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Grozījums Nr. 1
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka darbs ar DFS nekādā 
gadījumā nedrīkst iejaukties darbā ar 
regulām, kuras nosaka atbalsta apmēru un 
noteikumus katra fonda īstenošanai, kā arī 
jāievēro Eiropas Parlamenta loma sarunās 
par kohēzijas politikas juridisko pamatu; 
pauž dziļu nožēlu par to, ka sarunās par 
DFS 2014.–2020. gadam netika ievērots šis 
princips, kā rezultātā darbam ar DFS bija 
ievērojama ietekme likumdošanas sarunās
par kohēzijas politikas regulām attiecībā 
gan uz saturu, gan termiņu;

2. uzskata, ka darbs ar DFS nekādā 
gadījumā nedrīkst iejaukties darbā ar 
regulām, kuras nosaka atbalsta apmēru un 
noteikumus katra fonda īstenošanai, kā arī 
jāievēro Eiropas Parlamenta loma un 
prerogatīvas sarunās par kohēzijas 
politikas juridisko pamatu; pauž dziļu 
nožēlu par to, ka sarunās par DFS 2014.–
2020. gadam netika ievērots šis princips, 
kā rezultātā darbam ar DFS bija ievērojama 
ietekme sarunās par kohēzijas politikas 
regulām attiecībā gan uz saturu, gan 
termiņu; tādēļ pauž nožēlu par to, ka 
Eiropadomes politiskā vienošanās paredz 
makroekonomiskos nosacījumus un 
izpildes rezervi, uz ko saskaņā ar Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību attiecas 
koplēmuma procedūra;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka sarunām par kohēzijas 
politikas resursiem jābalstās uz vajadzību 
analīzi un iepriekšējā plānošanas periodā 
politikas īstenošanas vērtējumu; atgādina, 
ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika, kura veicina izaugsmi, un tā kļūs 
par svarīgu ES instrumentu izaugsmes 
veicināšanā, darba vietu radīšanā, publisko 

3. uzsver, ka sarunām par kohēzijas 
politikas resursiem jābalstās uz reģionālās 
un vietējās attīstības vajadzību analīzi un 
iepriekšējā plānošanas periodā politikas 
īstenošanas vērtējumu; atgādina, ka 
kohēzijas politika ir ieguldījumu politika, 
kura veicina izaugsmi, un tā kļūs par 
svarīgu ES instrumentu izaugsmes 
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ieguldījumu stimulēšanā un sociālās 
nevienlīdzības samazināšanā;

veicināšanā, darba vietu radīšanā, publisko 
ieguldījumu stimulēšanā un sociālās 
integrācijas veicināšanā; tādēļ uzsver, ka 
ES budžeta samazinājums nenovēršami 
palielinās nelīdzsvarotību un kavēs 
ekonomisko attīstību, kā arī vājinās 
solidaritātes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka sarunām par kohēzijas 
politikas resursiem jābalstās uz vajadzību 
analīzi un iepriekšējā plānošanas periodā 
politikas īstenošanas vērtējumu; atgādina, 
ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika, kura veicina izaugsmi, un tā kļūs 
par svarīgu ES instrumentu izaugsmes 
veicināšanā, darba vietu radīšanā, publisko 
ieguldījumu stimulēšanā un sociālās 
nevienlīdzības samazināšanā;

3. uzsver, ka sarunām par kohēzijas 
politikas resursiem jābalstās uz vajadzību 
analīzi un iepriekšējā plānošanas periodā 
politikas īstenošanas vērtējumu; atgādina, 
ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika, kura veicina izaugsmi, un tā kļūs 
par svarīgu ES instrumentu izaugsmes 
veicināšanā, darba vietu radīšanā, publisko 
ieguldījumu stimulēšanā, klimata 
pārmaiņu un energoatkarības izraisīto 
problēmu risināšanā un sociālās 
nevienlīdzības samazināšanā, lai sasniegtu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

Or. ro

Grozījums Nr. 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka sarunām par kohēzijas 3. uzsver, ka sarunām par kohēzijas 
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politikas resursiem jābalstās uz vajadzību 
analīzi un iepriekšējā plānošanas periodā 
politikas īstenošanas vērtējumu; atgādina, 
ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika, kura veicina izaugsmi, un tā kļūs 
par svarīgu ES instrumentu izaugsmes 
veicināšanā, darba vietu radīšanā, publisko 
ieguldījumu stimulēšanā un sociālās 
nevienlīdzības samazināšanā;

politikas resursiem jābalstās uz vajadzību 
analīzi un iepriekšējā plānošanas periodā 
politikas īstenošanas vērtējumu; atgādina, 
ka kohēzijas politika ir ieguldījumu 
politika krīzes novēršanai, kura veicina 
izaugsmi, un tā kļūs par svarīgu ES 
instrumentu ilgtspējīgas izaugsmes 
veicināšanā, darba vietu radīšanā, publisko 
ieguldījumu stimulēšanā, sociālās 
nevienlīdzības un nabadzības 
samazināšanā, enerģētikas pārejas 
pasākumu veicināšanā un klimata 
pārmaiņu apkarošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. Iebilst pret Eiropas Savienības 
Padomes izveidoto precedentu ar 
struktūrfonda apropriācijām, kas 
piešķirtas jaunajam tālākajam Majotas 
reģionam saskaņā ar 2014.–2020. gada 
DFS; uzsver, ka nevienam reģionam vēl 
nav piešķirts vienotas likmes finansējums 
bez tiesiska pamata vai piemērojamiem 
kritērijiem; norāda, ka šis precedents 
mazina reģionu vienlīdzības principu un 
reģionu klasifikāciju grupās pēc kopīgiem 
fonda nolikumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
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5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž lielas bažas par to, ka nenomaksāto 
rēķinu skaits gada beigās arvien turpina 
pieaugt un uzskata, ka plaisa ES budžetā 
visvairāk ietekmē kohēzijas politiku; tādēļ 
prasa veikt ES budžeta strukturālo
reformu, tostarp arī pašu resursu reformu.

5. pauž lielas bažas par to, ka nenomaksāto 
rēķinu skaits gada beigās arvien turpina 
pieaugt un uzskata, ka plaisa ES budžetā 
visvairāk ietekmē kohēzijas politiku;
secina, ka 2007.–2014. gada atlikuma 
ietekme nav atrisināta 2014.–2020. gada 
DFS; tādēļ prasa turpināt ES budžeta 
reformu, tostarp arī pašu resursu reformu.

Or. en


