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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
izaugsmi, 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, ciktāl tas attiecas 
uz to iestādēm, ekonomiku un sociālo 
jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atzīstot to, cik svarīgi ir risināt ar 
klimata pārmaiņām saistītās problēmas 
saskaņā ar Savienības apņemšanos īstenot 
Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, šī programma palīdzēs 
integrēt klimata politikas aspektus un 
sasniegt kopējo mērķi, kas paredz 25 % no 
ES budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās 
darbības tiks apzinātas programmas 
sagatavošanas un īstenošanas gaitā, un tās 
vēlreiz tiks novērtētas attiecīgajās 
izvērtēšanās un pārskatīšanas procedūrās.

(18) Atzīstot to, cik svarīgi ir risināt ar 
klimata pārmaiņām saistītās problēmas 
saskaņā ar Savienības apņemšanos īstenot 
Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, šī programma palīdzēs 
integrēt klimata politikas aspektus, sasniegt 
kopējo mērķi, kas paredz 30 % no ES 
budžeta izdevumiem izlietot, atbalstot 
klimata mērķu sasniegšanu, un 
pakāpeniski likvidēt videi kaitīgās 
subsīdijas. Attiecīgās darbības tiks 
apzinātas programmas sagatavošanas un 
īstenošanas gaitā, un tās vēlreiz tiks 
novērtētas attiecīgajās izvērtēšanās un 
pārskatīšanas procedūrās.
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Grozījums Nr. 3

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, ka reformas veicina pāreju 
uz nulles līmeņa emisiju aprites 
ekonomiku un palīdz sasniegt citus 
programmas mērķus, atbalsttiesīgajām 
reformām jābūt tādām, kas risina Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgadā konstatētās problēmas, arī tās, 
kurām ieteikts pievērsties konkrētai valstij 
adresētajos ieteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai nodrošinātu pārskatatbildību, 
pārredzamību un izceltu Savienības 
darbības redzamību, Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei sadarbības un atbalsta plāni un 
attiecīgā gadījumā jāveic komunikācijas 
pasākumi, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
sensitīvu informāciju.

(36) Lai nodrošinātu pārskatatbildību, 
pārredzamību un izceltu Savienības 
darbības redzamību, Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei sadarbības un atbalsta plāni un 
attiecīgā gadījumā jāveic komunikācijas 
pasākumi, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
sensitīvu informāciju. Būtu jāizveido īpaša 
saziņas platforma, lai sniegtu informāciju 
par tehniskās palīdzības pasākumiem un 
veicinātu savstarpēju zināšanu apmaiņu 
par labu praksi.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Būtu jāveic neatkarīgs vidusposma 
novērtējums, lai novērtētu programmas 
mērķu sasniegšanu, tās resursu 
izmantošanas efektivitāti un tās pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgam ex post 
novērtējumam būtu jāpievēršas arī 
programmas ilgtermiņa ietekmei.

(44) Būtu jāveic neatkarīgs vidusposma 
novērtējums, lai novērtētu programmas 
mērķu sasniegšanu, tās resursu 
izmantošanas efektivitāti un tās pievienoto 
vērtību. Turklāt neatkarīgam ex post 
novērtējumam būtu jāpievēršas arī 
programmas ilgtermiņa ietekmei un tās 
ietekmei uz ilgtspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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 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, ilgtspējīgu izaugsmi, sociālo 
iekļaušanu, algotu nodarbinātību, kas 
nodrošina, ka ir ievērotas visas spēkā 
esošās Savienības darba tiesību normas, 
kā arī pāreju uz nulles līmeņa emisiju un 
aprites ekonomiku; 

Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) veicināt vērienīgāku sociālu, vides 
ziņā ilgtspējīgu un demokrātisku Eiropu 
pēc 2020. gada, ar redzējumu, kas 
sakņojas ilgtspējīgas attīstības mērķos un 
Eiropas sociālo tiesību pīlārā, un

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – ievaddaļa

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 veselību, vidi, 
kohēziju, konkurētspēju, ražīgumu, 
pētniecību, inovāciju, gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, nodarbinātību un 
ieguldījumiem, un jo īpaši uz vienu vai 
vairākām šādām jomām:

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) institucionālā reforma, efektīva un 
uz pakalpojumiem vērsta publiskās 
pārvaldes un e-pārvaldes darbība, tostarp 
attiecīgā gadījumā vienkāršojot 
noteikumus, nodrošinot faktisku 
tiesiskumu, reformējot tieslietu sistēmu un 
pastiprinot cīņu pret krāpšanu, korupciju 

(b) institucionālā reforma, sabiedrības 
intereses, efektīva un uz pakalpojumiem 
vērsta publiskās pārvaldes un e-pārvaldes 
darbība, tostarp attiecīgā gadījumā 
vienkāršojot noteikumus, nodrošinot 
faktisku tiesiskumu, reformējot tieslietu 
sistēmu un pastiprinot cīņu pret krāpšanu, 
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un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, un piedāvājot pilsoniskajai 
sabiedrībai plašāku, kvalitatīvu iesaisti;

Or. en

Grozījums Nr. 10

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; 
un

(e) politika, ar ko īsteno klimata 
pasākumus, aprites ekonomiku, videi 
nekaitīgu 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; 
un

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a No 1. punktā minētās summas 
25 % tiek pārskaitīti struktūrfondiem, lai 
atbalstītu no oglekļa atkarīgus reģionus, 
kurus skar nodarbinātības izmaiņas, kas 
saistītas ar nepieciešamo strukturālo 
pāreju uz mazoglekļa ekonomiku. Lai 
veicinātu taisnīgu pāreju, šiem reģioniem 
ir pieejams papildu atbalsts politikas 
mērķiem saskaņā ar ERAF 2. politikas 
mērķi. Šādi ir iecerēts atbalstīt attiecīgus 
reģionus, jo īpaši tos, kuriem vēl nav 
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tiesību saņemt atbalstu no Modernizācijas 
fonda saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK1a, 
un tādēļ ciešā dialogā un koordinācijā ar 
sociālajiem partneriem veicināt 
darbinieku pārcelšanu, pārkvalificēšanu 
un kvalifikācijas celšanu, izglītību, darba 
meklēšanas iniciatīvas, kā arī jaunu 
darbvietu izveidi, piemēram, ar 
jaunuzņēmumiem.
__________________
1a Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra 
Direktīva 2003/87/EK , ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai Savienībā un groza Padomes 
Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 
32. lpp.).

Or. en


