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Grozījums Nr. 1
Ricardo Cortés Lastra

Rezolūcijas priekšlikums
16.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas 2010. gada aprīļa 
stratēģisko ziņojumu par kohēzijas 
politiku, kurā apkopoti valstu stratēģiskie 
ziņojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā kopš 2007. gada struktūrfondu 
regulās ir ietverta obligāta prasība ES-
15 dalībvalstīm piešķirt finansējumu 
Lisabonas mērķu sasniegšanai, kohēzijas 
politikas resursus piešķirot dalībvalstu un 
reģionu pievilcības uzlabošanai, izaugsmei 
un nodarbinātībai;

A. tā kā ievērojot, ka kohēzijas politikas 
galvenais mērķis ir samazināt atšķirību 
starp dažādu reģionu attīstības līmeņiem 
un vismazāk attīstīto reģionu un salu 
(tostarp lauku teritoriju) atpalicības 
apmēru, kopš 2007. gada struktūrfondu 
regulās ir ietverta obligāta prasība ES-
15 dalībvalstīm piešķirt finansējumu 
Lisabonas mērķu sasniegšanai, kohēzijas 
politikas resursus piešķirot dalībvalstu un 
reģionu pievilcības uzlabošanai, izaugsmei 
un nodarbinātībai; 

Or. es

Grozījums Nr. 3
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā kopš 2007. gada struktūrfondu 
regulās ir ietverta obligāta prasība ES-
15 dalībvalstīm piešķirt finansējumu 
Lisabonas mērķu sasniegšanai, kohēzijas 
politikas resursus piešķirot dalībvalstu un 
reģionu pievilcības uzlabošanai, izaugsmei 
un nodarbinātībai;

A. tā kā kopš 2007. gada struktūrfondu 
regulās ir ietverta obligāta prasība ES-
15 dalībvalstīm piešķirt finansējumu 
Lisabonas mērķu sasniegšanai un līdzīgs 
neobligāts finansējuma piešķiršanas 
mehānisms brīvprātīgi ir piemērots ES-
12 dalībvalstīs, kohēzijas politikas resursus 
piešķirot dalībvalstu un reģionu pievilcības 
uzlabošanai, izaugsmei un nodarbinātībai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā — jo īpaši pašreizējās recesijas 
apstākļos — kohēzijas politika tās 
pastāvīgā finansējuma apjoma un
decentralizētās pārvaldības sistēmas dēļ ir
galvenais instruments izaugsmes
veicināšanai un darbavietu radīšanai ES;

B. tā kā — jo īpaši pašreizējās recesijas 
apstākļos — kohēzijas politika, cita starpā 
pamatojoties uz tās pastāvīgā finansējuma 
apjomu, decentralizētās pārvaldības 
sistēmu un Kopienas ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanu tās pamatmērķos, ir 
viens no galvenajiem instrumentiem, ar 
ko veicināt izaugsmi, konkurētspēju un
darbavietu radīšanu ES;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā — jo īpaši pašreizējās recesijas B. tā kā — jo īpaši pašreizējās recesijas 
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apstākļos — kohēzijas politika tās 
pastāvīgā finansējuma apjoma un 
decentralizētās pārvaldības sistēmas dēļ ir 
galvenais instruments izaugsmes 
veicināšanai un darbavietu radīšanai ES;

apstākļos — kohēzijas politika tās 
ilgtermiņa attīstības programmu un 
politikas pastāvīgā finansējuma apjoma un 
decentralizētās pārvaldības sistēmas dēļ ir 
galvenais instruments izaugsmes 
veicināšanai un darbavietu radīšanai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā divas trešdaļas valsts sektora 
investīciju visā ES tiek saņemtas no 
reģionālā un vietējā līmeņa, reģionālajām 
un vietējām varas iestādēm bieži ir 
ievērojama pieredze saistībā ar šo politiku, 
un tām ir nozīmīga loma gan pašreizējās 
Lisabonas stratēģijas, gan turpmākās ES 
stratēģijas 2020. gadam īstenošanā;

C. tā kā divas trešdaļas valsts sektora 
investīciju visā ES tiek saņemtas no 
reģionālā un vietējā līmeņa, reģionālajām 
un vietējām varas iestādēm bieži ir 
ievērojama pieredze saistībā ar šo politiku, 
un tām ir nozīmīga loma gan pašreizējās 
Lisabonas stratēģijas, gan turpmākās ES 
stratēģijas 2020. gadam sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā kohēzijas politikai jābūt ES 
stratēģijas 2020. gadam integrētai 
sastāvdaļai, jo tā ir ietverta Lisabonas 
līgumā kā instruments līguma mērķu 
sasniegšanai,

D. tā kā kohēzijas politikai saskaņā ar 
iepriekšējo lēmumu iekļaut tās prioritātēs 
palīdzību, lai atbilstu Lisabonas un 
Gēteborgas stratēģijās noteiktajiem 
mērķiem, jābūt ES stratēģijas 2020. gadam 
integrētai sastāvdaļai, jo tā palīdz veicināt 
izaugsmi, konkurētspēju un 
nodarbinātību, kas ir ES stratēģiskie 



PE439.965v01-00 6/50 AM\809976LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

mērķi,

Or. es

Grozījums Nr. 8
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā kohēzijas politikai jābūt ES 
stratēģijas 2020. gadam integrētai 
sastāvdaļai, jo tā ir ietverta Lisabonas 
līgumā kā instruments līguma mērķu 
sasniegšanai,

D. tā kā kohēzijas politika ir jāapsver 
saistībā ar ES stratēģiju 2020. gadam, jo tā 
ir ietverta Lisabonas līgumā kā instruments 
līguma mērķu sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 9
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā ierosinātā ES stratēģija 
2020. gadam līdzīgi kā Lisabonas 
stratēģija pietiekami neatspoguļo reģionu 
un dalībvalstu dažādos attīstības līmeņus 
un tāpēc pietiekami neuzsver ekonomisko 
kohēziju paplašinātajā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. konstatē, ka programmas 2007.–
2013. gada plānošanas perioda piešķīrumos 
aptuveni EUR 228 miljardi septiņu gadu 
periodā ir paredzēti Lisabonas prioritāšu 
īstenošanai; uzsver, ka kopējie piešķīrumi, 
arī ES-12 laikā, pārsniedza prasītos 
procentus;

1. norāda, ka kohēzijas politika ir 
instruments ES politikas veidošanai, 
ņemot vērā, ka pārbīdes ir atkarīgas no 
īpašiem veiktajiem ieguldījumiem; 
konstatē, ka programmas 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda piešķīrumos aptuveni 
EUR 228 miljardi septiņu gadu periodā ir 
paredzēti Lisabonas prioritāšu īstenošanai; 
uzsver, ka kopējie piešķīrumi, arī ES-12 
laikā, pārsniedza prasītos procentus;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. konstatē, ka programmas 2007.–
2013. gada plānošanas perioda piešķīrumos 
aptuveni EUR 228 miljardi septiņu gadu 
periodā ir paredzēti Lisabonas prioritāšu 
īstenošanai; uzsver, ka kopējie piešķīrumi, 
arī ES-12 laikā, pārsniedza prasītos
procentus;

1. konstatē, ka programmas 2007.–
2013. gada plānošanas perioda piešķīrumos 
aptuveni EUR 228 miljardi septiņu gadu 
periodā ir paredzēti Lisabonas prioritāšu 
īstenošanai; uzsver, ka kopējie piešķīrumi, 
arī ES-12 laikā, pārsniedza ierosinātos
procentus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīmē, ka piešķīrumi būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs un dažādu mērķu 

2. atzīmē, ka piešķīrumi būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs un dažādu mērķu 
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sasniegšanai; uzsver, ka nepastāv 
universāla politika visiem apgabaliem un 
ka mēģinājums tādu izveidot izraisītu vāju 
saikni ar izaugsmes stratēģiju un tās 
apgrūtinātu īstenošanu; 

sasniegšanai; uzsver, ka nepastāv 
universāla politika visiem apgabaliem un 
ka mēģinājums tādu izveidot izraisītu vāju 
saikni ar izaugsmes stratēģiju un tās 
apgrūtinātu īstenošanu; tādēļ jāapsver 
nostādne makroreģionu stratēģiju 
izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzīmē, ka piešķīrumi būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs un dažādu mērķu 
sasniegšanai; uzsver, ka nepastāv 
universāla politika visiem apgabaliem un 
ka mēģinājums tādu izveidot izraisītu vāju 
saikni ar izaugsmes stratēģiju un tās 
apgrūtinātu īstenošanu; 

2. atzīmē, ka piešķīrumi būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs un dažādu mērķu 
sasniegšanai; uzsver, ka nepastāv 
universāla politika visiem apgabaliem un 
ka mēģinājums tādu izveidot izraisītu 
atbildības trūkumu un vāju saikni ar 
izaugsmes stratēģiju un tās apgrūtinātu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka ar sākotnējo Lisabonas 
stratēģiju, kas balstījās tikai uz atklātās 
koordinācijas metodi, strukturāli nevarēja 
sasniegt tajā noteiktos mērķus, un tikai, 
sasaistot to ar kohēzijas politiku, tika 
sasniegti patiesi rezultāti; uzsver, ka 
ierosinātajā ES stratēģijā 2020. gadam no 
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šīs kļūdas būtu jāizvairās;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž nožēlu, ka programmu novēlotās 
uzsākšanas dēļ un ar to saistītās 
informācijas par izdevumiem trūkuma dēļ 
pašreiz nav iespējams pārbaudīt atbilstību 
starp programmas piešķīrumiem un 
faktiskajiem izdevumiem; nepacietīgi gaida 
Komisijas stratēģiskā ziņojuma publikāciju 
un aicina, pamatojoties uz to, sākt augsta 
līmeņa debates iestāžu starpā, lai analizētu 
kohēzijas politikas devumu Lisabonas 
mērķu sasniegšanā un lai novērtētu 
savstarpējo saistību nākotnē;

4. pauž nožēlu, ka programmu novēlotās 
uzsākšanas dēļ un ar to saistītās 
informācijas par izdevumiem trūkuma dēļ 
pašreiz nav iespējams pārbaudīt atbilstību 
starp programmas piešķīrumiem un 
faktiskajiem izdevumiem, kā arī nav 
iespējams novērtēt Lisabonas ieguldījumu 
pamatotību, jo īpaši attiecībā uz 
plānošanu mazāk attīstītajās valstīs;
nepacietīgi gaida Komisijas stratēģiskā 
ziņojuma publikāciju un aicina, 
pamatojoties uz to, sākt augsta līmeņa 
debates iestāžu starpā, lai analizētu 
kohēzijas politikas devumu Lisabonas 
mērķu sasniegšanā un lai novērtētu 
savstarpējo saistību nākotnē;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. kritizē to, ka nav vispārēja novērtējuma 
kohēzijas politikas izdevumu ietekmei uz 
reģionu attīstību; aicina Komisiju novērtēt 
struktūrfondu piešķīrumu Lisabonas 
stratēģijas īstenošanai teritoriālo ietekmi un 

5. kritizē to, ka nav vispārēja novērtējuma 
kohēzijas politikas izdevumu ietekmei uz 
reģionu attīstību; aicina Komisiju novērtēt 
struktūrfondu piešķīrumu Lisabonas 
stratēģijas īstenošanai teritoriālo ietekmi un 
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novērtēt, vai šī sistēma tiešām veicina 
līdzsvarotu un saskaņotu teritoriālo
attīstību; 

novērtēt, vai šī sistēma tiešām veicina 
līdzsvarotu un saskaņotu reģionālo
attīstību; 

Or. en

Grozījums Nr. 17
László Surján

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst, ka efektīvam novērtējumam 
jābalstās uz tādiem indikatoriem, kas 
pieļauj datu salīdzināšanu un apkopošanu 
pa reģioniem; mudina Komisiju līdz 
2012. gadam izveidot priekšlikumu par 
vērtēšanas indikatoriem, lai būtu iespējams 
noteikt radīto ietekmi un veikt 
nepieciešamos pielāgojumus attiecībā uz 
nākamajam plānošanas periodu; 

6. atzīst, ka efektīvam novērtējumam 
jābalstās uz tādiem indikatoriem, kas
pieļauj datu salīdzināšanu un apkopošanu 
pa reģioniem; mudina Komisiju līdz 
2012. gadam izveidot priekšlikumu par 
vērtēšanas indikatoriem, lai būtu iespējams 
noteikt radīto ietekmi attiecībā uz 
daudzumu, kā arī uz kvalitāti un veikt 
nepieciešamos pielāgojumus attiecībā uz 
nākamajam plānošanas periodu; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. pauž nožēlu, ka, lai gan Lisabonas 
programmas galvenie mērķi sākotnēji 
ietvēra ekonomisko izaugsmi, 
nodarbinātību un sociālo kohēziju, atsākot 
stratēģiju 2005. gadā, tika piedāvāta mazāk 
vērienīga programma, kurā sociālajam
pīlāram bija atvēlēta mazāk svarīga loma;

7. pauž nožēlu, ka, lai gan Lisabonas 
programmas galvenie mērķi sākotnēji 
ietvēra ekonomisko izaugsmi, 
nodarbinātību un sociālo kohēziju, atsākot 
stratēģiju 2005. gadā, tika piedāvāta mazāk 
vērienīga programma;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka viens no galvenajiem 
Lisabonas stratēģijas ierobežojumiem ir 
vājā vairāku līmeņu pārvaldība ar 
reģionālo un vietējo iestāžu, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības nepietiekamu 
iesaistīšanos stratēģijas veidošanā, 
īstenošanā, popularizēšanā un vērtēšanā; 
iesaka nākotnē šo līdzdalību paplašināt 
visos stratēģijas posmos;

8. uzskata, ka vairāku līmeņu pārvaldība ir 
kohēzijas politikas stratēģiskais aktīvs, 
tomēr uzsver, ka reģionālās un vietējās
iestādes, kā arī pilsoniskā sabiedrība vēl 
aizvien nav pietiekami iesaistījušās 
minētās politikas veidošanā, īstenošanā, 
popularizēšanā un vērtēšanā; iesaka 
nākotnē šo līdzdalību paplašināt visos 
stratēģijas posmos; norāda, ka viena no 
radušajām pārvaldības problēmām izriet 
no Komisijas izveidotās uzraudzības un 
kontroles sistēmas, un attiecīgi uzsver 
nepieciešamību panākt lielākas 
pārmaiņas pārvaldības un kontroles 
procedūrās, lai padarītu politiku 
elastīgāku un efektīvāku; vienlaikus 
norāda, ka uz stratēģijām nevar attiecināt 
pārmērīgi sarežģītus noteikumus;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka viens no galvenajiem 
Lisabonas stratēģijas ierobežojumiem ir 
vājā vairāku līmeņu pārvaldība ar reģionālo 
un vietējo iestāžu, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības nepietiekamu iesaistīšanos 
stratēģijas veidošanā, īstenošanā, 
popularizēšanā un vērtēšanā; iesaka

8. uzskata, ka viens no galvenajiem 
Lisabonas stratēģijas ierobežojumiem ir 
vājā vairāku līmeņu pārvaldība ar reģionālo 
un vietējo iestāžu, kā arī pilsoniskās 
sabiedrības nepietiekamu iesaistīšanos 
stratēģijas veidošanā, īstenošanā, 
popularizēšanā un vērtēšanā; mudina 
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nākotnē šo līdzdalību paplašināt visos 
stratēģijas posmos;

atbilstoši Lisabonas līgumā noteiktajam 
subsidiaritātes principam, ievērojot 
vietējās pašpārvaldes nozīmi, nākotnē šo 
līdzdalību paplašināt visos stratēģijas 
posmos;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka partnerības principa 
piemērošana Lisabonas stratēģijā ir 
palielinājusi vietējo un reģionālo iestāžu, 
kā arī ekonomiski un sociāli ieinteresēto 
pušu līdzdalības izjūtu attiecībā uz 
stratēģijas mērķiem un paaugstinājusi 
starpniecības pasākumu ilgtspēju;

9. uzsver, ka partnerības principa 
piemērošana Lisabonas stratēģijā ir 
palielinājusi vietējo un reģionālo iestāžu, 
kā arī ekonomiski un sociāli ieinteresēto 
pušu līdzdalības izjūtu attiecībā uz 
stratēģijas mērķiem un paaugstinājusi 
starpniecības pasākumu ilgtspēju; aicina 
Eiropas Komisiju labāk kontrolēt 
partnerības principa īstenošanu 
dalībvalstīs;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atzīmē, ka Eiropas reģioniem un 
pilsētām ir galvenā nozīme Lisabonas 
stratēģijas īstenošanā, jo tie ir galvenie 
dalībnieki jauninājumu, pētniecības un 
izglītības politikas jomā; norāda, ka tie 
izmanto vairāk nekā vienu trešdaļu no 
visa publiskā ieguldījuma Eiropas 
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Savienībā un aizvien vairāk virza 
struktūrfondu izdevumus izaugsmes un 
darbavietu radīšanas mērķiem;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda, ka reģionālā līmeņa iestādēm ir 
īpaši svarīga loma kā starpniekiem, lai 
stratēģija sasniegtu neskaitāmos 
ekonomiskos un sociālos dalībniekus, kas 
dzīvo un darbojas Eiropā, jo īpaši MVU, kā 
arī, lai veicinātu izglītību un arodapmācību, 
pētniecību, jauninājumus un attīstību;

10. uzsver, ka reģionālās un vietējās 
iestādes var izveidot vidi, kas veicina 
uzņēmējdarbības izaugsmi to vietējās 
teritorijās, taču uzskata, ka turpmākā 
Eiropas teritoriālā attīstība nevar 
balstīties tikai uz konkurenci; norāda, ka 
reģionālā līmeņa iestādēm ir īpaši svarīga 
loma kā starpniekiem, lai stratēģija 
sasniegtu neskaitāmos ekonomiskos un 
sociālos dalībniekus, kas dzīvo un darbojas 
Eiropā, jo īpaši MVU, kā arī, lai veicinātu 
izglītību un arodapmācību, pētniecību, 
jauninājumus un attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 24
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda, ka reģionālā līmeņa iestādēm ir 
īpaši svarīga loma kā starpniekiem, lai 
stratēģija sasniegtu neskaitāmos 
ekonomiskos un sociālos dalībniekus, kas 
dzīvo un darbojas Eiropā, jo īpaši MVU, kā 
arī, lai veicinātu izglītību un arodapmācību, 

10. norāda, ka reģionālā un vietējā līmeņa 
iestādēm ir īpaši svarīga loma kā 
starpniekiem, lai stratēģija sasniegtu 
neskaitāmos ekonomiskos un sociālos 
dalībniekus, kas dzīvo un darbojas Eiropā, 
jo īpaši MVU, kā arī, lai veicinātu izglītību 
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pētniecību, jauninājumus un attīstību; un arodapmācību, pētniecību, jauninājumus 
un attīstību;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda, ka reģionālā līmeņa iestādēm ir 
īpaši svarīga loma kā starpniekiem, lai 
stratēģija sasniegtu neskaitāmos 
ekonomiskos un sociālos dalībniekus, kas 
dzīvo un darbojas Eiropā, jo īpaši MVU, kā 
arī, lai veicinātu izglītību un arodapmācību, 
pētniecību, jauninājumus un attīstību;

10. norāda, ka reģionālā un vietējā līmeņa 
iestādēm ir īpaši svarīga loma kā 
starpniekiem, lai stratēģija sasniegtu 
neskaitāmos ekonomiskos un sociālos 
dalībniekus, kas dzīvo un darbojas Eiropā, 
jo īpaši MVU, kā arī, lai veicinātu izglītību 
un arodapmācību, pētniecību, jauninājumus 
un attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. iesaka uzlabot sinerģiju starp valstu 
stratēģiskajiem ietvardokumentiem un 
valstu reformu programmām, veicinot 
plašāku un regulāru dialogu visos 
līmeņos, ieskaitot Kopienas līmenī, starp 
administrācijām, kas ir atbildīgas par 
kohēzijas politiku un Lisabonas stratēģiju;

11. pauž nožēlu par vājo sinerģiju, kas 
pastāvēja starp valstu stratēģiskajiem 
ietvardokumentiem un valstu reformu 
programmām stratēģijā, kurā trūka 
stingra, regulāra dialoga visos līmeņos, 
ieskaitot Kopienas līmenī, starp 
administrācijām, kas ir atbildīgas par 
kohēzijas politiku un Lisabonas stratēģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. iesaka uzlabot sinerģiju starp valstu 
stratēģiskajiem ietvardokumentiem un 
valstu reformu programmām, veicinot 
plašāku un regulāru dialogu visos līmeņos, 
ieskaitot Kopienas līmenī, starp 
administrācijām, kas ir atbildīgas par 
kohēzijas politiku un Lisabonas stratēģiju;

11. iesaka uzlabot sinerģiju starp valstu 
stratēģiskajiem ietvardokumentiem un 
valstu reformu programmām, veicinot 
plašāku un regulāru dialogu visos līmeņos, 
ieskaitot Kopienas līmenī, starp 
administrācijām, kas ir atbildīgas par 
kohēzijas politiku un Lisabonas stratēģiju, 
un to tematiski saistītajiem partneriem;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž atzinību par rezultātiem, kas līdz 
šim panākti, izmantojot finanšu vadības 
instrumentus un sadarbību ar EIB 
jauninājumu un pētniecības veicināšanā ar 
atjaunojamu finansējuma veidu palīdzību; 
atzīst to līdzekļu potenciālu investīciju 
jomā un aicina tos nostiprināt, jo īpaši 
attiecībā uz JEREMIE un JESSICA
iniciatīvu, lai nodrošinātu labāku atbalstu 
uzņēmējdarbībai un MVU; iesaka 
vienkāršot noteikumus, kas regulē šos 
instrumentus, lai investīciju pretendenti tos 
varētu izmantot vairāk;

12. pauž atzinību par rezultātiem, kas līdz 
šim panākti, izmantojot finanšu vadības 
instrumentus un sadarbību ar EIB 
jauninājumu un pētniecības veicināšanā ar 
atjaunojamu finansējuma veidu palīdzību,
un uzsver nepieciešamību stiprināt saikni 
starp ES finanšu instrumentiem un EIB 
finanšu instrumentiem; atzīst to līdzekļu 
potenciālu investīciju jomā un aicina tos 
nostiprināt, jo īpaši attiecībā uz JEREMIE
un JESSICA iniciatīvu, lai nodrošinātu 
labāku atbalstu uzņēmējdarbībai un MVU; 
iesaka vienkāršot noteikumus, kas regulē 
šos instrumentus, lai investīciju pretendenti 
tos varētu izmantot vairāk;

Or. es
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Grozījums Nr. 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm;

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm; tomēr norāda, ka tādi 
instrumenti kā Lisabonas stratēģija un ES 
stratēģija 2020. gadam ir vienošanās 
rezultāts starp dalībvalstīm ar ļoti 
atšķirīgiem attīstības līmeņiem;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm; 

13. atzinīgi vērtē debates par ES stratēģiju
2020. gadam; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm;

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver tam raksturīgo 
ilgtermiņa redzējumu, kura mērķis ir radīt 
pamatnosacījumus valstu ekonomikas 
politikas saskaņošanai, lai stiprinātu 
konkurētspēju Eiropā, un piekrīt 
noteiktajām prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm; 

13. pieņem zināšanai Komisijas 
priekšlikuma par turpmākās ES stratēģijas 
2020. gadam pieņemšanu; uzsver 
ilgtermiņu, kas raksturīgs šai stratēģijai, 
kuras mērķis ir radīt pamatnosacījumus 
Eiropas stabilai attīstībai un darbavietu 
izveidei, un piekrīt noteiktajām prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm; 

13. pieņem zināšanai Komisijas 
priekšlikuma par turpmākās ES stratēģijas 
2020. gadam pieņemšanu; uzsver 
ilgtermiņu, kas raksturīgs šai stratēģijai, 
kuras mērķis ir radīt pamatnosacījumus 
Eiropas stabilai attīstībai, un piekrīt 
noteiktajām prioritātēm; 

Or. en

Grozījums Nr. 34
Salvatore Caronna

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm;

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm; uzsver, cik svarīgi pēc tam ir 
izstrādāt vairāku līmeņu teritoriālo 
pieeju;

Or. it

Grozījums Nr. 35
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma 
par turpmākās ES stratēģijas 2020. gadam 
pieņemšanu; uzsver ilgtermiņu, kas 
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raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis ir 
radīt pamatnosacījumus Eiropas stabilai 
attīstībai, un piekrīt noteiktajām 
prioritātēm;

raksturīgs šai stratēģijai, kuras mērķis 
pašlaik ir īstenot pāreju uz ilgtspējīgu 
ekonomiku, ekonomikas izaugsmi atdalot 
no resursu un enerģijas patēriņa; 

Or. de

Grozījums Nr. 36
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a stingri iesaka Komisijai sagatavot 
Lisabonas stratēģijas īstenošanas 
nepilnību tiešu novērtējumu, lai novērstu 
tādu pašu kļūdu pieļaušanu ES stratēģijā 
2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a tomēr pauž nožēlu par veidu, kādā šī 
stratēģija tika ierosināta, pat nepabeidzot 
pārskatu par pašreizējo Lisabonas 
stratēģiju un pienācīgi neapspriežoties ar 
Eiropas Parlamentu; 

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina saskaņā ar Lisabonas 
stratēģiju izstrādāt stratēģiju, ar ko 
pielīdzināt infrastruktūru Eiropas 
standartiem, modernizējot autoceļu, 
dzelzceļa un gaisa transporta sistēmas, 
ieviešot nepiesārņojoša transporta 
sistēmu, kvalitatīvi uzlabojot piekļuvi 
dzeramā ūdens un kanalizācijas un 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmām, 
ieviešot efektīvāku vides vadību un 
nodrošinot dabas resursu un 
atjaunojamās enerģijas ilgtspējīgu 
izmantošanu, lai panāktu ekonomikas 
attīstību un uzlabotu sociālo kohēziju; 

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka jaunajā stratēģijā, 
neraugoties uz IKP, būtu jāietver arī 
vairāki rādītāji par dzīves kvalitāti un 
vispārējo ekonomikas blakusefektu un 
vides piesārņojuma ievērošanu, un ka šie 
rādītāji būtu jānosaka, jāpieņem un 
jānovērtē, ievērojot demokrātiskas un 
novatoriskas metodes;

Or. de
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Grozījums Nr. 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver nepieciešamību saskaņot šo 
ES politiku ar ES stratēģiskajiem 
mērķiem, vienlaikus neizraisot nekādus 
pārkāpumus dalībvalstīs, prasot tām 
atsevišķo valstu attīstībā veikt 
ieguldījumus, kas varētu nebūt prioritāri 
vai pat būtu nevajadzīgi; aicina 
nodrošināt dalībvalstīm lielāku elastību, 
īstenojot kohēzijas politiku, lai 
nodrošinātu, ka tā kopumā paātrina 
prioritāro mērķu sasniegšanu;

Or. es

Grozījums Nr. 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b mudina ES pieņemt īpašus 
noteikumus un īstenot piemērotus 
pasākumus, lai atbilstu piekrastes 
reģionu, salu, augstieņu reģionu un 
attālāko reģionu īpašajām vajadzībām, 
ņemot vērā teritoriālās kohēzijas tiesisko 
pamatu, ko nodrošina Lisabonas līgums; 

Or. es
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Grozījums Nr. 42
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ņemts 
vērā sociālais aspekts, taču pauž nožēlu, 
ka tam stratēģijā joprojām nav piešķirta 
galvenā loma; uzsver, ka nesenā krīze ir 
parādījusi, ka nevienā izaugsmes stratēģijā 
nedrīkst pavirši attiekties pret mērķiem 
sociālās aizsardzības, pakalpojumu 
pieejamības, nabadzības un sociālās 
atstumtības novēršanas, kā arī kvalitatīvu 
darbavietu radīšanas jomā;

14. atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ņemts 
vērā sociālais aspekts; uzsver, ka nesenā 
krīze ir parādījusi, ka nevienā izaugsmes 
stratēģijā nedrīkst pavirši attiekties pret 
mērķiem sociālās aizsardzības, 
pakalpojumu pieejamības, nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršanas, kā arī 
kvalitatīvu darbavietu radīšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ņemts 
vērā sociālais aspekts, taču pauž nožēlu, ka 
tam stratēģijā joprojām nav piešķirta 
galvenā loma; uzsver, ka nesenā krīze ir 
parādījusi, ka nevienā izaugsmes stratēģijā 
nedrīkst pavirši attiekties pret mērķiem 
sociālās aizsardzības, pakalpojumu 
pieejamības, nabadzības un sociālās 
atstumtības novēršanas, kā arī kvalitatīvu 
darbavietu radīšanas jomā;

14. atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ņemts 
vērā sociālais aspekts, taču uzsver, ka 
ekonomikas pīlāram ir galvenā nozīme 
attiecībā uz darbavietu radīšanu, un tāpēc 
ir ļoti svarīgi pabeigt brīvo, atvērto un 
funkcionējošo iekšējo tirgu, kas 
uzņēmējdarbības aprindām dotu iespēju 
elastīgi reaģēt uz makroekonomikas 
tendencēm; uzsver, ka nesenā krīze ir 
parādījusi, ka nevienā izaugsmes stratēģijā 
nedrīkst pavirši attiekties pret mērķiem 
sociālās aizsardzības, pakalpojumu 
pieejamības, nabadzības un sociālās 
atstumtības novēršanas, kā arī kvalitatīvu 
darbavietu radīšanas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ņemts 
vērā sociālais aspekts, taču pauž nožēlu, ka 
tam stratēģijā joprojām nav piešķirta 
galvenā loma; uzsver, ka nesenā krīze ir 
parādījusi, ka nevienā izaugsmes stratēģijā
nedrīkst pavirši attiekties pret mērķiem
sociālās aizsardzības, pakalpojumu 
pieejamības, nabadzības un sociālās 
atstumtības novēršanas, kā arī kvalitatīvu 
darbavietu radīšanas jomā;

14. atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ņemts 
vērā sociālais aspekts, taču pauž nožēlu, ka 
tam stratēģijā joprojām nav piešķirta 
galvenā loma; uzsver, ka nesenā krīze ir 
parādījusi, ka mērķi sociālās aizsardzības, 
pakalpojumu pieejamības, nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršanas, kā arī 
kvalitatīvu darbavietu radīšanas jomā ir ļoti 
svarīgi Eiropas sociālajai kohēzijai un 
tāpēc tiem ES stratēģijā 2020. gadam ir 
jāpiešķir lielāka vērtība;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē aicinājumu veidot vairāk 
ilgtspējīgu, augsti kvalificētu darbavietu, 
taču atzīst, ka jauns ekonomiskais modelis 
varētu izraisīt izmaksu un ieguvumu 
nevienlīdzīgu sadalījumu starp atsevišķām 
dalībvalstīm un reģioniem un ka tādēļ, lai 
to nepieļautu, varētu būt vajadzīga rīcība 
Eiropas Savienības līmenī;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 46
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē aicinājumu veidot vairāk 
ilgtspējīgu, augsti kvalificētu darbavietu, 
taču atzīst, ka jauns ekonomiskais modelis 
varētu izraisīt izmaksu un ieguvumu 
nevienlīdzīgu sadalījumu starp atsevišķām 
dalībvalstīm un reģioniem un ka tādēļ, lai 
to nepieļautu, varētu būt vajadzīga rīcība 
Eiropas Savienības līmenī;

15. atzinīgi vērtē aicinājumu veidot vairāk 
ilgtspējīgu, augsti kvalificētu darbavietu, 
taču atzīst, ka jauns ekonomiskais modelis 
varētu izraisīt izmaksu un ieguvumu 
nevienlīdzīgu sadalījumu starp atsevišķām 
dalībvalstīm un reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 47
László Surján

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē aicinājumu veidot vairāk 
ilgtspējīgu, augsti kvalificētu darbavietu, 
taču atzīst, ka jauns ekonomiskais modelis 
varētu izraisīt izmaksu un ieguvumu 
nevienlīdzīgu sadalījumu starp atsevišķām 
dalībvalstīm un reģioniem un ka tādēļ, lai 
to nepieļautu, varētu būt vajadzīga rīcība 
Eiropas Savienības līmenī;

15. atzinīgi vērtē aicinājumu veidot vairāk
ilgtspējīgu, augsti kvalificētu darbavietu, 
taču atzīst, ka jauns ekonomiskais modelis 
varētu izraisīt izmaksu un ieguvumu 
nevienlīdzīgu sadalījumu starp atsevišķām 
dalībvalstīm un reģioniem un ka tādēļ, lai 
to nepieļautu, aicina Eiropas Savienību 
uzņemties atbildību un noteikt galvenās 
darbības jomas, kurās saskaņā ar 
subsidiaritātes principu Eiropas līmeņa 
intervence ir vispiemērotākā, lai sasniegtu 
vislabākos rezultātus attiecībā uz visiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē aicinājumu veidot vairāk 
ilgtspējīgu, augsti kvalificētu darbavietu, 
taču atzīst, ka jauns ekonomiskais modelis 
varētu izraisīt izmaksu un ieguvumu 
nevienlīdzīgu sadalījumu starp atsevišķām 
dalībvalstīm un reģioniem un ka tādēļ, lai 
to nepieļautu, varētu būt vajadzīga rīcība 
Eiropas Savienības līmenī;

15. atzinīgi vērtē aicinājumu veidot vairāk 
ilgtspējīgu, augsti kvalificētu darbavietu, 
taču atzīst, ka jauns ekonomiskais modelis 
varētu izraisīt izmaksu un ieguvumu 
nevienlīdzīgu sadalījumu starp atsevišķām 
dalībvalstīm un reģioniem un ka tādēļ, lai 
to nepieļautu, varētu būt vajadzīga rīcība 
Eiropas Savienības līmenī; aicina Eiropas 
Savienību izstrādāt Eiropas stratēģiju 
videi draudzīgām darbavietām, ietverot 
ilgtspējīgas ekonomikas darbavietu 
vērtīgo potenciālu nelabvēlīgajos un 
krīzes skartajos reģionos; 

Or. de

Grozījums Nr. 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver nepieciešamību efektīvāk 
izmantot cilvēkkapitālu atbilstoši ES 
stratēģijai 2020. gadam; uzskata, ka tas 
jāīsteno, palielinot ieguldījumus izglītībā, 
saskaņojot kursu saturu ar darba tirgus 
vajadzībām, piesaistot un noturot pēc 
iespējas lielāku darbaspēku, radot vairāk 
darbavietu, lai apmierinātu pieprasījumu, 
sekmējot pielāgošanās spēju un 
uzņēmējdarbības garu un veicinot 
vienlīdzību un sociālo integrāciju;

Or. ro
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Grozījums Nr. 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā 
ar globālajām problēmām; uzskata, ka 
šajās jomās jāveic regulāras investīcijas 
un ka jo īpaši jauninājumi būtu jāvērtē 
pēc to rezultātiem;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 51
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka izglītība, apmācība,
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo 
īpaši jauninājumi būtu jāvērtē pēc to 
rezultātiem;

16. uzsver, ka pētniecība un jauninājumi ir 
galvenie instrumenti ES attīstībai un tās 
konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka 
pamata nosacījums tam ir vispārējā un 
profesionālā izglītība; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo 
īpaši jauninājumi būtu jāvērtē pēc to 
rezultātiem;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo 
īpaši jauninājumi būtu jāvērtē pēc to 
rezultātiem;

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas, kā arī 
regulāri jānovērtē panāktais progress, 
pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Sophie Auconie, Joachim Zeller

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo 
īpaši jauninājumi būtu jāvērtē pēc to
rezultātiem;

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo 
īpaši jauninājumi būtu jāvērtē pēc to 
rezultātiem; šajā saistībā aicina labāk 
saskaņot struktūrfondus un 
pamatprogrammu, lai nākotnē gūtu 
maksimālu labumu no pētījumiem un 
jauninājumiem paredzētā finansējuma;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo 
īpaši jauninājumi būtu jāvērtē pēc to 
rezultātiem;

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo 
īpaši jauninājumi būtu jāvērtē pēc to 
rezultātiem; atzīmē, ka Eiropas 
konkurētspējas priekšrocības varētu 
palielināt, izstrādājot „lietpratīgu 
specializāciju” dalībvalstu un reģionu 
reģionālajās kopās;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras investīcijas un ka jo 
īpaši jauninājumi būtu jāvērtē pēc to 
rezultātiem;

16. uzsver, ka izglītība, apmācība, 
pētniecība un jauninājumi ir galvenie 
instrumenti ES attīstības veicināšanai un 
tās konkurētspējas palielināšanai saistībā ar 
globālajām problēmām; uzskata, ka šajās 
jomās jāveic regulāras un saprātīgas
investīcijas un ka jo īpaši jauninājumi būtu 
jāvērtē pēc to rezultātiem, piemēram, pēc 
veiksmīgas to ieviešanas un reālas 
izmantošanas pakalpojumos un ražošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, cik ļoti nozīmīga ir 
ekonomiskās konkurētspējas ilgtermiņa 
izaugsme jaunajās dalībvalstīs; uzskata, 
ka tas radīs nepieciešamību palielināt 
izdevumus pētniecībai un attīstībai, 
pastiprināt vietējo ekonomiku 
konkurētspēju un uzlabot atbalstu 
uzņēmējdarbības infrastruktūrai, lai 
jaunās dalībvalstis spētu pielāgoties 
„zināšanu ekonomikai”;

Or. ro

Grozījums Nr. 57
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzīst, ka izveidotā struktūrpolitikas 
mērķu sistēma tās pirmajos gados ir 
izrādījusies veiksmīga; aicina plānošanas 
ticamības labad ieviest šo sistēmu, kā arī 
ieviest dalītās pārvaldības principu; atzīst, 
ka, lai pielāgotos 2020. gada mērķiem, 
varētu būt nepieciešama mērķu satura 
koriģēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka Lisabonas līguma 
teritoriālais aspekts ir izpildīts tikai tad, ja 
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tiek nodrošināts, ka arī nelabvēlīgajos 
reģionos satiksmes infrastruktūras, 
telesakaru un enerģētikas jomā cilvēkiem 
ir pieejami kvalitatīvi pamata pakalpojumi 
(tostarp tīkli) par pieņemamām cenām;

Or. de

Grozījums Nr. 59
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas 
kavē ES izaugsmes potenciālu; uzskata, ka 
jārada patiesi vienlīdzīgi apstākļi transporta, 
enerģētikas, telekomunikāciju un IT 
infrastruktūras jomā, jāiekļauj tās stratēģijā 
un arī nākotnē tām jāpiešķir nozīmīga loma 
kohēzijas politikā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 60
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas 
kavē ES izaugsmes potenciālu; uzskata, ka 
jārada patiesi vienlīdzīgi apstākļi 
transporta, enerģētikas, telekomunikāciju 
un IT infrastruktūras jomā, jāiekļauj tās 
stratēģijā un arī nākotnē tām jāpiešķir 
nozīmīga loma kohēzijas politikā;

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas 
kavē ES izaugsmes potenciālu;  
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Or. en

Grozījums Nr. 61
Danuta Jazłowiecka, Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas 
kavē ES izaugsmes potenciālu; uzskata, ka 
jārada patiesi vienlīdzīgi apstākļi 
transporta, enerģētikas, telekomunikāciju 
un IT infrastruktūras jomā, jāiekļauj tās 
stratēģijā un arī nākotnē tām jāpiešķir 
nozīmīga loma kohēzijas politikā;

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas 
kavē ES izaugsmes potenciālu un iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību; uzskata, ka jārada 
patiesi vienlīdzīgi apstākļi transporta, 
enerģētikas, telekomunikāciju un IT 
infrastruktūras jomā, jāiekļauj tās stratēģijā 
un arī nākotnē tām jāpiešķir nozīmīga loma 
kohēzijas politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Sabine Verheyen, Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas 
kavē ES izaugsmes potenciālu; uzskata, ka 
jārada patiesi vienlīdzīgi apstākļi 
transporta, enerģētikas, telekomunikāciju 
un IT infrastruktūras jomā, jāiekļauj tās 
stratēģijā un arī nākotnē tām jāpiešķir 
nozīmīga loma kohēzijas politikā;

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā, jo īpaši lauku reģionos, joprojām 
ir ļoti atšķirīgas, un tas kavē ES izaugsmes 
potenciālu; uzskata, ka jārada patiesi 
vienlīdzīgi apstākļi transporta, enerģētikas, 
telekomunikāciju un IT infrastruktūras 
jomā, jāiekļauj tās stratēģijā un arī nākotnē 
tām jāpiešķir nozīmīga loma kohēzijas 
politikā;

Or. de
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Grozījums Nr. 63
László Surján

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas 
kavē ES izaugsmes potenciālu; uzskata, ka 
jārada patiesi vienlīdzīgi apstākļi 
transporta, enerģētikas, telekomunikāciju 
un IT infrastruktūras jomā, jāiekļauj tās 
stratēģijā un arī nākotnē tām jāpiešķir 
nozīmīga loma kohēzijas politikā;

17. atzīmē, ka infrastruktūras problēmas 
Eiropā joprojām ir ļoti atšķirīgas, un tas 
kavē ES izaugsmes potenciālu; uzsver 
pārrobežu sadarbības nozīmi šajā 
jautājumā un uzskata, ka jārada patiesi 
vienlīdzīgi apstākļi transporta, enerģētikas, 
telekomunikāciju un IT infrastruktūras 
jomā, jāiekļauj tās stratēģijā un arī nākotnē 
tām jāpiešķir nozīmīga loma kohēzijas 
politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Danuta Maria Hübner

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a atzīst, ka ES budžetam ir jābūt 
galvenajai nozīmei, lai sasniegtu ES 
2020. gada mērķus; uzskata, ka kohēzijas 
politika, pamatojoties uz tās mērķtiecīgo 
stratēģisko pieeju, stingro un saistošo 
atbilstību, pielāgoto intervenci, kā arī 
uzraudzības un tehnisko palīdzību, ir 
efektīvs mehānisms, lai īstenotu ES 
stratēģiju 2020. gadam;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Sabine Verheyen,Joachim Zeller, Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a atzīmē, ka tieši platjoslas 
pakalpojumu nodrošināšanas jomā lauku 
apvidos ir lieli trūkumi un tie atbilstoši 
digitālās programmas prasībām ir 
jānovērš, lai atbalstītu šo reģionu 
ilgtspējīgu ekonomisko attīstību;

Or. de

Grozījums Nr. 66
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzinīgi vērtē struktūrfondu lomas 
novērtēšanu ES stratēģijas 2020. gadam 
mērķu sasniegšanā; tomēr uzsver, ka 
kohēzijas politika nav tikai patstāvīgu 
finansiālo piešķīrumu avots. Tās galvenie 
principi — integrēta pieeja, vairāku līmeņu 
pārvaldība un reāla partnerība — ir 
izšķirošie elementi stratēģijas panākumu 
nodrošināšanai, un šos principus vajadzētu 
tajā pilnībā integrēt; 

18. atzinīgi vērtē struktūrfondu lomas 
novērtēšanu ES stratēģijas 2020. gadam 
mērķu sasniegšanā; tomēr uzsver, ka 
kohēzijas politika nav tikai patstāvīgu 
finansiālo piešķīrumu avots. Tās galvenie 
mērķi — reģionālo atšķirību novēršana 
un reālas ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas ieviešana Eiropā —
un principi — integrēta pieeja, vairāku 
līmeņu pārvaldība un reāla partnerība — ir 
izšķirošie papildu elementi stratēģijas 
panākumu nodrošināšanai, un šos principus 
vajadzētu ar to saskaņot; 

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzinīgi vērtē struktūrfondu lomas 
novērtēšanu ES stratēģijas 2020. gadam 
mērķu sasniegšanā; tomēr uzsver, ka 
kohēzijas politika nav tikai patstāvīgu 
finansiālo piešķīrumu avots. Tās galvenie 
principi — integrēta pieeja, vairāku līmeņu 
pārvaldība un reāla partnerība — ir 
izšķirošie elementi stratēģijas panākumu 
nodrošināšanai, un šos principus vajadzētu 
tajā pilnībā integrēt;

18. atzinīgi vērtē struktūrfondu lomas 
novērtēšanu ES stratēģijas 2020. gadam 
mērķu sasniegšanā; tomēr uzsver, ka 
kohēzijas politika ir ne tikai patstāvīgu 
finansiālo piešķīrumu avots, bet arī spēcīgs 
instruments visu Eiropas reģionu 
ekonomikas attīstībai. Tās galvenie 
principi — integrēta pieeja, vairāku līmeņu 
pārvaldība un reāla partnerība — ir 
izšķirošie elementi stratēģijas panākumu 
nodrošināšanai, un šos principus vajadzētu 
tajā pilnībā integrēt;

Or. es

Grozījums Nr. 68
Maurice Ponga

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzinīgi vērtē struktūrfondu lomas 
novērtēšanu ES stratēģijas 2020. gadam 
mērķu sasniegšanā; tomēr uzsver, ka 
kohēzijas politika nav tikai patstāvīgu 
finansiālo piešķīrumu avots. Tās galvenie 
principi — integrēta pieeja, vairāku līmeņu 
pārvaldība un reāla partnerība — ir 
izšķirošie elementi stratēģijas panākumu 
nodrošināšanai, un šos principus vajadzētu 
tajā pilnībā integrēt; 

18. atzinīgi vērtē struktūrfondu potenciālās
lomas novērtēšanu ES stratēģijas 
2020. gadam mērķu sasniegšanā; tomēr 
uzsver, ka kohēzijas politika nav tikai 
patstāvīgu finansiālo piešķīrumu avots. Tās 
galvenie principi — integrēta pieeja, 
vairāku līmeņu pārvaldība un reāla 
partnerība — ir izšķirošie elementi 
stratēģijas panākumu nodrošināšanai, un 
šos principus vajadzētu tajā pilnībā 
integrēt; 

Or. fr
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Grozījums Nr. 69
Petru Constantin Luhan

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka ir jānodrošina efektīva 
un plaša infrastruktūra, ja ir jāpanāk 
augsts konkurētspējas līmenis; šajā 
saistībā piemērotu finanšu instrumentu 
izveide infrastruktūru modernizēšanai un 
sasaistīšanai visā Eiropas Savienībā 
jāsaglabājas ES stratēģijas 2020. gadam 
prioritātei nākotnē;

Or. ro

Grozījums Nr. 70
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina pārbaudīt ES struktūrfondu 
izdevumus saistībā ar to pozitīvo ietekmi 
uz vidi, resursu saudzēšanu un 
energoefektivitāti, lai sasniegtu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķi, proti, 
pāreju uz resursus saudzējošu un videi 
draudzīgu ekonomiku;

Or. de

Grozījums Nr. 71
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka spēcīgai un labi finansētai 
kohēzijas politikai, kas ietver visus 
Eiropas reģionus, jākļūst par ES 
stratēģijas 2020. gadam galveno elementu; 
uzskata, ka šī politika ar tās horizontālo 
pieeju ir priekšnosacījums ES stratēģijas 
2020. gadam mērķu sasniegšanai, kā arī 
sociālas, ekonomiskas un teritoriālas
kohēzijas nodrošināšanai visā ES; noraida 
visus mēģinājumus atgriezties pie 
kohēzijas politikas un aicina ES budžeta 
pārskatā pilnībā atbalstīt reģionālo 
dimensiju;

19. uzsver, ka spēcīgai un labi finansētai 
kohēzijas politikai jākļūst par ES 
stratēģijas 2020. gadam galveno papildu
elementu; uzskata, ka šī politika ar tās 
horizontālo pieeju ir unikāls ES
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās
kohēzijas līdzeklis, kas ir svarīgs 
priekšnosacījums veiksmīgai ES 
2020. gada mērķu sasniegšanai; noraida 
visus mēģinājumus atgriezties pie 
kohēzijas politikas un aicina ES budžeta 
pārskatā pilnībā atbalstīt reģionālo 
dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzsver, ka mērķu sasniegšanas 
mehānismu savlaicīga definēšana ir ļoti 
svarīga, lai ES stratēģija 2020. gadam 
būtu veiksmīga;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav 
pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; 
uzsver, ka, lai arī kohēzijas politikas 

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav 
pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; 
uzsver, ka, lai arī kohēzijas politikas 
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prioritātes būtu jāsaskaņo ar ES stratēģijas 
2020. gadam mērķiem, ir jāpieļauj 
pietiekama elastība, lai reaģētu uz 
reģionālajām īpatnībām un atbalstītu vājāk 
attīstītos reģionus to centienos atrisināt 
savas sociālekonomiskās problēmas un 
samazināt nevienlīdzību; 

prioritātēm būtu jāizriet no paredzētā 
vienotā Eiropas stratēģiskā 
ietvardokumenta un tās būtu jāsaskaņo ar 
ES stratēģijas 2020. gadam mērķiem, ir 
jāpieļauj pietiekama elastība, lai reaģētu uz 
reģionālajām un nacionālajām īpatnībām 
un atbalstītu vājāk attīstītos reģionus to 
centienos atrisināt savas sociālekonomiskās 
problēmas un samazināt nevienlīdzību; tā 
kā svarīgs ir nevis process, bet rezultāti, 
kopējai pieejai nav jānosaka ne ES 
stratēģijas 2020. gadam būtība, ne arī 
nākamās paaudzes kohēzijas politika;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Salvatore Caronna

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav 
pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; 
uzsver, ka, lai arī kohēzijas politikas 
prioritātes būtu jāsaskaņo ar ES stratēģijas 
2020. gadam mērķiem, ir jāpieļauj 
pietiekama elastība, lai reaģētu uz 
reģionālajām īpatnībām un atbalstītu vājāk 
attīstītos reģionus to centienos atrisināt 
savas sociālekonomiskās problēmas un 
samazināt nevienlīdzību; 

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav 
pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; 
uzsver, ka, lai arī kohēzijas politikas 
prioritātes būtu jāsaskaņo ar ES stratēģijas 
2020. gadam mērķiem, ir jāpieļauj 
pietiekama elastība, lai reaģētu uz 
reģionālajām īpatnībām un atbalstītu vājāk 
attīstītos reģionus to centienos atrisināt 
savas sociālekonomiskās problēmas un 
samazināt nevienlīdzību, vienlaikus 
nodrošinot konkurētspējīgāko reģionu 
jauninājumu ieviešanas spēju turpmāko 
attīstību;

Or. it
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Grozījums Nr. 75
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav 
pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; 
uzsver, ka, lai arī kohēzijas politikas 
prioritātes būtu jāsaskaņo ar ES stratēģijas 
2020. gadam mērķiem, ir jāpieļauj 
pietiekama elastība, lai reaģētu uz 
reģionālajām īpatnībām un atbalstītu vājāk 
attīstītos reģionus to centienos atrisināt 
savas sociālekonomiskās problēmas un 
samazināt nevienlīdzību; 

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav 
pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; 
uzsver, ka, lai arī kohēzijas politikas 
prioritātes būtu jāsaskaņo ar ES stratēģijas 
2020. gadam mērķiem, ir jāpieļauj 
pietiekama elastība, lai reaģētu uz 
reģionālajām īpatnībām un atbalstītu vājāk 
attīstītos un vistrūcīgākos reģionus to 
centienos atrisināt savas sociālekonomiskās 
problēmas un samazināt nevienlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav 
pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; 
uzsver, ka, lai arī kohēzijas politikas 
prioritātes būtu jāsaskaņo ar ES stratēģijas 
2020. gadam mērķiem, ir jāpieļauj 
pietiekama elastība, lai reaģētu uz 
reģionālajām īpatnībām un atbalstītu vājāk 
attīstītos reģionus to centienos atrisināt 
savas sociālekonomiskās problēmas un 
samazināt nevienlīdzību;

20. uzsver, ka kohēzijas politika nav 
pakļauta ES stratēģijai 2020. gadam; 
uzsver, ka, lai arī kohēzijas politikas 
prioritātes būtu jāsaskaņo ar ES stratēģijas 
2020. gadam mērķiem, ir jāpieļauj 
pietiekama elastība, lai reaģētu uz 
reģionālajām īpatnībām un atbalstītu vājāk 
attīstītos reģionus to centienos atrisināt 
savas sociālekonomiskās problēmas, 
nelabvēlīgos apstākļus un samazināt 
nevienlīdzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina uzlabot ES stratēģijas 
2020. gadam pārvaldes sistēmu 
salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju; 
iesaka to veidot un īstenot saskaņā ar 
vairāku līmeņu pārvaldības principu, lai 
nodrošinātu vietējo un reģionālo varas 
iestāžu, kā arī ieinteresētās pilsoniskās 
sabiedrības plašāku līdzdalību; 

21. aicina uzlabot ES stratēģijas 
2020. gadam pārvaldes sistēmu 
salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju; 
iesaka to veidot un īstenot saskaņā ar 
vairāku līmeņu pārvaldības principu, lai 
nodrošinātu vietējo un reģionālo varas 
iestāžu obligātu iesaistīšanos labprātīgās 
apspriedēs ar ieinteresēto pilsonisko 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina uzlabot ES stratēģijas 
2020. gadam pārvaldes sistēmu 
salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju; 
iesaka to veidot un īstenot saskaņā ar 
vairāku līmeņu pārvaldības principu, lai 
nodrošinātu vietējo un reģionālo varas 
iestāžu, kā arī ieinteresētās pilsoniskās 
sabiedrības plašāku līdzdalību; 

21. aicina uzlabot ES stratēģijas
2020. gadam pārvaldes sistēmu 
salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju; 
iesaka to veidot un īstenot saskaņā ar 
vairāku līmeņu pārvaldības principu, cita 
starpā izmantojot kohēzijas politikas 
instrumentus, lai nodrošinātu vietējo un 
reģionālo varas iestāžu, kā arī ieinteresētās 
pilsoniskās sabiedrības plašāku līdzdalību;

Or. fi
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Grozījums Nr. 79
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina uzlabot ES stratēģijas 
2020. gadam pārvaldes sistēmu 
salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju; 
iesaka to veidot un īstenot saskaņā ar 
vairāku līmeņu pārvaldības principu, lai 
nodrošinātu vietējo un reģionālo varas 
iestāžu, kā arī ieinteresētās pilsoniskās 
sabiedrības plašāku līdzdalību; 

21. aicina uzlabot ES stratēģijas 
2020. gadam pārvaldes sistēmu 
salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju; 
iesaka to veidot un īstenot saskaņā ar 
vairāku līmeņu pārvaldības principu, lai 
nodrošinātu vietējo un reģionālo varas 
iestāžu, kā arī ieinteresētās pilsoniskās 
sabiedrības plašāku līdzdalību; uzsver, ka 
šajā līdzdalībā būtu jāietver vairāku 
līmeņu pārvaldības vienošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai, kas 
kā jauns mērķis ir iekļauta Lisabonas 
līgumā, ir jābūt stratēģijas neatņemamai 
daļai kā priekšnosacījumam tās mērķu 
sasniegšanai;

22. uzskata, ka ES stratēģijai 2020. gadam 
ir jābūt neatņemamai sastāvdaļai, lai 
sasniegtu teritoriālās kohēzijas mērķi, kas 
kā jauns mērķis ir iekļauts Lisabonas 
līgumā, 

Or. en

Grozījums Nr. 81
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai, kas 
kā jauns mērķis ir iekļauta Lisabonas 
līgumā, ir jābūt stratēģijas neatņemamai 
daļai kā priekšnosacījumam tās mērķu 
sasniegšanai;

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai, kas 
kā jauns mērķis ir iekļauta Lisabonas 
līgumā, ir jābūt stratēģijas neatņemamai 
daļai kā priekšnosacījumam tās mērķu 
sasniegšanai; aicina īpašu uzmanību 
pievērst reģioniem, kam raksturīgi 
nopietni un ilgstoši nelabvēlīgie apstākļi 
vai demogrāfiskās problēmas, piemēram, 
salām, pārrobežu un kalnu reģioniem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai, kas 
kā jauns mērķis ir iekļauta Lisabonas 
līgumā, ir jābūt stratēģijas neatņemamai 
daļai kā priekšnosacījumam tās mērķu 
sasniegšanai;

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai, kas 
kā jauns mērķis ir iekļauta Lisabonas 
līgumā, ir jābūt stratēģijas neatņemamai 
daļai kā priekšnosacījumam tās mērķu 
sasniegšanai; uzskata, ka vietējās 
iniciatīvas pārrobežu sadarbībai sniedz 
teritoriālās kohēzijas iespējas, kas līdz šim 
nav pietiekami izmantotas;

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai, kas 
kā jauns mērķis ir iekļauta Lisabonas 

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai, kas 
kā jauns mērķis ir iekļauta Lisabonas 
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līgumā, ir jābūt stratēģijas neatņemamai 
daļai kā priekšnosacījumam tās mērķu 
sasniegšanai;

līgumā, ir jābūt stratēģijas neatņemamai 
daļai kā priekšnosacījumam tās mērķu 
sasniegšanai; aicina Komisiju savos 
priekšlikumos par turpmākajiem 
teritoriālās sadarbības pasākumiem 
detalizētāk noteikt makroreģionu un 
tematisko stratēģiju nozīmi; 

Or. en

Grozījums Nr. 84
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka spēcīgāks stratēģijas 
teritoriālais aspekts, ņemot vērā Eiropas 
reģionu īpatnības, līdz ar reģionālo un 
vietējo varas iestāžu tiešu iesaistīšanos 
attiecīgo programmu plānošanā un 
īstenošanā, ļaus panākt lielāku līdzdalības 
izjūtu attiecībā uz stratēģijas mērķiem 
visos tās līmeņos, kā arī labāku informētību 
par mērķiem un to rezultātiem;

23. norāda, ka spēcīgāks stratēģijas 
teritoriālais aspekts, ņemot vērā Eiropas 
reģionu īpatnības, līdz ar reģionālo un 
vietējo varas iestāžu un struktūrfondu 
regulā definēto partneru tiešu 
iesaistīšanos attiecīgo programmu 
plānošanā un īstenošanā, ļaus panākt 
lielāku līdzdalības izjūtu attiecībā uz 
stratēģijas mērķiem visos tās līmeņos, kā 
arī labāku informētību par mērķiem un to 
rezultātiem;

Or. de

Grozījums Nr. 85
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka spēcīgāks stratēģijas 
teritoriālais aspekts, ņemot vērā Eiropas 
reģionu īpatnības, līdz ar reģionālo un 
vietējo varas iestāžu tiešu iesaistīšanos 

23. norāda, ka spēcīgāks stratēģijas 
teritoriālais aspekts, ņemot vērā Eiropas 
reģionu īpatnības un dažādos attīstības 
līmeņus, līdz ar reģionālo un vietējo varas 
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attiecīgo programmu plānošanā un 
īstenošanā, ļaus panākt lielāku līdzdalības 
izjūtu attiecībā uz stratēģijas mērķiem 
visos tās līmeņos, kā arī labāku informētību 
par mērķiem un to rezultātiem; 

iestāžu tiešu iesaistīšanos attiecīgo 
programmu plānošanā un īstenošanā, ļaus 
panākt lielāku līdzdalības izjūtu attiecībā 
uz stratēģijas mērķiem visos tās līmeņos, 
kā arī labāku informētību par mērķiem un 
to rezultātiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 86
Petru Constantin Luhan

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka spēcīgāks stratēģijas 
teritoriālais aspekts, ņemot vērā Eiropas 
reģionu īpatnības, līdz ar reģionālo un 
vietējo varas iestāžu tiešu iesaistīšanos 
attiecīgo programmu plānošanā un 
īstenošanā, ļaus panākt lielāku līdzdalības 
izjūtu attiecībā uz stratēģijas mērķiem 
visos tās līmeņos, kā arī labāku informētību 
par mērķiem un to rezultātiem; 

23. norāda, ka spēcīgāks stratēģijas 
teritoriālais aspekts, ņemot vērā Eiropas 
reģionu īpatnības, līdz ar reģionālo un 
vietējo varas iestāžu tiešu iesaistīšanos 
attiecīgo programmu plānošanā un 
īstenošanā, ļaus panākt lielāku līdzdalības 
izjūtu attiecībā uz stratēģijas mērķiem 
visos tās līmeņos, kā arī labāku informētību 
par mērķiem un to rezultātiem; turklāt 
uzskata, ka reģioni ir pastāvīgi jāatbalsta, 
izstrādājot novatoriskus finanšu 
instrumentus, lai varētu saglabāt to lomu 
Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 87
Salvatore Caronna

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzsver, cik svarīgas ES stratēģijas 
2020. gadam mērķiem ir zināšanas gan 
par vietējo, gan par reģionālo teritoriju; 
tāpēc uzskata par svarīgu nodrošināt 
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kopīgas statistikas sniegšanu, kā arī spēju 
nolasīt rādītājus gan vietējā, gan 
reģionālajā līmenī;

Or. it

Grozījums Nr. 88
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; mudina ES stratēģijas 
2020. gadam prioritāšu īstenošanā ņemt 
vērā to pieredzi un ieguldījumu, jo īpaši 
attiecībā uz klimata un demogrāfiskajām 
izmaiņām un dabai draudzīgām
investīcijām; 

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; uzskata, ka tikai pilsētu 
teritoriju līdzsvarota un pārdomāta 
attīstība, pamatojoties uz tehnoloģiju 
attīstību, var nodrošināt ilgtspējīgu 
izaugsmi; uzskata, ka turpmāk kohēzijas 
politikā daudz lielāka uzmanība jāpievērš 
lielpilsētām un tām piesaistītajām 
aglomerācijām, lai ļautu tām būt 
regulētākām, savstarpēji saistītākām un 
attīstītākām visās sabiedriskās dzīves 
jomās; mudina ES stratēģijas 2020. gadam 
prioritāšu īstenošanā ņemt vērā to pieredzi 
un ieguldījumu, jo īpaši attiecībā uz 
klimata un demogrāfiskajām izmaiņām un 
investīcijām enerģētikas, transporta, 
ūdens apsaimniekošanas, veselības 
aprūpes, sabiedrības drošības u.c. jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; mudina ES stratēģijas 
2020. gadam prioritāšu īstenošanā ņemt 
vērā to pieredzi un ieguldījumu, jo īpaši 
attiecībā uz klimata un demogrāfiskajām 
izmaiņām un dabai draudzīgām 
investīcijām; 

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; mudina ES stratēģijas 
2020. gadam prioritāšu īstenošanā ņemt 
vērā to pieredzi un ieguldījumu, jo īpaši 
attiecībā uz klimata un demogrāfiskajām 
izmaiņām un dabai draudzīgām 
investīcijām; piekrīt Padomes secinājumu 
projektam, ka reģioni ir jāiesaista 
turpmākajā stratēģijā izaugsmei un 
darbavietām; konstatē, ka jebkuras 
stratēģijas īstenošana šajā jomā ir jāveic 
sadarbībā ar reģioniem un pilsētām, tāpēc 
ierosina, ka Komisijai un Padomei būtu 
jāņem vērā Reģionu komitejas ieteikums 
par ES stratēģiju 2020. gadam; šajā 
saistībā vēršas arī pie Reģionu inovāciju 
uzraudzības komitejas;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; mudina ES stratēģijas 
2020. gadam prioritāšu īstenošanā ņemt 
vērā to pieredzi un ieguldījumu, jo īpaši 
attiecībā uz klimata un demogrāfiskajām 
izmaiņām un dabai draudzīgām
investīcijām;

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; mudina ES stratēģijas 
2020. gadam prioritāšu īstenošanā ņemt 
vērā to pieredzi un ieguldījumu, jo īpaši 
attiecībā uz klimata un demogrāfiskajām 
izmaiņām un investīcijām ilgtspējīgā 
ekonomikas attīstībā;

Or. de



PE439.965v01-00 46/50 AM\809976LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 91
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; mudina ES stratēģijas 
2020. gadam prioritāšu īstenošanā ņemt 
vērā to pieredzi un ieguldījumu, jo īpaši 
attiecībā uz klimata un demogrāfiskajām 
izmaiņām un dabai draudzīgām 
investīcijām;

24. norāda uz pilsētu nozīmīgo lomu ES 
stratēģijas 2020. gadam mērķu 
sasniegšanā; mudina ES stratēģijas 
2020. gadam prioritāšu īstenošanā ņemt 
vērā to pieredzi un ieguldījumu, jo īpaši 
attiecībā uz klimata pārmaiņām, sociālo 
integrāciju un demogrāfiskajām izmaiņām 
un dabai draudzīgām investīcijām;

Or. de

Grozījums Nr. 92
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atzīst, ka, lai gan struktūrfondi ir ļoti 
svarīgi, tie tomēr nav vienīgais 
instruments ES stratēģijas 2020. gadam 
īstenošanai; sagaida, ka Komisija piedāvās 
konkrētus, uz integrētu pieeju balstītus 
priekšlikumus sinerģijas radīšanai starp 
kohēzijas politiku un pastāvošajām nozaru 
politikām; iesaka racionalizēt programmu 
mērķus, instrumentus un administratīvās 
procedūras, kā arī saskaņot šo politiku 
programmu ilgumus;

25. sagaida, ka Komisija piedāvās 
konkrētus, uz integrētu pieeju balstītus 
priekšlikumus sinerģijas radīšanai starp 
kohēzijas politiku un pastāvošajām nozaru 
politikām; iesaka racionalizēt programmu 
mērķus, instrumentus un administratīvās 
procedūras, kā arī saskaņot šo politiku 
programmu ilgumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atzīst, ka, lai gan struktūrfondi ir ļoti 
svarīgi, tie tomēr nav vienīgais instruments 
ES stratēģijas 2020. gadam īstenošanai; 
sagaida, ka Komisija piedāvās konkrētus, 
uz integrētu pieeju balstītus priekšlikumus 
sinerģijas radīšanai starp kohēzijas politiku 
un pastāvošajām nozaru politikām; iesaka 
racionalizēt programmu mērķus, 
instrumentus un administratīvās 
procedūras, kā arī saskaņot šo politiku 
programmu ilgumus;

25. atzīst, ka, lai gan struktūrfondi ir ļoti 
svarīgi, tie tomēr nav vienīgais instruments 
ES stratēģijas 2020. gadam īstenošanai; 
sagaida, ka Komisija — neskarot apspriedi 
par turpmāko finanšu shēmu — piedāvās 
konkrētus, uz integrētu pieeju balstītus 
priekšlikumus sinerģijas radīšanai starp 
kohēzijas politiku un pastāvošajām nozaru 
politikām; iesaka racionalizēt programmu 
mērķus, instrumentus un administratīvās 
procedūras, kā arī saskaņot šo politiku 
programmu ilgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a tomēr uzskata, ka Eiropas Savienībai 
par saviem galvenajiem finansēšanas 
mehānismiem jāturpina izmantot 
Kohēzijas fondu un struktūrfondus, kam 
ir vispāratzītas un iedarbīgas īstenošanas 
metodes; uzskata par nevajadzīgu radīt 
jaunus, atsevišķus tematiskos fondus, lai 
risinātu ES stratēģijas 2020. gadam 
mērķus, un tā vietā domā, ka tie būtu 
jāiekļauj kohēzijas un lauku attīstības 
politikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 95
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. iesaka nākotnē tiesiskajā regulējumā 
struktūrfondu izmantošanai piemērot 
vienkāršotu pieeju; uzsver, ka noteikumu 
un procedūru saskaņošanas rezultātā 
varētu būt iespējams vienkāršot 
īstenošanas sistēmas un veicināt
finansējuma potenciālo saņēmēju 
piedalīšanos ES līdzfinansētās 
programmās;

26. iesaka nākotnē tiesiskajā regulējumā 
struktūrfondu izmantošanai piemērot 
vienkāršotu pieeju; iesaka ņemt vērā 
labākās prakses modeļus, izstrādājot 
jaunas īstenošanas sistēmas, lai tādējādi 
labāk nekā līdz šim veicinātu finansējuma 
potenciālo saņēmēju piedalīšanos ES 
līdzfinansētās programmās;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. iesaka nākotnē tiesiskajā regulējumā 
struktūrfondu izmantošanai piemērot 
vienkāršotu pieeju; uzsver, ka noteikumu 
un procedūru saskaņošanas rezultātā varētu 
būt iespējams vienkāršot īstenošanas 
sistēmas un veicināt finansējuma 
potenciālo saņēmēju piedalīšanos ES 
līdzfinansētās programmās;

26. iesaka nākotnē tiesiskajā regulējumā 
struktūrfondu izmantošanai piemērot 
vienkāršotu pieeju; uzsver, ka noteikumu 
un procedūru saskaņošanas rezultātā varētu 
būt iespējams vienkāršot īstenošanas 
sistēmas un veicināt finansējuma 
potenciālo saņēmēju piedalīšanos ES 
līdzfinansētās programmās; iesaka 
saglabāt esošos finansēšanas 
mehānismus, piemēram, struktūrfondus 
un Kohēzijas fondu, kam ir vispāratzītas 
un iedarbīgas īstenošanas metodes;

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a iesaka Komisijai veikt gada pārskatu 
par ES stratēģijas 2020. gadam 
prioritātēm, pamatojoties uz rezultātiem, 
kas iegūti, to īstenojot, un ņemot vērā 
jebkādas pārmaiņas sākotnēji 
paredzētajos nosacījumos un jaunu 
prioritāšu noteikšanā, kas cieši saistīta ar 
ilgstošām pārmaiņām vietējā, reģionālajā 
un globālajā līmenī; 

Or. ro

Grozījums Nr. 98
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Komisiju iespējami drīz 
iesniegt Parlamentam strukturētu darba 
programmu stratēģijas īstenošanai un 
turpmāk — skaidrus īstenošanas 
novērtējumus; turklāt aicina izstrādāt 
skaidru darba dokumentu, norādot 
attiecību starp stratēģiju un kohēzijas 
politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Lena Kolarska-Bobińska

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.b uzskata, ka Reģionu komitejai, 
izmantojot Lisabonas stratēģijas 
īstenošanas uzraudzības forumu, būtu 
jāturpina uzraudzīt progresu saistībā ar 
turpmāko ES stratēģiju 2020. gadam un 
ka dalībvalstis būtu jāaicina ik gadu 
strukturētā veidā ziņot par panākto 
progresu;

Or. en


