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GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai atbalstītu Savienības teritorijas 
harmonisku attīstību dažādos līmeņos, 
ERAF būtu jāatbalsta pārrobežu sadarbība, 
transnacionāla sadarbība, jūrlietu 
sadarbība, tālāko reģionu sadarbība un 
starpreģionālā sadarbība atbilstīgi Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim (Interreg).

(3) Lai atbalstītu Savienības teritorijas 
harmonisku attīstību dažādos līmeņos, 
ERAF būtu jāatbalsta pārrobežu sadarbība, 
transnacionāla sadarbība, jūrlietu 
sadarbība, tālāko reģionu sadarbība un 
starpreģionālā sadarbība atbilstīgi Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim (Interreg), 
tostarp kultūras un radošajā jomā, īpašu 
uzmanību pievēršot cilvēku prasmju un 
spēju kā galveno ekonomiskās un sociālās 
attīstības veicinātāju stiprināšanai, 
vienlaikus pienācīgi ņemot vērā mācību 
programmas, kurām var būt vajadzīgs 
papildu finansējums; 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pārrobežu sadarbībā būtu jātiecas 
risināt pierobežas reģionos kopīgi 
apzinātās kopīgās problēmas, kā tas 
norādīts arī Komisijas paziņojumā 
“Izaugsmes un kohēzijas veicināšana ES 
pierobežas reģionos”23 (“Pierobežas 
reģionu paziņojums”). Tāpēc pārrobežu 
sadarbības elementā būtu jāaprobežojas ar 
sadarbību pie sauszemes robežām, savukārt 
pārrobežu sadarbību pie jūras robežām 
vajadzētu integrēt transnacionālās 
sadarbības elementā.

(4) Pārrobežu sadarbībā būtu jātiecas 
risināt pierobežas reģionos kopīgi 
apzinātās kopīgās problēmas, tostarp 
kultūras atšķirības un valodas šķēršļus, jo 
tās var kavēt integrāciju, ierobežot 
saskarsmi un mazināt iespējas cilvēkiem 
un uzņēmumiem robežas abās pusēs, kā 
tas norādīts arī Komisijas paziņojumā 
“Izaugsmes un kohēzijas veicināšana ES 
pierobežas reģionos”23 (“Pierobežas 
reģionu paziņojums”). Tāpēc pārrobežu 
sadarbības elementā būtu jāaprobežojas ar 
sadarbību pie sauszemes robežām, savukārt 
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pārrobežu sadarbību pie jūras robežām 
vajadzētu integrēt transnacionālās 
sadarbības elementā.

__________________ __________________

23 Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam “Izaugsmes un 
kohēzijas veicināšana ES pierobežas 
reģionos”, COM(2017) 534 final, 
20.9.2017.

23 Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam “Izaugsmes un 
kohēzijas veicināšana ES pierobežas 
reģionos”, COM(2017) 534 final, 
20.9.2017.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pamatojoties ar 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā gūto pieredzi ar 
pārrobežu un transnacionālo sadarbību 
tālākajos reģionos, kur abu elementu 
apvienošana vienā programmā katrā 
sadarbības teritorijā nav nesusi pietiekamu 
vienkāršošanu programmas iestādēm un 
saņēmējiem, būtu jāizveido īpašs tālāko 
reģionu elements, lai tālākie reģioni varētu 
pēc iespējas efektīvāk un vienkāršāk 
sadarboties ar kaimiņvalstīm un teritorijām.

(7) Pamatojoties ar 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā gūto pieredzi ar 
pārrobežu un transnacionālo sadarbību 
tālākajos reģionos, kur abu elementu 
apvienošana vienā programmā katrā 
sadarbības teritorijā nav nesusi pietiekamu 
vienkāršošanu programmas iestādēm un 
saņēmējiem, būtu jāizveido īpašs tālāko 
reģionu elements, lai tālākie reģioni varētu 
pēc iespējas efektīvāk un vienkāršāk 
sadarboties ar kaimiņvalstīm un teritorijām
nolūkā izveidot spēcīgu un noturīgu 
saikni, balstoties uz sadarbību un 
savstarpēju sapratni;

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pamatojoties uz pieredzi ar 
starpreģionālām sadarbības programmām 
Interreg ietvaros un uz to, ka 2014.–
2020. gada plānošanas periodā šāda 
sadarbība nenotika to programmu ietvaros, 
uz kurām attiecās mērķis “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, 

(8) Pamatojoties uz pieredzi ar 
starpreģionālām sadarbības programmām 
Interreg ietvaros un uz to, ka 2014.–
2020. gada plānošanas periodā šāda 
sadarbība nenotika to programmu ietvaros, 
uz kurām attiecās mērķis “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei”, 
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starpreģionālās sadarbības elementam 
vajadzētu ciešāk pievērsties kohēzijas 
politikas efektivitātes vairošanai. Tāpēc pie 
šī elementa vajadzētu aprobežoties ar 
divām programmām — vienu, ar ko tiktu 
veicināta visa veida pieredzes uzkrāšana, 
inovatīvas pieejas un spēju veidošana 
programmās, ko aptver abi mērķi, un 
sekmētas Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupas (ETSG), kas izveidotas vai ko 
iecerēts izveidot saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1082/200624, un vienu, kas būtu veltīta 
attīstības tendenču analīzes uzlabošanai. 
Projektbāzēto sadarbību visā Savienībā 
vajadzētu integrēt jaunajā elementā 
“Starpreģionālas investīcijas inovācijā” un 
cieši piesaistīt Komisijas paziņojuma 
“Inovācijas nostiprināšana Eiropas 
reģionos: stratēģijas izturētspējīgai, 
iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei”25

īstenošanai, jo īpaši nolūkā atbalstīt 
tematiskās pārdomātas specializācijas 
stratēģijas tādās jomās kā enerģētika, 
rūpnieciskā modernizācija un 
lauksaimnieciskā pārtikas ražošana. 
Visbeidzot, integrēta teritoriālā attīstība, 
kuras uzmanības centrā ir funkcionālas 
pilsētteritorijas vai pilsētteritorijas, būtu 
jāsakopo mērķa “Investīcijas 
nodarbinātībai un izaugsmei” programmās 
un vienā papildinstrumentā — “Eiropas 
pilsētiniciatīvā.” Abām starpreģionālās 
sadarbības elementa programmām 
vajadzētu aptvert visu Savienību, turklāt 
tajās varētu piedalīties arī trešās valstis.

starpreģionālās sadarbības elementam 
vajadzētu ciešāk pievērsties kohēzijas 
politikas efektivitātes vairošanai. Tāpēc pie 
šī elementa vajadzētu aprobežoties ar 
divām programmām — vienu, ar ko tiktu 
veicināta visa veida pieredzes uzkrāšana, 
inovatīvas pieejas un spēju veidošana 
programmās, ko aptver abi mērķi, un 
sekmētas Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupas (ETSG), kas izveidotas vai ko 
iecerēts izveidot saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
1082/200624, un vienu, kas būtu veltīta 
attīstības tendenču analīzes uzlabošanai. 
Projektbāzēto sadarbību visā Savienībā 
vajadzētu integrēt jaunajā elementā 
“Starpreģionālas investīcijas inovācijā” un 
cieši piesaistīt Komisijas paziņojuma 
“Inovācijas nostiprināšana Eiropas 
reģionos: stratēģijas izturētspējīgai, 
iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei”25 
īstenošanai, jo īpaši nolūkā atbalstīt 
tematiskās pārdomātas specializācijas 
stratēģijas tādās jomās kā enerģētika, 
rūpnieciskā modernizācija, kultūra, 
kultūras mantojums, kultūras un radošās 
nozares, lauksaimnieciskā pārtikas 
ražošana, cilvēku prasmju un spēju 
stiprināšana un kopēja kultūras 
mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana. Visbeidzot, integrēta 
teritoriālā attīstība, kuras uzmanības centrā 
ir funkcionālas pilsētteritorijas vai 
pilsētteritorijas, būtu jāsakopo mērķa 
“Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” 
programmās un vienā papildinstrumentā —
“Eiropas pilsētiniciatīvā.” Abām 
starpreģionālās sadarbības elementa 
programmām vajadzētu aptvert visu 
Savienību, turklāt tajās varētu piedalīties 
arī trešās valstis.

_________________ _________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1082/2006 (2006. gada 5. jūlijs) 
par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu 
(ETSG) (OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1082/2006 (2006. gada 5. jūlijs) 
par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu 
(ETSG) (OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.).

25 Komisijas Paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 

25 Komisijas Paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
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Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Inovācijas 
nostiprināšana Eiropas reģionos: stratēģijas 
izturētspējīgai, iekļaujošai un ilgtspējīgai 
izaugsmei”, COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Inovācijas 
nostiprināšana Eiropas reģionos: stratēģijas 
izturētspējīgai, iekļaujošai un ilgtspējīgai 
izaugsmei”, COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) IPA III palīdzībai būtu galvenokārt 
jākoncentrējas uz šādiem uzdevumiem —
palīdzēt IPA saņēmējiem stiprināt 
demokrātiskās institūcijas un tiesiskumu, 
reformēt tiesu sistēmu un publisko 
pārvaldi, ievērot pamattiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību, iecietību, sociālo 
iekļautību un nediskrimināciju. Sniedzot 
IPA palīdzību, būtu jāturpina atbalstīt IPA 
saņēmēju centieni sekmēt reģionālu, 
makroreģionālu un pārrobežu sadarbību, kā 
arī teritoriālo attīstību, tostarp īstenojot ES 
makroreģionālās stratēģijas. Turklāt IPA 
palīdzībai būtu jāpievēršas arī drošībai, 
migrācijai un robežu pārvaldībai, proti, 
tādiem aspektiem kā piekļuve 
starptautiskajai aizsardzībai, nozīmīgas 
informācijas koplietošana, robežkontroles 
stiprināšana un kopīgi centieni cīņā pret 
neatbilstīgu migrāciju un migrantu 
kontrabandu.

(11) IPA III palīdzībai būtu galvenokārt 
jākoncentrējas uz šādiem uzdevumiem —
palīdzēt IPA saņēmējiem stiprināt 
demokrātiskās institūcijas un tiesiskumu, 
reformēt tiesu sistēmu un publisko 
pārvaldi, ievērot pamattiesības un veicināt 
dzimumu līdztiesību, iecietību, sociālo 
iekļautību un nediskrimināciju un izstrādāt 
iekļaujošas un ilgtspējīgas izglītības 
sistēmas nolūkā ar horizontālu jaunatnes 
politikas virzienu starpniecību nodrošināt 
jauniešiem kvalitatīvākas iespējas. 
Sniedzot IPA palīdzību, būtu jāturpina 
atbalstīt IPA saņēmēju centieni sekmēt 
reģionālu, makroreģionālu un pārrobežu 
sadarbību, kā arī teritoriālo attīstību, 
tostarp īstenojot ES makroreģionālās 
stratēģijas. Turklāt IPA palīdzībai būtu 
jāpievēršas arī drošībai, migrācijai un 
robežu pārvaldībai, proti, tādiem aspektiem 
kā piekļuve starptautiskajai aizsardzībai, 
nozīmīgas informācijas koplietošana, 
robežkontroles stiprināšana un kopīgi 
centieni cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un 
migrantu kontrabandu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Interreg ietvaros ERAF vajadzētu 
atbalstīt konkrētus mērķus, kas piederīgi 
pie kohēzijas politikas mērķiem. Tomēr 
saraksts ar dažādiem tematiskajiem 
mērķiem atbilstošajiem konkrētajiem 
mērķiem būtu jāpielāgo Interreg 
specifiskajām vajadzībām, proti, būtu 
jānosaka papildu konkrētie mērķi pie 
politikas mērķa “Sociālāka Eiropa, 
īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”, lai 
būtu iespējamas ESF tipa intervences.

(17) Interreg ietvaros ERAF vajadzētu 
atbalstīt konkrētus mērķus, kas piederīgi 
pie kohēzijas politikas mērķiem. Tomēr 
saraksts ar dažādiem tematiskajiem 
mērķiem atbilstošajiem konkrētajiem 
mērķiem būtu jāpielāgo Interreg 
specifiskajām vajadzībām, proti, būtu 
jānosaka papildu konkrētie mērķi pie 
politikas mērķa “Sociālāka Eiropa, 
īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”, lai 
būtu iespējamas ESF tipa intervences, 
īpašu uzmanību pievēršot izglītības 
pieejamībai, kvalitatīvāku iespēju 
radīšanai jauniešiem un kultūras 
integrācijai.

Grozījums Nr. 7

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 
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, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām 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.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ir jāprecizē noteikumi par mazu 
projektu fondiem, kas ir pastāvējuši jau 
kopš Interreg aizsākumiem, bet uz ko 
nekad nav attiecināti specifiski noteikumi. 
Kā izklāstīts Reģionu komitejas atzinumā 
“Iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un 
maza mēroga projekti pārrobežu sadarbības 
programmās”32, šādi mazo projektu fondi ir 
būtiski, lai stiprinātu uzticēšanos 
iedzīvotāju un iestāžu starpā, sniegtu 
lielāku Eiropas pievienoto vērtību un, 
pateicoties robežu radīto šķēršļu 
pārvarēšanai un pierobežas teritoriju un 
iedzīvotāju integrēšanai, ievērojami 
sekmētu pārrobežu sadarbības programmu 
vispārējā mērķa sasniegšanu. Lai 
galasaņēmējiem, kas parasti nav raduši 
pieteikties Savienības finansējumam, 
atvieglotu mazo projektu finansēšanas 
pārvaldību, būtu jānosaka, ka tad, ja netiek 
pārsniegts noteikts slieksnis, ir obligāti 
jāizmanto vienkāršotu izmaksu iespējas un 
fiksētas summas maksājumi.

(23) Ir jāprecizē noteikumi par mazu 
projektu fondiem, kas ir pastāvējuši jau 
kopš Interreg aizsākumiem, bet uz ko 
nekad nav attiecināti specifiski noteikumi. 
Kā izklāstīts Reģionu komitejas atzinumā 
“Iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un 
maza mēroga projekti pārrobežu sadarbības 
programmās”32, šādi mazo projektu fondi ir 
būtiski, lai stiprinātu uzticēšanos 
iedzīvotāju un iestāžu starpā, sniegtu 
lielāku Eiropas pievienoto vērtību un, 
pateicoties robežu radīto šķēršļu 
pārvarēšanai un pierobežas teritoriju un 
iedzīvotāju integrēšanai, ievērojami 
sekmētu pārrobežu sadarbības programmu 
vispārējā mērķa sasniegšanu. Tiem jo īpaši 
būtu jāatbalsta ar kultūru un mākslu 
saistītas un uz iedzīvotājiem vērstas 
pārrobežu iniciatīvas. Lai galasaņēmējiem, 
kas parasti nav raduši pieteikties 
Savienības finansējumam, atvieglotu mazo 
projektu finansēšanas pārvaldību, būtu 
jānosaka, ka tad, ja netiek pārsniegts 
noteikts slieksnis, ir obligāti jāizmanto 
vienkāršotu izmaksu iespējas un fiksētas 
summas maksājumi.

_________________ _________________

32 Eiropas Reģionu komitejas 2017. gada 
12. jūlija atzinums “Iedzīvotāju 
savstarpējās sadarbības un maza mēroga 
projekti pārrobežu sadarbības 
programmās”, (OV C 342, 12.10.2017., 38. 
lpp.).

32 Eiropas Reģionu komitejas 2017. gada 
12. jūlija atzinums “Iedzīvotāju 
savstarpējās sadarbības un maza mēroga 
projekti pārrobežu sadarbības 
programmās”, (OV C 342, 12.10.2017., 38. 
lpp.).

Grozījums Nr. 9Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzlabot izglītības, apmācības un 
mūžizglītības pieejamību un kvalitāti
pārrobežu mērogā nolūkā kāpināt visu 
iedzīvotāju iegūto izglītības un prasmju 
līmeni tādā mērā, lai tas tiktu atzīts 

b) uzlabot kvalitatīvas izglītības, 
apmācības un mūžizglītības pieejamību 
pārrobežu mērogā nolūkā palielināt iegūto 
izglītības līmeni un jauniešu un pētnieku 
mobilitāti un stiprināt valodu zināšanas 
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pārrobežu mērogā; un citas cilvēku prasmes un spējas;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināt un atbalstīt pārrobežu 
partnerību izveidi starp izglītības, 
kultūras, mākslas, radošajām, 
audiovizuālajām un pētniecības iestādēm, 
lai sekmētu savstarpēju sapratni un 
dialogu pierobežas reģionos, veicināt 
valodu daudzveidību un izglītības un 
kultūras politikas jomu nozīmi, kā arī 
kultūras, radošās, mākslas un 
audiovizuālās nozares, kas ir sociālās 
inovācijas virzītājspēks.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) uzlabot kultūras un kultūras 
pakalpojumu pārrobežu pieejamību;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) veicināt diplomu, sertifikātu, 
prasmju un kompetenču savstarpēju 
atzīšanu, lai uzlabotu izglītības, 
apmācības un nodarbinātības iespējas 
pāri robežām;
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) sekmēt sociālo integrāciju un 
apkarot nabadzību — tostarp vairojot 
vienlīdzīgas iespējas —, un cīnīties ar 
jebkādu diskrimināciju pārrobežu mērogā.

e) sekmēt arī migrantu sociālo 
integrāciju un apkarot nabadzību — tostarp 
vairojot vienlīdzīgas iespējas —, un 
cīnīties ar jebkādu diskrimināciju 
pārrobežu mērogā.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uzlabot piekļuvi kultūras 
pakalpojumiem un sporta infrastruktūrai, 
veicināt mākslinieku mobilitāti un
kultūras apmaiņu, kas palīdz saglabāt un 
popularizēt kopējo kultūras mantojumu 
un cīnīties pret dažādiem, parasti 
noturīgiem, aizspriedumiem un 
stereotipiem, palielināt sociālo integrāciju 
un novērst sociālos un valodas šķēršļus;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Interreg ārējās pārrobežu 
programmas un 2. un 3. elementa 
programmas, kas saņem atbalstu no 
Interreg fondiem, papildus a) un 
b) apakšpunktā norādītajam: iedibināt 
savstarpēju uzticēšanos, proti, veicināt 
iedzīvotāju sadraudzības pasākumus, 
stiprināt ilgtspējīgu demokrātiju, atbalstīt 
pilsoniskās sabiedrības aktorus un to lomu 
reformu un demokrātisku pārmaiņu 

c) Interreg ārējās pārrobežu 
programmas un 2. un 3. elementa 
programmas, kas saņem atbalstu no 
Interreg fondiem, papildus a) un 
b) apakšpunktā norādītajam: iedibināt 
savstarpēju uzticēšanos, proti, veicināt 
iedzīvotāju sadraudzības pasākumus un 
jauniešu mobilitātes pieredzi, stiprināt 
ilgtspējīgu demokrātiju, atbalstīt 
pilsoniskās sabiedrības aktorus un to lomu 
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procesos. reformu un demokrātisku pārmaiņu 
procesos.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistībā ar Interreg ārējām 
pārrobežu programmām un 2. un 
3. elementa Interreg programmām ERAF 
un attiecīgā gadījumā arī Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentus var izmantot 
Interreg ārējam konkrētajam mērķim 
“Droša un pasargāta Eiropa”, jo īpaši 
darbībām tādās jomās kā robežšķērsošanas 
pārvaldība un mobilitātes un migrācijas 
pārvaldība, t. sk. migrantu aizsardzība.

5. Saistībā ar Interreg ārējām 
pārrobežu programmām un 2. un 
3. elementa Interreg programmām ERAF 
un attiecīgā gadījumā arī Savienības ārējās 
finansēšanas instrumentus var izmantot 
Interreg ārējam konkrētajam mērķim 
“Droša un pasargāta Eiropa”, jo īpaši 
darbībām tādās jomās kā robežšķērsošanas 
pārvaldība un mobilitātes un migrācijas 
pārvaldība, t. sk. migrantu aizsardzība, 
kultūru starpniecība un valodu atbalsta 
veicināšana;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās atšķirības;

i) ekonomiskās, sociālās, 
demogrāfiskās un teritoriālās atšķirības;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) jaunas kultūras, izglītības un 
valodas īpatnības un šķēršļi;
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izvērtējot ikvienu Interreg 
programmu, Komisija ņem vērā 
programmas vispārējo pozitīvo ietekmi uz 
sabiedrību un vietējām kopienām, īpašu 
uzmanību pievēršot sociālajai un 
ekonomiskajai attīstībai un iekļautībai, kā 
arī starpkultūru dialogam un savstarpējai 
sapratnei.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Interreg programmu ietvaros var realizēt 
arī sabiedrības virzītu vietējo attīstību 
(“SVVA”), ko paredz Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [22]. panta b) punkts, ar nosacījumu, 
ka attiecīgo vietējo rīcības grupu sastāvā ir 
publisko un privāto vietējo 
sociālekonomisko interešu pārstāvji, kur 
lēmumu pieņemšanu nekontrolē atsevišķa 
interešu grupa, un vismaz divas iesaistītās 
valstis, no kurām vismaz viena ir 
dalībvalsts.

Interreg programmu ietvaros var realizēt 
arī sabiedrības virzītu vietējo attīstību 
(“SVVA”), ko paredz Regulas (ES) [jaunā 
KNR] [22]. panta b) punkts, ar nosacījumu, 
ka attiecīgo vietējo rīcības grupu sastāvā ir 
publisko un privāto vietējo 
sociālekonomisko interešu pārstāvji, 
tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kur lēmumu pieņemšanu 
nekontrolē atsevišķa interešu grupa, un 
vismaz divas iesaistītās valstis, no kurām 
vismaz viena ir dalībvalsts. Vietējās rīcības 
grupas pārstāv visas sociāli ekonomiskās 
un vecuma grupas, tostarp minoritātes, 
personas ar invaliditāti un personas ar 
mazāk iespējām.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Interreg programmām, kam 
kopējais piešķīrums ir mazāks par 30 000
000 EUR, tehniskajai palīdzībai vajadzīgo 
summu, ko izsaka EUR, un attiecīgo 
procentuālo apjomu nosaka Komisijas 
lēmumā, ar ko apstiprina attiecīgo Interreg 
programmu.

4. Interreg programmām, kam 
kopējais piešķīrums ir mazāks par 
30 000 000 EUR, tehniskajai palīdzībai 
vajadzīgo summu, ko izsaka euro, un 
attiecīgo procentuālo apjomu nosaka 
Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina 
attiecīgo Interreg programmu.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Vadošā iestāde izvērtēšanas plānu 
uzraudzības komitejai iesniedz ne vēlāk kā 
vienu gadu pēc Interreg programmas 
apstiprināšanas.

6. Vadošā iestāde izvērtēšanas plānu 
uzraudzības komitejai iesniedz ne vēlāk kā 
12 mēnešus pēc Interreg programmas 
apstiprināšanas datuma.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vadošā iestāde nodrošina, ka sešu 
mēnešu laikā pēc Interreg programmas 
apstiprināšanas ir izveidota tīmekļa vietne, 
kurā pieejama informācija par tās atbildībā 
esošajām programmām, kura aptver 
programmas mērķus, aktivitātes, pieejamās 
finansēšanas iespējas un sasniegumus.

2. Vadošā iestāde nodrošina, ka sešu 
mēnešu laikā pēc Interreg programmas 
apstiprināšanas ir izveidota tīmekļa vietne, 
kurā pieejama informācija par tās atbildībā 
esošajām programmām. Minētajā tīmekļa 
vietnē sniegtā informācija aptver 
programmas mērķus, aktivitātes, pieejamās 
finansēšanas iespējas un sasniegumus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – ievaddaļa



PE625.467v02-00 14/16 AD\1165938LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja darbības īstenošanai saņēmējam 
ir nepieciešams pakalpojumu, piegāžu vai 
darbu iepirkums, piemēro šādus 
noteikumus:

1. Ja darbības īstenošanai saņēmējam 
ir nepieciešams pakalpojumu, piegādes 
līgumu vai būvdarbu līgumu iepirkums
vai tie abi, piemēro šādus noteikumus:

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja saņēmējs ir līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzēja iestāde publiskā 
iepirkuma procedūrām piemērojamo 
Savienības tiesību izpratnē, tas piemēro 
valsts normatīvos un administratīvos aktus, 
kas pieņemti saistībā ar Savienības tiesību 
aktiem;

a) ja saņēmējs ir līgumslēdzēja iestāde 
publiskā iepirkuma Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2014/24/ES
izpratnē1a, tas piemēro valsts normatīvos 
un administratīvos aktus, kas pieņemti 
saistībā ar Savienības tiesību aktiem;

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES 
par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/18/EK. (OV L 94, 
28.3.2014., 96. lpp.)
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