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Grozījums Nr. 73
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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. 
Saskaņā ar Līguma 148. pantu 
dalībvalstis īsteno nodarbinātības 
politikas dokumentus, ņemot vērā 
nodarbinātības pamatnostādnes. Tāpēc 
dalībvalstu ekonomikas politikas 
koordinācija ir kopēju interešu jautājums.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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. 
Saskaņā ar Līguma 148. pantu 
dalībvalstis īsteno nodarbinātības 
politikas dokumentus, ņemot vērā 
nodarbinātības pamatnostādnes. Tāpēc 
dalībvalstu ekonomikas politikas 
koordinācija ir kopēju interešu jautājums.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Joachim Kuhs

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 76
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
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 

(3) Covid-19 pandēmija 2020. gada 
sākumā ir mainījusi daudzgadu 
ekonomikas un sociālās perspektīvas gan 
ES, gan pasaulē. Savienībā ir radušās 
jaunas ar krīzi saistītas problēmas un 
prioritātes, kas jo īpaši ir vērstas uz 
atveseļošanu un noturību. Šo prioritāšu 
īstenošanai ir vajadzīga steidzama un 
saskaņota Savienības rīcība, lai novērstu 
sociālās un ekonomiskās sekas dalībvalstīs 
un mazinātu sociālo un ekonomisko 
kaitējumu. Pašreizējā Covid-19 pandēmija 
un iepriekšējā 2008. gada 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 tās ir skaidri norādījušas uz 
vajadzību ātri un saskaņoti reaģēt uz 
būtiskiem ārējiem satricinājumiem, kam 
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atgriezties uz ilgtspējīgas atveseļošanās 
ceļa un pārvarētu ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās atšķirības Savienībā.

nepieciešama veselības sistēmu, būtisko 
sabiedrisko pakalpojumu un galveno 
valsts sektoru gatavība, kā arī efektīvu 
sociālās aizsardzības mehānismu esība. 
Tāpēc izaugsmi sekmējošas reformas un 
ieguldījumi ekonomiku un sabiedrības 
strukturālo trūkumu novēršanā un 
noturības stiprināšanā būs ļoti svarīgi, lai 
ļautu ekonomikām un sabiedrībai 
atgriezties uz taisnīgas, iekļaujošas un 
ilgtspējīgas atveseļošanās ceļa un pārvarētu 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
atšķirības Savienībā, kuras pandēmijas dēļ 
ir saasinājušās.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Hélène Laporte

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 
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 

(3) Covid-19 pandēmija 2020. gada 
sākumā, kā arī ekonomikas apturēšana, ir 
mainījusi 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 dalībvalstu rīcība, lai novērstu 
ekonomiskās sekas dalībvalstīs un 
mazinātu sociālo un ekonomisko 
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, nepalīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem.
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atgriezties uz ilgtspējīgas atveseļošanās 
ceļa un pārvarētu ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās atšķirības Savienībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Aurore Lalucq

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 
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.

(3) Covid-19 pandēmija 2020. gada 
sākumā ir mainījusi 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 
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. Šī veselības krīze ir arī 
apliecinājusi, ka dalībvalstīs ir 
nepietiekamas valsts investīcijas un 
infrastruktūra. Šim instrumentam 
vajadzētu ļaut mūsu ekonomikas modelim 
pārorientēties uz Eiropas iedzīvotāju 
labklājību un sociālo un vides mērķu 
sasniegšanu. Tā mērķis ir atveseļošanai 
piešķirt ilgtspējīgu raksturu, lai radītu 
investīcijas, kas palīdzēs stiprināt 
ekonomisko, teritoriālo, vides un sociālo 
kohēziju, stimulēs valsts investīcijas un 
radīs apstākļus augsta līmeņa 
nodarbinātībai un nevienlīdzības 
samazināšanai Savienībā.
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Or. fr

Grozījums Nr. 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 
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.

(3) Covid-19 pandēmija 2020. gada 
sākumā ir mainījusi 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 un sabiedrības veselības 
sekas dalībvalstīs un mazinātu sociālo un 
vidisko 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 reformas un 
ieguldījumi, kas padara mūsu ekonomiku 
un sabiedrību ilgtspējīgāku un 
noturīgāku, būs ļoti svarīgi, lai ļautu 
ekonomikām un sabiedrībai atgriezties uz 
ilgtspējīgas atveseļošanās ceļa un pārvarētu 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
atšķirības Savienībā. Eiropas Savienības 
saistībām atbilstīgi Parīzes klimata 
nolīgumam, ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, Eiropas sociālo tiesību pīlāram 
un Eiropas zaļajam kursam vajadzētu būt 
vadošajiem atlabšanas principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
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Pekkarinen

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 
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.

(3) Covid-19 pandēmija 2020. gada 
sākumā ir mainījusi daudzgadu 
ekonomikas un budžeta 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 un finansiālās 
sekas dalībvalstīs un mazinātu sociālo un 
ekonomisko 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 ilgtspējīgu 
izaugsmi sekmējošas reformas un 
ilgtspējīgi valsts un privātie ieguldījumi 
ekonomiku strukturālo trūkumu novēršanā 
un noturības stiprināšanā būs ļoti svarīgi, 
lai ļautu ekonomikām un sabiedrībai 
atgriezties uz ilgtspējīgas atveseļošanās 
ceļa, pārvarētu ekonomiskās, sociālās, 
veselības un teritoriālās atšķirības 
Savienībā un tādējādi novērstu to plaisas 
arvien lielāku palielināšanos starp 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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 
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.

(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 
sociālo, vides un ekonomisko atveseļošanu 
un noturību. Šo prioritāšu īstenošanai ir 
vajadzīga steidzama un saskaņota 
Savienības rīcība, lai novērstu sociālās un 
ekonomiskās sekas dalībvalstīs un 
mazinātu sociālo un ekonomisko 
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 ilgtspējīgu un sociāli 
iekļaujošu izaugsmi sekmējošas reformas 
un ieguldījumi reaģēšanā uz jaunām 
problēmām, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Alfred Sant

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 

(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 
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ekonomiskās sekas dalībvalstīs un 
mazinātu sociālo un ekonomisko 
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.

ekonomiskās sekas dalībvalstīs un 
mazinātu sociālo un ekonomisko 
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 sociāli un vidiski 
pieņemamā veidā būs ļoti svarīgi, lai ļautu 
ekonomikām un sabiedrībai atgriezties uz 
ilgtspējīgas atveseļošanās ceļa un 
mērķtiecīgi pārvarētu ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās atšķirības Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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 
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 

(3) Valsts un reģionālie 
norobežošanas pasākumi pēc Covid-19 
pandēmijas 2020. gada pirmajā pusē ir 
mainījuši 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 
kaitējumu. Pašreizējā Covid-19 pandēmija 
un iepriekšējā ekonomikas un finanšu krīze 
ir parādījusi, ka stabilas, risināmas un 
noturīgas ekonomikas un finanšu sistēmas, 
kuru pamatā ir uz pašu kapitālu balstīta 
spēcīga, ilgtspējīga ekonomiskā un sociālā 
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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.

struktūra, palīdz dalībvalstīm efektīvāk 
reaģēt uz satricinājumiem un ātrāk atgūties 
no tiem. Tāpēc izaugsmi sekmējošas 
reformas un ieguldījumi ekonomiku 
strukturālo trūkumu novēršanā, noturības 
stiprināšanā un to atkarības no parādu 
finansēšanas mazināšanā būs ļoti svarīgi, 
lai ļautu ekonomikām un sabiedrībai 
atgriezties uz ilgtspējīgas atveseļošanās 
ceļa.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Markus Ferber

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 
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.

(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 
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, kā arī pietiekamas fiskālās 
rezerves, 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 
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teritoriālās atšķirības Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
José Manuel Fernandes

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 
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.

(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 teritoriālo, sociālo un 
ekonomisko 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.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Zaļajai un taisnīgai pārejai ir 
jābūt Eiropas Savienības atveseļošanas 
pamatā, un jāīsteno Eiropas zaļais kurss 
kā jaunā izaugsmes stratēģija. Šajā 
kontekstā ir būtiski turpināt labklājības 
ekonomikas izveidi, savstarpēji sasaistot 
ekonomikas konverģenci, iedzīvotāju 
ekonomisko un sociālo progresu un 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī 
no citām programmām.

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir būtiski svarīgs satvarā, kurā 
tiek noteiktas valstu reformu prioritātes 
ekonomikas un sociālās politikas jomā un 
uzraudzīta to īstenošana. Eiropas 
Parlaments ir norādījis, ka sociāli 
atbildīgām reformām saistībā ar Eiropas 
pusgadu ir jābalstās uz solidaritāti, 
integrāciju, sociālo taisnīgumu un 
taisnīgu bagātības un ienākumu sadali, 
tādējādi izveidojot modeli, kas 
nodrošinātu vienlīdzību, vienlīdzīgas 
iespējas un sociālo aizsardzību, aizsargātu 
neaizsargātās grupas un uzlabotu visu 
iedzīvotāju dzīves līmeni, kas ir Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra pamatprincipi. Īpaša 
uzmanība jāpievērš dzimumu līdztiesībai, 
jo Covid-19 krīzes ekonomiskās sekas 
īpaši smagi ir skārušas sievietes, kā to 
uzsvēra ES aģentūras, piemēram, Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) un 
Kopīgais pētniecības centrs (JRC). 
Dalībvalstis izstrādā savu valsts daudzgadu 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Aurore Lalucq

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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads, kura pamatā ir Eiropas zaļā 
kursa, Eiropas sociālo tiesību pīlāra un 
IAM principi, 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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām. Ilgtermiņā minētajā 
pusgadā jāņem vērā tas, ka saimnieciskās 
darbības iespējamā attīstība galvenokārt 
ir atkarīga no spējas pielāgoties klimata 
pārmaiņām un aizsargāt vidi, nevis no 
īstermiņa konkurētspējas pieauguma; 
pusgada ietvaros īstenotajās reformās 
laika gaitā būs jāņem vērā ietekme uz 
sociālo jomu, klimatu un vidi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 89
José Gusmão

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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir bijis satvars, kurā tiek noteiktas 
valstu reformu prioritātes un uzraudzīta to 
īstenošana. Taču pašlaik Eiropas zaļajam 
kursam, ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
Eiropas sociālo tiesību pīlāram ir jābūt 
ekonomikas atveseļošanas vadmotīvam, 
kam ir jāatbilst solidaritātes un sociālā 
taisnīguma principiem. Šajā ziņā 
ekonomikas lejupslīdes pārvarēšanai ir 
jābalstās uz ievērojamu labklājības 
pārdales pakāpi, lai nodrošinātu, ka krīzes 
izmaksas nesedz tikai visneaizsargātākās 
sociālās grupas, kā tas ir noticis agrāk. 
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 Savienības atbalstītu 
programmu, kā arī no citām programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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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 Savienības atbalstītu 
programmu, kā arī no citām programmām.

(4) Dalībvalstīm jāizstrādā savas valsts 
daudzgadu investīciju stratēģijas. Tām arī 
būtu jāpalīdz saskaņotāk izmantot 
Savienības finansējumu un maksimāli 
palielināt tā finansiālā atbalsta pievienoto 
vērtību, kas tiek piešķirts no 
strukturālajiem un kohēzijas fondiem 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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 un kopā ar 
dažādām Eiropas Savienības saistībām, 
piemēram, attiecībā uz ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanu, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru un ES mērķiem 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
jomā, Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgads ir viens no 
satvariem, kurā tiek noteiktas problēmas 
un uzraudzīts, kā dalībvalstis reaģē uz šīm 
problēmām. Dalībvalstis izstrādā savu 
valsts daudzgadu investīciju stratēģiju 
minēto prioritāšu atbalstam. Šīs stratēģijas 
iesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tā var izklāstīt un 
koordinēt prioritātes, kas saņems atbalstu 
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Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

(4) Valsts daudzgadu investīciju 
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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

(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 ar galveno 
mērķi attīstīt konkurētspējīgu ekonomiku. 
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 
Savienības atbalstītu programmu, kā arī no 
citām programmām.

Or. es

Grozījums Nr. 94
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

(4) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads tiek uzskatīts par satvaru, kurā 
tiek noteiktas valstu reformu prioritātes un 
uzraudzīta to īstenošana. Tomēr pašreizējā 
Covid-19 pandēmija, kā arī iepriekšējā 
2008. gada ekonomikas un finanšu krīze 
ir parādījusi vajadzību atcelt Izaugsmes 
un stabilitātes paktu un aizstāt to ar 
Ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības 
paktu, kas veicinās taisnīgu, iekļaujošu 
un ilgtspējīgu izaugsmi, augstas kvalitātes 
nodarbinātību un vides aizsardzību 
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finansējumu un maksimāli palielināt tā 
finansiālā atbalsta pievienoto vērtību, kas 
tiek piešķirts no strukturālajiem un 
kohēzijas fondiem Savienības atbalstītu 
programmu, kā arī no citām 
programmām.

saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, Parīzes 
nolīgumu, ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai padziļinātu Ekonomikas un 
monetāro savienību un uzlabotu tās 
demokrātisko atbildību, būtu jārada 
Eiropas ekonomikas un finanšu ministra 
amats, kā noteikts Komisijas 2017. gada 
6. decembra paziņojumā par Eiropas 
ekonomikas un finanšu ministru un 
Eiropas Parlamenta 2017. gada 
16. februāra rezolūcijā par Eiropas 
Savienības darbības uzlabošanu, 
izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto 
potenciālu. Eiropas ekonomikas un 
finanšu ministrs būtu Komisijas loceklis 
un vadītu Eurogrupu un Eiropas 
Stabilizācijas mehānisma valdi. Viņš vai 
viņa atskaitītos Eiropas Parlamentam gan 
par eurozonas formātu, gan par 
paplašināto formātu. Eiropas ekonomikas 
un finanšu ministrs aktīvi veiktu tehniskā 
atbalsta pārraudzību, uzraudzību un 
novērtēšanu dalībvalstīs, kuru valūta ir 
euro.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2017/82515 
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. Programmas 
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.

svītrots

_________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 17. maija Regula (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.).

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2017/82515 laikposmam no 

(5) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2017/82515 laikposmam no 
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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. 
Programmas 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.

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. 
Programmas 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, tajā pašā laikā iekļaujot 
vajadzīgos uzlabojumus un pielāgojumus.

_________________ _________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 17. maija Regula (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.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 17. maija Regula (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.).

Or. en

Grozījums Nr. 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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 
stiprinātu atbalstu dalībvalstīm reformu 
un ieguldījumu īstenošanā. Tehniskā 
atbalsta instrumentam būtu jāveic 
galvenā loma, lai atbalstītu dalībvalstis to 
atveseļošanas un noturības plānu izstrādē 
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un īstenošanā saskaņā ar regulu, ar ko 
izveido atveseļošanas un noturības 
mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

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 
turpinātu atbalstīt dalībvalstis reformu 
īstenošanā, kā arī atbalstītu valstu 
atjaunošanas un noturības plānu 
steidzamu īstenošanu saskaņā ar pagaidu 
atveseļošanas un noturības mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Hélène Laporte

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 
turpinātu atbalstīt dalībvalstis reformu 
īstenošanā, turklāt tika konstatēts, ka 
priekšlikuma steidzamības dēļ netika 
veikta jauna ietekmes analīze.

Or. fr
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Grozījums Nr. 101
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
turpinātu atbalstīt dalībvalstis tādu reformu 
un ieguldījumu īstenošanā, kas veicina 
taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
izaugsmi un ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo konverģenci.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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 varētu 
paredzēt tehniskā atbalsta instrumentu, lai 
turpinātu atbalstīt dalībvalstis reformu 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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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 ieviesa 
pastiprinātu tehniskā atbalsta instrumentu, 
lai turpinātu atbalstīt dalībvalstis reformu 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
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.

(7) Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu kā 
Eiropas izaugsmes stratēģiju un Savienības 
saistības Eiropas zaļā kursa, Parīzes 
nolīguma un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanai, tehniskā atbalsta 
instruments palīdzēs integrēt klimatrīcības 
aspektus un sasniegt kopējo mērķi, kas 
paredz vismaz 30 % no ES budžeta 
izdevumiem izlietot, atbalstot klimata 
mērķu izpildi, un vismaz 10 % bioloģiskās 
daudzveidības mērķu atbalstam. Turklāt, 
ņemot vērā Savienības apņemšanos 
īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, 
tehniskā atbalsta instrumentam būtu 
jāpalīdz īstenot sociāli atbildīgas 
reformas, kuru pamatā ir solidaritāte, 
integrācija, sociālais taisnīgums un 
taisnīgs labklājības sadalījums, lai 
nodrošinātu vienlīdzību, iekļaušanu un 
sociālo aizsardzību, aizsargātu 
neaizsargātas grupas, radītu augstas 
kvalitātes darbvietas un uzlabotu visu 
iedzīvotāju dzīves apstākļus. Attiecīgās 
darbības būtu jānoskaidro instrumenta 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā, kā arī 
vēlreiz jānovērtē attiecīgo novērtēšanās un 
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pārskatīšanas procedūru kontekstā. 
Instrumentam būtu arī jārisina plašākas 
Savienības vides un sociālās problēmas, 
tostarp dabas kapitāla aizsardzība un 
pāreja uz taisnīgu, iekļaujošu, ilgtspējīgu 
un noturīgu aprites ekonomiku, un tam 
būtu jāatbilst Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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 
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.

(7) Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu kā 
Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju 
un Savienības saistības Parīzes nolīguma, 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai, 
tehniskā atbalsta instruments palīdzēs 
integrēt klimatrīcības aspektus un sasniegt 
kopējo mērķi, kas paredz 30 % no ES 
budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu izpildi, un 10 % bioloģiskās 
daudzveidības mērķu atbalstam. Ar 
tehniskā atbalsta instrumentu būtu arī 
jāveicina ES un tās dalībvalstu saistību 
izpilde Eiropas sociālā tiesību pīlāra 
kontekstā. 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 bioloģiskās 
daudzveidības un dabas kapitāla 
aizsardzība un aprites ekonomikas 
finansēšana, un tam būtu jāatbilst 
Ilgtspējīgas attīstības programmai 
2030. gadam.

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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 
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.

(7) Ņemot vērā Covid-19 krīzes radīto 
steidzamības sajūtu, Savienībai ir 
jāsaglabā Eiropas zaļais kurss kā Eiropas 
izaugsmes stratēģija un Savienības 
saistības Parīzes nolīguma un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai, 
līdz tiks atrisināta veselības krīze un 
vīruss tiks iznīcināts. Attiecīgās darbības 
būtu jānoskaidro instrumenta 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā, kā arī 
vēlreiz jānovērtē attiecīgo novērtēšanās un 
pārskatīšanas procedūru kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Hélène Laporte

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 
integrēt klimatrīcības aspektus un sasniegt 
kopējo mērķi, kas paredz 25 % no ES 

(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 
integrēt klimatrīcības aspektus un sasniegt 
kopējo mērķi, kas paredz 25 % no ES 
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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.

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, 
integrējot galvenos darbības, rezultātu un 
ietekmes rādītājus, kas tiks regulāri 
apkopoti, un norādot arī sasniedzamos 
mērķlielumus. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

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 
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 

(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 
integrēt klimatrīcības aspektus un sasniegt 
kopējo mērķi, kas paredz 30 % no ES 
budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu izpildi, un 10 % Savienības 
budžeta izlietot, atbalstot bioloģiskās 
daudzveidības mērķus. 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 
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programmai 2030. gadam. būtu jāatbilst Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Aurore Lalucq

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 
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.

(7) Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu kā 
Eiropas izaugsmes stratēģiju un Savienības 
saistības Parīzes nolīguma, sociālo tiesību 
pīlāra un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanai, tehniskā atbalsta 
instruments palīdzēs integrēt klimatrīcības 
aspektus un sasniegt kopējo mērķi, kas 
paredz 40 % 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ieguldījumu ceļā uz Eiropas izaugsmes 
stratēģiju un Savienības saistības Parīzes 
nolīguma un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanai, tehniskā atbalsta 
instruments palīdzēs 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.

Or. en

Grozījums Nr. 111
José Gusmão

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 
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 

(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 
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 resursu aizsardzība un 
enerģētiskās pārejas veicināšana, un tam 
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būtu jāatbilst Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam.

būtu jāatbilst Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Isabel Benjumea Benjumea

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 
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.

(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 
integrēt klimatrīcības aspektus. 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, ņemot vērā 
izaugsmes mērķus un stabilitātes paktu.

Or. es

Grozījums Nr. 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu kā 
Eiropas izaugsmes stratēģiju un 

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

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošanai, tehniskā atbalsta instruments 
palīdzēs integrēt klimatrīcības aspektus un 
sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 30 % 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, sociālās un 
digitalizācijas problēmas, tostarp dabas 
kapitāla aizsardzība un aprites ekonomikas 
finansēšana, un tam būtu jāatbilst 
Ilgtspējīgas attīstības programmai 
2030. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Atzīstot digitalizācijas nozīmi visās 
ES ekonomikas un sociālajās jomās, ar 
tehniskā atbalsta instrumentu būtu 
jāpalīdz dalībvalstīm nodrošināt digitālo 
atveseļošanu un pāreju, izmantojot tādas 
reformas un investīcijas digitālās 
infrastruktūras un prasmju un e-
pārvaldes risinājumu jomā, kuras palīdzēs 
sasniegt mērķi izveidot digitālu vienoto 
tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
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8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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.

(8) Dalībvalstu un reģionālo un 
vietējo iestāžu administratīvo spēju 
stiprināšanai, ciktāl tas attiecas uz to 
iestādēm, valsts pārvaldi un ekonomikas 
un sociālo nozari, vajadzētu būt tehniskā 
atbalsta instrumenta vispārējam mērķim, 
un tam būtu jāpalīdz valsts, reģionālajām 
un vietējām iestādēm to centienos 
izstrādāt, attīstīt un īstenot reformas. 
Turklāt tam būtu jāveicina Savienības 
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 
kohēzija, atbalstot dalībvalstu centienus 
īstenot reformas un ieguldījumus, kas 
atbalstīs ilgtspējīgu un taisnīgu, sociālo 
un dzimuma ziņā līdztiesīgu atveseļošanu 
pēc Covid-19 pandēmijas. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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 

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas un reģionālās 
attīstības sekmēšanai vajadzētu būt 
tehniskā atbalsta instrumenta vispārējam 
mērķim, atbalstot dalībvalstu centienus 
īstenot reformas un ieguldījumus, kas 
vajadzīgi ekonomiskajai un sociālajai 
atveseļošanai, noturībai un konverģencei 
taisnīgā un iekļaujošā veidā. Lai to 
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Savienības tiesību aktus saistībā ar 
problēmām, ar kurām saskaras iestādes, 
pārvaldība, valsts pārvalde, ekonomika un 
sociālā nozare.

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, kā arī galvenās prioritātes 
un mērķus, piemēram, Eiropas zaļo 
kursu, Parīzes nolīgumu, principu 
"nenodarīt būtisku kaitējumu", 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, digitālo 
pārkārtošanos un inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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.

(8) Tehniskā atbalsta instrumenta 
vispārējam mērķim vajadzētu būt atbalstīt 
dalībvalstu centienus īstenot reformas, kas 
vajadzīgas ekonomiskajai un sociālajai 
atveseļošanai, noturībai un konverģencei, 
pilnībā ievērojot valstu suverenitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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.

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
vajadzētu būt tehniskā atbalsta instrumenta 
vispārējam mērķim, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas, kas vajadzīgas 
ekonomiskajai un sociālajai atveseļošanai, 
konkurētspējai, noturībai un konverģencei. 
Lai to panāktu, instrumentam būtu jāpalīdz 
stiprināt dalībvalstu administratīvās spējas 
uzlabot iedzīvotāju vajadzību 
nodrošināšanu un īstenot Savienības 
tiesību aktus saistībā ar problēmām, ar 
kurām saskaras iestādes, pārvaldība, valsts 
pārvalde, ekonomika un sociālā nozare.

Or. es

Grozījums Nr. 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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.

(8) Tehniskā atbalsta instrumenta 
vispārējam mērķim vajadzētu būt atbalstīt 
dalībvalstis, īstenojot reformas, kas 
vajadzīgas ekonomiskajai un sociālajai 
atveseļošanai, noturībai un konverģencei. 
Lai to panāktu, instrumentam būtu 
jāstiprina dalībvalstu administratīvās 
spējas īstenot visus pasākumus, kas 
pieņemti valsts līmenī, lai atbalstītu 
atveseļošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Alfred Sant



AM\1212336LV.docx 35/178 PE657.172v01-00

LV

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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.

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
vajadzētu būt tehniskā atbalsta instrumenta 
vispārējam mērķim, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot īpaši pielāgotas reformas, 
kas vajadzīgas ekonomiskajai un sociālajai 
atveseļošanai, noturībai un augšupējai 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 121
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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.

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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 un valsts pārvalde, tostarp 
reģionālā un vietējā līmenī, kā arī 
ekonomika un sociālā nozare.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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.

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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 iestāžu un administratīvās 
spējas īstenot Savienības tiesību aktus 
saistībā ar problēmām, ar kurām saskaras 
iestādes, pārvaldība, valsts pārvalde, 
ekonomika un sociālā nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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 

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
vajadzētu būt tehniskā atbalsta instrumenta 
vispārējam mērķim, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas, kas vajadzīgas 
ekonomiskajai un sociālajai atveseļošanai, 
konkurētspējai, 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 
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sociālā nozare. sociālā nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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.

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
vajadzētu būt tehniskā atbalsta instrumenta 
vispārējam mērķim, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas un 
ieguldījumus, kas vajadzīgi ekonomiskajai 
un sociālajai atveseļošanai, noturībai un 
taisnīgai 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.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas sekmēšanai 
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 

(8) Ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas sekmēšanai vajadzētu 
būt tehniskā atbalsta instrumenta 
vispārējam mērķim dalībvalstīs, lai varētu 
īstenot reformas, kas vajadzīgas 
ekonomiskajai un sociālajai atveseļošanai, 
noturībai un konverģencei. Lai to panāktu, 
instrumentam būtu jāpalīdz stiprināt 
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dalībvalstu administratīvās spējas īstenot 
Savienības tiesību aktus saistībā ar 
problēmām, ar kurām saskaras iestādes, 
pārvaldība, valsts pārvalde, ekonomika un 
sociālā nozare.

dalībvalstu administratīvās spējas īstenot 
Savienības tiesību aktus saistībā ar 
problēmām, ar kurām saskaras iestādes, 
pārvaldība, valsts pārvalde, ekonomika un 
sociālā nozare.

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Sirpa Pietikäinen

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) 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.

Kaut gan šīs ekonomiskās pārmaiņas bieži 
vien ir paradigmas, kas mainās pēc 
būtības, un ir vajadzīga visa sabiedrības 
un uzņēmējdarbības ekosistēma, lai 
pārmaiņas atbalstītu, dalībvalstīm ir 
jāveicina jauna veida publiskā un privātā 
sektora partnerības un projektu 
"audzētavas", kurās var apvienot un 
īstenot dažādas uzņēmējdarbības 
iniciatīvas, lai viena otru atbalstītu, radot 
dzīvotspējīgus uzņēmējdarbības modeļus 
un iniciatīvas ar mērķi sasniegt zaļā kursa 
un klimata pārejas mērķus. Tehniskā 
atbalsta instrumentu var izmantot šādu 
iniciatīvu finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides
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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) Šiem konkrētajiem mērķiem 
vajadzētu būt virzītiem uz to, lai sniegtu 
atbalstu valsts iestādēm to centienos 
izstrādāt, attīstīt un īstenot reformas un 
ieguldījumus, jo īpaši nacionālo 
atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanai, īstenošanai, pārskatīšanai 
un uzlabošanai saskaņā ar regulu, ar ko 
izveido Atveseļošanas un noturības 
mehānismu, tostarp apmainoties ar 
paraugpraksi, piemērotiem procesiem un 
metodiku un nodrošinot efektīvāku un 
lietderīgāku cilvēkresursu pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Alfred Sant

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

Or. en

Grozījums Nr. 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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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) 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, lai 
instrumenta pievienoto vērtību varētu 
pierādīt katrā gadījumā atsevišķi.

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

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) Tehniskā atbalsta instrumenta 
konkrētajam mērķim būtu jāietver 
dotāciju piešķiršana dalībvalstīm, kas 
būtu jāizmanto, lai atbalstītu to valsts 
pārvaldes iestādes centienos uzlabot savu 
spēju izstrādāt, attīstīt un īstenot reformas, 
tostarp apmainoties ar paraugpraksi, 
piemērotiem procesiem un metodiku un 
nodrošinot efektīvāku un lietderīgāku 
cilvēkresursu pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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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) 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, dodot priekšroku digitālām, 
savstarpēji izmantojamām pieejām, un 
nodrošinot efektīvāku un lietderīgāku 
cilvēkresursu pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

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

Or. en

Grozījums Nr. 133
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Or. en

Grozījums Nr. 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Or. en

Grozījums Nr. 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai palīdzētu dalībvalstīm 
apmierināt reformu vajadzības visās 
galvenajās ekonomikas un sabiedrības 

(10) Lai palīdzētu dalībvalstīm 
apmierināt reformu vajadzības visās 
galvenajās ekonomikas un sabiedrības 
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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.

jomās, Komisijai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma, ar nosacījumu, ka tiek 
pierādīts subsidiaritātes princips, saskaņā 
ar kuru dalībvalstis vienas pašas nespēj 
pietiekamā mērā sasniegt mērķus, bet 
Savienības iejaukšanās var nodrošināt 
pievienoto vērtību, salīdzinot ar katras 
dalībvalsts atsevišķo darbību, 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 136
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
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 
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. Šīs 
reformas nav jāiekļauj Stabilitātes un 
izaugsmes paktā paredzētajos izdevumu 
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kontos.

Or. fr

Grozījums Nr. 137
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
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 
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, sociālo labklājību un 
bērnu aprūpi, kā arī infrastruktūras 
attīstību šajās jomās, tāpat aktīvu 
vecumdienu veicināšanu, ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, civilo 
aizsardzību, patvēruma, migrācijas un 
robežu politiku. Īpašs uzsvars būtu jāliek 
uz darbībām, kas sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai palīdzētu dalībvalstīm (10) Lai palīdzētu dalībvalstīm izstrādāt, 
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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.

attīstīt un īstenot reformas un 
ieguldījumus 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, 
enerģētiku un klimatu, sabiedrības 
veselību, aprūpi un bērnu aprūpi, 
mājokļiem, sociālo infrastruktūru un 
sociālo labklājību. Īpašs uzsvars būtu jāliek 
uz darbībām, kas sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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 
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, darba ņēmēju 
pārkvalifikāciju un kvalifikācijas 
paaugstināšanu, bērniem un politiku 
jaunatnes jomā, ilgtspējīgu attīstību, 
sabiedrības veselību, sociālo 
infrastruktūru un sociālo labklājību. Īpašs 
uzsvars būtu jāliek uz darbībām, kas sekmē 
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zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
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 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 141
José Gusmão

Regulas priekšlikums
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 

(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, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību, 
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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.

nabadzības un nevienlīdzības apkarošanu 
un sociālo labklājību, ieskaitot publisko 
finanšu un aktīvu pārvaldību, institucionālo 
un administratīvo reformu, 
uzņēmējdarbības vidi, finanšu nozari, 
preču, pakalpojumu un darba tirgu, 
izglītību un apmācību, sabiedrības 
veselību. Īpašs uzsvars būtu jāliek uz 
darbībām, kas sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Alfred Sant

Regulas priekšlikums
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 
apmierināt to 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, 
tūrisma nozares atjaunošanu, sabiedrības 
veselību un sociālo labklājību. Īpašs 
uzsvars būtu jāliek uz darbībām, kas sekmē 
zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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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 
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 
un izveidojot projektu "audzētavas". Īpašs 
uzsvars būtu jāliek uz darbībām, kas sekmē 
zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
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 
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 atvērtu digitālo 
pārkārtošanos.
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Or. en

Pamatojums

Atvērta digitālā pārkārtošanās attiecas uz ideju, ka RRF finansētajām darbībām būtu 
jāveicina atvērtie risinājumi, kuru programmatūra un aparatūra būs pieejama pārbaudei un 
apgūšanai ikvienam. Pretēji patentētiem risinājumiem tas palielinās inovāciju un 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 145
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai reformas gūtu plašu atbalstu, 
dalībvalstīm, kuras vēlas gūt labumu no 
programmas, reformu kopuma 
priekšlikuma sagatavošanas procesā ir 
jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, piemēram, ar 
vietējās un reģionālās pašpārvaldes 
iestādēm, sociālekonomiskajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību, 
ievērojot Komisijas Deleģētās regulas 
(ES) Nr. 240/2014 attiecīgos noteikumus, 
kā arī ar valstu parlamentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību16.
_________________
16 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.).

Or. fr

Grozījums Nr. 147
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai sasniegtu šajā regulā noteiktos 
mērķus, finansējuma piešķiršana jāveic 
pakāpeniski. Pirmajā posmā, kas ilgs 
divdesmit mēnešus, dalībvalstīm vajadzētu 
būt pieejamai pusei no kopējā 
finansējuma, un tā laikā dalībvalstis 
varētu saņemt maksimālo piešķīrumu. 
Otrajā posmā summa, kas vēl nav 
piešķirta, būtu jāpiešķir papildus 
atlikušajam finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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. Minētie budžeta 
pārvietojumi būtu jāierobežo līdz 2 % no 
finanšu līdzekļiem, kas attiecināmi uz 
konkrēto dalībvalsti saskaņā ar dalītas 
pārvaldības programmām laikposmā no 
2021. līdz 2027. gadam. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
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12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai atbilstīgi tehniskā atbalsta 
instrumentam ņemtu vērā papildu 
vajadzības, saskaņā ar atveseļošanas un 
noturības mehānismu 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. 
Minētie papildu resursi būtu jāizmanto 
saskaņā ar noteikumiem un tehniskā 
atbalsta instrumenta vajadzībām atbilstoši 
šai regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 151
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ārkārtas apstākļu dēļ, kurus 
izraisījušas Covid-19 pandēmijas sekas, 
attiecīgajām darbībām, kas sāktas kopš 
2020. gada 1. februāra, vajadzētu būt 
tiesīgām saņemt finansējumu saskaņā ar 
instrumentu, ja tās īsteno šajā regulā 
noteiktos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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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) Palīdzība no tehniskā atbalsta 
instrumenta būtu jāpiešķir pēc 
pieprasījuma, 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 (ES) 
Nr. YYY/XX. Saistībā ar nopietno 
ekonomikas lejupslīdi Eiropas Savienībā 
prioritāte jāpiešķir ekonomikas 
atveseļošanas plāniem.

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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) Palīdzība no tehniskā atbalsta 
instrumenta būtu jāpiešķir pēc 
pieprasījuma, lai palīdzētu īstenot pēc 
dalībvalstu iniciatīvas veiktās reformas un 
ieguldījumus, kas veicina taisnīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi, 
veicina kvalitatīvu darbvietu radīšanu, 
palielina produktivitāti, stimulē 
ilgtspējīgus ieguldījumus reālajā 
ekonomikā un stiprina ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju Savienībā 
vai darbības, kas saistītas ar Savienības 
tiesību aktu īstenošanu. Tam arī būtu 
jānodrošina tehniskais atbalsts, lai 
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sagatavotu un īstenotu atveseļošanas 
plānus, ko izpildīs saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. YYY/XX.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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) Palīdzība no tehniskā atbalsta 
instrumenta būtu jāpiešķir pēc 
pieprasījuma, lai palīdzētu īstenot pēc 
dalībvalstu iniciatīvas veiktās reformas un 
ieguldījumus, ekonomikas pārvaldības 
procesu kontekstā veiktās reformas un 
ieguldījumus 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, īstenotu un pārskatītu 
atveseļošanas plānus, ko izpildīs saskaņā ar 
regulu par atveseļošanas un noturības 
mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 

(13) Palīdzība no tehniskā atbalsta 
instrumenta būtu jāpiešķir pēc 
pieprasījumu, lai palīdzētu īstenot pēc 
dalībvalstu iniciatīvas veiktās reformas, 
ekonomikas pārvaldības procesu kontekstā 
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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.

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, īstenotu un vajadzības 
gadījumā pārskatītu atveseļošanas plānus, 
ko izpildīs saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. YYY/XX.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 iepriekšējā SRAP 
programmā pastāvošos noteikumus un 
praksi, būtu jāizveido vienkārša tehniskās 
palīdzības pieprasījumu iesniegšanas 
procedūra. Šajā nolūkā dalībvalstīm vai 
reģionālajām un vietējām iestādēm 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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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 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 jāņem vērā 
problēmu steidzamība, nopietnība un 
apjoms, kā arī atbalsta vajadzības politikas 
jomās, kurās paredzēts tehniskais atbalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tehniskā atbalsta instrumenta 
labumguvējiem tehniskā atbalsta 
pieprasījuma ietvaros jākonsultējas ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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 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. Turklāt Eiropas 
Parlamenta kompetentā(-s) komiteja(-s) 
var uzaicināt Komisijas pārstāvjus 
ierasties komitejā, lai apspriestu 
pasākumus, kas paredzēti un veikti 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Regulas priekšlikums
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, 
garantētu pārredzamību un izceltu 
Savienības darbības redzamību, Komisijai 
būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi sadarbības un atbalsta plāni 
un attiecīgā gadījumā jāveic komunikācijas 
aktivitātes, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
sensitīvu informāciju. Komisija savā 
tīmekļa vietnē publicēs pilnīgu un 
regulāri atjauninātu atbalstīto projektu 
sarakstu un katram no tiem piešķirto 
summu.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Regulas priekšlikums
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 izceltu Savienības 
darbības demokrātisko leģitimitāti, 
Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam, attiecīgās dalībvalsts 
parlamentam un Padomei sadarbības un 
atbalsta plāni un attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas aktivitātes, ievērojot 
konkrētus nosacījumus, kuru mērķis ir 
aizsargāt sensitīvu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 162
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
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 izceltu Savienības 
darbības redzamību, Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei sadarbības un atbalsta plāni, kuri 
rūpīgi pārbauda šos plānus, un attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas aktivitātes, 
ievērojot konkrētus nosacījumus, kuru 
mērķis ir aizsargāt sensitīvu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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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 izceltu Savienības 
darbības redzamību, būtu jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
sadarbības un atbalsta plāni, ievērojot 
konkrētus nosacījumus, kuru mērķis ir 
aizsargāt sensitīvu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
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 izceltu Savienības 
darbības redzamību, Komisijai jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
sadarbības un atbalsta plāni un attiecīgā 
gadījumā jāveic komunikācijas aktivitātes, 
ievērojot konkrētus nosacījumus, kuru 
mērķis ir aizsargāt sensitīvu informāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Būtu jāparedz noteikumi par 
tehniskā atbalsta instrumenta īstenošanu, jo 
īpaši attiecībā uz pārvaldības veidiem, 

(17) Būtu jāparedz noteikumi par 
tehniskā atbalsta instrumenta īstenošanu, jo 
īpaši attiecībā uz pārvaldības veidiem, 
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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.

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 pēc Eiropas 
Parlamenta atzinuma, ņemot vērā 
pagaidu atkāpju režīmu. Šim nolūkam 
īpašu pasākumu vajadzībām tehniskā 
atbalsta instrumenta darba programmā būtu 
jāparedz ierobežota apjoma budžets.

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Engin Eroglu

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 
īstenošanas aktus. Ņemot vērā to, cik 
svarīgi ir atbalstīt dalībvalstu centienus 
sākt un īstenot reformas, dotācijām ir 
jāparedz līdzfinansējuma likme līdz 80 % 
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.



AM\1212336LV.docx 61/178 PE657.172v01-00

LV

Or. de

Grozījums Nr. 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 vai reģionālo un 
vietējo iestāžu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

(17) Būtu jāparedz noteikumi par 
tehniskā atbalsta instrumenta īstenošanu, jo 
īpaši attiecībā uz pārvaldības veidiem, 
tehniskā atbalsta pasākumu finansēšanas 
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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.

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 un ieguldījumus, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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 
īstenošanas aktus. Ņemot vērā to, cik 
svarīgi ir atbalstīt dalībvalstu centienus 
sākt un īstenot reformas, dotācijām ir 
jāparedz līdzfinansējuma likme līdz 33 % 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 170
Markus Ferber

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 75 % 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.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Visiem pasākumiem, ko finansē no 
Reformu un noturības mehānisma, būtu 
jāveicina atvērta digitālā pārveide tādā 
nozīmē, ka visai to rezultātā iegūtajai 
programmatūrai vai aparatūrai būtu jābūt 
pieejamai plašai sabiedrībai pārbaudei un 
izpētei. Tas palielinās inovāciju un 
pārredzamību. Tādēļ, lai nodrošinātu 
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iespējami efektīvāku un pārredzamāku 
valsts līdzekļu izmantošanu, visiem 
tehniskā atbalsta rezultātiem un 
blakusproduktiem saskaņā ar šo 
instrumentu jābūt atklātai piekļuvei un 
pieejamiem sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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, vienlaikus novēršot 
divkāršu finansējumu par tiem pašiem 
izdevumiem. Komisijai un dalībvalstij 
visos procesa posmos jo īpaši būtu 
jārūpējas par efektīvu koordināciju, lai 
nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, tostarp tehnisko 
palīdzību.

(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, vienlaikus novēršot 
divkāršu finansējumu par tiem pašiem 
izdevumiem. Komisijai un dalībvalstij 
visos procesa posmos jo īpaši būtu 
jārūpējas par efektīvu koordināciju, lai 
nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, tostarp tehnisko 
palīdzību. Tā kā nevar izslēgt dubultas 
finansēšanas risku, tiek plānota 
vienkāršota procedūra, jo īpaši ņemot 
vērā steidzamību, un katras lietas izpēte 
būs jāveic ar vislielāko rūpību.

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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, vienlaikus novēršot 
divkāršu finansējumu par tiem pašiem 
izdevumiem. Komisijai un dalībvalstij 
visos procesa posmos jo īpaši būtu 
jārūpējas par efektīvu koordināciju, lai 
nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, tostarp tehnisko 
palīdzību.

(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, vienlaikus novēršot 
divkāršu finansējumu par tiem pašiem 
izdevumiem. Komisijai un dalībvalstij vai 
reģionālajai un vietējai iestādei visos 
procesa posmos jo īpaši būtu jārūpējas par 
efektīvu koordināciju, lai nodrošinātu 
konsekvenci, saskaņotību, papildināmību 
un sinerģiju starp finansējuma avotiem, 
tostarp tehnisko palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 174
José Manuel Fernandes

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, jo 
īpaši dalībvalstīm. Attiecīgā gadījumā 
šādām prasībām būtu jāietver izmērāmi 
rādītāji, uz kā pamata novērtēt instrumenta 
ietekmi uz vietas.

Or. en



PE657.172v01-00 66/178 AM\1212336LV.docx

LV

Grozījums Nr. 175
Hélène Laporte

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, jo 
īpaši attiecībā uz dalībvalstīm. Attiecīgā 
gadījumā šādām prasībām būtu jāietver 
izmērāmi rādītāji, uz kā pamata novērtēt 
instrumenta ietekmi uz vietas.

Or. fr

Grozījums Nr. 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

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, jo 
īpaši dalībvalstīm. Šādām prasībām būtu 
jāietver izmērāmi rādītāji, uz kā pamata 
novērtēt instrumenta ietekmi uz vietas.

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Komisijai ir lietderīgi katru gadu 
iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Būtu 
jāveic neatkarīgs vidusposma novērtējums, 
lai novērtētu ar regulu izveidotā 
instrumenta mērķu sasniegšanu, tā resursu 
izmantošanas efektivitāti un pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgajā ex-post 
novērtējumā būtu jānosaka arī instrumenta 
ilgtermiņa ietekme.

(20) Komisijai ir lietderīgi katru gadu 
iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Būtu 
jāveic neatkarīgs vidusposma novērtējums, 
lai novērtētu ar regulu izveidotā 
instrumenta mērķu sasniegšanu, tā resursu 
izmantošanas efektivitāti un pievienoto 
vērtību. Vajadzības gadījumā šim 
starpposma novērtējuma ziņojumam būtu 
jāpievieno tiesību aktu priekšlikumi šīs 
regulas grozīšanai. Turklāt neatkarīgajā 
ex-post novērtējumā būtu jānosaka arī 
instrumenta ilgtermiņa ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Komisijai ir lietderīgi katru gadu 
iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Būtu 
jāveic neatkarīgs vidusposma novērtējums, 
lai novērtētu ar regulu izveidotā 
instrumenta mērķu sasniegšanu, tā resursu 
izmantošanas efektivitāti un pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgajā ex-post 
novērtējumā būtu jānosaka arī instrumenta 
ilgtermiņa ietekme.

(20) Komisijai ir lietderīgi katru gadu 
iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Būtu 
jāveic neatkarīgs vidusposma novērtējums, 
lai novērtētu ar regulu izveidotā 
instrumenta mērķu sasniegšanu, tā resursu 
izmantošanas efektivitāti un pievienoto 
vērtību. Neatkarīgajā ex-post novērtējumā 
jānosaka arī instrumenta ilgtermiņa 
ietekme, par rezultātiem informējot 
Eiropas Parlamentu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 179
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai panāktu labāku instrumenta 
novērtējumu, katru reizi, kad dalībvalsts 
pieprasa tehnisko atbalstu, valsts iestādēm 
būtu jāpublisko ex post novērtējums par 
katru pieprasījumu, izņemot tā daļas, 
kuru atklāšana apdraudētu dalībvalsts 
sabiedrības intereses. Tas ne tikai ļaus 
labāk novērtēt situāciju, bet arī 
nodrošinās labāku sadarbību starp 
Komisiju un valsts un vietējām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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 
finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. Uz 

(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 
finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes.
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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.
_________________ _________________
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.).

Or. fr

Grozījums Nr. 181
Bogdan Rzońca

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, 

(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, 
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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 
dalībvalstīs ir konstatētas vispārējas 
nepilnības tiesiskuma ziņā, jo tiesiskuma 
ievērošana ir būtisks priekšnoteikums 
pareizai finanšu pārvaldībai un ES 
finansējuma efektīvai izmantošanai.

balvas, netiešu īstenošanu, kā arī paredz 
finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes.

_________________ _________________
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 

(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 
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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 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.

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 Savienības 
budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
YYY/XX [Tiesiskuma mehānisms 
daudzgadu finanšu shēmā] ir konstatētas 
vispārējas nepilnības tiesiskuma ziņā, 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.).

Or. en

Grozījums Nr. 183
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 

(21) Būtu jāizveido darba programma 
tehniskā atbalsta īstenošanai. Lai 
nodrošinātu vienotus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
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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 
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.

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 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.

_________________ _________________
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 184
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķi nevar pietiekami labi sasniegt 

svītrots
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atsevišķās 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
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.

(23) Šīs regulas mērķim joprojām ir 
jāiztur Eiropas Savienības Līguma 
5. pantā paredzētais subsidiaritātes tests. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas tiek 
uzskatīti par vajadzīgiem minētā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulā ir noteikti instrumenta mērķi, 
budžets laikposmam no 2021. līdz 

Regulā ir noteikti vispārīgi un konkrēti 
instrumenta mērķi, budžets laikposmam no 



PE657.172v01-00 74/178 AM\1212336LV.docx

LV

2027. gadam, Savienības finansējuma veidi 
un šāda finansējuma piešķiršanas 
noteikumi.

2021. līdz 2027. gadam, Savienības 
finansējuma veidi un šāda finansējuma 
piešķiršanas noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz šo programmu neattiecas Stabilitātes 
un izaugsmes pakta noteikumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 188
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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 veikt 
institucionālas, administratīvas, 
ilgtspējīgas, sociāli iekļaujošas, izaugsmi 
sekmējošas un noturību palielinošas 
reformas un ieguldījumus, kā arī stiprināt 
sociālo dialogu;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Alfred Sant

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
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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 veikt 
institucionālas, administratīvas, izaugsmi 
sekmējošas, sociāli un vidiski ilgtspējīgas 
noturību palielinošas reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 veikt reformas un 
ieguldījumus, kas veicina taisnīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu sociālo un 
ekonomisko izaugsmi, konverģenci un 
noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 vai reģionālajām 
un vietējām administratīvajām struktūrām 
veikt institucionālas un administratīvas 
reformas, kas uzlabo ilgtspēju un 
noturību;

Or. en



PE657.172v01-00 76/178 AM\1212336LV.docx

LV

Grozījums Nr. 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

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 veikt 
institucionālas, administratīvas, 
strukturālas, izaugsmi sekmējošas un 
noturību palielinošas reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) "ilgtspējīgas reformas" ir 
pasākumi, kas:
i) ilgtermiņā un ilgtspējīgi pārveido 
ekonomikas struktūru, iestāžu sistēmu un 
tiesisko regulējumu, kurā darbojas 
sabiedrība, un valsts dienestu, jo īpaši 
skolu un bērnu aprūpes iestāžu, kā arī 
veselības aprūpes pakalpojumu, valsts 
pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības spēju 
pielāgoties pārmaiņām, tostarp uzlabojot 
to noturību pret krīzēm;
ii) palielina kohēziju un konverģenci un 
samazina reģionālās atšķirības saskaņā ar 
174. pantu, kā arī
iii) ir saskaņoti ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, jo īpaši ar piekto mērķi attiecībā 
uz dzimumu līdztiesību, Parīzes nolīgumu 
un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;
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Or. en

Grozījums Nr. 194
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) "reformas" ir reformas, kas:
i) ir saistītas ar Līguma mērķu īstenošanu 
vai
ii) tiecas risināt ekonomikas, sociālās, 
vides un veselības aizsardzības problēmas, 
lai veicinātu konverģenci un kohēziju un 
mazinātu reģionālās atšķirības, vai
iii) veicina taisnīgu, iekļaujošu un 
ilgtspējīgu izaugsmi saskaņā ar Eiropas 
zaļo kursu, Parīzes nolīgumu, principu 
"nenodarīt būtisku kaitējumu", 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 

svītrots
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administratīvās spējas nolūkā īstenot 
Savienības tiesību aktus saistībā ar 
problēmām, ar kurām saskaras iestādes, 
pārvaldības struktūras, valsts pārvalde, 
ekonomikas un sociālā nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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 sekmēt 
investīcijas, ar kurām tiks atbalstīta 
ilgtspējīga un taisnīga ekonomiskā, 
sociālā un dzimumu ziņā vienlīdzīga 
atveseļošana pēc Covid-19 pandēmijas un 
kas vajadzīgas, lai panāktu noturību un 
augšupēju ekonomikas un sociālo 
konverģenci, efektīvi īstenotu konkrētai 
valstij adresētos ieteikumus, kas pieņemti 
saistībā ar Eiropas pusgadu, 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, un īstenot 
politikas mērķus atbilstoši Savienības un 
dalībvalstu saistībām Parīzes nolīguma 
kontekstā, jo īpaši sasniegt Savienības 
2030. gada klimata un enerģētikas 
mērķus un klimatneitralitāti līdz 
2050. gadam, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu 
un Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
kontekstā.

Or. en
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Grozījums Nr. 197
José Gusmão

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 veicināt 
publiskos ieguldījumus, kas vajadzīgi, lai 
panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību, augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci un 
nabadzības un nevienlīdzības 
samazināšanu, 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. Tehnisko 
atbalstu pieprasa dalībvalstis, un tas nav 
saistošs. Politikas mērķi atbilst Eiropas 
zaļajam jaunajam kursam, ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Eiropas 
sociālo tiesību pīlāram.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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, 

Instrumenta vispārējais mērķis ir sekmēt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un reģionālo attīstību, 
atbalstot dalībvalstu centienus īstenot 
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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.

reformas un ieguldījumus, kas vajadzīgi, 
lai panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību un augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci 
taisnīgā un iekļaujošā veidā, 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, kā arī 
veicināt tādu Savienības galveno 
prioritāšu un mērķu īstenošanu kā 
Eiropas zaļais kurss, Parīzes nolīgums, 
princips "nenodarīt būtisku kaitējumu", 
ilgtspējīgas attīstības mērķi, Eiropas 
sociālo tiesību pīlārs, digitālā pārveide un 
inovācija.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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 
ieguldījumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
taisnīgu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību un augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci, 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, kā arī 
veicināt Savienības un dalībvalstu saistību 
īstenošanu Eiropas zaļā kursa, Parīzes 
nolīguma, ANO, ilgtspējīgas attīstības 
mērķu, dzimumu līdztiesības aspekta 
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iekļaušanas un Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
dalībvalstīs, lai varētu īstenot reformas, 
kas vajadzīgas, lai panāktu ekonomikas un 
sociālo atveseļošanu, noturību un 
augšupēju ekonomikas un sociālo 
konverģenci, kā arī nostiprinātu to 
administratīvās spējas.

Or. fr

Grozījums Nr. 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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 

Instrumenta vispārējais mērķis ir atbalstīt 
dalībvalstu centienus īstenot reformas, kas 
vajadzīgas, lai panāktu ekonomikas un 
sociālo atveseļošanu, noturību un 
augšupēju ekonomikas un sociālo 
konverģenci, pilnībā ievērojot valstu 
suverenitāti.
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nostiprināt administratīvās spējas nolūkā 
īstenot Savienības tiesību aktus saistībā ar 
problēmām, ar kurām saskaras iestādes, 
pārvaldības struktūras, valsts pārvalde, 
ekonomikas un sociālā nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

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 atbalstīt 
dalībvalstis reformu īstenošanā, lai 
panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību un augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci, 
stiprinot to administratīvās spējas nolūkā 
īstenot visus pasākumus, kas pieņemti 
valsts līmenī, lai atbalstītu atveseļošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumenta vispārējais mērķis ir sekmēt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas, kas vajadzīgas, 

Instrumenta vispārējais mērķis ir sekmēt 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, atbalstot dalībvalstu 
centienus īstenot reformas, kas vajadzīgas, 
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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.

lai panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, konkurētspēju, noturību un 
augšupēju ekonomikas un sociālo 
konverģenci, kā arī sniegt atbalstu 
dalībvalstīm to centienos nostiprināt 
administratīvās spējas un tiesisko 
regulējumu nolūkā īstenot Savienības 
tiesību aktus saistībā ar problēmām, ar 
kurām saskaras iestādes, pārvaldības 
struktūras, valsts pārvalde, ekonomikas un 
sociālā nozare.

Or. es

Grozījums Nr. 204
Alfred Sant

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 īpaši pielāgotas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa
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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, kas vajadzīgas, 
lai panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību un augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci, 
tostarp to dalībvalstu pievienošanās 
eurozonai, kuras ir apņēmušās 
pievienoties, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 206
José Manuel Fernandes

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, 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 un valsts pārvalde, 
tostarp reģionālā un vietējā līmenī, kā arī 
ekonomikas un sociālā nozare.

Or. en
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Grozījums Nr. 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

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, kas vajadzīgas, 
lai panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību un augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci, kā arī 
sniegt atbalstu dalībvalstīm to centienos 
nostiprināt iestāžu un administratīvās 
spējas nolūkā īstenot Savienības tiesību 
aktus saistībā ar problēmām, ar kurām 
saskaras iestādes, pārvaldības struktūras, 
valsts pārvalde, ekonomikas un sociālā 
nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Markus Ferber

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, kas vajadzīgas, 
lai panāktu ekonomikas un sociālo 
atveseļošanu, noturību un augšupēju 
ekonomikas un sociālo konverģenci un 
konkurētspēju, 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, 
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ekonomikas un sociālā nozare.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumenta vispārējais mērķis ir:
a) aizsargāt un veicināt Savienības 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju pēc ārkārtējā simetriskā 
ekonomiskā satricinājuma, ko Savienība 
piedzīvoja Covid-19 uzliesmojuma 
rezultātā, ļaujot visiem reģioniem un 
dalībvalstīm atbalstīt ilgtspējīgu 
atveseļošanu, un stimulēt un atbalstīt 
reģionus un dalībvalstis, lai uzlabotu to 
sagatavotību ekonomikas, sociālām un 
administratīvām krīzēm un noturību pret 
satricinājumiem nākotnē;
b) atbalstīt dalībvalstu centienus uzlabot 
to administratīvās spējas visos pārvaldes 
līmeņos nolūkā īstenot Savienības tiesību 
aktus un politikas mērķus saskaņā ar 
Savienības un dalībvalstu saistībām, kas 
paredzētas Parīzes nolīgumā, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
attīstības mērķos un Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā;
c) palīdzēt risināt strukturāla rakstura 
valsts reformu problēmas, lai uzlabotu 
valstu ekonomikas darbību un veicinātu 
noturīgas ekonomikas, sociālās un iestāžu 
struktūras dalībvalstīs, tādējādi sekmējot 
ilgtspējīgu un ar dzimumu saistītu 
ekonomikas attīstību, kohēziju, 
konkurētspēju, ražīgumu, darbvietu 
radīšanu, dzimumu līdztiesību, sociālo 
integrāciju un ilgtspējīgu reālu 
konverģenci, un
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d) palīdzēt stiprināt dalībvalstu, tostarp 
attiecīgā gadījumā reģionālā un vietējā 
līmenī, administratīvo un institucionālo 
spēju saistībā ar problēmām, ar kurām 
saskaras iestādes, pārvaldība, valsts 
pārvalde, skolas un bērnu aprūpes 
iestādes, valsts veselības aprūpes sistēma, 
ekonomikas un sociālā nozare; un
e) veicināt dalībvalstu ekonomisko, 
sociālo, vides un administratīvo noturību, 
saskaroties ar liela mēroga 
satricinājumiem Savienības vai valsts 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāintegrē Eiropas pusgada pārorientācija, 
kā noteikts Komisijas 2019. gada 
17. decembra paziņojumā. Šis paziņojums 
aicina "vairāk uzsvērt klimata un vides 
politiku, lai stiprinātu Eiropas pusgadu kā 
visaptverošu ekonomikas un 
nodarbinātības politikas instrumentu".

Or. fr

Grozījums Nr. 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 

Lai izpildītu vispārējo mērķi, kas izklāstīts 
3. pantā, instrumentam jānosaka konkrēti 
mērķi, proti, atbalstīt valsts un vajadzības 
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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.

gadījumā reģionālās un vietējās iestādes, 
lai tās uzlabotu savu spēju izstrādāt, attīstīt, 
īstenot un uzraudzīt reformas, piemēram, 
valsts atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanu, īstenošanu, pārskatīšanu 
un uzlabošanu saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. YYY/XX. To dara, cita starpā 
apmainoties ar paraugpraksi, piemērotiem 
procesiem un metodiku, ieinteresēto 
personu plašu iesaisti, un nodrošinot 
cilvēkresursu efektīvāku un lietderīgāku 
pārvaldību. Šos konkrētos mērķus īsteno 
ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Or. en

Grozījums Nr. 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
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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 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, jo 
īpaši digitālām vai e-pārvaldes pieejām, 
un nodrošinot cilvēkresursu efektīvāku un 
lietderīgāku pārvaldību. Šos konkrētos 
mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Hélène Laporte

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 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, 
vienlaikus ievērojot subsidiaritātes 
principu, tostarp apmainoties ar 
paraugpraksi, piemērotiem procesiem un 
metodiku un nodrošinot cilvēkresursu 
efektīvāku un lietderīgāku pārvaldību. Šos 
konkrētos mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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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 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, jo 
īpaši nodrošinot ekspertu apmaiņu, 
piemērotiem procesiem un metodiku un 
nodrošinot cilvēkresursu efektīvāku un 
lietderīgāku pārvaldību. Šos konkrētos 
mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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 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 un to valsts 
parlamentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 217
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José Gusmão

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 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 un 
veicinot valsts ieguldījumus, tostarp 
apmainoties ar paraugpraksi, piemērotiem 
procesiem un metodiku un nodrošinot 
cilvēkresursu efektīvāku un lietderīgāku 
pārvaldību. Šos konkrētos mērķus īsteno 
ciešā sadarbībā ar attiecīgajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

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 izpildītu vispārējo mērķi, kas izklāstīts 
3. pantā, instrumentam jānosaka konkrēts 
mērķis, proti, nodrošināt dotācijas 
dalībvalstīm, kas būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu to valsts pārvaldes spēju 
izstrādāt, attīstīt un īstenot reformas, 
tostarp apmainoties ar paraugpraksi, 
piemērotiem procesiem un metodiku un 
nodrošinot cilvēkresursu efektīvāku un 
lietderīgāku pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 219
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Alfred Sant

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 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 vajadzības gadījumā apmainoties 
ar paraugpraksi, piemērotiem procesiem un 
metodiku un nodrošinot cilvēkresursu 
efektīvāku un lietderīgāku pārvaldību. Šos 
konkrētos mērķus īsteno ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instruments nedrīkst tieši vai netieši 
atbalstīt atomelektrostaciju slēgšanu vai 
būvniecību, investīcijas, kas saistītas ar 
fosilā kurināmā ražošanu, apstrādi, 
izplatīšanu, uzglabāšanu vai 
sadedzināšanu, kā arī investīcijas lidostu 
infrastruktūrā, izņemot nomaļajos 
reģionos.

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa
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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 
konverģenci, ekonomiskās, sociālās un 
administratīvās noturības uzlabošanu, 
ilgtspējīgu attīstību, kohēziju, dzimumu 
līdztiesību, bērnu aprūpi, veselības aprūpi, 
vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi, 
izglītību, pētniecību un inovāciju, gudru, 
taisnīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
īpašu uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
sekmē zaļo un atvērtu digitālo 
pārkārtošanos, piemēram, vienā vai 
vairākās šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 222
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
augšupēju konverģenci, kohēziju, 
noturību, sociālo taisnīgumu un 
iekļautību, konkurētspēju, izglītību, valsts 
veselības aprūpi, sociālo infrastruktūru, 
ražīgumu, pētniecību un inovāciju, gudru, 
taisnīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, augstas kvalitātes nodarbinātību 
un investīcijām, īpašu uzsvaru liekot uz 
darbībām, kas sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un jo īpaši vienā vai vairākās 
šādās jomās:

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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, 
ražīgumu, pētniecību un inovāciju, gudru, 
taisnīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un pašu resursu 
investīcijām un jo īpaši vienā vai vairākās 
šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 224
José Gusmão

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, 
ražīgumu, pētniecību un inovāciju, gudru, 
taisnīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
kas sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos, 
kā arī cīņu pret nabadzību un 
nevienlīdzību, galveno uzmanību 
koncentrējot vienā vai vairākās šādās 
jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 225
Alfred Sant



AM\1212336LV.docx 95/178 PE657.172v01-00

LV

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, 
ražīgumu, pētniecību un inovāciju, gudru, 
taisnīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un investīcijām, 
īpašu uzsvaru liekot uz darbībām, kas 
sekmē zaļo un digitālo pārkārtošanos 
sociāli apzinīgā veidā un jo īpaši vienā vai 
vairākās šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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, 
ražīgumu, pētniecību un inovāciju, gudru, 
taisnīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, augstas kvalitātes nodarbinātību 
un investīcijām, īpašu uzsvaru liekot uz 
darbībām, kas sekmē zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un jo īpaši vienā vai vairākās 
šādās jomās:

Or. en

Grozījums Nr. 227
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, 
makrofiskālais regulējums, parādu un 
skaidras naudas pārvaldība, izdevumu un 
nodokļu politika, nodokļu saistību izpilde, 
agresīva nodokļu plānošana, krāpšanas 
nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas apkarošana, ieņēmumu 
pārvaldība un muitas savienība;

a) krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, 
makrofiskālais regulējums, parādu un 
skaidras naudas pārvaldība, izdevumu un 
nodokļu politika, nodokļu saistību izpilde, 
agresīva nodokļu plānošana, krāpšanas 
nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas apkarošana, ieņēmumu 
pārvaldība un muitas savienība;

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

Or. en

Grozījums Nr. 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana, ieņēmumu pārvaldība un 
muitas savienība;

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, neatkarīgs fiskālās un budžeta 
politikas pārskats, budžeta process, 
makrofiskālais regulējums, parādu un 
skaidras naudas pārvaldība, izdevumu un 
nodokļu politika, sevišķi nodokļu reforma, 
lai panāktu mazāk kropļojošus 
ieņēmumus, nodokļu saistību izpilde, 
agresīva nodokļu plānošana, krāpšanas 
nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas apkarošana, ieņēmumu 
pārvaldība un muitas savienība;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, 
makrofiskālais regulējums, parādu un 
skaidras naudas pārvaldība, izdevumu un 
nodokļu politika, nodokļu saistību izpilde, 
agresīva nodokļu plānošana, krāpšanas 
nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas apkarošana, ieņēmumu 
pārvaldība un muitas savienība;

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, 
makroekonomiskais regulējums, parādu un 
skaidras naudas pārvaldība, izdevumu un 
nodokļu politika, nodokļu saistību izpilde, 
agresīva nodokļu plānošana, nodokļu 
apiešanas, krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana, ieņēmumu un izdevumu 
pārvaldība un muitas savienība;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana, ieņēmumu pārvaldība un 
muitas savienība;

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā, 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un 
nodokļu apiešanas apkarošana, ieņēmumu 
pārvaldība un muitas savienība;

Or. en

Grozījums Nr. 232
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana, ieņēmumu pārvaldība un 
muitas savienība;

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, cīņa pret agresīvu 
nodokļu plānošanu, krāpšanas nodokļu 
jomā un izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas apkarošana, ieņēmumu 
pārvaldība un muitas savienība;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
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pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana, ieņēmumu pārvaldība un 
muitas savienība;

pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana, juridiskā sistēma, ieņēmumu 
pārvaldība un muitas savienība;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana, ieņēmumu pārvaldība un 
muitas savienība;

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā, 
nodokļu apiešanas un izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas apkarošana, 
ieņēmumu pārvaldība un muitas savienība;

Or. fr

Grozījums Nr. 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, makrofiskālais 
regulējums, parādu un skaidras naudas 
pārvaldība, izdevumu un nodokļu politika, 
nodokļu saistību izpilde, agresīva nodokļu 
plānošana, krāpšanas nodokļu jomā un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
apkarošana, ieņēmumu pārvaldība un 

a) publisko finanšu un aktīvu 
pārvaldība, budžeta process, pārmērīgas 
paļaušanās uz parādu samazināšana, 
makrofiskālais regulējums, parādu un 
skaidras naudas pārvaldība, izdevumu un 
nodokļu politika, nodokļu saistību izpilde, 
krāpšanas nodokļu jomā un izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas apkarošana, 
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muitas savienība; ieņēmumu pārvaldība un muitas savienība;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 un 
uz pakalpojumiem vērsta publiskās 
pārvaldes darbība, valsts pārvaldes 
digitalizācija, tostarp drošas digitālās 
komunikācijas sistēmas, arī 
videokonferences, lai veicinātu e-pārvaldi, 
tostarp digitalizējot valsts pārvaldi un 
attiecīgā gadījumā precizējot vai 
vienkāršojot noteikumus, nodrošinot 
faktisku tiesiskumu, reformējot tieslietu 
sistēmu ar labi sagatavotu konkurences 
un pretmonopola iestāžu palīdzību un 
pastiprinot cīņu pret krāpšanu, korupciju 
un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 237
José Manuel Fernandes

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 un 
uz pakalpojumiem vērsta publiskās 
pārvaldes un e-pārvaldes darbība, tostarp 
attiecīgā gadījumā vienkāršojot procedūras 
un veicinot administratīvo sadarbību, 
nodrošinot faktisku tiesiskumu, reformējot 
tieslietu sistēmu un pastiprinot cīņu pret 
krāpšanu, korupciju un noziedzīgi iegūtu 
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līdzekļu legalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Markus Ferber

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 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 
un stiprinot finanšu uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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 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, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
teroristu finansēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 240
Alfred Sant

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

Or. en

Grozījums Nr. 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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) 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, 
digitalizācijai un birokrātijas 
samazināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 242
Aurore Lalucq

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) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus un sociālās 
ekonomikas uzņēmumus, 
reindustrializācija, uzņēmumu pārcelšana 
atpakaļ uz Eiropu, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, valsts 
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;

Or. fr

Grozījums Nr. 243
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos uzņēmumus un sociālās 
ekonomikas uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, valsts 
investīciju politika, privātās 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;

Or. en
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Grozījums Nr. 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 un konkurētspējīga 
uzņēmējdarbības vide, ietverot mazos un 
vidējos uzņēmumus un sociālās 
ekonomikas uzņēmumus un novēršot 
šķēršļus piekļuvei preču un pakalpojumu 
tirgiem, veicinot ilgtspējīgas investīcijas, 
publiskā sektora līdzdalība uzņēmumos, 
tirdzniecība, konkurence, palielinot 
publiskā iepirkuma efektivitāti un 
pārredzamību, ilgtspējīga nozaru attīstība 
un atbalsts pētniecībai, inovācijai un 
digitalizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Or. en
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Grozījums Nr. 246
José Manuel Fernandes

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) uzņēmējdarbības vide, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
sociālās ekonomikas uzņēmumiem, 
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;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Or. en
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Grozījums Nr. 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs augstas 
kvalitātes darbvietu radīšanai, profesionālā 
pilnveide un pārkvalifikācija, jo īpaši 
digitālo prasmju apgūšana, plašsaziņas 
līdzekļu lietotprasme, aktīvs pilsoniskums, 
cīņa pret nabadzību un ienākumu 
nevienlīdzību, dzimumu līdztiesība, cīņa 
pret rasismu un visu veidu diskrimināciju, 
sociālās iekļautības veicināšana, pienācīgas 
un iekļaujošas sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas, sociāla 
publiskā infrastruktūra, finansiāli un 
citādi pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības, veselības aprūpes un aprūpes 
sistēmas, tostarp mājokļu politika, kā arī 
kohēzijas, patvēruma, migrācijas un robežu 
politika;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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 

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 un ienākumu pārmērīgu 
nevienlīdzību, pienācīgas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, finansiāli un 
citādi pieejamas sabiedrības veselības 
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pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas 
un robežu politika;

aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

d) izglītība un apmācība, nepietiekami 
pārstāvēto grupu līdzdalība darba tirgū, 
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 un ienākumu 
pārmērīgu nevienlīdzību, dzimumu 
līdztiesība, sociālās iekļautības 
veicināšana, pienācīgas un iekļaujošas 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
labklājības sistēmas, finansiāli un citādi 
pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

Or. en

Grozījums Nr. 251
José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs darbvietu 

d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs darbvietu 
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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 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

radīšanai, profesionālā pilnveide un 
pārkvalifikācija, jo īpaši digitālo prasmju 
apgūšana, plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasme, aktīvs pilsoniskums, cīņa pret 
nabadzību un ienākumu pārmērīgu 
nevienlīdzību, dzimumu līdztiesība, 
sociālās iekļautības veicināšana, pienācīgas 
un iekļaujošas sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas, finansiāli un 
citādi pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
aktīvu vecumdienu veicināšana, kā arī 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, civilās aizsardzības, patvēruma, 
migrācijas un robežu politika;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs augstas 
kvalitātes darbvietu radīšanai, profesionālā 
pilnveide un pārkvalifikācija, jo īpaši 
digitālo prasmju apgūšana, plašsaziņas 
līdzekļu lietotprasme, aktīvs pilsoniskums, 
cīņa pret nabadzību un ienākumu 
nevienlīdzību, dzimumu līdztiesība, 
sociālās iekļautības veicināšana, pienācīgas 
un iekļaujošas sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas, finansiāli un 
citādi pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
finansiāli pieejama kvalitatīva bērnu 
aprūpe, finansiāli pieejama gados vecāku 
cilvēku un personu ar invaliditāti aprūpe, 
kā arī kohēzijas politika;

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

d) izglītība un apmācība, iekļaujoša 
darba tirgus politika, tostarp sociālais 
dialogs augstas kvalitātes darbvietu 
radīšanai, profesionālā pilnveide un 
pārkvalifikācija, jo īpaši digitālo prasmju 
apgūšana, plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasme, aktīvs pilsoniskums, cīņa pret 
nabadzību un ienākumu nevienlīdzību, 
dzimumu līdztiesība, sociālās iekļautības 
veicināšana, pienācīgas un iekļaujošas 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
labklājības sistēmas, finansiāli un citādi 
pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
bērnu aprūpe, mājokļi, sociālā 
infrastruktūra, kā arī kohēzijas, 
patvēruma, migrācijas, robežu politika un 
integrācija;

Or. en

Grozījums Nr. 254
José Gusmão

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 

d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs augstas 
kvalitātes un stabilu darbvietu radīšanai, 
profesionālā pilnveide un pārkvalifikācija, 
jo īpaši digitālo prasmju apgūšana, 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, aktīvs 
pilsoniskums, cīņa pret nabadzību, 
ienākumu nevienlīdzību un darbvietu 
nedrošību, dzimumu līdztiesības 
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labklājības sistēmas, finansiāli un citādi 
pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

veicināšana, sociālās iekļautības 
veicināšana, pienācīgas un iekļaujošas 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
labklājības sistēmas, finansiāli un citādi 
pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Markus Ferber

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 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

d) izglītība un apmācība, tostarp 
arodmācības, 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 un 
ienākumu pārmērīgu nevienlīdzību, 
dzimumu līdztiesība, sociālās iekļautības 
veicināšana, pienācīgas un iekļaujošas 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
labklājības sistēmas, finansiāli un citādi 
pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

Or. en

Pamatojums

Arodmācības sistēmām ir labi rezultāti to prasmju mācīšanā, kas ir būtiskas darba tirgum, 
tādējādi samazinot (jauniešu) bezdarbu.

Grozījums Nr. 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
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Pekkarinen, Moritz Körner

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 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
robežu politika;

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, ienākumu pārmērīgu 
nevienlīdzību un diskrimināciju, dzimumu 
līdztiesība, sociālās iekļautības 
veicināšana, pienācīgas un iekļaujošas 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
labklājības sistēmas, finansiāli un citādi 
pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas 
visiem, kā arī kohēzijas, patvēruma, 
migrācijas un robežu politika;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Isabel Benjumea Benjumea

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 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 

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 un ienākumu pārmērīgu 
nevienlīdzību, dzimumu līdztiesība, 
sociālās iekļautības veicināšana, pienācīgas 
un iekļaujošas sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas, finansiāli un 
citādi pieejamas sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības un sociālās 
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robežu politika; aprūpes sistēmas, kā arī kohēzijas, 
patvēruma, migrācijas un robežu politika;

Or. es

Grozījums Nr. 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 
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

e) klimata pārmaiņu mazināšana, 
politika zaļās un atvērtās digitālās 
pārkārtošanās īstenošanai, e-pārvaldes 
risinājumi, e-iepirkums, savienojamība, 
piekļuve datiem un to pārvaldība, e-
mācības, uz mākslīgo intelektu balstītu 
risinājumu izmantošana, atvērtas 
programmatūras un atvērtas aparatūras 
risinājumi, personas datu aizsardzība, 
ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības 
vides pīlārs, klimatrīcība, ilgtspējīga 
mobilitāte, aprites ekonomikas sekmēšana, 
energoefektivitāte 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 un attālo 
apvidu ilgtspējīga attīstība; un

Or. en

Grozījums Nr. 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) politika digitālās un zaļās e) politika digitālās pārkārtošanās 
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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 
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

īstenošanai, e-pārvaldes risinājumi, e-
iepirkums, savienojamība, piekļuve datiem 
un to pārvaldība, mobilitāte, aprites 
ekonomikas sekmēšana, energoefektivitāte 
un resursu efektīva izmantošana, ilgtspējīgi 
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

Or. en

Grozījums Nr. 260
Alfred Sant

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 
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

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 un savienojumi, 
ieskaitot sabiedrisko transportu, aprites 
ekonomikas sekmēšana, energoefektivitāte 
un resursu efektīva izmantošana, 
atjaunojamie energoresursi, enerģijas 
piegādes dažādošanas nodrošināšana un 
enerģētiskās drošības un autonomijas 
panākšana, kā arī zemkopības nozarē — 
augsnes un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība, zvejniecība un lauku, attālo un 
salu apvidu ilgtspējīga attīstība; un

Or. en
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Grozījums Nr. 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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 
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

e) politika taisnīgas digitālās un zaļās 
pārkārtošanās īstenošanai, klimata 
pārmaiņu mazināšana, ilgtspējīga un 
aprites ekonomika, 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 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

Or. en

Grozījums Nr. 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

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, 

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

vides pīlārs, klimatrīcība, mobilitāte, 
aprites ekonomikas sekmēšana, 
energoefektivitāte 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

Or. en

Grozījums Nr. 263
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 
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

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 
un resursu efektīva izmantošana, 
atjaunojamie energoresursi, enerģijas 
piegādes dažādošanas nodrošināšana un 
enerģētiskās drošības panākšana, 
enerģētiskās nabadzības risināšana, kā arī 
zemkopības nozarē — augsnes un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 
zvejniecība un lauku un attālo apvidu 
ilgtspējīga attīstība; un

Or. en

Grozījums Nr. 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese



PE657.172v01-00 116/178 AM\1212336LV.docx

LV

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, jo īpaši 
finansiālās stabilitātes veicināšana 
uzlabotas un saskaņotas uzraudzības ceļā, 
kā arī politika, lai uzlabotu finansējuma 
pieejamību, aizdevumus reālajai 
ekonomikai un finanšu un vispārējai 
izglītībai ekonomikas jomā; ražošana, 
pakalpojumu sniegšana un datu un 
statistikas kvalitātes uzraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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, tostarp 
finanšpratības, finansiālās stabilitātes, 
finansējuma pieejamības veicināšana un 
pārmērīgas paļaušanās un parādu 
finansēšanu ekonomikā, ražošana, 
pakalpojumu sniegšana un datu un 
statistikas kvalitātes uzraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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, tostarp 
finanšpratības, finansiālās stabilitātes, 
finansējuma pieejamības veicināšana un 
aizdevumi reālajai ekonomikai, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU, ražošana, 
pakalpojumu sniegšana un datu un 
statistikas kvalitātes uzraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 267
José Gusmão

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, tostarp 
finanšpratības, finansiālās stabilitātes un 
finanšu regulējuma, finansējuma 
pieejamības veicināšana un aizdevumi 
reālajai ekonomikai, ražošana, 
pakalpojumu sniegšana un datu un 
statistikas kvalitātes uzraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) infrastruktūras nozares politika, 
tostarp tādu infrastruktūras būvniecības 
projektu izstrāde, sagatavošana un 
īstenošana kā automaģistrāles, dzelzceļi, 
tilti, ūdens un ūdens atkritumu 
apsaimniekošana, telekomunikāciju tīkli, 
elektroenerģijas ražošana, 
elektroenerģijas ražošana un pārvade, 
bīstamo atkritumu izvešana un 
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uzglabāšana un ūdensapgāde un resursi, 
kā arī atbalsts, lai konsultētu par 
juridiskajām reformām, kas vajadzīgas, 
lai nodrošinātu projektu savlaicīgu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) vietējs tehniskais atbalsts projektu 
virzītājiem un inovācijai, kā arī projektu 
"audzētavām", lai palīdzētu projektus 
izstrādāt finansējuma saņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) politika, kas ir svarīga, sagatavojot 
pievienošanos eurozonai;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – fb punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) veselības aprūpes politika, tostarp 
reformas, lai nodrošinātu veselības 
aprūpes sistēmu lielāku noturību, 
juridiskas reformas, lai nodrošinātu 
taisnīgāku piekļuvi veselības aprūpei, kā 
arī atbalsts slimnīcu projektēšanā, 
sagatavošanā un izveidē;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Instrumenta īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 864 406 000 EUR 
pašreizējās cenās.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Instrumenta īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 864 406 000 EUR 
pašreizējās cenās.

1. Instrumenta īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 2 000 000 000 EUR 
pašreizējās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 274
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Instrumenta īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 864 406 000 EUR 
pašreizējās cenās.

1. Instrumenta īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 500 000 000 EUR 
pašreizējās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Instrumenta īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 864 406 000 EUR 
pašreizējās cenās.

1. Instrumenta īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 1 000 000 000 EUR 
pašreizējās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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 

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, ciktāl tās saistītas ar 
šīs regulas mērķiem, izdevumus saistībā ar 
IT tīkliem, kas vērsti uz informācijas 
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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.

apstrādi un apmaiņu, ietverot korporatīvos 
informācijas tehnoloģijas rīkus, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai 
radušies instrumenta pārvaldības rezultātā. 
Izdevumiem jāietver 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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 

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, 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 
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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.

līdzbiedru konsultēšanu un tādu ekspertu 
darba izmaksas, kas palīdz novērtēt un 
īstenot strukturālās reformas.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

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, 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 — jo īpaši, 
nosūtot ekspertus, kā arī līdzbiedru 
konsultēšanu un tādu ekspertu darba 
izmaksas, kas palīdz novērtēt un īstenot 
strukturālās reformas.

Or. en
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Grozījums Nr. 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 280
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Divdesmit mēnešu laikposmā no 
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šīs regulas piemērošanas dienas Komisija 
nodrošina, ka piešķiršanai ir pieejami 
50 % no kopējā finansējuma, kas minēts 
1. punktā. Katra dalībvalsts var ierosināt 
saņemt 1. punktā minēto finanšu 
ieguldījumu pilnā apmērā, lai sasniegtu 
šīs regulas 3. un 4. pantā noteiktos 
mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 281
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Laikposmā pēc iepriekšējā punktā 
minētā perioda beigām Komisija dara 
pieejamus atlikušos 50 % no kopējā 
finansējuma, kas minēts 1. punktā, 
pieskaitot vēl nepiešķirto summu.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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. Uz instrumentu pārvesto resursu 
apjoms nepārsniedz 2 % no kopējās 
summas, kas dalībvalstij piešķirta saskaņā 
ar dalīto pārvaldību laikposmā no 2021. 
līdz 2027. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 284
José Manuel Fernandes

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 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 tikai attiecīgās dalībvalsts 
labā, tostarp reģionālā un vietējā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 285
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Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar politikas ieteikumiem, politikas 
izmaiņām, stratēģiju un reformu ceļvežu 
formulēšanu, kā arī likumdošanas, 
institucionālām, strukturālām un 
administratīvām reformām saistītās 
zinātības nodrošināšana;

a) ar politikas ieteikumiem, politikas 
izmaiņām, stratēģiju un reformu un 
ieguldījumu ceļvežu formulēšanu, kā arī 
likumdošanas, institucionālām, 
strukturālām un administratīvām reformām 
saistītās zinātības nodrošināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) revīzijas un administratīvās vai 
kriminālizmeklēšanas atbalsts, lai 
pastiprinātu cīņu pret krāpšanu, 
korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ekspertu, tostarp vietējo ekspertu, 
nodrošināšana uz īsāku vai ilgāku 
laikposmu, lai tie pildītu uzdevumus 
specifiskās jomās vai veiktu operatīvas 

b) ekspertu, kas pastāvīgi dzīvo un 
strādā kādā no ES dalībvalstīm, tostarp 
vietējo ekspertu nodrošināšana uz īsāku vai 
ilgāku laikposmu, lai tie pildītu uzdevumus 
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aktivitātes, vajadzības gadījumā saņemot 
atbalstu mutiskajai un rakstiskajai 
tulkošanai un sadarbībai, kā arī 
administratīvo palīdzību, infrastruktūru un 
aprīkojumu;

specifiskās jomās vai veiktu operatīvas 
aktivitātes, vajadzības gadījumā saņemot 
atbalstu mutiskajai un rakstiskajai 
tulkošanai un sadarbībai, kā arī 
administratīvo palīdzību, infrastruktūru un 
aprīkojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Aurore Lalucq

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 289
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

c) institucionālo, administratīvo vai 
nozaru spēju veidošana un saistītās atbalsta 
darbības visos pārvaldības līmeņos, arī 
dodot ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības, 
tostarp sociālo partneru, spēju stiprināšanā 
ar nosacījumu, ka ir spēcīga motivācija 
sniegt pievienoto vērtību instrumenta 
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mērķim, un visa informācija par šo 
pasākumu organizāciju un izmaksām ir 
jāpublisko, lai nodrošinātu pārredzamību 
un pārskatatbildību, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 290
José Gusmão

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

c) institucionālo, administratīvo vai 
nozaru spēju veidošana un saistītās atbalsta 
darbības visos pārvaldības līmeņos, arī 
dodot ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības, 
tostarp sociālo partneru, tostarp tādu 
sociālo partneru kā arodbiedrības un 
neaizsargātu sociālo grupu pārstāvju, 
spēju stiprināšanā, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 291
Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

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

Or. es
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Grozījums Nr. 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

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

Or. en

Grozījums Nr. 293
José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) semināri, konferences un 
darbsemināri;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) konsultācijas ar plašu ieinteresēto 
personu loku, izmantojot dažādus 
forumus, tostarp sieviešu organizācijas, 
neaizsargāto grupu pārstāvjus un sociālos 
partnerus;
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Or. en

Grozījums Nr. 295
José Manuel Fernandes

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,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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) darba vizītes attiecīgajās 
dalībvalstīs vai trešajās valstīs, lai ļautu 
amatpersonām iegūt vai uzlabot zinātību 
vai zināšanas attiecīgos jautājumos, 
izņemot ceļa izdevumus,

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu atbilstību tā zaļajai programmai, instruments būtu jāizmanto tikai pašu darba 
vizīšu finansēšanai, kuras var organizēt arī ar telekonferences starpniecību. Instrumentu 
nedrīkst izmantot, lai subsidētu pārrobežu braucienus.

Grozījums Nr. 297
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
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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,

Or. en

Grozījums Nr. 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) dzimumu ietekmes novērtējumi un 
uz dzimumu balstītas apkopotas un 
neapkopotas datu bāzes;

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) klimata un bioloģiskās 
daudzveidības integrēšana reģionālajās 
vai valsts programmās, tostarp saskaņota 
un konsekventa izsekošanas metodoloģija;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) datu un statistikas apkopošana, 
kopējas metodikas un, attiecīgā gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde;

d) datu un statistikas, jo īpaši datu, 
kas sadalīti pēc dzimuma un ienākumu 
līmeņa, lai veicinātu sociālu un ar 
dzimumu saistītu politiku, apkopošana, 
kopējas metodikas — cita starpā dzimumu 
līdztiesības un klimata integrēšanas 
politikā nolūkā, un, attiecīgā gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 302
Isabel Benjumea Benjumea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) datu un statistikas apkopošana, 
kopējas metodikas un, attiecīgā gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde;

d) datu un statistikas apkopošana, 
kopējas metodikas un, attiecīgā gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde saistībā ar 
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Eiropas pusgada un dažādu programmu 
ikgadējo starpposma novērtēšanas sistēmu 
mērķiem;

Or. es

Grozījums Nr. 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) datu un statistikas apkopošana, 
kopējas metodikas un, attiecīgā gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde;

d) datu un statistikas, tostarp pa 
dzimumiem sadalītu datu, apkopošana, 
kopējas metodikas, tostarp dzimumu 
līdztiesības un klimata integrēšanas 
politikā un izsekošanas nolūkā, un, 
attiecīgā gadījumā, rādītāju vai kritēriju 
izstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā patvērums, 
migrācija un robežkontrole;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – e punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā patvērums, 
migrācija un robežkontrole;

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā patvērums, 
migrācija un migrantu un bēgļu 
integrācija;

Or. en

Grozījums Nr. 306
José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā patvērums, 
migrācija un robežkontrole;

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā civilā 
aizsardzība, patvērums, migrācija un 
robežkontrole;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana tādās jomās kā patvērums, 
migrācija un robežkontrole;

e) vietējā operatīvā atbalsta 
organizēšana jomās, kas minētas 5. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 308
Isabel Benjumea Benjumea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) IT spēju veidošana, tostarp zinātība 
saistībā ar attiecīgo reformu īstenošanai 
vajadzīgās IT infrastruktūras un lietotņu 
izstrādi, uzturēšanu, darbību un kvalitātes 
kontroli, kiberdrošība, kā arī zinātība, kas 
saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu 
digitalizācijas programmām;

f) IT spēju veidošana, tostarp zinātība 
saistībā ar attiecīgo reformu īstenošanai 
vajadzīgās IT infrastruktūras un lietotņu 
izstrādi, uzturēšanu, darbību un kvalitātes 
kontroli, kiberdrošība, kā arī zinātība, kas 
saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu 
digitalizācijas programmām, jo īpaši tādās 
pakalpojumu jomās kā veselības aprūpe, 
sociālā aprūpe, izglītība vai tiesu 
pakalpojumi, kam ir liels sabiedrības 
vajadzību nodrošināšanas slogs;

Or. es

Grozījums Nr. 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) IT spēju veidošana, tostarp zinātība 
saistībā ar attiecīgo reformu īstenošanai 
vajadzīgās IT infrastruktūras un lietotņu 
izstrādi, uzturēšanu, darbību un kvalitātes 
kontroli, kiberdrošība, kā arī zinātība, kas 
saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu 
digitalizācijas programmām;

f) IT spēju veidošana, tostarp zinātība 
saistībā ar attiecīgo reformu īstenošanai 
vajadzīgās IT infrastruktūras un lietotņu 
izstrādi, uzturēšanu, darbību un kvalitātes 
kontroli, kiberdrošība, atvērtās 
programmatūras un atvērtās aparatūras 
izstrāde, kas veicina digitālo 
pārkārtošanos un personas datu 
aizsardzības stiprināšanu, kā arī zinātība, 
kas saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu 
digitalizācijas programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – f punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) IT spēju veidošana, tostarp zinātība 
saistībā ar attiecīgo reformu īstenošanai 
vajadzīgās IT infrastruktūras un lietotņu 
izstrādi, uzturēšanu, darbību un kvalitātes 
kontroli, kiberdrošība, kā arī zinātība, kas 
saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu 
digitalizācijas programmām;

f) IT spēju veidošana, tostarp zinātība 
saistībā ar attiecīgo reformu īstenošanai 
vajadzīgās IT infrastruktūras un lietotņu 
izstrādi, uzturēšanu, darbību un kvalitātes 
kontroli, kiberdrošība, kā arī zinātība, kas 
saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu 
digitalizācijas programmām, liekot uzsvaru 
uz sadarbspējīgiem vai kopīgiem 
risinājumiem dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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, novērtējumi un ietekmes 
novērtējumi, dzimumu ietekmes 
novērtējumi, ar kuru rezultātiem 
automātiski apmainās starp dalībvalstīm 
un ar Komisiju, lai nodrošinātu augstāko 
pārredzamības līmeni un gādātu par 
Savienības mēroga politikas saskaņotību 
dzimumu līdztiesības jomā, un ceļvežu, 
ziņojumu un izglītojošu materiālu izstrāde 
un publicēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Isabel Benjumea Benjumea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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, novērtējumi un rezultātu un 
ietekmes novērtējumi kvantitatīvi un 
kvalitatīvi atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem 
un ceļvežu, ziņojumu un izglītojošu 
materiālu izstrāde un publicēšana;

Or. es

Grozījums Nr. 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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, novērtējumi un ietekmes 
novērtējumi, tostarp dzimumu ietekmes 
novērtējumi un ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 314
José Manuel Fernandes

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, novērtējumi un ietekmes 
novērtējumi un ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana, vēlams, darot tos pieejamus 
tiešsaistē;

Or. en
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Grozījums Nr. 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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;

Or. fr

Grozījums Nr. 316
Isabel Benjumea Benjumea

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; izpratnes veicināšanas un 
informācijas kampaņu, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņu un pasākumu organizēšana, tajā 
skaitā korporatīvā komunikācija un 
komunikācija sociālajos tīklos vai 
platformās, ņemot vērā komunikācijas 
stratēģijas vajadzības;

Or. es

Grozījums Nr. 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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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, 
informācijas izplatīšanas aktivitātes un 
paraugprakses apmaiņa; izpratnes 
veicināšanas un informācijas kampaņu 
organizēšana, korporatīvā komunikācija un 
attiecīgā gadījumā komunikācija sociālajos 
tīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

j) jebkura cita attiecīga aktivitāte, 
kuras nolūks ir sekmēt 3. un 4. pantā 
noteikto vispārīgo un konkrēto mērķu 
sasniegšanu, atvieglojot līdzekļu 
apgūšanas spēju.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kuras nolūks ir pilnīgi un būtiski atbalstīt 
3. un 4. pantā noteikto vispārīgo un 
konkrēto mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) palīdzība projektiem kļūt 
atbilstīgiem finansējuma saņemšanai un 
būt īstenojamiem, lai gūtu panākumus 
praksē;

Or. en

Grozījums Nr. 321
José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēdējā punktā paredzētajiem darbības 
veidiem vajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
finansējumu, ja tie sākti no 2020. gada 
1. februāra, ar nosacījumu, ka tie atbilst 
šīs regulas 3. un 4. pantā noteiktajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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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 vai reģionālā un vietējā 
iestāde, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 323
José Gusmão

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, 
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 
ieteikumus par galvenajiem elementiem, 
kas iekļaujami atbalsta pieprasījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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



PE657.172v01-00 142/178 AM\1212336LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tehniskā atbalsta instrumenta 
labumguvējiem tehniskā atbalsta 
pieprasījuma ietvaros jākonsultējas ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm, 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis, kuras vēlas gūt 
labumu no šā instrumenta, attiecīgā 
gadījumā apspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām kā daļu no 
tehniskā atbalsta pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis drīkst iesniegt 
pieprasījumu tehniskā atbalsta saņemšanai 
šādos apstākļos, kas saistīti ar:

2. Dalībvalstis vai reģionālās un 
vietējās iestādes drīkst iesniegt 
pieprasījumu tehniskā atbalsta saņemšanai 
šādos apstākļos, kas saistīti ar:

Or. en

Grozījums Nr. 327
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 vai reģionālās un vietējās 
iestādes veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši atbalstītu ilgtspējīgu atveseļošanu 
[saskaņā ar Regulu (ES) Nr. YYY/XX], 
panāktu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, 
veicinātu augstas kvalitātes darbvietu 
radīšanu, sociālo iekļaušanu, vides 
aizsardzību, klimata pārmaiņu 
mazināšanu, dzimumu līdztiesību, kā arī 
sociālo un ekonomikas noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Or. en

Grozījums Nr. 329
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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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 un ieguldījumu 
īstenošanu, ko dalībvalstis veic pēc savas 
iniciatīvas, lai jo īpaši atbalstītu 
atveseļošanu [saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. YYY/XX], panāktu taisnīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu sociālo un 
ekonomikas izaugsmi, sociālo iekļaušanu 
un augstas kvalitātes darbvietu radīšanu 
un lielāku noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) to politikas virzienu īstenošanu, 
kuri veicina Eiropas zaļā kursa, 
ilgtspējīgas attīstības mērķu, Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra un Savienības 
2030. gada enerģētikas un klimata mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ekonomikas korekciju programmu 
īstenošanu dalībvalstīs, kas saņem 
Savienības finansiālo palīdzību saskaņā 

svītrots
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ar esošajiem instrumentiem, jo īpaši 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 472/201324 
attiecībā uz dalībvalstīm, kuru valūta ir 
euro, un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 332/200225 attiecībā uz dalībvalstīm, 
kuru valūta nav euro;
_________________
24 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.).
25 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.).

Or. en

Grozījums Nr. 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 333
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Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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) ar Savienības tiesību īstenošanu 
saistītu pasākumu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 un noturību 
palielinošu reformu īstenošanu ekonomikas 
pārvaldības procesu saistībā;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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 un noturību 
palielinošu reformu īstenošanu ekonomikas 
pārvaldības procesu saistībā, jo īpaši 
attiecībā uz Eiropas pusgada gaitā sniegtu 
konkrētai valstij adresētu ieteikumu 
īstenošanu vai ar pretcikliskiem ilgtermiņa 
ieguldījumiem un/vai Savienības tiesību 
īstenošanu saistītu pasākumu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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) sociāli līdzsvarotu, nodarbinātību 
veicinošu un noturību palielinošu reformu 
īstenošanu Savienības ekonomikas 
pārvaldības procesu saistībā vai ar 
Savienības tiesību īstenošanu saistītu 
pasākumu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Markus Ferber

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 palielinošu 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;



PE657.172v01-00 148/178 AM\1212336LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) atveseļošanas un noturības plānu 
sagatavošanu, grozīšanu vai uzlabošanu 
saskaņā ar Regulu (ES) par atveseļošanas 
un noturības mehānismu un šo plānu 
īstenošanu dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 341
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Savienības galveno prioritāšu un 
mērķu, piemēram, Eiropas zaļā kursa, 
Parīzes nolīguma, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķu, Eiropas sociālo tiesību pīlāra, 
digitālās pārkārtošanās un inovācijas 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas 
pusgada satvarā) 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 

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas 
pusgada satvarā) ar dalībvalsti vai 
reģionālo vai vietējo iestādi, 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 
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spējas. dalībvalsts vai reģionālās vai vietējās 
iestādes vispārējās administratīvās spējas.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas 
pusgada satvarā) 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 
spējas.

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas 
pusgada satvarā) 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 
iestāžu un dalībvalsts vispārējās 
administratīvās spējas.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas 
pusgada satvarā) 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 

3. Komisija pēc dialoga 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 
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attiecīgajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzes un 
dalībvalsts vispārējās administratīvās 
spējas.

jomās, sociālekonomisko rādītāju analīzes 
un dalībvalsts vispārējās administratīvās 
spējas.

Or. en

Grozījums Nr. 345
José Gusmão

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas 
pusgada satvarā) 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 
spējas.

3. Komisija pēc dialoga 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 
spējas.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas 
pusgada satvarā) 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 

3. Komisija pēc dialoga 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 



PE657.172v01-00 152/178 AM\1212336LV.docx

LV

intensitātes, atbalsta nepieciešamības 
attiecīgajās politikas jomās, 
sociālekonomisko rādītāju analīzes un 
dalībvalsts vispārējās administratīvās 
spējas.

nepieciešamības attiecīgajās politikas 
jomās, sociālekonomisko rādītāju analīzes 
un dalībvalsts vispārējās administratīvās 
spējas.

Or. fr

Grozījums Nr. 347
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pēc dialoga (arī Eiropas 
pusgada satvarā) 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 
spējas.

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

Or. en

Grozījums Nr. 348
José Gusmão

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 

svītrots
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jomām, mērķiem, indikatīvu grafiku, 
sniedzamo atbalsta pasākumu apmēru, kā 
arī aplēsto kopējo finansiālo ieguldījumu 
šādam tehniskajam atbalstam, kas 
izklāstāmi sadarbības un atbalsta plānā.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Markus Ferber

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, kas formulētu skaidru 
reformu īstenošanas saistību veidā, 
indikatīvu grafiku, saistošiem starpposma 
mērķrādītājiem, sniedzamo atbalsta 
pasākumu apmēru, kā arī aplēsto kopējo 
finansiālo ieguldījumu šādam tehniskajam 
atbalstam, kas izklāstāmi sadarbības un 
atbalsta plānā.

Or. en

Pamatojums

Sadarbības un atbalsta plānā jāiekļauj konkrēti un saistoši starpposma mērķrādītāji, lai 
novērtētu īstenošanas gaitu.

Grozījums Nr. 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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 vai ar reģionālo vai vietējo 
iestādi 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.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 352
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija Eiropas Parlamentam un 
Padomei un komunikācija par sadarbības 
un atbalsta plāniem

Eiropas Parlaments un Padome un 
komunikācija par sadarbības un atbalsta 
plāniem

Or. en
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Grozījums Nr. 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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. Komisija bez liekas kavēšanās 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
sadarbības un atbalsta plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Markus Ferber

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. Komisija ar attiecīgās dalībvalsts 
piekrišanu bez liekas kavēšanās nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
sadarbības un atbalsta plānu. Gadījumā, 
kad attiecīgā dalībvalsts pauž bažas, ja 
plānā ir sensitīva vai konfidenciāla 
informācija, kuras izpaušana apdraudētu šīs 
dalībvalsts sabiedrības intereses, Komisija 
sazinās ar Eiropas Parlamentu, lai bez 
liekas kavēšanās attiecīgo informāciju 
sniegtu konfidenciāli.

Or. en

Grozījums Nr. 355
José Manuel Fernandes
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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. Komisija ar attiecīgās dalībvalsts 
piekrišanu bez liekas kavēšanās, proti, lai 
nodrošinātu demokrātisku 
pārskatatbildību un Savienības darbības 
redzamību, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlamenta kompetentā(-
s) komiteja(-s) var uzaicināt Komisijas 
pārstāvjus ierasties komitejā, lai 
apspriestu pasākumus, kas paredzēti un 
veikti saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija drīkst iesaistīties saziņas 
aktivitātēs, tostarp kopīgās saziņas 
aktivitātēs ar attiecīgajām valsts iestādēm, 
lai nodrošinātu informētību par 
Savienības finansējumu sadarbības un 
atbalsta plānos paredzētajiem atbalsta 
pasākumiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija drīkst iesaistīties saziņas 3. Komisija drīkst iesaistīties saziņas 
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aktivitātēs, tostarp kopīgās saziņas 
aktivitātēs ar attiecīgajām valsts iestādēm, 
lai nodrošinātu informētību par Savienības 
finansējumu sadarbības un atbalsta plānos 
paredzētajiem atbalsta pasākumiem.

aktivitātēs, tostarp kopīgās saziņas 
aktivitātēs ar attiecīgajām valsts iestādēm, 
lai nodrošinātu informētību par Savienības 
finansējumu sadarbības un atbalsta plānos 
paredzētajiem atbalsta pasākumiem. 
Komisija savā tīmekļa vietnē publicēs 
pilnīgu un regulāri atjauninātu atbalstīto 
projektu sarakstu un katram no tiem 
piešķirto summu: Tā regulāri informēs 
Eiropas Parlamenta sadarbības birojus 
(EPLO) un Eiropas pieredzes centrus par 
šiem projektiem attiecīgajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija drīkst iesaistīties saziņas 
aktivitātēs, tostarp kopīgās saziņas 
aktivitātēs ar attiecīgajām valsts iestādēm, 
lai nodrošinātu informētību par Savienības 
finansējumu sadarbības un atbalsta plānos 
paredzētajiem atbalsta pasākumiem.

3. Komisija drīkst iesaistīties saziņas 
aktivitātēs, arī kopīgās saziņas aktivitātēs 
ar attiecīgajām valsts iestādēm, lai 
nodrošinātu informētību par Savienības 
finansējumu sadarbības un atbalsta plānos 
paredzētajiem atbalsta pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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tehnisko atbalstu to atveseļošanas un 
noturības plānu sagatavošanai, grozīšanai 
un uzlabošanai. Piešķirtā summa tiek 
apgūta saskaņā ar tehniskā atbalsta 
instrumenta noteikumiem. Komisija 
minētos resursus apgūst saskaņā ar 
Finanšu regulas 62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No instrumenta līdzekļiem finansētās 
darbības var atbalstīt, izmantojot citas 
Savienības programmas, instrumentus vai 
fondus saskaņā ar Savienības budžetu, ja 
šāds atbalsts nesedz tās pašas izmaksas.

No instrumenta līdzekļiem finansētās 
darbības var atbalstīt, izmantojot citas 
Savienības programmas, instrumentus vai 
fondus saskaņā ar Savienības budžetu, ja 
šāds atbalsts nesedz tās pašas izmaksas, un 
tā nolūks ir palīdzēt dalībvalstīm 
nodrošināt līdzekļu labu apgūšanas spēju.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija īsteno instrumentu 
saskaņā ar Finanšu regulu.

1. Komisija īsteno instrumentu 
saskaņā ar Finanšu regulu, tostarp pilnībā 
ievērojot noteikumus par Savienības 
budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs ir konstatētas vispārējas 
nepilnības tiesiskuma ziņā saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Regulu (ES) YYY/XX [Tiesiskuma 
mehānisms daudzgadu finanšu shēmā].

Or. en

Grozījums Nr. 364
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija īsteno instrumentu 
saskaņā ar Finanšu regulu.

1. Komisija īsteno instrumentu 
saskaņā ar Finanšu regulu un Regulu (ES) 
Nr. YYY/XX par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju nepilnību gadījumā 
attiecībā uz tiesiskumu dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) darbības, ko veic netiešajā 
pārvaldībā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 366
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
100 % no attiecināmajām izmaksām.

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
75 % no attiecināmajām izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ES līdzekļu uzmanīgu izlietošanu, dalībvalstīm būtu jāveicina reformu 
īstenošana.

Grozījums Nr. 367
Engin Eroglu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
100 % no attiecināmajām izmaksām.

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
80 % no attiecināmajām izmaksām.

Or. de

Grozījums Nr. 368
José Manuel Fernandes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir līdz 
100 % no attiecināmajām izmaksām.

Līdzfinansējuma likme dotācijām ir 100 % 
apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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3.a Dotācijas izmaksā tikai 
pakāpeniski un tādā veidā, kas atbilst 
progresam starpposma mērķrādītāju 
sasniegšanā, kā izklāstīts sadarbības un 
atbalsta plānos.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

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 ar deleģētajiem aktiem pieņem 
darba programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 371
José Gusmão

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 izpētītu tehniskā atbalsta 
īstenošanu, Komisija seko līdzi tendencēm 
katrā dalībvalstī un par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
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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 ar deleģētajiem aktiem pieņem 
darba programmas saskaņā ar 16.b pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. pants – 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 ar deleģētajiem aktiem pieņem 
darba programmas un par to informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

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 ar deleģētajiem aktiem pieņem 
darba programmas un par to informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 375
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. 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.

7. 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 vai 
reģionālās un vietējās iestādes 
ekonomisko vai sociālo situāciju nopietni 
skar tādi būtiski apstākļi, kurus tā nevar 
ietekmēt.

Or. en

Grozījums Nr. 376
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. 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.

7. Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu 
pieejamību, ierobežotu daļu no darba 
programmas — nepārsniedzot 5 % —, 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. 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.

7. 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, sociālo vai ar veselību 
saistīto situāciju nopietni skar tādi būtiski 
apstākļi, kurus tā nevar ietekmēt.

Or. en

Grozījums Nr. 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, 
kura vēlas saņemt tehnisko atbalstu, drīkst 
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 izklāstītajiem 
apstākļiem. Īpašie pasākumi beidzas sešu 
mēnešu laikā, un tos var aizstāt ar tehniskā 
atbalsta pasākumiem saskaņā ar 8. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Komisija pēc tās dalībvalsts vai reģionālās 
vai vietējās iestādes pieprasījuma, kura 
vēlas saņemt tehnisko atbalstu, drīkst 
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 izklāstītajiem 
apstākļiem. Īpašie pasākumi beidzas sešu 
mēnešu laikā, un tos var aizstāt ar tehniskā 
atbalsta pasākumiem saskaņā ar 8. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en



PE657.172v01-00 166/178 AM\1212336LV.docx

LV

Grozījums Nr. 379
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Noteikumu stingrības nemazināšanas 

klauzula
1. Dalībvalsts atmaksā Komisijai visu 
saskaņā ar šo regulu izmaksāto finansiālo 
ieguldījumu par reformu saistībām, ja 
piecu gadu laikā no maksājuma veikšanas 
attiecīgajā dalībvalstī ir ievērojami 
mainījušies apstākļi, kas savulaik pieļāva 
šāda maksājuma veikšanu.
2. Šādos gadījumos uzskata, ka ir 
ievērojami mainījušies apstākļi, kas 
pieļāva maksājuma veikšanu:
a) elementi, kas ļāva izpildīt reformu 
saistības, ir mainījušies pretējā virzienā; 
vai
b) elementus, kas ļāva izpildīt reformu 
saistības, ir ievērojami mainījuši citi 
pasākumi.
3. Komisija pieņem lēmumu par 
izmaksātā finansējuma atmaksu pēc tam, 
kad tā attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju divu mēnešu laikā no secinājumu 
paziņošanas iesniegt savus apsvērumus.
4. Tikai patiesi jaunas reformas ir tiesīgas 
saņemt finansējumu saskaņā ar šo 
programmu. Reformu saistības, kas ir 
īstenotas saskaņā ar iepriekšējām 
programmām un kopš tā laika ir atceltas, 
nav tiesīgas uz finansējumu saskaņā ar šo 
programmu.
5. Eiropas Komisija uzrauga saskaņā ar 
šo programmu atbalstīto reformu 
noturību.
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Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina, lai saskaņā ar šo programmu atbalstītās reformas laika gaitā ir stabilas. 
Ja saskaņā ar šo programmu atbalstītās reformas tiek atceltas drīz pēc to īstenošanas, 
saņēmējas dalībvalsts pienākums atmaksāt saņemto atbalstu.

Grozījums Nr. 380
José Gusmão

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 pēta papildināmību, saskaņotību un 
konsekvenci starp dažādiem instrumentiem 
Savienības, valsts un attiecīgā gadījumā 
reģionālā līmenī, jo īpaši saistībā ar 
Savienības fondu finansētiem pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 381
José Manuel Fernandes

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;

Or. en
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Grozījums Nr. 382
José Gusmão

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 383
José Gusmão

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

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) novērtē 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.

Or. en

Grozījums Nr. 384
José Manuel Fernandes

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

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.
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Or. en

Grozījums Nr. 385
José Gusmão

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 386
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uzrauga instrumenta 
īstenošanu un mēra 3. pantā noteiktā 
vispārējā mērķa un 4. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Pielikumā ir 
noteikti rādītāji, kas jāizmanto, lai ziņotu 
par progresu, uzraudzītu šo regulu un 
novērtētu, kā veicies ar tās vispārējā un 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Īstenošanas 
uzraudzībai jābūt samērīgai un vērstai uz 
aktivitātēm, kas veiktas saskaņā ar 
instrumentu.

1. Komisija uzrauga instrumenta 
īstenošanu un mēra 3. pantā noteiktā 
vispārējā mērķa un 4. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu, izmantojot 
starpposma mērķrādītājus, kuri saskaņoti 
sadarbības un atbalsta plānos. Pielikumā 
ir noteikti rādītāji, kas jāizmanto, lai ziņotu 
par progresu, uzraudzītu šo regulu un 
novērtētu, kā veicies ar tās vispārējā un 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Īstenošanas 
uzraudzībai jābūt samērīgai un vērstai uz 
aktivitātēm, kas veiktas saskaņā ar 
instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 387
José Gusmão
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uzrauga instrumenta 
īstenošanu un mēra 3. pantā noteiktā 
vispārējā mērķa un 4. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Pielikumā ir 
noteikti rādītāji, kas jāizmanto, lai ziņotu 
par progresu, uzraudzītu šo regulu un 
novērtētu, kā veicies ar tās vispārējā un 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Īstenošanas 
uzraudzībai jābūt samērīgai un vērstai uz 
aktivitātēm, kas veiktas saskaņā ar 
instrumentu.

1. Komisija pēta instrumenta 
īstenošanu un mēra 3. pantā noteiktā 
vispārējā mērķa un 4. pantā noteikto 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Pielikumā ir 
noteikti rādītāji, kas jāizmanto, lai ziņotu 
par progresu, uzraudzītu šo regulu un 
novērtētu, kā veicies ar tās vispārējā un 
konkrēto mērķu sasniegšanu. Īstenošanas 
novērtēšanai jābūt mērķtiecīgai un vērstai 
uz aktivitātēm, kas veiktas saskaņā ar 
instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka instrumenta 
īstenošanas un rezultātu uzraudzībai 
vajadzīgie dati tiek apkopoti efektīvi, 
lietderīgi un savlaicīgi. Šim nolūkam 
Savienības līdzekļu saņēmējiem piemēro 
samērīgas ziņošanas prasības.

2. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka instrumenta 
īstenošanas un rezultātu uzraudzībai 
vajadzīgie dati tiek apkopoti efektīvi, 
lietderīgi, savlaicīgi, kā arī kad vien 
iespējams tie tiek sadalīti pēc dzimuma un 
ienākumu līmeņa. Šim nolūkam 
Savienības līdzekļu saņēmējiem piemēro 
samērīgas ziņošanas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja notiek krāpšana vai tiek 
pārkāptas 7. un 8. panta prasības, 110 % 
dotāciju atmaksā.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Aurore Lalucq

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 katru gadu iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. 
Eiropas Parlaments var iztaujāt Komisiju 
par minētā gada ziņojuma saturu.

Or. fr

Grozījums Nr. 391
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 392
Alfred Sant
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Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atbalsta pasākumu īstenošanu. e) atbalsta pasākumu īstenošanu katrā 
valstī un reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 394
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Četrus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai neatkarīgu vidusposma 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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novērtējuma ziņojumu par šīs regulas 
īstenošanu. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
1. pantā noteiktā perioda beigām Komisija 
šīm iestādēm arī iesniedz neatkarīgu ex-
post novērtējuma ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

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, kā arī resursu 
izmantošanas efektivitāti un Eiropas 
pievienoto vērtību. Tajā arī izskata 
jautājumu par to, vai visi mērķi un darbības 
joprojām ir atbilstīgi. Vajadzības gadījumā 
starpposma novērtējuma ziņojumam 
pievieno tiesību aktu priekšlikumus šīs 
regulas grozīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 396
José Manuel Fernandes

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

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 

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

jautājumu par to, vai visi mērķi un darbības 
joprojām ir atbilstīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ex-post novērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju šīs regulas īstenošanas 
novērtējumu un informāciju par tās 
ilgtermiņa ietekmi.

3. Ex-post novērtējuma ziņojumā 
iekļauj vispārēju šīs regulas īstenošanas 
novērtējumu un informāciju par tās 
ilgtermiņa sociālo un ekonomisko ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Pārredzamība

1. Labumguvēji sabiedrības interesēs 
nodrošina maksimālu pārredzamību 
attiecībā uz darbībām un finanšu 
plūsmām saskaņā ar šo instrumentu. 
Šādu pārredzamību var ierobežot tikai ar 
tiesību aktiem, kas saistīti ar 
komercnoslēpumu, piemērojamiem datu 
aizsardzības noteikumiem vai ar 
administratīvu izmeklēšanu vai 
kriminālizmeklēšanu, ko veic Savienības 
struktūras.
2. Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/1024 
par atvērtajiem datiem un publiskā 
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sektora informācijas atkalizmantošanu 
labumguvēji publiski pieejamā reģistrā 
publicē visu attiecīgo informāciju par 
saviem projektiem standartizētā un 
salīdzināmā, atvērtā un mašīnlasāmā 
formātā oficiālā, tostarp, bet ne tikai: 
projektu priekšlikumus, deklarācijas par 
interešu konfliktu neesību, sanāksmju 
protokolus, ietekmes novērtējumus, 
līgumus, novērtēšanas un revīzijas 
ziņojumus, kā arī visus publiskos 
iepirkumus publicē ES Atklāto datu 
portālā.
3. Dalībvalstīm pēc noklusējuma būtu 
jādara sabiedrībai pieejami visi 
sadarbības rezultāti (tostarp dati, pētījumi, 
programmatūras rīki utt.) vai jāizskaidro 
lietas konfidencialitātes būtība.
4. Visiem publicētajiem datiem, kas minēti 
1.–3. punktā, jābūt pieejamiem uz 
neierobežotu laiku. Savienības iestādēm 
un dalībvalstīm būtu jāpiedāvā sadarbība 
loģistikas pasākumu jomā, lai visi šie dati 
būtu pieejami plašai sabiedrībai arī pēc 
tam, kad labumguvējs vairs nepastāv.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Regulas priekšlikums
3.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIA NODAĻA
Deleģēšanas īstenošana
16.b pants
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

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

2. Saistībā ar instrumentu, tā darbībām 
un rezultātiem Komisija veic informācijas 
un komunikācijas pasākumus. 
Instrumentam piešķirtajiem finanšu 
resursiem jāveicina arī Savienības politisko 
prioritāšu korporatīvā komunikācija, ciktāl 
šīs prioritātes saistītas ar 3. un 4. pantā 
minētajiem mērķiem.

2. Saistībā ar instrumentu, tā darbībām 
un rezultātiem Komisija veic informācijas 
un komunikācijas pasākumus. 
Instrumentam piešķirtajiem finanšu 
resursiem jāveicina arī Savienības politisko 
prioritāšu korporatīvā komunikācija, ciktāl 
šīs prioritātes saistītas ar 3. un 4. pantā 
minētajiem mērķiem. Komisija savā 
tīmekļa vietnē publicēs pilnīgu un 
regulāri atjauninātu atbalstīto projektu 
sarakstu un katram no tiem piešķirto 
summu. Tā regulāri informēs Eiropas 
Parlamenta sadarbības birojus (EPLO) 
un Eiropas pieredzes centrus par šiem 
projektiem attiecīgajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) tehnisko atbalsta aktivitāšu 
iznākums, piemēram, stratēģijas 
pieņemšana, jauna tiesību akta pieņemšana 
vai spēkā esoša tiesību akta grozīšana, 
(jaunu) procedūru un pasākumu 
pieņemšana, lai veicinātu reformu un 
ieguldījumu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, taisnīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas un 
sociālo izaugsmi, augstas kvalitātes 
darbvietu radīšanu un ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju.

Or. en


