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GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Būtu jānosaka objektīvi kritēriji, kā 
izraudzīties atbalsttiesīgos reģionus un 
teritorijas. Tālab atbalsttiesīgo reģionu un 
teritoriju apzināšanā Savienības mērogā 
būtu jābalstās uz kopējo reģionu 
klasifikācijas sistēmu, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1059/200326.

(9) Būtu jānosaka objektīvi un 
pārredzami kritēriji, kā izraudzīties 
atbalsttiesīgos reģionus un teritorijas. Tālab 
atbalsttiesīgo reģionu un teritoriju 
apzināšanā Savienības mērogā būtu 
jābalstās uz kopējo reģionu klasifikācijas 
sistēmu, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1059/200326.

_________________ _________________

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 
par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 
21.6.2003., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Nākotnes Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķī (Interreg) būtu 
pietiekami jāņem vērā un vajadzības 
gadījumā jānodrošina finansiāls atbalsts 
reģioniem, kurus visvairāk skars 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Eiropas Savienības, jo īpaši tiem, kas kļūs 
par pierobežas reģioniem (ar jūras un 
sauszemes robežām);
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ar šo regulu vajadzētu izveidot vēl 
divus Interreg konkrētos mērķus — vienu,
ar ko atbalsta Interreg konkrēto mērķi 
stiprināt institucionālās spējas, spēcināt 
tiesisko un administratīvo sadarbību, jo 
īpaši saistībā ar Pierobežas reģionu 
paziņojuma īstenošanu, kāpināt sadarbību 
starp iedzīvotājiem un iestādēm un 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un koordināciju, un otru, kas skar 
specifiskus ārējās sadarbības jautājumus, 
piemēram, drošumu, drošību, 
robežšķērsošanas pārvaldību un 
migrāciju.

(19) Ar šo regulu vajadzētu izveidot vēl 
vienu Interreg konkrēto mērķi, ar ko 
atbalsta Interreg konkrēto mērķi stiprināt 
institucionālās spējas, spēcināt tiesisko un 
administratīvo sadarbību, jo īpaši saistībā 
ar Pierobežas reģionu paziņojuma 
īstenošanu, kāpināt sadarbību starp 
iedzīvotājiem un iestādēm un 
makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un koordināciju.

Pamatojums

Lai gan šis mērķis ir svarīgs, ir grūti to saskaņot ar kohēzijas politikas mērķiem, uz kuriem 
balstās Interreg programma, un tas būtu jāsvītro politikas sasķanotības labad. Šis papildu 
mērķis varētu radīt nepareizu priekšstatu par to, ko var sagaidīt no Interreg šajā jomā. 
Turklāt ar citiem līdzekļiem un budžeta pozīcijām DFS jau tiek risināts plašais saskaņā ar šo 
mērķi uzskaitīto jautājumu loks.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Noteikumi par Interreg programmu 
sagatavošanu, apstiprināšanu un grozīšanu, 
par teritoriālo attīstību, par darbību atlasi, 
par uzraudzību un izvērtēšanu, par 
programmas iestādēm, par darbību revīziju 
un par pārredzamību un komunikāciju būtu 
jāpielāgo Interreg programmu specifikai 
salīdzinājumā ar Regulā (ES) [jaunā KNR] 
izklāstītajām prasībām.

(21) Noteikumi par Interreg programmu 
sagatavošanu, apstiprināšanu un grozīšanu, 
par teritoriālo attīstību, par darbību atlasi, 
par uzraudzību un izvērtēšanu, par 
programmas iestādēm, par darbību revīziju 
un par pārredzamību un komunikāciju būtu 
jāpielāgo Interreg programmu specifikai 
salīdzinājumā ar Regulā (ES) [jaunā KNR] 
izklāstītajām prasībām. Šie īpašie 
noteikumi ir saglabāti vienkārši un 
skaidri, lai izvairītos no pārmērīgas 
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reglamentēšanas un papildu 
administratīvā sloga dalībvalstīm un 
saņēmējiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu fondi ir 
jāizvērtē, par pamatu izmantojot 
informāciju, kas savākta atbilstoši īpašām 
uzraudzības prasībām, taču ir jāizvairās no 
pārmērīga regulējuma un administratīvā 
sloga, jo īpaši dalībvalstīs. Minētajās 
prasībās vajadzības gadījumā var iekļaut 
izmērāmus rādītājus, ko izmanto par 
pamatu, lai novērtētu fondu ietekmi uz 
vietas.

(25) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu fondi ir 
jāizvērtē, par pamatu izmantojot 
informāciju, kas savākta atbilstoši īpašām 
uzraudzības prasībām, taču ir jāizvairās no 
pārmērīga regulējuma un administratīvā 
sloga, jo īpaši dalībvalstīm un 
saņēmējiem. Minētajās prasībās vajadzības 
gadījumā var iekļaut izmērāmus rādītājus, 
kas ir vispiemērotākie, lai novērtētu 
virzību uz Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķa (Interreg) programmas mērķu 
sasniegšanu, ko šajā programmā izmanto 
par pamatu, lai novērtētu fondu ietekmi uz 
vietas

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Balstoties uz 2014.-2020. gada 
plānošanas periodā gūto pieredzi, būtu 
jāpatur sistēma, ar ko ieviesa skaidru 
izdevumu attiecināmības noteikumu 
hierarhiju, saglabājot principu, ka 
noteikumi par izdevumu attiecināmību ir 
jānosaka Savienības līmenī vai visai 
Interreg programmai kopā, lai izvairītos no 
jebkādām iespējamām pretrunām vai 
neatbilstībām starp dažādām regulām un 
starp regulām un valstu noteikumiem. 
Vienas dalībvalsts pieņemtie papildu 

(26) Balstoties uz 2014.-2020. gada 
plānošanas periodā gūto pieredzi, būtu 
jāpatur sistēma, ar ko ieviesa skaidru 
izdevumu attiecināmības noteikumu 
hierarhiju, saglabājot principu, ka 
noteikumi par izdevumu attiecināmību ir 
jānosaka Savienības līmenī vai visai 
Interreg programmai kopā, lai izvairītos no 
jebkādām iespējamām pretrunām vai 
neatbilstībām starp dažādām regulām un 
starp regulām un valstu noteikumiem. Būtu 
jāizvairās no vienas dalībvalsts 
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noteikumi, kas attiektos tikai uz 
saņēmējiem šajā dalībvalstī, būtu 
jāierobežo līdz stingri noteiktam 
minimumam. Konkrētāk, šajā regulā 
vajadzētu integrēt Komisijas Deleģētās 
Regulas (ES) Nr. 481/201433 noteikumus, 
kas tika pieņemti 2014.–2020. plānošanas 
periodam.

pieņemtiem papildu noteikumiem, kas 
attiektos tikai uz saņēmējiem šajā 
dalībvalstī. Konkrētāk, šajā regulā 
vajadzētu integrēt Komisijas Deleģētās 
Regulas (ES) Nr. 481/201433 noteikumus, 
kas tika pieņemti 2014.–2020. plānošanas 
periodam.

_________________ _________________

33 Komisijas 2014. gada 4. marta Deleģētā 
regula (ES) Nr. 481/2014, ar ko papildina 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem 
noteikumiem par sadarbības programmu 
izdevumu atbilstību (OV L 138, 13.5.2014, 
45. lpp.).

33 Komisijas 2014. gada 4. marta Deleģētā 
regula (ES) Nr. 481/2014, ar ko papildina 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem 
noteikumiem par sadarbības programmu 
izdevumu atbilstību (OV L 138, 13.5.2014, 
45. lpp.).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Saskaņā ar Regulas [ES, Euratom] 
[FR-Omnibus] [63. panta 9. punktu] nozaru 
noteikumos jāņem vērā Eiropas teritoriālās 
sadarbības (Interreg) programmu 
vajadzības, jo īpaši attiecībā uz revīzijas 
funkciju. Tāpēc noteikumi par gada 
revīzijas atzinumu, gada kontroles 
ziņojumu un darbību revīziju būtu 
jāvienkāršo un jāpielāgo attiecībā uz tādām 
programmām, kurās iesaistīta vairāk nekā 
viena dalībvalsts.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
   

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Būtu jāizveido skaidra finansiālās 
atbildības ķēde attiecībā uz nepamatoto 
maksājumu atgūšanu — no vienīgajiem vai 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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citiem partneriem līdz vadošajam 
partnerim, vadošajai iestādei un Komisijai. 
Būtu jāparedz noteikums par dalībvalstu, 
trešo valstu, partnervalstu vai aizjūras 
zemju un teritoriju (AZT) atbildību 
gadījumos, kad neizdodas līdzekļus atgūt 
no vienīgā partnera vai cita partnera, vai 
vadošā partnera, proti, tas nozīmē, ka 
dalībvalsts atlīdzina vadošajai iestādei. 
Līdz ar to Interreg programmas neparedz 
iespēju, ka varētu būt kādas neatgūstamas 
summas saņēmēju līmenī. Tomēr ir 
jāprecizē noteikumi par gadījumiem, ja 
dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai 
AZT līdzekļus vadošajai iestādei 
neatlīdzina. Būtu jāprecizē arī vadošā 
partnera saistības sakarā ar līdzekļu 
atlīdzināšanu. Konkrētāk, nedrīkstētu 
pieļaut, ka vadošā iestāde piespiež vadošo 
partneri uzsākt tiesvedību citā valstī.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai gan Interreg programmas, kurās 
piedalās trešās valstis, partnervalstis vai 
AZT, būtu jāīsteno dalītā pārvaldībā, tālāko 
reģionu sadarbību var īstenot netiešā 
pārvaldībā. Būtu jāparedz specifiski 
noteikumi par to, kā šīs programmas 
pilnībā vai daļēji īstenot netiešā pārvaldībā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
   

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus Interreg programmu 
pieņemšanai un grozīšanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. Tomēr 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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ārējās pārrobežu sadarbības programmās 
vajadzības gadījumā attiecībā uz šo 
programmu pirmo apstiprināšanas lēmumu 
vajadzētu ievērot komiteju procedūras. kas 
izveidotas ar Regulām (ES) [IPA III] un 
[KASSI].

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja trešā valsts vai partnervalsts, 
kura programmā Interreg iemaksā valsts 
resursus, kas nav valsts līdzfinansējums 
atbalstam no ERAF vai no Savienības 
ārējās finansēšanas instrumenta, šo 
ieguldījumu Interreg programmas 
īstenošanas laikā samazina vai nu kopumā, 
vai attiecībā uz kopīgām darbībām, kas jau 
ir atlasītas un saņēmušas 22. panta 6. 
punktā paredzēto dokumentu, tad iesaistītā 
dalībvalsts vai dalībvalstis prasa izmantot 
vienu no risinājumiem, kas izklāstīti 4. 
punkta otrajā daļā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izvērtē katru Interreg 
programmu un tās atbilstību Regulai (ES) 
[jaunā KNR], Regulai (ES) [jaunā ERAF] 
un šai regulai un, gadījumā, ja tiek saņemts 
atbalsts no Savienības ārējās finansēšanas 
instrumenta, un tas ir lietderīgi, tās 
saderību ar 10. panta 1. punktā paredzēto 
daudzgadu stratēģijas dokumentu vai 
attiecīgo stratēģisko plānošanas satvaru, 
kas paredzēts viena vai vairāku šādu 
instrumentu pamataktā.

1. Komisija izvērtē katru Interreg
programmu un tās atbilstību Regulai (ES) 
[jaunā KNR], Regulai (ES) [jaunā ERAF] 
un šai regulai; gadījumā, ja tiek saņemts 
atbalsts no Savienības ārējās finansēšanas 
instrumenta, un tas ir lietderīgi, Komisija 
novērtē tās saderību ar 10. panta 1. punktā 
paredzēto daudzgadu stratēģijas 
dokumentu vai attiecīgo stratēģisko 
plānošanas satvaru, kas paredzēts viena vai 
vairāku šādu instrumentu pamataktā.
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Plānošanas periodā dalībvalsts var 
pārvietot summu līdz 5 % no sākotnējā 
piešķīruma prioritātei un ne vairāk kā 3 % 
no programmas budžeta citai tās pašas 
Interreg programmas prioritātei.

Plānošanas periodā dalībvalsts var 
pārvietot summu līdz 10% no sākotnējā 
piešķīruma prioritātei un ne vairāk kā 6% 
no programmas budžeta citai tās pašas 
Interreg programmas prioritātei.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekšējās pārrobežu sadarbības 
Interreg programmas, kas saņem atbalstu 
no ERAF: 6 %;

a) iekšējās pārrobežu sadarbības 
Interreg programmas, kas saņem atbalstu 
no ERAF: 7%;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz 
reizi gadā un pārskata visus jautājumus, 
kas skar programmas progresu tās mērķu 
sasniegšanā.

5. Uzraudzības komiteja tiekas vismaz 
reizi gadā un pārskata visus jautājumus, 
kas skar programmas progresu tās mērķu 
sasniegšanā, un vajadzības gadījumā 
izstrādā ieteikumus.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katras Interreg programmas 
uzraudzības komitejas sastāvu vienojas 

Par katras Interreg programmas 
uzraudzības komitejas sastāvu atklātā un 
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dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās 
valstis, partnervalstis un AZT, kas piedalās 
programmā; komitejas sastāvs nodrošina 
līdzsvarotu relevanto iestāžu, 
starpniekstruktūru un Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [6]. pantā minēto programmas 
partneru pārstāvību no dalībvalstīm, trešām 
valstīm, partnervalstīm un AZT.

pārredzamā veidā vienojas dalībvalstis un 
attiecīgā gadījumā trešās valstis, 
partnervalstis un AZT, kas piedalās 
programmā; komitejas sastāvs nodrošina 
līdzsvarotu relevanto iestāžu, 
starpniekstruktūru un Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [6]. pantā minēto programmas 
partneru pārstāvību no dalībvalstīm, trešām 
valstīm, partnervalstīm un AZT.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var organizēt pārskatīšanu, kurā 
izvērtē Interreg programmas veikumu.

Komisija organizē pārskatīšanu, kurā 
izvērtē Interreg programmas sniegumu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārskatīšanas iznākumu fiksē 
saskaņotā protokolā.

3. Pārskatīšanas rezultātus fiksē 
saskaņotā protokolā un publicē pārskatītās 
programmas tīmekļa vietnē. Komisija 
pārskatīšanas rezultātus novērtē rakstiski, 
publicē izpildes novērtējumu un dara 
zināmu šo novērtējumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra vadošā iestāde Komisijai elektroniski 
nosūta kumulatīvus datus par attiecīgo 
Interreg programmu līdz katra gada 
31. janvārim, 31. martam, 31. maijam, 

Katra vadošā iestāde Komisijai elektroniski 
nosūta kumulatīvus datus par attiecīgo 
Interreg programmu līdz katra gada 
31. janvārim, 31. maijam un
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31. jūlijam, 30. septembrim un 
30. novembrim, izmantojot Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [VII] pielikumā doto veidni.

30. septembrim, izmantojot Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [VII] pielikumā doto veidni.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu nosūtīšanu veic, izmantojot esošās 
datu ziņošanas sistēmas, ciktāl tās 
iepriekšējā plānošanas periodā ir 
apliecinājušas, ka ir uzticamas.

Pamatojums

Jaunu datu ziņošanas sistēmu uzstādīšana pašreizējā plānošanas periodā bija apgrūtināta, jo 
sākumā nebija norādījumu un vadlīniju, un līdz ar to bija vajadzīgi atkārtoti pielāgojumi.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopīgos izlaides un kopīgos 
rezultātu rādītājus, kas izklāstīti Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [I] pielikumā, un 
vajadzības gadījumā programmām 
specifiskos izlaides un rezultātu rādītājus
izmanto saskaņā ar Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [12. panta 1. punktu un šīs regulas 
17. panta 3. punkta d) apakšpunkta 
ii) punktu un 31. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu.

1. Kopīgos izlaides un kopīgos 
rezultātu rādītājus, kas izklāstīti Regulas 
(ES) [jaunā KNR] [I] pielikumā un kas ir 
vislabāk piemēroti, lai novērtētu progresu 
virzībā uz “Eiropas teritoriālās 
sadarbības” (Interreg) programmas 
mērķiem, izmanto saskaņā ar Regulas (ES) 
[jaunā KNR] [12. panta 1. punktu un šīs 
regulas 17. panta 3. punkta d) apakšpunkta 
ii) punktu un 31. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
33. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nepieciešamības gadījumā un 
vadošās iestādes pienācīgi pamatotos 
gadījumos tiek izmantoti konkrētās 
programmas iznākuma un rezultātu 
rādītāji papildus rādītājiem, kas izvēlēti 
saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar ziņošanas prasību, kas 
noteikta Finanšu regulas [38. panta 
3. punkta e) apakšpunkta i) punktā], 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei informāciju par sniegumu un 
darbības rezultātiem atbilstīgi 
attiecīgajiem rādītājiem, ziņojot gan par 
progresu un trūkumiem, gan nodrošinot 
skaidru saikni starp izdevumiem un 
sniegumu.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde veic katras Interreg 
programmas izvērtēšanu. Katrā 
izvērtējumā novērtē programmas 
rezultativitāti, efektivitāti, relevantumu, 
saskaņotību un Eiropas pievienoto vērtību 
ar mērķi uzlabot attiecīgo Interreg 
programmu izstrādes un īstenošanas 
kvalitāti.

1. Vadošā iestāde veic katras Interreg
programmas izvērtēšanu. Katrā 
izvērtējumā novērtē programmas 
rezultativitāti, efektivitāti, relevantumu, 
saskaņotību un Eiropas pievienoto vērtību 
ar mērķi uzlabot attiecīgo Interreg
programmu izstrādes un īstenošanas 
kvalitāti. 5. punktā minētajā izvērtēšanas 
plānā paredzēto izvērtējumu biežums 
nedrīkst būt lielāks kā vienreiz gadā.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tiklīdz sākas Interreg darbības 
faktiskā īstenošana, kas ietver materiālās 
investīcijas vai aprīkojuma iegādi un kuras 
izmaksas pārsniedz 100 000 EUR, publiskā 
vietā uzstāda plāksnes vai informācijas 
stendus;

c) tiklīdz sākas Interreg darbības 
faktiskā īstenošana, kas ietver materiālās 
investīcijas vai aprīkojuma iegādi un kuras 
izmaksas pārsniedz 25 000 EUR, publiskā 
vietā uzstāda plāksnes vai informācijas 
stendus;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par Interreg darbībām, uz kurām 
neattiecas c) apakšpunkts, publiskā vietā 
uzstāda vismaz vienu drukātu vai 
elektronisku paziņojumu, kura minimālais 
izmērs ir A3 un kurā norādīta informācija 
par Interreg darbību un uzsvērts no Interreg 
fonda saņemtais atbalsts;

d) par Interreg darbībām, uz kurām 
neattiecas c) apakšpunkts, publiskā vietā 
uzstāda vismaz vienu drukātu vai 
elektronisku paziņojumu, kura minimālais 
izmērs ir A2 un kurā norādīta informācija 
par Interreg darbību un uzsvērts no 
Interreg fonda saņemtais atbalsts;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) par stratēģiskas nozīmes darbībām 
un darbībām, kuru kopējās izmaksas 
pārsniedz 10 000 000 EUR, organizē 
informatīvu pasākumu un savlaicīgi 
iesaista Komisiju un atbildīgo vadošo
iestādi.

e) par stratēģiskas nozīmes darbībām 
un darbībām, kuru kopējās izmaksas 
pārsniedz 5 000 000 EUR, organizē 
informatīvu pasākumu un savlaicīgi 
iesaista Komisiju un atbildīgo vadošo 
iestādi.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
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35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz maziem projektiem un 
finanšu instrumentiem saņēmējs nodrošina, 
ka galasaņēmēji izpilda 4. punkta 
c) apakšpunktā noteiktās prasības.

5. Attiecībā uz maziem projektiem un 
finanšu instrumentiem saņēmējs nodrošina, 
ka galasaņēmēji izpilda 4. punkta c) un 
d) apakšpunktā noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Personāla izmaksas veido bruto 
darbaspēka izmaksas, kas rodas, 
nodarbinot Interreg partnera darbiniekus 
vienā no šādiem veidiem:

1. Ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi 
Savienības darba tiesību akti un tiesības,
personāla izmaksas veido bruto darbaspēka 
izmaksas, kas rodas, nodarbinot Interreg
partnera darbiniekus vienā no šādiem 
veidiem:

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka datu veidu un kritērijus, 
pamatojoties uz kuriem tiek izveidoti tās 
revīzijas darbību paraugi, kā arī metodiku 
kļūdu īpatsvara ekstrapolācijai pielikumā, 
kas jāpieņem ar deleģētu aktu saskaņā ar 
šīs regulas 62. pantu.
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