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GROZĪJUMI 

Budžeta kontroles komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Reģionālās attīstības komitejai 

šādus grozījumus: 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Lai sekmīgi īstenotu kohēzijas 

politiku laikposmā pēc 2020. gada, ir 

būtiski samazināt administratīvo slogu 

saņēmējiem un vadošajām iestādēm, rast 

pareizo līdzsvaru starp politikas lielāku 

orientēšanu uz rezultātiem un pārbaudes 

un kontroles pasākumu līmeni nolūkā 

palielināt samērīgumu, ieviest atšķirības 

programmu īstenošanā un vienkāršot 

noteikumus un procedūras, jo tās pašlaik 

bieži vien tiek uztvertas kā pārāk 

nesaprotamas. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Savienotības līmenis pasaulē arvien 

pieaug, un, ņemot vērā demogrāfisko un 

migrācijas dinamiku, ir skaidrs, ka 

Savienības migrācijas politikai ir vajadzīga 

vienota pieeja, kas balstīta dažādo 

finansēšanas instrumentu sinerģijās un 

savstarpējā papildināmībā. Lai nodrošinātu 

saskaņotu, stingru un konsekventu atbalstu 

dalībvalstu solidaritātes un atbildības 

dalīšanas centieniem migrācijas pārvaldībā, 

no ERAF būtu jāatbalsta migrantu 

ilgtermiņa integrācijas sekmēšana. 

(8) Savienotības līmenis pasaulē arvien 

pieaug, un, ņemot vērā demogrāfisko un 

migrācijas dinamiku, ir skaidrs, ka 

Savienības migrācijas politikai ir vajadzīga 

vienota pieeja, kas balstīta dažādo 

finansēšanas instrumentu sinerģijās un 

savstarpējā papildināmībā. Lai nodrošinātu 

saskaņotu, stingru un konsekventu atbalstu 

dalībvalstu solidaritātes un atbildības 

dalīšanas centieniem migrācijas pārvaldībā, 

no ERAF būtu jāatbalsta migrantu un 

bēgļu ilgtermiņa integrācijas sekmēšana. 

Prioritāte būtu jāpiešķir nodarbinātības 

veicināšanai un sociālajai iekļaušanai, 

nabadzības un diskriminācijas 
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apkarošanai un investīcijām izglītībā, 

tālākizglītībā un māceklībā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turklāt ERAF investīcijām būtu 

jāpalīdz izveidot visaptverošu un 

ātrdarbīgu digitālo infrastruktūru tīklu un 

veicināt tīru un ilgtspējīgu multimodālo 

mobilitāti pilsētās. 

(10) Turklāt ERAF investīcijām būtu 

jāpalīdz izveidot visaptverošu un 

ātrdarbīgu digitālo infrastruktūru tīklu visā 

Savienībā, tajā skaitā lauku apvidos, kur 

tas būtiski sekmē mazo un vidējo 

uzņēmumu (MVU) darbu, un veicināt tīru 

un ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti 

pilsētās. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Nākotnes kohēzijas politikā ir 

pienācīgi jāņem vērā un ar to jāsniedz 

atbalsts tiem Savienības reģioniem, kurus 

visvairāk ietekmē Apvienotās Karalistes 

izstāšanās no Savienības, jo īpaši tiem, 

kuri līdz ar to turpmāk būs pie Savienības 

ārējās jūras vai sauszemes robežas. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) MVU un mikrouzņēmumi ir 

būtisks ekonomikas izaugsmes, inovācijas 

un nodarbinātības veicināšanas faktors, 

kas nodrošina 85 % no visām jaunajām 

darbvietām. Pašlaik Eiropas Savienībā ir 
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vairāk nekā 20 miljoni MVU. Šiem 

uzņēmumiem ir svarīga loma ekonomikas 

atveseļošanā un pārejā uz Savienības 

ilgtspējīgu ekonomiku. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai pēc iespējas efektīvāk 

koncentrētu ierobežotu līdzekļu 

izmantošanu, ja attiecīga konkrētā mērķa 

ietvaros no ERAF līdzekļiem tiek 

atbalstītas produktīvas investīcijas, šāds 

atbalsts būtu jāpiešķir tikai 

mikrouzņēmumiem un maziem un 

vidējiem uzņēmumiem (“MVU”) 

Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK19, 

nozīmē, izņemot, ja investīcijas ietver 

sadarbību ar MVU pētniecības un 

inovācijas darbībās. 

(16) Lai pēc iespējas efektīvāk 

koncentrētu ierobežotu līdzekļu 

izmantošanu, ja attiecīga konkrētā mērķa 

ietvaros no ERAF līdzekļiem tiek 

atbalstītas produktīvas investīcijas, šāds 

atbalsts būtu jāpiešķir tikai MVU 

Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK19 

nozīmē, lai palielinātu šo uzņēmumu 

konkurētspēju un dzīvotspēju, izņemot, ja 

investīcijas ietver sadarbību ar MVU 

pētniecības un inovācijas darbībās. 

_________________ _________________ 

19 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 

2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 

un vidējo uzņēmumu definīciju 

(OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.). 

19 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 

2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 

un vidējo uzņēmumu definīciju 

(OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

22.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (22a) Lai nodrošinātu savlaicīgu un 

efektīvu īstenošanu, visām uzraudzības, 

veikuma un kontroles procedūrām 

attiecībā uz vadošajām iestādēm un 

saņēmējiem jābūt samērīgām un 

vienkāršotām. 

 

Grozījums Nr.  8 
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Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) 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 attiecīgā gadījumā var iekļaut 

izmērāmus rādītājus, ko izmanto par 

pamatu, lai novērtētu fondu ietekmi uz 

vietas. 

(23) 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. Cik vien 

iespējams, minētajās prasībās būtu 

iekļaujami izmērāmi rādītāji, ko izmanto 

par pamatu, lai novērtētu fondu ietekmi uz 

vietas. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iv a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (iv a) veikt modernizāciju un inovāciju 

publiskajā pārvaldē, īstenot intelektuālā 

īpašuma aizsardzību un sniegt atbalstu 

MVU konkurētspējai; 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Saskaņā ar ziņošanas prasību, kas 

noteikta Finanšu regulas [38. panta 

3. punkta e) apakšpunkta i) punktā], 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 

Padomei informāciju par veikumu saskaņā 

ar II pielikumu. 

3. Saskaņā ar ziņošanas prasību, kas 

noteikta Finanšu regulas [38. panta 

3. punkta e) apakšpunkta i) punktā], 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 

Padomei informāciju par veikumu un 

rezultātiem saskaņā ar II pielikumu, un tā 

gan ziņo par progresu un trūkumiem, gan 

nodrošina skaidru saikni starp 

izdevumiem un veikumu. 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai 

grozītu I pielikumu nolūkā veikt vajadzīgas 

korekcijas rādītāju sarakstā, kas jāizmanto 

dalībvalstīm, un lai grozītu II pielikumu 

nolūkā veikt vajadzīgas korekcijas 

informācijā par veikumu, kas jāiesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai 

grozītu I pielikumu nolūkā veikt atbilstīgas 

un pamatotas korekcijas rādītāju sarakstā, 

kas jāizmanto dalībvalstīm, un lai 

vajadzības gadījumā grozītu II pielikumu 

nolūkā sniegt Eiropas Parlamentam un 

Padomei uzlabotu kvalitatīvu un 

kvantitatīvu informāciju par veikumu un 

rezultātiem salīdzinājumā ar izvirzītajiem 

mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Komisija sniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei uzticamu 

informāciju par to, cik kvalitatīvi ir 

izmantotie veikuma dati. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Valsts līmenī vismaz 6 % no ERAF 

līdzekļiem mērķim “Investīcijas 

nodarbinātībai un izaugsmei”, neieskaitot 

tehnisko palīdzību, piešķir ilgtspējīgai 

pilsētattīstībai, izmantojot sabiedrības 

virzītu vietējo attīstību, integrētas 

teritoriālās investīcijas vai kādu citu PM 

Nr. 5 teritoriālo rīku. 

Valsts līmenī vismaz 6 % no ERAF 

līdzekļiem mērķim “Investīcijas 

nodarbinātībai un izaugsmei”, neieskaitot 

tehnisko palīdzību, piešķir ilgtspējīgai 

pilsētattīstībai, izmantojot sabiedrības 

virzītu vietējo attīstību, integrētas 

teritoriālās investīcijas vai kādu citu PM 

Nr. 5 teritoriālo rīku, iekļaujot arī 

attiecīgus PM Nr. 1 līdz PM Nr. 4. 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No ERAF atbalsta arī Eiropas 

pilsētiniciatīvu, ko tiešā un netiešā 

pārvaldībā īsteno Komisija. 

No ERAF atbalsta arī Eiropas 

pilsētiniciatīvu. 

Pamatojums 

Pilsētprogramma ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē, tāpēc ir jāgarantē subsidiaritātes 

principa ievērošana. 

 

 

 

 

 

 


