vairākas dalībvalstis sadarbojas 

pārrobežu mērogā — efektīvas plānošanas, 

tostarp noteikumus par tehnisko palīdzību, 

uzraudzību, izvērtēšanu, komunikāciju, 

attiecināmību, pārvaldību un kontroli, kā 

arī finansiālo pārvaldību. 

noteikumi attiecībā uz ERAF atbalsta 

konkrētajiem mērķiem un tvērumu. Tagad 

ir nepieciešams pieņemt specifiskus 

noteikumus par Eiropas teritoriālās 

sadarbības mērķa (Interreg) — kur viena 

vai vairākas dalībvalstis un viena vai 

vairākas valstis vai citas teritorijas ārpus 

Savienības sadarbojas pārrobežu 

mērogā — efektīvas plānošanas, tostarp 

noteikumus par tehnisko palīdzību, 

uzraudzību, izvērtēšanu, komunikāciju, 

attiecināmību, pārvaldību un kontroli, kā 

arī finansiālo pārvaldību. 

__________________ __________________ 

21 [Atsauce] 21 [Atsauce]  

22 [Atsauce] 22 [Atsauce] 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai atbalstītu Savienības teritorijas 

harmonisku attīstību dažādos līmeņos, 

ERAF būtu jāatbalsta pārrobežu sadarbība, 

transnacionāla sadarbība, jūrlietu 

sadarbība, tālāko reģionu sadarbība un 

starpreģionālā sadarbība atbilstīgi Eiropas 

teritoriālās sadarbības mērķim (Interreg). 

(3) Lai veicinātu labklājību un 

atbalstītu Savienības teritorijas harmonisku 

attīstību dažādos līmeņos, ERAF būtu 

jāatbalsta pārrobežu sadarbība, 

transnacionāla sadarbība, tālāko reģionu 

sadarbība un starpreģionālā sadarbība 

atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības 

mērķim (Interreg). 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Pārrobežu sadarbībā būtu jātiecas 

risināt pierobežas reģionos kopīgi 

apzinātās kopīgās problēmas, kā tas 

(4) Pārrobežu sadarbībā būtu jātiecas 

risināt pierobežas reģionos ar kopīgu 

sauszemes vai jūras robežu kopīgi 
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norādīts arī Komisijas paziņojumā 

“Izaugsmes un kohēzijas veicināšana ES 

pierobežas reģionos”23 (“Pierobežas 

reģionu paziņojums”). Tāpēc pārrobežu 

sadarbības elementā būtu jāaprobežojas ar 

sadarbību pie sauszemes robežām, 

savukārt pārrobežu sadarbību pie jūras 

robežām vajadzētu integrēt 

transnacionālās sadarbības elementā. 

apzinātās kopīgās problēmas un jāapgūst 

neizmantotais izaugsmes potenciāls 
pierobežas apgabalos. Tāpēc pārrobežu 

sadarbības elementā būtu jāiekļauj 

sadarbība pie sauszemes vai jūras 

robežām, savukārt ar pārrobežu sadarbību 

būtu jāatbalsta reģioni, kas atrodas gar 

sauszemes vai jūras robežām. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Pārrobežu sadarbības elementam 

vajadzētu ietvert arī sadarbību starp vienu 

vai vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām valstīm vai citām teritorijām 

ārpus Savienības. Šīs regulas attiecināšana 

uz iekšējo un ārējo pārrobežu sadarbību 

ļautu salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada 

plānošanas periodu ievērojami vienkāršot 

un optimizēt noteikumus, kas jāpiemēro 

programmas iestādēm dalībvalstīs un 

partneriestādēm un saņēmējiem ārpus 

Savienības. 

(5) Pārrobežu sadarbības elementam 

vajadzētu ietvert arī sadarbību starp vienu 

vai vairākām dalībvalstīm un vienu vai 

vairākām trešām valstīm. Šīs regulas 

attiecināšana uz iekšējo un ārējo pārrobežu 

sadarbību ļautu salīdzinājumā ar 2014.–

2020. gada plānošanas periodu ievērojami 

vienkāršot un optimizēt noteikumus, kas 

jāpiemēro programmas iestādēm 

dalībvalstīs un partneriestādēm un 

saņēmējiem ārpus Savienības. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Ārējā pārrobežu sadarbība 

saskaņā ar šo regulu nekādā veidā 

nedrīkstētu aizstāt pārrobežu sadarbības 

programmas, uz kurām attiecas Regula 

(ES) .../... [IPA III regula] un Regula 

(ES) .../... [KASSI regula], bet gan drīzāk 

papildināt tās, un jo īpaši ar šo sadarbību 

būtu jāatbalsta saņēmēju centieni veicināt 

reģionālo, makroreģionālo un pārrobežu 
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sadarbību.  

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Būtu jānosaka objektīvi kritēriji, kā 

izraudzīties atbalsttiesīgos reģionus un 

teritorijas. Tālab atbalsttiesīgo reģionu un 

teritoriju apzināšanā Savienības mērogā 

būtu jābalstās uz kopējo reģionu 

klasifikācijas sistēmu, kas izveidota ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1059/200326. 

(9) Būtu jānosaka objektīvi kritēriji, kā 

izraudzīties atbalsttiesīgos reģionus un 

teritorijas. Tālab atbalsttiesīgo reģionu un 

teritoriju apzināšanā Savienības mērogā 

būtu jābalstās uz kopējo reģionu 

klasifikācijas sistēmu, kas izveidota ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1059/200326. Ja nav NUTS 

klasifikācijas, attiecībā uz Interreg 

programmām ar trešo valstu līdzdalību 

būtu jāpiemēro dalījums līdzvērtīgās 

teritorijas, kuras var pretendēt uz atbalstu 

saskaņā ar Regulu (ES) .../... [IPA III 

regulu] un Regulu (ES) .../... [KASSI 

regulu]. 

__________________ __________________ 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 

gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 

par kopējas statistiski teritoriālo vienību 

klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 

21.6.2003., 1. lpp.). 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 

gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 

par kopējas statistiski teritoriālo vienību 

klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 

21.6.2003., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Jāturpina atbalstīt vai vajadzības 

gadījumā jāizveido daudzdimensionāla 

sadarbība ar trešām valstīm Savienības 

kaimiņos, jo šāda sadarbība ir svarīgs 

reģionālās attīstības politikas instruments, 

no kuras iegūtu dalībvalstu reģioni, kas 

robežojas ar trešām valstīm. Tālab ERAF 

un Savienības ārējās finansēšanas 

(10) Jāturpina atbalstīt vai vajadzības 

gadījumā jāizveido daudzdimensionāla 

sadarbība ar trešām valstīm Savienības 

kaimiņos, jo šāda sadarbība ir svarīgs 

reģionālās attīstības politikas instruments, 

no kuras iegūtu dalībvalstu reģioni, kas 

robežojas ar trešām valstīm. Tālab ERAF 

un Savienības ārējās finansēšanas 
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instrumentiem IPA27, KASSI28 un AZTP29 

būtu jāatbalsta pārrobežu sadarbībai, 

transnacionālajai sadarbībai un jūrlietu 

sadarbībai, tālāko reģionu sadarbībai un 

starpreģionālajai sadarbībai veltītas 

programmas. Atbalstam no ERAF un 

Savienības ārējās finansēšanas 

instrumentiem būtu jābalstās un 

savstarpīguma un proporcionalitātes 

principiem. Tomēr attiecībā uz IPA III PRS 

un KASSI PRS atbalsts no ERAF būtu 

jāpapildina ar vismaz līdzvērtīgām 

summām no IPA III-PRS un KASSI PRS, 

ievērojot attiecīgajos tiesību aktos 

noteiktos maksimālos apjomus, proti, līdz 

3 % no finansējuma apjoma IPA III 

ietvaros un līdz 4 % no finansējuma 

apjoma Kaimiņattiecību ģeogrāfiskās 

programmas ietvaros saskaņā ar KASSI 

4. panta 2. punkta a) apakšpunktu. 

instrumentiem IPA, KASSI un AZTP būtu 

jāatbalsta pārrobežu sadarbībai, 

transnacionālajai sadarbībai, tālāko reģionu 

sadarbībai un starpreģionālajai sadarbībai 

veltītas programmas. Atbalstam no ERAF 

un Savienības ārējās finansēšanas 

instrumentiem būtu jābalstās un 

savstarpīguma un proporcionalitātes 

principiem. Tomēr attiecībā uz IPA III PRS 

un KASSI PRS atbalsts no ERAF būtu 

jāpapildina ar vismaz līdzvērtīgām 

summām no IPA III-PRS un KASSI PRS, 

ievērojot attiecīgajos tiesību aktos, proti, 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) .../... [IPA III regulas [9]. pantā un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) .../... [KASSI regulas] [18]. pantā 

paredzētos noteikumus. 

__________________ __________________ 

27 Regula (ES) XXX, ar ko izveido 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 

(OV L xx, lpp.). 

27 Regula (ES) XXX, ar ko izveido 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 

(OV L xx, lpp.). 

28 Regula (ES) XXX, ar ko izveido 

Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās 

sadarbības instrumentu (OV L xx, lpp.). 

28 Regula (ES) XXX, ar ko izveido 

Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās 

sadarbības instrumentu (OV L xx, lpp.). 

29 Padomes Lēmums (ES) XXX par 

aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar 

Eiropas Savienību, tostarp par attiecībām 

starp Eiropas Savienību, no vienas puses, 

un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras 

puses (OV L xx, lpp.). 

29 Padomes Lēmums (ES) XXX par 

aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar 

Eiropas Savienību, tostarp par attiecībām 

starp Eiropas Savienību, no vienas puses, 

un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras 

puses (OV L xx, lpp.). 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) IPA III palīdzībai būtu 

galvenokārt jākoncentrējas uz šādiem 

uzdevumiem — palīdzēt IPA saņēmējiem 

stiprināt demokrātiskās institūcijas un 

tiesiskumu, reformēt tiesu sistēmu un 

(11) Sniedzot IPA palīdzību, būtu 

jāturpina atbalstīt IPA saņēmēju centieni 

sekmēt reģionālu, makroreģionālu un 

pārrobežu sadarbību, kā arī teritoriālo 

attīstību, tostarp īstenojot ES 
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publisko pārvaldi, ievērot pamattiesības 

un veicināt dzimumu līdztiesību, iecietību, 

sociālo iekļautību un nediskrimināciju. 
Sniedzot IPA palīdzību, būtu jāturpina 

atbalstīt IPA saņēmēju centieni sekmēt 

reģionālu, makroreģionālu un pārrobežu 

sadarbību, kā arī teritoriālo attīstību, 

tostarp īstenojot ES makroreģionālās 

stratēģijas. Turklāt IPA palīdzībai būtu 

jāpievēršas arī drošībai, migrācijai un 

robežu pārvaldībai, proti, tādiem 

aspektiem kā piekļuve starptautiskajai 

aizsardzībai, nozīmīgas informācijas 

koplietošana, robežkontroles stiprināšana 

un kopīgi centieni cīņā pret neatbilstīgu 

migrāciju un migrantu kontrabandu. 

makroreģionālās stratēģijas, kā arī 

jācenšas sasniegt un mērķi un prioritātes, 

kas noteiktas IPA regulas [IPA III] [3.] 

pantā un II un III pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Kas attiecas uz KASSI palīdzību, 

Savienībai būtu jāiedibina īpašas attiecības 

ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu labklājības 

un labu kaimiņattiecību telpu, kuras 

pamatā ir Savienības vērtības un kuru 

raksturo ciešas un mierīgas, uz sadarbību 

balstītas attiecības. Tāpēc šai regulai un 

KASSI vajadzētu atbalstīt attiecīgo 

makroreģionālo stratēģiju iekšējos un 

ārējos aspektus. Visas minētās iniciatīvas ir 

stratēģiski svarīgas, un tās nodrošina arī 

būtisku politisko satvaru attiecību 

padziļināšanai ar partnervalstīm un starp 

tām, pamatojoties uz savstarpējas 

pārskatatbildības, kopīgas dalības un 

atbildības principiem. 

(12) Attiecībā uz KASSI palīdzību 

Savienībai būtu jāiedibina īpašas attiecības 

ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu labklājības 

un labu kaimiņattiecību telpu, kuras 

pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību 

3. panta 5. punktā, 8. pantā un 21. pantā 

un Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 208. pantā paredzētie Savienības 

ārējās darbības mērķi un principi, jo īpaši 

demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību 

un pamatbrīvību ievērošanas princips, kas 

ir tās pamatā, un tas jādara, izmantojot 

dialogu un sadarbību ar partnervalstīm un 

reģioniem. Tāpēc šai regulai un KASSI 

vajadzētu atbalstīt attiecīgo 

makroreģionālo stratēģiju iekšējos un 

ārējos aspektus un pievērsties mērķiem un 

prioritātēm, kā noteikts KASSI regulas 

[3.] pantā un II un III pielikumā. Visas 

minētās iniciatīvas ir stratēģiski svarīgas, 

un tās nodrošina arī būtisku politisko 

satvaru attiecību padziļināšanai ar 

partnervalstīm un starp tām, pamatojoties 

uz savstarpējas pārskatatbildības, kopīgas 
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dalības un atbildības principiem. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Jānosaka, kādi resursi piešķirami 

katram atsevišķam Interreg elementam, 

tostarp katras dalībvalsts daļa no pārrobežu 

sadarbībai, transnacionālajai sadarbībai un 

jūrlietu sadarbībai, tālāko reģionu 

sadarbībai un starpreģionālajai sadarbībai 

atvēlētā finansējuma, un dalībvalstu 

iespējas šos elementus izmantot elastīgi. 

Salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada 

plānošanas periodu būtu jāsamazina 

pārrobežu sadarbībai atvēlētā 

finansējuma īpatsvars, bet tajā pašā laikā 

būtu jāpalielina transnacionālajai 

sadarbībai un jūrlietu sadarbībai atvēlētā 

finansējuma īpatsvars, jo šajā elementā 

tiek integrēta jūrlietu sadarbība, kā arī 

būtu jāizveido jauns elements, kas 

paredzēts tālāko reģionu sadarbībai. 

(15) Jānosaka, kādi resursi piešķirami 

katram atsevišķam Interreg elementam, 

tostarp katras dalībvalsts daļa no pārrobežu 

sadarbībai, transnacionālajai sadarbībai un 

jūrlietu sadarbībai, tālāko reģionu 

sadarbībai un starpreģionālajai sadarbībai 

atvēlētā finansējuma, un dalībvalstu 

iespējas šos elementus izmantot elastīgi. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Sakarā ar to, ka ir iesaistīta vairāk 

nekā viena dalībvalsts, un tas rada lielākas 

administratīvās izmaksas, jo īpaši attiecībā 

uz kontrolēm un tulkojumiem, tehniskās 

palīdzības izdevumu maksimālajai robežai 

vajadzētu būt augstākai nekā tai, kas 

noteikta pie mērķa "Investīcijas 

nodarbinātībai un izaugsmei". Lai 

kompensētu paaugstinātās administratīvās 

izmaksas, dalībvalstis būtu jāmudina pēc 

iespējas samazināt administratīvo slogu 

attiecībā uz kopīgo projektu īstenošanu. 

(24) Sakarā ar to, ka ir iesaistīta vairāk 

nekā viena dalībvalsts un viena vai 

vairākas trešās valstis un tas rada lielākas 

administratīvās izmaksas, jo īpaši attiecībā 

uz kontrolēm un tulkojumiem, tehniskās 

palīdzības izdevumu maksimālajai robežai 

vajadzētu būt augstākai nekā tai, kas 

noteikta pie mērķa "Investīcijas 

nodarbinātībai un izaugsmei". Lai 

kompensētu paaugstinātās administratīvās 

izmaksas, dalībvalstis būtu jāmudina pēc 

iespējas samazināt administratīvo slogu 
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Turklāt Interreg programmām ar 

ierobežotu Savienības atbalstu vai ārējām 

pārrobežu sadarbības programmām būtu 

jāsaņem noteikta tehniskai palīdzībai 

paredzēta minimālā summa, lai nodrošinātu 

pietiekamu finansējumu efektīviem 

tehniskās palīdzības pasākumiem. 

attiecībā uz kopīgo projektu īstenošanu. 

Turklāt Interreg programmām ar 

ierobežotu Savienības atbalstu vai ārējām 

pārrobežu sadarbības programmām būtu 

jāsaņem noteikta tehniskai palīdzībai 

paredzēta minimālā summa, lai nodrošinātu 

pietiekamu finansējumu efektīviem 

tehniskās palīdzības pasākumiem. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Lai nodrošinātu vienotus 

nosacījumus Interreg programmu 

pieņemšanai un grozīšanai, būtu jāpiešķir 

Komisijai īstenošanas pilnvaras. Tomēr 

ārējās pārrobežu sadarbības programmās 

vajadzības gadījumā attiecībā uz šo 

programmu pirmo apstiprināšanas lēmumu 

vajadzētu ievērot komiteju procedūras. kas 

izveidotas ar Regulām (ES) [IPA III] un 

[KASSI]. 

(35)  Lai nodrošinātu vienotus 

nosacījumus Interreg programmu 

pieņemšanai un grozīšanai, izmantojot 

daudzgadu stratēģijas dokumentu, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 

aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu. Tomēr 

ārējās pārrobežu sadarbības programmās 

vajadzības gadījumā attiecībā uz šo 

programmu pirmo apstiprināšanas lēmumu 

vajadzētu ievērot komiteju procedūras. kas 

izveidotas ar Regulām (ES) [IPA III] un 

[KASSI]. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pārrobežu sadarbība starp divu vai 

vairāku dalībvalstu sauszemes pierobežas 

blakusreģioniem vai starp vismaz vienas 

dalībvalsts un vienas vai vairāku 4. panta 

3. punktā uzskaitīto trešo valstu sauszemes 

pierobežas blakusreģioniem; vai 

(a) pārrobežu sadarbība starp divu vai 

vairāku dalībvalstu sauszemes vai jūras 

pierobežas blakusreģioniem vai starp 

vismaz vienas dalībvalsts un vienas vai 

vairāku 4.panta 3.punktā uzskaitīto trešo 

valstu sauszemes vai jūras pierobežas 

blakusreģioniem; vai 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ārēja pārrobežu sadarbība starp 

vismaz vienas dalībvalsts un viena vai 

vairāku tālāk minēto vienību sauszemes 

pierobežas blakusreģioniem: 

(b) ārēja pārrobežu sadarbība starp 

vismaz vienas dalībvalsts un viena vai 

vairāku tālāk minēto vienību sauszemes vai 

jūras pierobežas blakusreģioniem: 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) transnacionālā sadarbība un 

jūrlietu sadarbība plašākās transnacionālās 

teritorijās vai jūras baseinu apkaimē, 

iesaistot nacionālos, reģionālos un vietējos 

programmas partnerus dalībvalstīs, trešās 

valstīs, partnervalstīs un Grenlandē, ar 

nolūku panākt augstāku teritoriālās 

integrācijas pakāpi (“2. elements”; ja 

attiecas tikai uz transnacionālo 

sadarbību — “2.A elements; ja attiecas 

tikai uz jūrlietu sadarbību — 

“2.B elements”); 

(2) transnacionālā sadarbība plašākās 

transnacionālās teritorijās vai jūras baseinu 

apkaimē, iesaistot nacionālos, reģionālos 

un vietējos programmas partnerus 

dalībvalstīs, trešās valstīs, partnervalstīs un 

Grenlandē, ar nolūku panākt augstāku 

teritoriālās integrācijas pakāpi; 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pārrobežu sadarbības gadījumā no 

ERAF atbalstāmie reģioni ir NUTS 3. 

līmeņa Savienības reģioni pie visām 

iekšējām un ārējām sauszemes robežām ar 

trešām valstīm vai partnervalstīm. 

1. Pārrobežu sadarbības gadījumā no 

ERAF atbalstāmie reģioni ir NUTS 3. 

līmeņa Savienības reģioni pie visām 

iekšējām un ārējām sauszemes vai jūras 

robežām ar trešām valstīm vai 
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partnervalstīm. 

 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pārrobežu sadarbības ietvaros 

atbalsta arī reģionus pie jūras robežām, ko 

caur jūru saista pastāvīgi savienojumi. 

2. Pārrobežu sadarbības ietvaros 

atbalsta arī reģionus pie jūras robežām, ko 

caur jūru saista pastāvīgi savienojumi vai 

citas ilgstošas kultūras, vēstures un 

transporta saites. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Iekšējās pārrobežu sadarbības 

gadījumā Interreg programmas var aptvert 

tos Norvēģijas, Šveices un Apvienotās 

Karalistes reģionus, kas ir līdzvērtīgi 

NUTS 3. līmeņa reģioniem, kā arī 

Lihtenšteinu, Andoru un Monako. 

3. Iekšējās pārrobežu sadarbības 

gadījumā Interreg programmas var aptvert 

tos Norvēģijas, Šveices un Apvienotās 

Karalistes reģionus, kas ir līdzvērtīgi 

NUTS 3. līmeņa reģioniem, kā arī 

Lihtenšteinu, Andoru, Monako un 

Sanmarīno. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ārējās pārrobežu sadarbības 

gadījumā reģioni, kas atbalstāmi no IPA III 

vai KASSI, ir attiecīgās partnervalsts 

NUTS 3. līmeņa reģioni vai, ja NUTS 

klasifikācijas nav, līdzvērtīgi apgabali gar 

visām sauszemes robežām starp 

dalībvalstīm un partnervalstīm, kas tiesīgas 

4. Ārējās pārrobežu sadarbības 

gadījumā reģioni, kas atbalstāmi no IPA III 

vai KASSI, ir attiecīgās partnervalsts 

NUTS 3. līmeņa reģioni vai, ja NUTS 

klasifikācijas nav, līdzvērtīgi apgabali gar 

visām sauszemes vai jūras robežām starp 

dalībvalstīm un partnervalstīm, kas tiesīgas 
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saņemt atbalstu no IPA III vai KASSI. saņemt atbalstu no IPA III vai KASSI. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Transnacionālās sadarbības un 

jūrlietu sadarbības gadījumā no ERAF 

atbalstāmie reģioni ir Savienības NUTS 

2. līmeņa reģioni, kas aptver nepārtrauktus 

funkcionālos apgabalus, attiecīgā gadījumā 

ņemot vērā makroreģionālās stratēģijas un 

jūras baseinu stratēģijas. 

1. Transnacionālās sadarbības 

gadījumā no ERAF atbalstāmie reģioni ir 

Savienības NUTS 2. līmeņa reģioni, kas 

aptver funkcionālos apgabalus, attiecīgā 

gadījumā ņemot vērā makroreģionālās 

stratēģijas un jūras baseinu stratēģijas. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Transnacionālās sadarbības un jūrlietu 

sadarbības Interreg programmas var 

aptvert: 

Transnacionālās sadarbības Interreg 

programmas var aptvert: 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas teritoriālās sadarbības 

mērķim (Interreg) paredzēto ERAF resursu 

apmērs ir 8 430 000 000 EUR no visiem 

resursiem, kas budžeta saistībām ir 

pieejami no ERAF, ESF+ un Kohēzijas 

fonda 2021.–2027. gada plānošanas 

periodam un uzskaitīti Regulas (ES) [jaunā 

KNR] 102. panta 1. punktā. 

1. Eiropas teritoriālās sadarbības 

mērķim (Interreg) paredzēto ERAF resursu 

apmērs ir xx xxx xxx xxx EUR no visiem 

resursiem, kas budžeta saistībām ir 

pieejami no ERAF, ESF+ un Kohēzijas 

fonda 2021.–2027. gada plānošanas 

periodam un uzskaitīti Regulas (ES) [jaunā 

KNR] 102. panta 1. punktā. 
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Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Katra dalībvalsts līdz 15 % no tai 

paredzētā finansiālā piešķīruma 1., 2. un 

3. elementam var pārvietot no viena minētā 

elementa uz citu vai citiem. 

4. Katra dalībvalsts līdz 20 % no tai 

paredzētā finansiālā piešķīruma 1., 2. un 

3. elementam var pārvietot no viena minētā 

elementa uz citu vai citiem. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija pieņem īstenošanas aktu, kurā 

izklāstīts daudzgadu stratēģijas dokuments 

attiecībā uz ārējām pārrobežu Interreg 

programmām, kas saņem atbalstu no ERAF 

un KASSI vai IPA III.  Minēto īstenošanas 

aktu pieņem saskaņā ar 63. panta 

2. punktā minēto konsultēšanās 

procedūru. 

Komisija pieņem deleģēto aktu, kurā 

izklāstīts daudzgadu stratēģijas dokuments 

attiecībā uz ārējām pārrobežu Interreg 

programmām, kas saņem atbalstu no ERAF 

un KASSI vai IPA III. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja Interreg programmas saņem atbalstu no 

ERAF un KASSI, tad īstenošanas aktā 

izklāsta Regulas (ES) [KASSI] 12. panta 

2. punktā minētos elementus. 

Ja Interreg programmas saņem atbalstu no 

ERAF un KASSI, tad deleģētajā aktā 

izklāsta Regulas (ES) [KASSI] 12. panta 2. 

punktā minētos elementus. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ERAF atbalstu atsevišķām ārējām 

pārrobežu Interreg programmām piešķir ar 

noteikumu, ka no IPA III PRS un KASSI 

PRS piešķir vismaz līdzvērtīgas summas 

saskaņā ar attiecīgo stratēģiskās plānošanas 

dokumentu. Minēto līdzvērtīgo summu 

maksimālais apmērs ir noteikts IPA III vai 

KASSI leģislatīvajā aktā. 

ERAF atbalstu atsevišķām ārējām 

pārrobežu Interreg programmām piešķir ar 

noteikumu, ka no IPA III PRS un KASSI 

PRS piešķir vismaz līdzvērtīgas summas 

saskaņā ar attiecīgo stratēģiskās plānošanas 

dokumentu. Minētā ieguldījuma 

maksimālais apmērs ir noteikts IPA III vai 

KASSI leģislatīvajā aktā. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. 2022. un 2023. gadā ERAF 

ikgadējo iemaksu, kura paredzēta ārējām 

pārrobežu Interreg programmām un 

attiecībā uz kuru Komisijai līdz attiecīgo 

gadu 31. martam nav iesniegta neviena 

programma, un kura nav iedalīta citai 

programmai, kas iesniegta tajā pašā ārējo 

pārrobežu Interreg programmu kategorijā, 

piešķir tām iekšējām pārrobežu Interreg 

programmām, kurās piedalās attiecīgā 

dalībvalsts vai dalībvalstis. 

1. 2022. un 2023. gadā ERAF 

ikgadējo iemaksu, kura paredzēta ārējām 

pārrobežu Interreg programmām un 

attiecībā uz kuru Komisijai līdz attiecīgo 

gadu 30. aprīlim nav iesniegta neviena 

programma, un kura nav iedalīta citai 

programmai, kas iesniegta tajā pašā ārējo 

pārrobežu Interreg programmu kategorijā, 

piešķir tām iekšējām pārrobežu Interreg 

programmām, kurās piedalās attiecīgā 

dalībvalsts vai dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja līdz 2024. gada 31. martam vēl 

joprojām ir tādas ārējās pārrobežu 

programmas, kuras nav iesniegtas 

Komisijai, tad visu 9. panta 5. punktā 

minēto ERAF iemaksu šajās programmās 

atlikušajiem gadiem līdz 2027. gadam, 

kura nav iedalīta citai ārējai pārrobežu 

Interreg programmai, kas arī saņem 

atbalstu attiecīgi no IPA III PRS vai 

2. Ja līdz 2024. gada 30. aprīlim vēl 

joprojām ir tādas ārējās pārrobežu 

programmas, kuras nav iesniegtas 

Komisijai, tad visu 9. panta 5. punktā 

minēto ERAF iemaksu šajās programmās 

atlikušajiem gadiem līdz 2027. gadam, 

kura nav iedalīta citai ārējai pārrobežu 

Interreg programmai, kas arī saņem 

atbalstu attiecīgi no IPA III PRS vai 



 

AD\1171389LV.docx 17/27 PE627.593v02-00 

 LV 

KASSI PRS, piešķir tām iekšējām 

pārrobežu Interreg programmām, kurās 

piedalās attiecīgā dalībvalsts vai 

dalībvalstis. 

KASSI PRS, piešķir tām iekšējām 

pārrobežu Interreg programmām, kurās 

piedalās attiecīgā dalībvalsts vai 

dalībvalstis.  

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šādā gadījumā 1. punktā minēto ERAF 

iemaksu, kas atbilst gada maksājumiem, 

par kuriem vēl nav uzņemtas saistības, vai 

gada maksājumiem, par kuriem ir 

uzņemtas saistības un par kuriem saistības 

tā paša budžeta gada laikā ir pilnībā vai 

daļēji atceltas, un kuri nav iedalīti citai 

ārējai pārrobežu Interreg programmai, kas 

arī saņem atbalstu attiecīgi no IPA III PRS 

vai KASSI PRS, piešķir tām iekšējām 

pārrobežu Interreg programmām, kurās 

piedalās attiecīgā dalībvalsts vai 

dalībvalstis. 

Šādā gadījumā 1. punktā minēto ERAF 

iemaksu, kas atbilst gada maksājumiem, 

par kuriem vēl nav uzņemtas saistības, vai 

gada maksājumiem, par kuriem ir 

uzņemtas saistības un par kuriem saistības 

tā paša budžeta gada laikā ir pilnībā vai 

daļēji atceltas, un kuri nav iedalīti citai 

ārējai pārrobežu Interreg programmai, kas 

arī saņem atbalstu attiecīgi no IPA III PRS 

vai KASSI PRS, piešķir tām iekšējām 

pārrobežu Interreg programmām vai 

transnacionālās sadarbības programmām, 

kurās piedalās attiecīgā dalībvalsts vai 

dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Līdzfinansēšanas likme katras Interreg 

programmas līmenī nav lielāka par 70 %, 

izņemot gadījumus, kad attiecībā uz ārējām 

pārrobežu vai 3. elementa Interreg 

programmām lielāks procentuālais apjoms 

ir noteikts attiecīgi ar Regulu (ES) [IPA 

III], Regulu (ES) [KASSI] un Padomes 

Lēmumu Nr. [AZTP] vai ar kādu citu 

saskaņā ar to pieņemtu aktu. 

1. Līdzfinansēšanas likme katras Interreg 

programmas līmenī nav lielāka par 75 %, 

izņemot gadījumus, kad attiecībā uz ārējām 

pārrobežu vai 3. elementa Interreg 

programmām lielāks procentuālais apjoms 

ir noteikts attiecīgi ar Regulu (ES) [IPA 

III], Regulu (ES) [KASSI] un Padomes 

Lēmumu Nr. [AZTP] vai ar kādu citu 

saskaņā ar to pieņemtu aktu. 
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Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) veicināt kultūru pārrobežu 

dialogu, izmantojot kultūras un izglītības 

sadarbības projektus, kopīgu jaunradi, 

cilvēku apmaiņu un sociālās diskusijas, 

kā arī atbalstīt kopējā kultūras un valodas 

mantojuma saglabāšanu un pārvaldību; 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Interreg 1. un 2.A elementa 

programmas: 

(a) Interreg 1. un 2. elementa 

programmas: 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) stiprināt efektīvu publisko pārvaldi, 

veicinot juridisko un administratīvo 

sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem 

un iestādēm, nolūkā jo īpaši atrisināt 

juridiskos un citus šķēršļus pierobežas 

reģionos; 

(ii) stiprināt efektīvu publisko pārvaldi, 

veicinot juridisko un administratīvo 

sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem, 

pilsoniskās sabiedrības aktoriem un 

iestādēm, nolūkā jo īpaši atrisināt 

juridiskos un citus šķēršļus pierobežas 

reģionos; 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 4. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (iia) nostiprināt Savienības drošību, 

tostarp militāro mobilitāti; 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 4. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) Interreg ārējās pārrobežu 

programmas un 2. un 3. elementa 

programmas, kas saņem atbalstu no 

Interreg fondiem, papildus a) un 

b) apakšpunktā norādītajam: iedibināt 

savstarpēju uzticēšanos, proti, veicināt 

iedzīvotāju sadraudzības pasākumus, 

stiprināt ilgtspējīgu demokrātiju, atbalstīt 

pilsoniskās sabiedrības aktorus un to lomu 

reformu un demokrātisku pārmaiņu 

procesos. 

(c) Interreg ārējās pārrobežu 

programmas un 2. un 3. elementa 

programmas, kas saņem atbalstu no 

Interreg fondiem, papildus a) un 

b) apakšpunktā norādītajam: iedibināt 

savstarpēju uzticēšanos un veicināt 

samierināšanos, jo īpaši veicināt 

iedzīvotāju sadraudzības pasākumus, 

stiprināt ilgtspējīgu demokrātiju, atbalstīt 

neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus un 

pilsoniskās sabiedrības aktorus un to lomu 

reformu un demokrātisku pārmaiņu 

procesos. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Saistībā ar Interreg ārējām 

pārrobežu programmām un 2. un 

3. elementa Interreg programmām ERAF 

un attiecīgā gadījumā arī Savienības ārējās 

finansēšanas instrumentus var izmantot 

Interreg ārējam konkrētajam mērķim 

“Droša un pasargāta Eiropa”, jo īpaši 

darbībām tādās jomās kā robežšķērsošanas 

pārvaldība un mobilitātes un migrācijas 

pārvaldība, t. sk. migrantu aizsardzība. 

5. Saistībā ar Interreg ārējām 

pārrobežu programmām un 2. un 

3. elementa Interreg programmām ERAF 

un attiecīgā gadījumā arī Savienības ārējās 

finansēšanas instrumentus var izmantot 

Interreg ārējam konkrētajam mērķim 

“Droša un pasargāta Eiropa”, jo īpaši 

darbībām tādās jomās kā robežšķērsošanas 

pārvaldība un mobilitātes un migrācijas 

pārvaldība, t. sk. migrantu aizsardzība. Ja 

līdzekļus no ārējās finansēšanas 

instrumentiem izmanto Interreg 

programmu atbalstam, īsteno arī mērķus, 
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kas piemērojami attiecīgajiem 

instrumentiem, kā norādīts attiecīgajās 

[IPA], [KASSI] un [AZTP] regulās. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Eiropas teritoriālās sadarbības 

mērķi (Interreg) īsteno Interreg programmu 

ietvaros dalītā pārvaldībā; izņēmums ir 

3. elements, ko var gan pilnībā, gan daļēji 

īstenot netiešā pārvaldībā, un 5. elements, 

ko īsteno tiešā vai netiešā pārvaldībā. 

1. Eiropas teritoriālās sadarbības 

mērķi (Interreg) īsteno Interreg programmu 

ietvaros dalītā pārvaldībā; izņēmums ir 3. 

elements, ko var gan pilnībā, gan daļēji 

īstenot netiešā pārvaldībā. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr, ja Interreg programma aptver 

atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas 

instrumenta, tad dalībvalsts, kurā atrodas 

potenciālā vadošā iestāde, programmu 

iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 

tam, kad Komisija ir pieņēmusi attiecīgo 

stratēģisko plānošanas dokumentu saskaņā 

ar 10. panta 1. punktu, vai ja tas prasīts 

viena vai vairāku Savienības ārējās 

finansēšanas instrumentu attiecīgajos 

pamataktos. 

Tomēr, ja Interreg programma aptver 

atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas 

instrumenta, tad dalībvalsts, kurā atrodas 

potenciālā vadošā iestāde, programmu 

iesniedz ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc 

tam, kad Komisija ir pieņēmusi attiecīgo 

stratēģisko plānošanas dokumentu saskaņā 

ar 10. panta 1. punktu, vai ja tas prasīts 

viena vai vairāku Savienības ārējās 

finansēšanas instrumentu attiecīgajos 

pamataktos. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Katra prioritāte atbilst vienam vienīgam 

politikas mērķim vai attiecīgā gadījumā 

Katra prioritāte atbilst vienam vienīgam 

politikas mērķim vai attiecīgā gadījumā 
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vienam vai abiem Interreg konkrētajiem 

mērķiem, vai tehniskajai palīdzībai. 

Prioritāte, kas atbilst politikas mērķim vai 

attiecīgā gadījumā vienam vai vairākiem 

Interreg konkrētajiem mērķiem, sastāv no 

viena vai vairākiem konkrētiem mērķiem. 

Vienam politikas mērķim vai Interreg 

konkrētajam mērķim var atbilst vairākas 

prioritātes. 

vienam vai abiem Interreg konkrētajiem 

mērķiem, vai tehniskajai palīdzībai. 

Prioritāte, kas atbilst politikas mērķim vai 

attiecīgā gadījumā vienam vai vairākiem 

Interreg konkrētajiem mērķiem, sastāv no 

viena vai vairākiem konkrētiem mērķiem. 

Vienam politikas mērķim vai Interreg 

konkrētajam mērķim var atbilst vairākas 

prioritātes. Ja līdzekļus no ārējās 

finansēšanas instrumentiem izmanto 

Interreg programmu atbalstam, piemēro 

arī prioritātes, kas noteiktas attiecīgajiem 

instrumentiem, kā norādīts attiecīgajās 

[IPA], [KASSI] un [AZTP] regulās. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 7. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) izklāsta procedūru kopīgā 

sekretariāta izveidei, 

(b) izklāsta procedūru kopīgā 

sekretariāta izveidei un vajadzības 

gadījumā vadības struktūru dalībvalstīs 

vai trešās valstīs atbalstam; 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Darbību atlasei uzraudzības komiteja vai 

attiecīgā gadījumā koordinācijas komiteja 

nosaka un piemēro kritērijus un 

procedūras, kas ir nediskriminējošas un 

pārredzamas, nodrošina dzimumu 

līdztiesību un ņem vērā Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu un ilgtspējīgas attīstības 

principu, un Savienības politiku vides jomā 

saskaņā ar LESD 11. pantu un 191. panta 

1. punktu. 

Darbību atlasei uzraudzības komiteja vai 

attiecīgā gadījumā koordinācijas komiteja 

nosaka un piemēro kritērijus un 

procedūras, kas ir nediskriminējošas un 

pārredzamas, nodrošina dzimumu 

līdztiesību un ņem vērā Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību 

konvenciju un ilgtspējīgas attīstības 

principu, un Savienības politiku vides jomā 

saskaņā ar LESD 11. pantu un 191. panta 

1. punktu. 
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Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 4. punkts – ja apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ja) nodrošina, ka atlasītajās darbībās 

piemēro kritērijus un procedūras, kas ir 

nediskriminējošas, nodrošina dzimumu 

līdztiesību un ņem vērā Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu, Eiropas 

Cilvēktiesību konvenciju un ilgtspējīgas 

attīstības principu, kā arī Savienības 

politiku vides jomā saskaņā ar LESD 11. 

pantu un 191. panta 1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Interreg darbību var īstenot vienā 

vienīgā valstī ar nosacījumu, ka darbības 

pieteikumā ir norādīts, kāda būs ietekme uz 

programmas teritoriju un kādi būs tās 

ieguvumi. 

2. Interreg darbību var īstenot vienā 

vienīgā valstī ar nosacījumu, ka darbības 

pieteikumā ir norādīts, kāda būs 

programmas pārrobežu vai transnacionālā 

ietekme. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz Interreg darbībām, kas notiek 

3. elementa Interreg programmu ietvaros, 

partneriem no tālākajiem reģioniem un 

trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT ir 

jāsadarbojas tikai trijos no pirmajā daļā 

minētajiem četriem aspektiem. 

Attiecībā uz Interreg darbībām, kas notiek 

3. elementa Interreg programmu un ārējo 

pārrobežu programmu ietvaros, 

partneriem no tālākajiem reģioniem un 

trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT ir 

jāsadarbojas tikai trijos no pirmajā daļā 

minētajiem četriem aspektiem. 

 

Grozījums Nr.  46 
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Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Mazo projektu fonda saņēmējs ir 

pārrobežu juridiskā struktūra vai ETSG. 

2. Mazo projektu fonda atbalsta 

saņēmējs ir pārrobežu juridiskā persona, 

eiroreģions, ETSG vai vadošā iestāde vai 

esoša iestāde vienā valstī saskaņā ar 

vienošanos starp valstīm vai reģioniem, 

kas piedalās programmā. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Projekta piemērošanas un programmas 

īstenošanas noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot noteikumus par attiecināmību, 

kas paredzēti Regulas (ES) [jaunā KNR] 

[57. līdz 62.] pantā, Regulas (ES) [jaunā 

ERAF] [4. un 6.] pantā vai šajā nodaļā, 

tostarp saskaņā ar tām pieņemtajos aktos, 

iesaistītās dalībvalstis un attiecīgā 

gadījumā trešās valstis, partnervalstis un 

AZT ar kopīgu lēmumu uzraudzības 

komitejā nosaka papildu noteikumus par 

Interreg programmu izdevumu 

attiecināmību tikai tām izdevumu 

kategorijām, ko minētie noteikumi 

neaptver. Šie papildu noteikumi apver visu 

programmas teritoriju kopumā. 

Neskarot noteikumus par attiecināmību, 

kas paredzēti Regulas (ES) [jaunā KNR] 

[57. līdz 62.] pantā, Regulas (ES) [jaunā 

ERAF] [4. un 6.] pantā, Regulas (ES) 

[IPA] [10.] pantā, Regulas (ES) [KASSI] 

[27.] pantā vai šajā nodaļā, tostarp saskaņā 

ar tām pieņemtajos aktos, iesaistītās 

dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās 

valstis, partnervalstis un AZT ar kopīgu 

lēmumu uzraudzības komitejā nosaka 

papildu noteikumus par Interreg 

programmu izdevumu attiecināmību tikai 

tām izdevumu kategorijām, ko minētie 

noteikumi neaptver. Šie papildu noteikumi 

apver visu programmas teritoriju kopumā.  

 

Grozījums Nr.  49 
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Regulas priekšlikums 

36. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr tad, ja Interreg programmas ietvaros 

darbības tiek atlasītas, izmantojot 

uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, šos 

papildu noteikumus pieņem, pirms tiek 

publicēti pirmie uzaicinājumi iesniegt 

priekšlikumus. Visos citos gadījumos šos 

papildu noteikumus pieņem, pirms tiek 

atlasītas pirmās darbības. 

Tomēr tad, ja Interreg programmas ietvaros 

darbības tiek atlasītas, izmantojot 

uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, šos 

papildu noteikumus pieņem pirms tiek 

publicēts ikviens uzaicinājums iesniegt 

priekšlikumus. Visos citos gadījumos šos 

papildu noteikumus pieņem, pirms tiek 

atlasītas pirmās darbības. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Kas attiecas uz 2.B elementa 

programmām vai tādām 1. elementa 

programmām, kas aptver garas robežas ar 

vienveidīgām attīstības problēmām un 

vajadzībām, dalībvalstis un attiecīgā 

gadījumā trešās valstis, partnervalstis un 

AZT, kas piedalās Interreg programmā, var 

noteikt apakšprogrammas teritorijas. 

5. Attiecībā uz Interreg 1. elementa 

programmām, kas aptver robežas ar 

vienveidīgām attīstības problēmām un 

vajadzībām, dalībvalstis un attiecīgā 

gadījumā trešās valstis, partnervalstis un 

AZT, kas piedalās Interreg programmā, var 

noteikt apakšprogrammas teritorijas. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja vadošā iestāde neveic 

verifikāciju saskaņā ar Regulas (ES) 

(jaunās KNR) 68. panta 1. punkta a) 

apakšpunktu visā programmas darbības 

teritorijā, katra dalībvalsts izraugās 

iestādi vai personu, kas ir atbildīga par 

šādas verifikācijas veikšanu tās teritorijā 

esošiem atbalsta saņēmējiem. 
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