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ĪSS PAMATOJUMS

Strukturālās reformas ir būtiski svarīgas, lai modernizētu Eiropas Savienības ekonomiku, lai tā 
labāk spētu pielāgoties problemātisku jautājumu risināšanai un lai vairotu tās konkurētspēju. 
Konkurētspējai un pārticībai līdz ar iedzīvotāju labklājību ir jābūt prioritātei. Strukturālajām 
reformām šajā ziņā ir svarīga nozīme, jo tās paātrina augšupējas sociālās un ekonomiskās 
konverģences procesu starp dalībvalstīm gan eurozonā, gan ārpus tās un padara dalībvalstu 
ekonomiku noturīgāku. Strukturālo reformu efektīva īstenošana ir nepieciešama, lai padziļinātu 
kohēziju, uzlabotu ražīgumu, radītu darbvietas, veicinātu investīcijas un nodrošinātu ilgtspējīgu 
izaugsmi. Taču pašlaik strukturālo reformu īstenošana dalībvalstīs kontinenta mērogā nav 
vienmērīga un kavējas saistību izpilde. Dalībvalstīm būtu jāstrādā intensīvāk, lai īstenotu 
reformas, un tādēļ atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par 
Reformu atbalsta programmas izveidi (2018/0213(COD)), kas palīdzēs dalībvalstīm īstenot 
ieteikumus, kuri konkrētām valstīm adresēti Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgada kontekstā.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Reformu atbalsta programmu (RAP) laikposmam pēc 
2020. gada veido trīs instrumenti: 1) tehniskā atbalsta instruments, kura pamatā ir pašreizējā 
Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP), 2) reformu īstenošanas instruments un 
3) konverģences mehānisms. Tomēr Eiropas Savienības Padomē notiekošās diskusijas akcentē 
iespēju RAP strukturēt savādāk, to veidojot šādi: 1) tehniskā atbalsta instruments, kura pamatā 
ir pašreizējā Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP), 2) budžeta instruments 
eurozonas konverģencei un konkurētspējai (BIKK) un 3) konverģences un reformu instruments 
(KRI) dalībvalstīm, kuras nav pievienojušās eurozonai. Atzinuma sagatavotājs ir ņēmis vērā šīs 
Padomē notiekošās diskusijas par atšķirīgu programmas struktūru.

Strukturālās reformas, ko atbalsta RAP, var nopietni ietekmēt dalībvalstu darba tirgu un 
sociālās nodrošināšanas sistēmas. Atzinuma sagatavotājs vērš uzmanību uz Komisijas 
sagatavoto ietekmes novērtējumu (SWD(2018) 310 final), kurā norādīts, ka ir „gaidāma arī 
pozitīva ietekme uz nodarbinātību, jo tiks stimulēta darbvietu izveide visā Savienībā. Šādu 
iedarbību var panākt, piemēram, liekot lietā darba tirgus reformas, it īpaši tādas, kas uzlabo 
prasmes un darbaspēka kvalifikāciju un pielāgo prasmes tirgus vajadzībām. Programma var 
pozitīvi ietekmēt arī ienākumu sadalījumu, aktīvu darba tirgus politiku, sociālo iekļaušanu un 
sociālo aizsardzību, veicinot Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu” .

Atzinuma sagatavotājs sagaida, ka RAP piedāvās pietiekamus stimulus dalībvalstīm, lai tās 
vairotu Eiropas Savienības konkurētspēju un pārticību, risinātu nākotnes darba tirgu dinamikai 
un digitalizācijai aktuālus jautājumus, vērstos pret sociālo atstumtību un radītu iespējas 
iedzīvotājiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem. Ņemot vērā to, ka RAP darbības joma ir saistīta 
ar Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada kontekstā konkrētām valstīm adresēto 
ieteikumu īstenošanu, atzinuma sagatavotājs sagaida, ka RAP ļoti lielā mērā palīdzēs īstenot 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Atzinuma sagatavotājs cer, ka RAP rosinās un veicinās reformas 
ar sociālās ietekmes ieguldījumiem, kas piedāvā arī digitālus risinājumus sabiedrības 
vajadzībām un iedzīvotāju labumam, uzlabojot viņu sociālo labklājību.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un 
Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 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. Minētās 
stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar gada 
valsts reformu programmām, jo tas ir 
līdzeklis, kā izklāstīt un koordinēt 
prioritāros investīciju projektus, kas 
saņems atbalstu no valsts un/vai Savienības 
finansējuma. Tām arī vajadzētu palīdzēt 
saskaņotā veidā izmantot Savienības 
finansējumu un radīt pēc iespējas lielāku 
pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, 
kas jo īpaši tiks sniegts no Savienības 
atbalstītajām programmām, attiecīgā 
gadījumā no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā 
fonda, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, Eiropas Investīciju 
stabilizācijas funkcijas un InvestEU.

(3) 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, ņemot vērā 
nepieciešamību pēc investīcijām un 
problemātiskos jautājumus, kas saistīti ar 
reģionu un teritoriju atšķirībām. Pēc 
vērienīgas konsultēšanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
sociālajiem partneriem, minētās stratēģijas 
būtu jāiesniedz kopā ar gada valsts reformu 
programmām, jo tas ir līdzeklis, kā izklāstīt 
un koordinēt prioritāros investīciju 
projektus, kas saņems atbalstu no valsts 
un/vai Savienības finansējuma. Tām arī 
vajadzētu palīdzēt saskaņotā veidā 
izmantot Savienības finansējumu un radīt 
pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību 
finansiālajam atbalstam, kas jo īpaši tiks 
sniegts no Savienības atbalstītajām 
programmām, attiecīgā gadījumā no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda, 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai, Eiropas Investīciju stabilizācijas 
funkcijas un InvestEU. Dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jānodrošina, ka 
Programma un citi Savienības 
instrumenti tiek savstarpēji koordinēti, ir 
papildinoši un saskaņoti, tādēļ jo īpaši 
nepieļaujot pārklāšanos nevienā procesa 
posmā.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Tāpat kā citu Eiropas pusgada 
mērķu, arī strukturālo reformu pamatā 
būtu jāliek solidaritāte, integrācija un 
sociālais taisnīgums, lai radītu kvalitatīvu 
nodarbinātību un panāktu ilgtspējīgu 
izaugsmi, tā uzlabojot visu Savienības 
iedzīvotāju dzīves līmeni un nodrošinot 
vienlīdzību, iekļaušanu un pieejamu 
sociālo aizsardzību visiem saskaņā ar 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) 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. Strukturālo reformu īstenošana ir 
viena no Savienības politikas prioritātēm, 
jo šādas reformas cenšas ekonomikas 
atveseļošanos ievirzīt uz ilgtspējas ceļa, 
atraisīt izaugsmes potenciālu, stiprināt 
pielāgošanās spēju un atbalstīt augšupējas 
konverģences procesu. Strukturālo reformu 
īstenošana var arī palīdzēt stiprināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju, palielināt 
ražīgumu un investīcijas un radīt labus 
apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei un 
nodarbinātībai Savienībā.

(4) 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 ekonomikas satricinājumiem un 
ātrāk atgūties no tiem. Strukturālo reformu 
īstenošana ir viena no Savienības politikas 
prioritātēm, jo šādas reformas cenšas 
ekonomikas atveseļošanos ievirzīt uz 
ilgtspējas ceļa, atraisīt izaugsmes 
potenciālu, pielāgoties tehnoloģiju 
attīstībai, stiprināt pielāgošanās spēju un 
sociālās nodrošināšanas sistēmas un 
atbalstīt augšupējas konverģences procesu. 
Strukturālo reformu īstenošanai būtu arī 
jāpalīdz stiprināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, palielināt ražīgumu un 
investīcijas un radīt labus ekonomiskos un 
sociālos apstākļus ilgtspējīgai izaugsmei 
un nodarbinātībai, kā arī risināt 
demogrāfiski problemātiskus jautājumus 
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Savienībā. Tām būtu jāpalīdz veidot 
noturīgus darba tirgus, sekmēt pienācīgas 
kvalitātes darbvietu radīšanu un veicināt 
plašāku sociālo iekļaušanu. Turklāt ir 
iecerēts, ka reformas palīdzēs likvidēt 
problemātiskos posmus un radīt vidi, kas 
labvēlīga investīcijām un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, cita starpā arī 
novatoriskam un ilgtspējīgam 
reindustrializācijas procesam. Konkrētāk, 
ar izglītības un apmācības sistēmu 
reformām būtu jāveicina saimnieciskās 
darbības uzplaukums un vienlaikus 
jārada apstākļi izaugsmei vidēja termiņa 
un ilgtermiņa perspektīvā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Strukturālo reformu īstenošanas 
līmenis Savienības dalībvalstīs vēl 
joprojām nav pietiekams. Pieredze, kas 
gūta, Eiropas pusgada gaitā īstenojot 
ekonomikas politikas koordinācijas 
mehānismu, liecina, ka strukturālo reformu 
īstenošana kopumā ir bijusi lēna un 
nevienmērīga un ka valstu reformu centieni 
būtu jāpastiprina un jāstimulē.

(6) Strukturālo reformu īstenošanas 
līmenis Savienības dalībvalstīs vēl 
joprojām nav pietiekams. Pieredze, kas 
gūta, Eiropas pusgada gaitā īstenojot 
ekonomikas politikas koordinācijas 
mehānismu, liecina, ka strukturālo reformu 
īstenošana kopumā ir bijusi lēna un 
nevienmērīga un ka valstu reformu centieni 
būtu jāpastiprina un jāstimulē ar Komisijas 
un dalībvalstu ciešāku dialogu un ar 
kohēzijas politikas atbalstu, jo īpaši tāpēc, 
ka dažas dalībvalstis, sevišķi tās, kuras 
nav pievienojušās eurozonai, nelabvēlīgi 
ietekmē vāja izaugsme, augsts bezdarba 
līmenis, aizvien lielāka sociālā 
nevienlīdzība un lielāks nabadzības risks.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
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6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir vajadzīgas pārdomātas, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas strukturālās 
reformas, kas atbilst LESD 9. pantam, jo 
Savienība šādu strukturālo reformu 
īstenošanu ir noteikusi par vienu no 
savām politikas prioritātēm, lai 
atveseļošanos ievirzītu uz ilgtspējas ceļa, 
atraisītu izaugsmes potenciālu ar mērķi 
stiprināt pielāgošanās spēju, sekmētu 
lielāku izaugsmi, radītu pienācīgas 
kvalitātes darbvietas, veicinātu investīcijas 
un atbalstītu augšupējas ekonomiskās un 
sociālās konverģences procesu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2017/82519 laikposmam no 
2017. gada līdz 2020. gadam tika izveidota 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(SRAP), kuras budžets ir 
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. Sākotnējā pieredze ar 
SRAP liecina par lielu pieprasījumu pēc 
tehniskā atbalsta: tas četrkārt (2017. gadā) 
un pieckārt (2018. gadā) pārsniedza 
programmas pieejamo gada budžetu.

(7) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2017/82519 laikposmam no 
2017. gada līdz 2020. gadam tika izveidota 
Strukturālo reformu atbalsta programma 
(SRAP), kuras budžets ir 
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. Sākotnējā pieredze ar 
SRAP liecina par lielu pieprasījumu pēc 
tehniskā atbalsta: tas četrkārt (2017. gadā) 
un pieckārt (2018. gadā) pārsniedza 
programmas pieejamo gada budžetu, tāpēc 
Komisija SRAP budžetu 2019. un 
2020. gadam ierosināja palielināt.

__________________ __________________
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19 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.).

19 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.).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Savienības iestādes un struktūras 
ir guvušas plašu pieredzi, sniedzot 
dalībvalstu valsts un arī reģionālo un 
vietējo pašvaldību iestādēm konkrētu 
atbalstu spēju veidošanai un saistībā ar 
kohēzijas politikas īstenošanu. Šī pieredze 
būtu jāizmanto, lai Savienībai būtu vairāk 
iespēju sniegt atbalstu ieinteresētajām 
dalībvalstīm, palīdzot tām palielināt savu 
izaugsmes potenciālu un veicināt sociālo 
kohēziju ar pasākumiem, kuru mērķis ir 
paaugstināt nodarbinātības līmeni, 
apkarot atstumtību un nabadzību un 
pieejamākus padarīt vispārējas nozīmes 
pakalpojumus, tostarp pilnvērtīgu 
izglītību un aprūpi un veselības aprūpes 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas nosaka atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, piedāvājot tiešu finansiālo 
atbalstu, kā arī tehnisko atbalstu. Šim 
nolūkam būtu jāizveido jauna Reformu 
atbalsta programma („programma”), lai 
nodrošinātu iedarbīgus stimulus paātrināt 

(10) Ņemot vērā šo kontekstu, ir 
nepieciešams nostiprināt pašreizējo 
satvaru, kas nosaka atbalsta sniegšanu 
dalībvalstīm, piedāvājot tiešu finansiālo 
atbalstu, kā arī tehnisko atbalstu. Šim 
nolūkam būtu jāizveido jauna Reformu 
atbalsta programma („programma”), lai 
nodrošinātu iedarbīgus stimulus paātrināt 
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strukturālo reformu īstenošanu dalībvalstīs. 
Programmai vajadzētu būt visaptverošai, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas. 
Programmai vajadzētu arī turpināt SRAP 
pasākumus un darbības veidu, tā kā tie ir 
izrādījušies ļoti noderīgi un tos atzinīgi 
vērtē dalībvalstis, jo tie nostiprina valsts 
iestāžu administratīvo spēju dažādās 
politikas jomās. Programmai vajadzētu 
ietvert arī mērķorientētu atbalstu 
reformām dalībvalstīs, kuru valūta nav 
euro un kuras ir apliecinājušas 
pierādāmus centienus noteiktā termiņā 
ieviest vienoto valūtu.

strukturālo reformu īstenošanu dalībvalstīs. 
Programmai vajadzētu būt visaptverošai, 
un tajā vajadzētu arī izmantot pieredzi, ko 
Komisija un dalībvalstis guvušas, īstenojot 
citus instrumentus un programmas. Ar 
programmu būtu jāturpina īstenot arī 
SRAP pasākumus un darbības veidu — kas 
ir izrādījušies ļoti noderīgi un ko atzinīgi 
vērtē dalībvalstis —, lai nostiprinātu valsts 
iestāžu administratīvo spēju dažādās 
politikas jomās, un programmas pamatā 
būtu jāliek principi, kas izklāstīti Eiropas 
sociālo tiesību pīlārā, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķos. Programmai vajadzētu ietvert arī 
mērķtiecīgu atbalstu reformām 
dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, bet 
kurām ir pienākums ieviest vienoto valūtu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
izaugsmi un nodarbinātību. Tālab tai būtu 
jāparedz finansiāli stimuli, kas mudinātu 
risināt strukturāla rakstura problēmas, un 
būtu jāpalīdz stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju, ciktāl tas attiecas uz 
to iestādēm, ekonomiku un sociālo jomu.

(13) Programmas vispārējais mērķis ir 
uzlabot ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, investīcijas, konkurētspēju, 
ražīgumu, ilgtspējīgu izaugsmi, darbvietu 
radīšanu, sociālo iekļaušanu un 
nodarbinātību. Tālab tai būtu jāparedz 
finansiāli stimuli, kas mudinātu risināt 
strukturāla rakstura problēmas, un būtu 
jāpalīdz stiprināt dalībvalstu administratīvo 
un institucionālo spēju potenciālu, ciktāl 
tas attiecas uz dalībvalstu iestādēm, 
ekonomiku un sociālo jomu. Turklāt ir 
jāpanāk, ka strukturālās reformas 
sagatavošanas un īstenošanas procesā 
pienācīgi ir iesaistījušās reģionālo un 
vietējo pašvaldību iestādes.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Programmas konkrētos mērķus 
vajadzētu noteikt katram programmas 
instrumentam atsevišķi. Attiecībā uz 
reformu īstenošanas instrumentu tiem būtu 
jāietver konkrēti starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, no kuru izpildes, īstenojot 
reformu saistības, būtu atkarīga 
finansiālo stimulu līdzekļu saņemšana. 
Tehniskā atbalsta instrumenta mērķiem 
būtu jāatbalsta valstu iestādes to centienos 
izstrādāt un īstenot reformas, ņemot vērā 
paraugpraksi un no līdzbiedriem gūto 
pieredzi. Minētos mērķus būtu jātiecas 
sasniegt visās dalībvalstīs, kas izmanto 
abus instrumentus, un konverģences 
mehānisma mērķus — dalībvalstīs, kuru 
valūta nav euro un kuras ir apliecinājušas 
pierādāmus centienus noteiktā termiņā 
pieņemt vienoto valūtu.

(14) Konkrētus mērķus vajadzētu 
noteikt katram programmas instrumentam 
atsevišķi. Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu tas nozīmētu, ka ir jāsasniedz 
konkrēti starpposma un galīgie 
mērķrādītāji, kas noteikti reformu saistību 
izpildei Eiropas pusgada procesa 
kontekstā, un tas savukārt ļautu aktivizēt 
finansiālos stimulus. Attiecībā uz tehniskā 
atbalsta instrumenta mērķiem tas 
nozīmētu, ka ir jāpalīdz valstu iestādēm, 
kuras cenšas izstrādāt un īstenot reformas, 
un tas jādara, ņemot vērā paraugpraksi un 
no līdzbiedriem gūto pieredzi. Minētos 
mērķus būtu jātiecas sasniegt visās 
dalībvalstīs, kas izmanto abus 
instrumentus, un konverģences mehānisma 
mērķus — dalībvalstīs, kuru valūta nav 
euro un kuras ir spērušas vai sper 
konkrētus soļus, lai noteiktā termiņā 
ieviestu vienoto valūtu, un tā jācenšas 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm 
sagatavoties dalībai eurozonā..

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ar programmu būtu jāveicina 
reformas, kas tiek īstenotas ar vietējo 
pašvaldību iestāžu un citu ieinteresēto 
personu starpniecību. Ja Eiropas pusgada 
procesā, sevišķi konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos, tiek konstatēti 
problemātiski jautājumi, kas jārisina, 
steidzami īstenojot reformas, bet attiecīgā 
dalībvalsts neadekvāti izmanto piešķirto 
finansējumu, vai ja Komisija ir apturējusi 
šāda finansējuma piešķiršanu, tad 



AD\1200173LV.docx 11/34 PE645.062v02-00

LV

reģionālā un vietējā līmenī īstenotām 
darbībām, kuras palīdz risināt konkrētās 
problēmas, atbalstu no programmas 
joprojām vajadzētu saņemt.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu, ka programmas 
atbalstītās reformas attieksies uz visām 
galvenajām ekonomikas un sociālajām 
jomām, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma no programmas nodrošinās 
gan finansiālo, gan tehnisko atbalstu 
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.

(15) Lai nodrošinātu, ka programmas 
atbalstītās reformas attieksies uz visām 
galvenajām ekonomikas un sociālajām 
jomām, Komisija pēc dalībvalsts 
pieprasījuma no programmas nodrošinās 
gan finansiālo, gan tehnisko atbalstu 
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, digitālā progresa 
izmantošanu, pieprasījumam darba tirgū 
atbilstošām prasmēm, bērnu, jaunatnes 
un senioru politikas nostādnēm, izglītību 
un apmācību, ilgtspējīgu attīstību, 
sabiedrības veselību un sociālo labklājību.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai ņemtu vērā papildu vajadzības 
saskaņā ar programmu, dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai saskaņā ar attiecīgo 
procedūru uz programmas budžetu 
pārvietot līdzekļus no Savienības fondiem, 
kurus bija plānots apgūt dalītā 
pārvaldībā. Pārvietotos līdzekļus 
vajadzētu apgūt saskaņā ar šīs 
programmas noteikumiem un izlietot 

svītrots
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attiecīgās dalībvalsts labā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu to ieguldījumu programmas 
mērķu sasniegšanā, atbalsttiesīgajām 
reformām jābūt tādām, kas risina Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadā konstatētās problēmas, arī tās, 
kurām ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos.

(19) Attiecībā uz reformu īstenošanas 
instrumentu ir jānosaka, kādi reformu veidi 
būs tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu reformu ieguldījumu 
programmas mērķu sasniegšanā, atbalsta 
saņemšanai vajadzētu kvalificēties 
reformām, kas risina Eiropas ekonomikas 
politikas koordinēšanas pusgadā 
konstatētās problēmas (arī tās, kurām 
ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos), ņemot vērā 
konkrētus sociālos, ekonomiskos un 
teritoriālos rādītājus un situāciju katrā no 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, 
ar programmu var palīdzēt pieņemt 
integrētus plānus investīcijām digitālajās 
infrastruktūrās un prasmēs, kā arī 
palīdzēt veidot šādu investīciju efektīvu 
finansēšanas sistēmu, ar ko būtu jāpanāk 
maksimāli augstākais iespējamais Eiropas 
reģionu konkurētspējas līmenis. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
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20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai dalībvalstīm dotu pārliecinošu 
stimulu pabeigt strukturālās reformas, ir 
lietderīgi noteikt tām pieejamo maksimālo 
finansiālo ieguldījumu, ko tās var saņemt 
no instrumenta katrā līdzekļu piešķiršanas 
posmā un katrā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus. Šo maksimālo summu būtu 
jāaprēķina atkarībā no dalībvalsts 
iedzīvotāju skaita. Lai nodrošinātu 
finansiālo stimulu vienmērīgu sadalījumu 
visā programmas piemērošanas perioda 
laikā, līdzekļu piešķiršana dalībvalstīm 
būtu jāorganizē pa posmiem. Pirmajā 
posmā, kas būs divdesmit mēnešus ilgs, 
dalībvalstīm tiktu darīta pieejama puse 
(11 000 000 000 EUR) no reformu 
īstenošanas instrumenta kopējā 
finansējuma, un šajā posmā dalībvalstis, 
iesniegušas reformu saistību 
priekšlikumus, varētu saņemt līdz 
maksimālajam piešķīruma apmēram.

(20) Lai dalībvalstīm dotu pārliecinošu 
stimulu pabeigt strukturālās reformas, 
ņemot vērā sociāli, ekonomiski un 
teritoriāli problemātiskus jautājumus un 
nepieciešamību pēc investīcijām, ir 
lietderīgi noteikt tām pieejamo maksimālo 
finansiālo ieguldījumu, ko tās var saņemt 
no instrumenta katrā līdzekļu piešķiršanas 
posmā un katrā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus. Šī maksimālā summa būtu 
jāaprēķina atkarībā no dalībvalsts 
iedzīvotāju skaita, kā arī sociālās un 
ekonomiskās situācijas attiecīgajā 
dalībvalstī, ko nosaka pēc tādiem 
rādītājiem kā IKP uz vienu iedzīvotāju, 
sociālā atstumtība, nabadzība un 
bezdarbs. Lai nodrošinātu finansiālo 
stimulu vienmērīgu sadalījumu visā 
programmas piemērošanas perioda laikā, 
līdzekļu piešķiršana dalībvalstīm būtu 
jāorganizē pa posmiem. Pirmajā posmā, 
kas būs divdesmit mēnešus ilgs, 
dalībvalstīm būtu pieejami 75 % no 
reformu īstenošanas instrumenta kopējā 
finansējuma, un šajā posmā dalībvalstis, 
iesniedzot reformu saistību priekšlikumus, 
varētu saņemt pat maksimālo tām atvēlēto 
summu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Nākamajā posmā, kas ilgs līdz 
programmas beigām, Komisijai 
pārredzamības un efektivitātes interesēs 
būtu jāizveido sistēma, kurā periodiski 
izsludinās uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, lai sadalītu atlikušo pusi no 
instrumenta kopējā finansējuma 
(11 000 000 000 EUR), pieskaitot summas, 

(21) Nākamajā posmā, kas ilgs līdz 
programmas beigām, Komisijai 
pārredzamības un efektivitātes interesēs 
būtu jāizveido sistēma, kurā periodiski 
izsludinās uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus, lai sadalītu atlikušos 25 % 
no instrumenta kopējā finansējuma, 
pieskaitot summas, kas nav izmantotas 
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kas nav izmantotas iepriekšējā posmā. 
Tālab būtu jāorganizē vienkāršas 
procedūras. Katrā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus visas dalībvalstis vajadzētu 
aicināt vienlaikus iesniegt reformu 
priekšlikumus un atkarībā no tiem tās 
varētu saņemt līdz maksimālajam 
finansiālajam ieguldījumam. 
Pārredzamības interesēs pirmajam 
uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, ko 
Komisija organizēs otrajā posmā, vajadzētu 
būt par summu, kas atbilst instrumenta 
kopējā finansējuma atlikušajai daļai 
(11 000 000 000 EUR). Turpmākos 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 
Komisija organizētu tikai tad, ja kopējais 
finansējums vēl nebūtu pilnībā izmantots. 
Komisijai būtu jāpieņem un jāpublicē 
indikatīvs nākamo uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus kalendārs, kurā katram 
uzaicinājumam būtu jānorāda no kopējā 
finansējuma atlikusī summa, kas ir 
pieejama šajā uzaicinājumā.

iepriekšējā posmā. Tālab būtu jāorganizē 
vienkāršas procedūras. Katrā uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus visas dalībvalstis 
vajadzētu aicināt vienlaikus iesniegt 
reformu priekšlikumus un, pamatojoties uz 
šiem priekšlikumiem, dalībvalstis varētu 
saņemt pat maksimālo tām atvēlēto 
finansiālo ieguldījumu. Pirms 
priekšlikuma oficiālas iesniegšanas tas 
būtu jāapspriež plašā ieinteresēto personu 
lokā. Pārredzamības interesēs pirmajam 
uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, ko 
Komisija organizēs otrajā posmā, vajadzētu 
būt par summu, kas atbilst instrumenta 
kopējā finansējuma atlikušajai daļai. 
Turpmākos uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus Komisija organizētu tikai 
tad, ja kopējais finansējums vēl nebūtu 
pilnībā izmantots. Komisijai būtu jāpieņem 
un jāpublicē indikatīvs nākamo 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
kalendārs, kurā katram uzaicinājumam 
būtu jānorāda no kopējā finansējuma 
atlikusī summa, kas ir pieejama šajā 
uzaicinājumā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir jāizveido procedūra, kā 
dalībvalstis iesniegs reformu saistību 
priekšlikumus, un jānosaka to satura 
elementi. Lai procedūras ritētu raitāk, 
dalībvalstij reformu saistību priekšlikumu 
vajadzētu iesniegt kopā ar valsts reformu 
programmu, noformējot to kā atsevišķu 
pielikumu, ko drīkstētu iesniegt arī citā 
brīdī. Kaut arī dalība programmā ir 
brīvprātīga, dalībvalstis, kuras pieredz 
pārmērīgas nelīdzsvarotības problēmas, 
būtu īpaši jāmudina saskaņā ar reformu 
īstenošanas instrumentu iesniegt reformu 
priekšlikumus, ar kuriem tiek risinātas 
problēmas, kas izraisījušas šādu pārmērīgu 

(22) Ir jāizveido skaidra un pārredzama 
procedūra, kā dalībvalstīm ir jāiesniedz 
reformu saistību priekšlikumi, un jānosaka 
to satura elementi. Pēc vērienīga un 
pienācīgi dokumentēta sabiedriskās 
apspriešanas procesa dalībvalstij reformu 
saistību priekšlikumu vajadzētu iesniegt 
kopā ar valsts reformu programmu, 
noformējot to kā atsevišķu pielikumu, ko 
drīkstētu iesniegt arī citā brīdī. Kaut arī 
dalība programmā ir brīvprātīga, 
dalībvalstis, kuras piedzīvo pārmērīgas 
nelīdzsvarotības problēmas, un 
dalībvalstis, kas nav pievienojušās 
eurozonai un nopietni atpaliek 
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nelīdzsvarotību. strukturālās attīstības ziņā, būtu īpaši 
jāmudina saskaņā ar reformu īstenošanas 
instrumentu iesniegt reformu 
priekšlikumus, ar kuriem tiek risinātas 
problēmas, kas izraisījušas šādu pārmērīgu 
nelīdzsvarotību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu atbildīgumu un 
pievērstos attiecīgajām reformām, 
dalībvalstīm reformu saistības būtu 
jānosaka, reaģējot uz Eiropas pusgadā 
konstatētajām problēmām (arī tām, kas 
minētas konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos), un jāierosina sīki izstrādāts 
reformu īstenošanas pasākumu kopums, 
kurā būtu jāietver attiecīgi starpposma un 
galīgie mērķrādītāji un īstenošanas grafiks, 
kas nepārsniedz trijus gadus. Visā procesa 
gaitā būtu jāmeklē un jāpanāk cieša 
sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm.

(23) Lai nodrošinātu atbildīgumu un 
pievērstos attiecīgajām reformām, 
dalībvalstīm reformu saistības būtu 
jānosaka, reaģējot uz Eiropas pusgadā 
konstatētajām problēmām (arī tām, kas 
minētas konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos), un jāierosina sīki izstrādāts 
reformu īstenošanas pasākumu kopums, 
kurā būtu jāietver attiecīgi starpposma un 
galīgie mērķrādītāji un īstenošanas grafiks, 
kas nepārsniedz trīs gadus. Būtu jācenšas 
reāli uzlabot sadarbību starp Komisiju un 
dalībvalstīm, jo tas savukārt nozīmētu, ka 
reformas var krietni efektīvāk īstenot.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lai īstenojamās reformas gūtu 
plašu atbalstu, dalībvalstīm, kuras vēlas 
gūt labumu no programmas, pieteikumu 
sagatavošanas procesā būtu jāapspriežas 
ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
piemēram, ar vietējo un reģionālo 
pašvaldību iestādēm, 
sociālekonomiskajiem partneriem un 
pilsonisko sabiedrību, ievērojot attiecīgos 
noteikumus rīcības kodeksā par 
partnerību saistībā ar kohēzijas politiku, 
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kā arī ar valstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu 
ierosināto reformu saistību veids un 
nozīmīgums un, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, jānosaka 
piešķiramā summa. Tālab tai būtu jāņem 
vērā dalībvalstu piedāvātie būtiskie 
elementi un jāizvērtē, vai dalībvalstu 
piedāvātās reformu saistības spēs efektīvi 
risināt problēmas, kas konstatētas Eiropas 
pusgada laikā, vai runa ir par visaptverošu 
reformu kopumu, vai reformas spēs 
stiprināt valsts ekonomikas sniegumu un 
noturību un vai ir gaidāms, ka to 
īstenošanai būs paliekoša ietekme 
dalībvalstī, attiecīgā gadījumā nostiprinot 
konkrētās dalībvalsts institucionālo un 
administratīvo spēju. Turklāt Komisijai 
būtu jānovērtē, vai dalībvalstu ierosinātā 
iekšējā kārtība, tostarp ierosinātie 
starpposma un galīgie mērķrādītāji un 
saistītie rādītāji, spēs nodrošinās reformu 
saistību efektīvu īstenošanu ne ilgāk kā 
triju gadu laikā.

(24) Komisijai būtu jāizvērtē dalībvalstu 
ierosināto reformu saistību veids un 
nozīmīgums un, pamatojoties uz 
pārredzamiem kritērijiem, jānosaka 
piešķiramā summa. Tālab tai būtu jāņem 
vērā dalībvalstu piedāvātie būtiskie 
elementi un jāizvērtē, vai dalībvalstu 
piedāvātās reformu saistības — ņemot vērā 
attiecīgo dalībvalstu teritoriālās 
vajadzības, — spēs efektīvi risināt 
problēmas, kas konstatētas Eiropas 
pusgada laikā, vai runa ir par visaptverošu 
reformu kopumu, vai reformas spēs 
stiprināt valsts ekonomikas sniegumu un 
noturību un vai ir gaidāms, ka to 
īstenošanai būs paliekoša ietekme 
dalībvalstī un reģionos, attiecīgā gadījumā 
nostiprinot konkrētās dalībvalsts 
institucionālo un administratīvo spēju. 
Turklāt Komisijai būtu jānovērtē, vai 
dalībvalstu ierosinātā iekšējā kārtība, 
tostarp ierosinātie starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un saistītie rādītāji, spēs 
nodrošinās reformu saistību efektīvu 
īstenošanu ne ilgāk kā triju gadu laikā. 
Turklāt Eiropas pusgada procesā būtu 
jānodrošina finansēšanas mehānismu 
kontekstā piedāvāto reformu pārraudzība.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtās reformu saistības būtu jāpaziņo 

(29) Pārredzamības labad Komisijas 
pieņemtās reformu saistības būtu jāpaziņo 
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Eiropas Parlamentam un Padomei, un 
Komisijai būtu attiecīgā gadījumā jāveic 
komunikācijas darbības.

Eiropas Parlamentam un Padomei, un 
Komisijai attiecīgā gadījumā būtu regulāri 
jāveic komunikācijas darbības.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Turklāt, lai reformas būtu 
ilgtermiņā noturīgas, katras dalībvalsts 
iestādēm noteikti ir jāsaprot to politiskā 
nozīme un jāsniedz pēc iespējas plašāka 
informācija gan par programmu, gan par 
apņemšanos to īstenot.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, maksājumiem, to apturēšanu, 
atcelšanu un līdzekļu atgūšanu. Maksājumu 
pamatā vajadzētu būt pozitīvam Komisijas 
novērtējumam par reformu saistību 
īstenošanu dalībvalstī. Ja dalībvalsts nav 
apmierinoši īstenojusi savas reformu 
saistības, vajadzētu būt iespējai apturēt un 
atcelt finansiālā ieguldījuma izmaksu. Lai 
nodrošinātu reformu ilgtspējīgu ietekmi 
pēc to īstenošanas, būtu jānosaka saprātīgs 
laikposms reformu ilgstamībai pēc 
finansiālā ieguldījuma izmaksas. Piecu 
gadu periods būtu jāuzskata par piemērotu 
minimumu. Būtu jāievieš atbilstošas ierunu 
procedūras, lai nodrošinātu, ka Komisijas 
lēmumā par izmaksāto summu apturēšanu, 
atcelšanu un atgūšanu tiek ņemtas vērā 
dalībvalstu tiesības iesniegt apsvērumus.

(31) Pareizas finanšu pārvaldības nolūkā 
būtu jāparedz īpaši noteikumi par budžeta 
saistībām, priekšapmaksu, maksājumiem, 
to apturēšanu, atcelšanu un līdzekļu 
atgūšanu. Maksājumu pamatā vajadzētu 
būt pozitīvam Komisijas novērtējumam par 
reformu saistību īstenošanu dalībvalstī. Ja 
dalībvalsts nav apmierinoši īstenojusi savas 
reformu saistības, vajadzētu būt iespējai 
apturēt un atcelt finansiālā ieguldījuma 
izmaksu. Lai nodrošinātu reformu 
ilgtspējīgu ietekmi pēc to īstenošanas, būtu 
jānosaka saprātīgs laikposms reformu 
noturībai pēc finansiālā ieguldījuma 
izmaksas. Piecu gadu periods būtu 
jāuzskata par piemērotu minimumu. Būtu 
jāievieš atbilstošas ierunu procedūras, lai 
nodrošinātu, ka Komisijas lēmumā par 
izmaksāto summu apturēšanu, atcelšanu un 
atgūšanu tiek ņemtas vērā dalībvalstu 
tiesības iesniegt apsvērumus.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecībā uz tehniskā atbalsta 
instrumentu jānorāda, ka dalībvalstis ir 
sākušas aizvien vairāk izmantot tehnisko 
atbalstu no SRAP, pārsniedzot sākotnējās 
prognozes. Gandrīz visas dalībvalstis ir 
pieprasījušas atbalstu no SRAP, un 
pieprasījumi skar visas minētajā 
programmā ietvertās politikas jomas. Šā 
iemesla dēļ būtu jāsaglabā galvenās SRAP 
iezīmes, tostarp attiecībā uz darbībām, 
kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no 
tehniskā atbalsta instrumenta.

(32) Attiecībā uz tehniskā atbalsta 
instrumentu jānorāda, ka dalībvalstis ir 
sākušas aizvien vairāk izmantot tehnisko 
atbalstu no SRAP, pārsniedzot sākotnējās 
prognozes, un tāpēc 2019. un 2020. gada 
budžetu ir ierosināts palielināt. Gandrīz 
visas dalībvalstis ir pieprasījušas atbalstu 
no SRAP, un pieprasījumi skar visas 
minētajā programmā ietvertās politikas 
jomas. Šā iemesla dēļ būtu jāsaglabā 
galvenās SRAP iezīmes, tostarp attiecībā 
uz darbībām, kuras ir tiesīgas saņemt 
finansējumu no tehniskā atbalsta 
instrumenta.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Programmas tehniskā atbalsta 
instrumentam arī turpmāk vajadzētu 
palīdzēt 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 reformas, ko veiks 
saskaņā ar citiem programmas 
instrumentiem.

(33) Programmas tehniskā atbalsta 
instrumentam arī turpmāk vajadzētu 
palīdzēt īstenot pēc dalībvalstu iniciatīvas 
veiktās reformas, ekonomikas pārvaldības 
procesu kontekstā veiktās reformas vai 
darbības, kas saistītas ar Savienības tiesību 
aktu īstenošanu, reformas, ar ko tiek 
vairota Savienības konkurētspēja, radītas 
pienācīgas kvalitātes darbvietas, 
palielināts ražīgums, stimulēts ilgtspējīgs 
ieguldījums reālajā ekonomikā un ar ko 
tiecas garantēt augstu veselības un 
izglītības pakalpojumu kvalitātes līmeni, 
izskaust nabadzību un sociālo atstumtību, 
kā arī stiprināt ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju Savienībā, un 
vajadzētu palīdzēt dalībvalstīm, kuras ir 
spērušas konkrētus soļus ceļā uz 
pievienošanos eurozonai. Ar minēto 
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instrumentu arī būtu jānodrošina 
tehniskais atbalsts reformām, kas saistītas 
ar ekonomikas korekciju programmu 
īstenošanu, un saskaņā ar citiem 
programmas instrumentiem veicamu 
reformu sagatavošanai un īstenošanai.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
un saskaņotu piešķiršanu no Savienības 
budžeta un ievērotu pareizas finanšu 
pārvaldības principu, saskaņā ar 
programmu veicamajām darbībām 
vajadzētu atbilst Savienības pašreizējām 
programmām un būtu tās jāpapildina, 
vienlaikus novēršot divkāršu finansējumu 
par tiem pašiem izdevumiem. Komisijai un 
dalībvalstij visos procesa posmos jo īpaši 
jānodrošina efektīva koordinācija, lai 
nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
papildināmību un sinerģiju starp 
finansējuma avotiem, tostarp tehnisko 
palīdzību.

(42) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu, 
pārredzamu un saskaņotu piešķiršanu no 
Savienības budžeta un ievērotu pareizas 
finanšu pārvaldības principu, saskaņā ar 
programmu veicamajām darbībām 
vajadzētu atbilst Savienības pašreizējām 
programmām un būtu tās jāpapildina, 
vienlaikus novēršot divkāršu finansējumu 
par tiem pašiem izdevumiem. Komisijai un 
dalībvalstij visos procesa posmos jo īpaši 
jānodrošina efektīva koordinācija, lai 
nodrošinātu konsekvenci, saskaņotību, 
savstarpēju papildināšanu un sinerģiju 
starp finansējuma avotiem, tostarp tehnisko 
palīdzību.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palīdzēt risināt strukturāla 
rakstura valstu reformu problēmas, lai 
uzlabotu valsts ekonomikas darbības 
rezultātus un veicinātu noturīgas 
ekonomiskās un sociālās struktūras 
veidošanos dalībvalstīs, tādējādi sekmējot 
kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
izaugsmi un nodarbinātību, un 

a) palīdzēt risināt ar valstu 
strukturālajām reformām saistītas 
problēmas, lai uzlabotu valsts ekonomikas 
darbības rezultātus un veicinātu noturīgas 
ekonomiskās un sociālās struktūras 
veidošanos dalībvalstīs, tādējādi 
nodrošinot, ka tiek atbalstīta 
uzņēmējdarbība un nodarbinātība, 
uzņēmumi, tostarp mazie un vidējie 
uzņēmumi, tiek sekmēta ekonomiskā, 
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sociālā un teritoriālā kohēzija, 
konkurētspēja, investīcijas, ražīgums, 
sociālā iekļaušana un ilgtspējīga 
izaugsme, veidojas noturīgi darba tirgi un 
tiek risināti demogrāfiski problemātiskie 
jautājumi atbilstoši principiem, kas 
izklāstīti Eiropas sociālo tiesību pīlārā un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
un tādējādi nodrošinot iespēju izveidot 
vides ziņā ilgtspējīgu, sociāli stabilu un 
demokrātisku Savienību, kura sakņojas 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķos un Parīzes 
nolīguma saistību izpildē, un

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt stiprināt dalībvalstu 
administratīvo spēju saistībā ar problēmām, 
ar kurām saskaras iestādes, pārvaldība, 
valsts pārvalde, ekonomika un sociālā 
joma;

b) palīdzēt stiprināt dalībvalstu un 
vietējo un reģionālo pašvaldību iestāžu 
administratīvo un institucionālo spēju 
potenciālu saistībā ar problēmām, ar 
kurām saskaras iestādes, pārvaldība, valsts 
pārvalde, ekonomika un sociālā joma.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 4. un 5. pantā izklāstītie vispārīgie 
un konkrētie mērķi attiecas uz politikas 
jomām, kas saistītas ar kohēziju, 
konkurētspēju, ražīgumu, pētniecību, 
inovāciju, gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un ieguldījumiem, 
un jo īpaši uz vienu vai vairākām šādām 
jomām:

Regulas 4. un 5. pantā izklāstītie vispārīgie 
un konkrētie mērķi attiecas uz politikas 
jomām, kas saistītas ar ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, 
konkurētspēju, ražīgumu, pētniecību, 
inovāciju, gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, nodarbinātību un ieguldījumiem, 
un jo īpaši uz vienu vai vairākām šādām 
jomām:
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzņēmējdarbības vide, ietverot 
mazos un vidējos 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, sevišķi 
mazos un vidējos uzņēmumus, 
reindustrializācija, privātā sektora attīstība, 
preču un pakalpojumu tirgus, publiskā 
sektora 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, uzņēmējdarbības 
pieaugumam labvēlīgu apstākļu 
veicināšana un darbs pie taisnīgas 
pārkārtošanās uz mazoglekļa ekonomiku, 
kas nevienu neatstāj novārtā;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izglītība un apmācība, darba tirgus 
politika, tostarp sociālais dialogs darbvietu 
radīšanai, digitālās prasmes, cīņa pret 
nabadzību, sociālās iekļautības 
veicināšana, sociālā nodrošinājuma un 
sociālās labklājības sistēmas, sabiedrības 
veselības aizsardzības un veselības aprūpes 
sistēmas, kā arī kohēzijas, patvēruma, 
migrācijas un robežu politika;

d) izglītība, mūžizglītība un apmācība, 
iekļaujoša darba tirgus politika, spēcīgāks 
sociālais dialogs darbvietu radīšanas, 
kvalifikācijas celšanas un 
pārkvalificēšanās nolūkā, jo īpaši 
taisnīgas pārkārtošanās vajadzībām, 
visiem vienlīdzīgas iespējas un 
pieejamība, labāka nākotne nelabvēlīgā 
situācijā nonākušiem bērniem, jauniešiem 
un senioriem, digitālās prasmes, cīņa pret 
nabadzību un nevienlīdzību, sociālās 
iekļautības veicināšana, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās labklājības 
sistēmas, sociālās infrastruktūras 
veidošana, sabiedrības veselības 
aizsardzības un veselības aprūpes sistēmas, 
kā arī kohēzijas, patvēruma, migrācijas un 
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robežu politika;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, mobilitāti, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, gādā par 
energoapgādes dažādošanu un 
energoapgādes drošību, kā arī 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
lauku apvidu ilgtspējīgas attīstības politika; 

e) politika, kas nosaka klimata 
pasākumu īstenošanu, mobilitāti, cīņu pret 
enerģētisko nabadzību, sekmē 
energoefektivitāti, resursu efektīvu 
izmantošanu un atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu, ļauj dažādot 
energoapgādi un garantēt drošu 
energoapgādi, kā arī lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un lauku apvidu un 
pārrobežu teritoriju ilgtspējīgas attīstības 
politika; 

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) finanšu nozares politika, tostarp 
finanšpratības, finansiālās stabilitātes, 
finansējuma pieejamības veicināšana un 
aizdevumi reālajai ekonomikai, kā arī datu 
un statistikas sagatavošana, sniegšana, 
kvalitātes uzraudzība un paziņošana.

f) finanšu nozares politika, tostarp 
finanšpratības veicināšana, sevišķi 
izglītībā, finansiālās stabilitātes, 
finansējuma pieejamības veicināšana un 
aizdevumi reālajai ekonomikai, kā arī datu 
un statistikas sagatavošana, sniegšana, 
kvalitātes uzraudzība un paziņošana.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līdz 2023. gada 31. decembrim kāda 
eurozonā neietilpstoša dalībvalsts nav 
saskaņā ar konverģences mehānismu 

Ja līdz 2023. gada 31. decembrim kāda 
dalībvalsts, kas nav pievienojusies 
eurozonai, nav saskaņā ar konverģences 
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īstenojusi apliecināmus centienus noteiktā 
termiņā pieņemt vienoto valūtu, tad šai 
dalībvalstij no konverģences mehānisma 
finansiālā atbalsta komponenta maksimālā 
pieejamā summa saskaņā ar 26. pantu tiks 
pārvietota uz reformu īstenošanas 
instrumentu, kas minēts šā punkta pirmās 
daļas a) apakšpunktā. Komisija par to 
pieņem lēmumu pēc tam, kad tā attiecīgajai 
dalībvalstij ir devusi iespēju divu mēnešu 
laikā no secinājumu paziņošanas iesniegt 
savus apsvērumus.

mehānismu spērusi konkrētus soļus, lai 
noteiktā termiņā ieviestu vienoto valūtu, 
tad šai dalībvalstij no konverģences 
mehānisma finansiālā atbalsta komponenta 
maksimālā pieejamā summa saskaņā ar 
26. pantu tiek atvēlēta priekšlikumiem, kas 
ar nevalstisko organizāciju un vietējo 
pašvaldību iestāžu palīdzību ir sagatavoti, 
lai veicinātu atklātas debates, kā arī 
informācijas kampaņas saistībā ar 
vienotās valūtas ieviešanu konkrētajā 
dalībvalstī. Komisija par to pieņem 
lēmumu pēc tam, kad tā attiecīgajai 
dalībvalstij ir devusi iespēju divu mēnešu 
laikā no secinājumu paziņošanas iesniegt 
savus apsvērumus.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No programmas finansējuma var 
segt arī izdevumus, kas attiecas uz 
sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas programmas pārvaldībai un 
tās mērķu sasniegšanai, jo īpaši izdevumus 
par pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informēšanas un komunikācijas darbībām, 
tostarp korporatīvo komunikāciju par 
Savienības politiskajām 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 rodas 
programmas pārvaldības rezultātā. No 
katra no trijiem 3. pantā minētajiem 
instrumentiem var segt arī citu atbalsta 
pasākumu izdevumus, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un tehniskā atbalsta 
projektu pārraudzību uz vietas, kā arī 
līdzbiedru konsultāciju un tādu ekspertu 
darba izmaksas, kas palīdz novērtēt un 

3. No programmas finansējuma var 
segt arī izdevumus, kas attiecas uz 
sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras 
nepieciešamas programmas pārvaldībai un 
tās mērķu sasniegšanai, jo īpaši izdevumus 
par pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informēšanas un komunikācijas darbībām 
valsts un attiecīgā gadījumā arī reģionālā 
un vietējā līmenī, tostarp korporatīvo 
komunikāciju par Savienības politiskajām 
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 rodas 
programmas pārvaldības rezultātā. No 
katra no trijiem 3. pantā minētajiem 
instrumentiem var segt arī citu atbalsta 
pasākumu izdevumus, piemēram, par 
kvalitātes kontroli un tehniskā atbalsta 
projektu pārraudzību uz vietas, kā arī 
līdzbiedru konsultāciju un tādu ekspertu 
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īstenot strukturālās reformas. darba izmaksas, kas palīdz novērtēt un 
īstenot strukturālās reformas.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc dalībvalstu pieprasījuma uz šo 
programmu var pārvietot resursus, kas 
tām ir piešķirti dalītā pārvaldībā. Komisija 
apgūst minētos resursus tieši, saskaņā ar 
Finanšu regulas 62. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, vai netieši, saskaņā ar 
minēta punkta c) apakšpunktu. Ja 
iespējams, minētos resursus izmanto 
attiecīgās dalībvalsts labā.

svītrots

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas I pielikumā ir noteikts 
maksimālais finansiālais ieguldījums, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no reformu 
īstenošanas instrumenta kopējā 
finansējuma, kurš minēts 7. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā. Maksimālo finansiālo 
ieguldījumu aprēķina katrai dalībvalstij 
atsevišķi, izmantojot minētajā pielikumā 
noteiktos kritērijus un metodiku, kuras 
pamatā ir katras dalībvalsts iedzīvotāju 
skaits. Šāds maksimālais finansiālais 
ieguldījums būs pieejams, lai to pilnā vai 
daļējā apmērā piešķirtu konkrētajai 
dalībvalstij katrā 10. pantā aprakstītās 
piešķiršanas procedūras posmā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Maksimālais finansiālais ieguldījums, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no reformu 
īstenošanas instrumenta kopējā 
finansējuma, kurš minēts 7. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, ir jānosaka I pielikumā. 
Maksimālo finansiālo ieguldījumu skaidri 
un pārredzami ir jāaprēķina katrai 
dalībvalstij atsevišķi, izmantojot minētajā 
pielikumā noteiktos kritērijus un metodiku, 
kuras pamatā ir katras dalībvalsts 
iedzīvotāju skaits, kā arī sociālā un 
ekonomiskā situācija attiecīgajā 
dalībvalstī, ko nosaka pēc tādiem 
rādītājiem kā IKP uz vienu iedzīvotāju, 
sociālā atstumtība, nabadzība un 
bezdarbs. Šāds maksimālais finansiālais 
ieguldījums būs pieejams, lai to pilnā vai 
daļējā apmērā piešķirtu konkrētajai 
dalībvalstij katrā 10. pantā aprakstītās 
piešķiršanas procedūras posmā un 
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uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divdesmit mēnešu laikposmā no šīs 
regulas piemērošanas dienas Komisija dara 
pieejamus piešķiršanai 
11 000 000 000 EUR, kas atbilst 50 % no 
kopējā finansējuma, kurš minēts 7. panta 
2. punkta a) apakšpunktā. Katra dalībvalsts 
var pieteikties uz summu, kas nepārsniedz 
maksimālo 9. pantā minēto finansiālo 
ieguldījumu, lai izpildītu saskaņā ar 
11. pantu ierosinātās reformu saistības.

2. Divdesmit mēnešu laikposmā no šīs 
regulas piemērošanas dienas Komisija 
nodrošina, ka piešķiršanai ir pieejami 
75 % no kopējā finansējuma, kurš minēts 
7. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Katra 
dalībvalsts var pieteikties uz summu, kas 
nepārsniedz maksimālo 9. pantā minēto 
finansiālo ieguldījumu, lai izpildītu saskaņā 
ar 11. pantu ierosinātās reformu saistības.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikposmā, kas sākas pēc 2. punktā 
minētā laikposma beigām, Komisija dara 
pieejamus piešķiršanai 
11 000 000 000 EUR, kas atbilst 
atlikušajiem 50 % no reformu īstenošanas 
instrumenta kopējā finansējuma, kurš 
minēts 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
kā arī summu, kas nav piešķirta saskaņā ar 
2. punktu rīkotajos un publicētajos reformu 
īstenošanas instrumenta uzaicinājumos 
iesniegt priekšlikumus. Pirmais 
uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir 
par 11 000 000 000 EUR piešķiršanu.

3. Laikposmā, kas sākas pēc 2. punktā 
minētā laikposma beigām, Komisija 
nodrošina, ka piešķiršanai ir pieejami 
atlikušie 25 % no reformu īstenošanas 
instrumenta kopējā finansējuma, kurš 
minēts 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
pieskaitot summu, kas nav piešķirta 
saskaņā ar 2. punktu rīkotajos un 
publicētajos reformu īstenošanas 
instrumenta uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
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11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, iesniedz Komisijai reformu 
saistību priekšlikumu. Šajā priekšlikumā 
nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus 
īstenot strukturālas reformas, lai risinātu 
Eiropas pusgada procesā konstatētās 
problēmas, un tajā ir iekļauti starpposma 
un galīgie mērķrādītāji un laika grafiks 
reformu īstenošanai ne ilgāk kā triju gadu 
laikā.

1. Dalībvalsts, kura vēlas saņemt 
atbalstu no reformu īstenošanas 
instrumenta, sadarbībā ar vietējo un 
reģionālo pašvaldību iestādēm un 
ieinteresētajām personām un pēc 
apspriešanās ar sociālajiem partneriem 
un pilsonisko sabiedrību, kas īstenota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) XX/XX1a 6. pantu, 
iesniedz Komisijai reformu saistību 
priekšlikumu. Šajā priekšlikumā nosaka 
sīki izstrādātus pasākumus, kas ļaus īstenot 
strukturālas reformas, lai risinātu Eiropas 
pusgada procesā konstatētās problēmas, un 
tajā ir iekļauti starpposma un galīgie 
mērķrādītāji un laika grafiks reformu 
īstenošanai ne ilgāk kā triju gadu laikā.

__________________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes (..) 
Regula (ES) XX/XX, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas 
fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz 
tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, 
Iekšējās drošības fondu un Robežu 
pārvaldības un vīzu instrumentu (OV L ...).

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) prognozējamā reformas ietekme uz 
attiecīgās dalībvalsts ekonomiku un 
sociālo jomu un attiecīgā gadījumā plašāka 
ietekme uz citām dalībvalstīm;

b) prognozējamā reformas 
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā ietekme 
konkrētajā dalībvalstī un attiecīgā 
gadījumā plašāka ietekme uz citām 
dalībvalstīm;
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Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sociālie rādītāji, kas ar ierosināto 
reformu ir jāuzlabo, un ieguldījums 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķos izklāstīto 
principu īstenošanas procesā;

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) cik plaša ir bijusi apspriešanās 
pirms priekšlikuma oficiālās 
iesniegšanas;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts – a apakšpunkts – i punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos un citos attiecīgajos Eiropas 
pusgada dokumentos, ko oficiāli pieņēmusi 
Komisija, vai 

– konkrētai valstij adresētajos 
ieteikumos un citos attiecīgajos Eiropas 
pusgada dokumentos, ko oficiāli pieņēmusi 
Komisija, tostarp ziņojumos par konkrēto 
valsti, vai

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
11. pants – 7. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) spēs konkrētajā dalībvalstī 
labvēlīgi ietekmēt sabiedrību un vidi;
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot reformu saistības, tai skaitā izpildīt 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, 
attiecīgā dalībvalsts var iesniegt Komisijai 
pamatotu lūgumu grozīt vai aizstāt 
12. panta 1. punktā minēto lēmumu. Šajā 
nolūkā dalībvalsts var ierosināt grozītu vai 
jaunu reformu kopumu.

1. Ja attiecīgā dalībvalsts objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji 
īstenot reformu saistības, tai skaitā izpildīt 
starpposma un galīgos mērķrādītājus, vai ja 
izmaiņas sociālajos un ekonomikas 
rādītājos objektīvu iemeslu dēļ nopietni 
ietekmē saistības, ko dalībvalsts sākotnēji 
apņēmās īstenot, attiecīgā dalībvalsts var 
iesniegt Komisijai pamatotu lūgumu grozīt 
vai aizstāt 12. panta 1. punktā minēto 
lēmumu. Šajā nolūkā dalībvalsts var 
ierosināt grozītu vai jaunu reformu 
kopumu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 12. panta 3. punkta otro daļu, 
attiecīgā dalībvalsts Eiropas pusgada 
procesā regulāri ziņo par to, kādi panākumi 
gūti reformu saistību īstenošanā. Tālab 
dalībvalstis tiek aicinātas izmantot valsts 
reformu programmas, lai to satvarā ziņotu 
par progresu virzībā uz reformas 
pabeigšanu. Lēmumā, kas minēts 12. panta 
1. punktā, nosaka sīku kārtību un laika 
grafiku, kā notiek šī ziņošana, un arī 
noteikumus par to, kā Komisija nodrošina 
piekļuvi pamatā esošajiem attiecīgajiem 
datiem.

Neskarot 12. panta 3. punkta otro daļu, 
attiecīgā dalībvalsts Eiropas pusgada 
procesā regulāri ziņo par to, kādi panākumi 
gūti reformu saistību īstenošanā. Tālab 
dalībvalstis tiek aicinātas izmantot valsts 
reformu programmas, lai to satvarā ziņotu 
par progresu virzībā uz reformas 
pabeigšanu, cita starpā arī par 
pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu 
koordināciju starp programmu, Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un 
citām Savienības finansētām 
programmām. Lēmumā, kas minēts 
12. panta 1. punktā, sīki nosaka kārtību un 
laika grafiku, kā notiek šī ziņošana, un arī 
noteikumus par to, kā Komisija nodrošina, 
lai būtu pieejami lēmumu pamatojošie 
dati.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finansiālo ieguldījumu izmaksu 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar šo pantu 
veic atbilstīgi budžeta apropriācijām un 
atkarībā no pieejamā finansējuma.

3. Finansiālā ieguldījuma 
maksājums attiecīgajai dalībvalstij saskaņā 
ar šo pantu cita starpā var būt arī 
priekšfinansējuma maksājums — ja 
dalībvalsts to ir pieprasījusi —, un 
maksājumu veic atbilstīgi budžeta 
apropriācijām un atkarībā no pieejamā 
finansējuma.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 
atceļ finansiālo ieguldījumu saskaņā ar 
Finanšu regulas 14. panta 1. punktu pēc 
tam, kad attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju iesniegt savus apsvērumus divu 
mēnešu laikā no secinājumu paziņošanas.

7. Ja attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus sešu mēnešu 
laikā no finansējuma apturēšanas, Komisija 
atceļ finansiālo ieguldījumu saskaņā ar 
Finanšu regulas 14. panta 1. punktu pēc 
tam, kad attiecīgajai dalībvalstij ir devusi 
iespēju iesniegt savus apsvērumus divu 
mēnešu laikā no secinājumu paziņošanas. 
Komisija nodrošina, lai šādā dalībvalstī 
nevalstiskās organizācijas un vietējo 
pašvaldību iestādes, kas reformu īsteno, 
atbalstu no programmas joprojām varētu 
saņemt.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) komunikācijas projekti, kuru 
mērķis ir mācīšanās, sadarbība, izpratnes 

h) komunikācijas projekti, kuru 
mērķis ir mācīšanās, sadarbība, izpratnes 
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veicināšana, informācijas izplatīšanas 
darbības un paraugprakses apmaiņa; 
izpratnes veicināšanas un informācijas 
kampaņu, plašsaziņas līdzekļu kampaņu un 
pasākumu organizēšana, tostarp 
korporatīvā komunikācija un attiecīgā 
gadījumā komunikācija sociālajos tīklos un

veicināšana, informācijas izplatīšanas 
darbības un paraugprakses apmaiņa, tādēļ 
cita starpā rīkojot arī tehniskās izpētes 
braucienus uz dalībvalstīm, kas 
īstenojušas līdzīgas reformas, izpratnes 
veicināšanas un informācijas kampaņu, 
plašsaziņas līdzekļu kampaņu un pasākumu 
organizēšana, tostarp korporatīvā 
komunikācija un attiecīgā gadījumā 
komunikācija sociālajos tīklos, un

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši panāktu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi un darbvietu radīšanu;

a) to reformu īstenošanu, ko 
dalībvalstis veic pēc savas iniciatīvas, lai jo 
īpaši panāktu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi, veidotu un saglabātu kvalitatīvu 
nodarbinātību, mazinātu nabadzību, 
panāktu sociālo konverģenci un sociālo 
iekļaušanu;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tādu reformu īstenošanu, kas ir 
būtiskas, lai dalībai eurozonā sagatavotu 
dalībvalstis, kuru valūta nav euro un kuras 
ir apliecinājušas pierādāmus centienus 
noteiktā termiņā ieviest vienoto valūtu.

e) tādu reformu īstenošanu, kas ir 
būtiskas, lai dalībai eurozonā sagatavotu 
dalībvalstis, kuru valūta nav euro un kuras 
ir spērušas vai sper konkrētus soļus, lai 
noteiktā termiņā ieviestu vienoto valūtu;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
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19. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) darbībām, kas var palīdzēt īstenot 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā, Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā vai 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķos izklāstītos 
principus.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas X pielikumā ir noteikts 
maksimālais finansiālais ieguldījums, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no kopējā 
finansējuma, kurš minēts 7. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta i) punktā. Šādu maksimālo 
finansiālo ieguldījumu aprēķina katrai 
atbalsttiesīgajai dalībvalstij, izmantojot 
kritērijus un metodiku, kuri izklāstīti 
minētajā pielikumā un kuru pamatā ir 
katras dalībvalsts iedzīvotāju skaits, un to 
piemēro katrā finansējuma piešķiršanas 
posmā un uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus, kas precizēti 10. pantā.

Maksimālais finansiālais ieguldījums, kas 
katrai dalībvalstij ir pieejams no kopējā 
finansējuma, kurš minēts 7. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta i) punktā, ir jānosaka 
X pielikumā. Šāds maksimālais 
finansiālais ieguldījums katrai 
dalībvalstij, kurai ir tiesības pieteikties, ir 
jāaprēķina, izmantojot kritērijus un 
metodiku, kuri izklāstīti minētajā 
pielikumā un kuru pamatā ir katras 
dalībvalsts iedzīvotāju skaits, kā arī 
sociālā un ekonomiskā situācija 
attiecīgajā dalībvalstī, ko nosaka pēc 
tādiem rādītājiem kā IKP uz vienu 
iedzīvotāju, sociālā atstumtība, nabadzība 
un bezdarbs, un tas ir spēkā katrā 
finansējuma piešķiršanas posmā un 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kā 
tas precizēts 10. pantā.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalsttiesīgā dalībvalsts iesniedz 1. Pēc vērienīga un labi dokumentēta 
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reformu saistību priekšlikumu attiecībā uz 
konverģences mehānisma finansiālā 
atbalsta komponentu saskaņā ar 11. pantu.

sabiedriskās apspriešanas procesa 
dalībvalsts, kurai ir tiesības pieteikties, 
iesniedz reformu saistību priekšlikumu 
attiecībā uz konverģences mehānisma 
finansiālā atbalsta komponentu saskaņā ar 
11. pantu.
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