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Grozījums Nr. 1
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
2.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas 
iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas 
Konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem 1,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Michail Tremopoulos

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā ES līdzekļu saņēmēju atklāšana 
nodrošina sabiedrības līdzdalību saturīgās 
debatēs par valsts naudas izlietojumu, kas 
ir būtiskas funkcionējošai demokrātijai;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

                                               
1 OV L 264, 25.9.2006.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nav izveidota saikne starp 
Eiropas pārredzamības iniciatīvu un 
stingrāk reglamentēto un saistošo 
jautājumu par finanšu uzraudzību un 
revīziju;

C. tā kā nav izveidota saikne starp Eiropas 
pārredzamības iniciatīvu un stingrāk 
reglamentēto un saistošo jautājumu par 
finanšu uzraudzību un revīziju, un pilnīgu 
atbilstību ES vides tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā pārredzamības mērķis būtu 
jāpielāgo struktūrfondu apguves 
procedūru vienkāršošanas procesam;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka pārredzamība attiecībā uz 
kohēzijas politiku un tās programmas 
izstrādes ciklu, izdevumu sadali un 
struktūrfondu līdzekļu potenciālo saņēmēju 
piekļuvi informācijai ir galvenie 
priekšnosacījumi kopējo kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanai un tāpēc
pārredzamība būtu jānosaka par vadošo 
starpnozaru principu kohēzijas 
programmas izstrādes procesā;

1. uzskata, ka pārredzamībai attiecībā uz 
kohēzijas politiku un tās programmas 
izstrādes ciklu, izdevumu sadali un 
struktūrfondu līdzekļu potenciālo saņēmēju 
piekļuvi informācijai jābūt obligātiem 
sākotnējiem priekšnosacījumiem kopējo 
kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai, un 
no tā izriet, ka pārredzamība būtu jānosaka 
par vadošo starpnozaru principu kohēzijas 
programmas izstrādes procesā;
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Or. ro

Grozījums Nr. 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka pārredzamība attiecībā 
uz kohēzijas politiku un tās programmas 
izstrādes ciklu, izdevumu sadali un 
struktūrfondu līdzekļu potenciālo saņēmēju 
piekļuvi informācijai ir galvenie 
priekšnosacījumi kopējo kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanai un tāpēc 
pārredzamība būtu jānosaka par vadošo 
starpnozaru principu kohēzijas 
programmas izstrādes procesā;

1. uzskata, ka pārredzamība attiecībā 
uz kohēzijas politiku un tās programmas 
izstrādes ciklu, izdevumu sadali un 
struktūrfondu līdzekļu potenciālo saņēmēju 
piekļuvi informācijai ir galvenie 
priekšnosacījumi kopējo kohēzijas 
politikas mērķu sasniegšanai un tāpēc 
pārredzamība būtu jānosaka par vadošo 
starpnozaru principu kohēzijas 
programmas izstrādes un lēmumu 
pieņemšanas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Iosif Matula

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ar gandarījumu norāda, ka atbilstīgi 
Eiropas pārredzamības iniciatīvas prasībām 
Komisijas Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir 
publicētas interaktīvas kartes ar saitēm uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmēju sarakstiem, kas ir pieejami 
attiecīgo valstu vai reģionu tīmekļa vietnēs;

2. ar gandarījumu norāda, ka atbilstīgi 
Eiropas pārredzamības iniciatīvas prasībām 
Komisijas Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir 
publicētas interaktīvas kartes ar saitēm uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmēju sarakstiem, kas ir pieejami 
attiecīgo valstu vai reģionu tīmekļa vietnēs; 
aicina dalībvalstis, izmantojot atbilstīgus 
līdzekļus, popularizēt Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni, lai 
nodrošinātu pēc iespējas plašāku pieeju 
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minētajai datu bāzei;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ar gandarījumu norāda, ka atbilstīgi 
Eiropas pārredzamības iniciatīvas prasībām 
Komisijas Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir 
publicētas interaktīvas kartes ar saitēm uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmēju sarakstiem, kas ir pieejami 
attiecīgo valstu vai reģionu tīmekļa vietnēs;

2. ar gandarījumu norāda, ka atbilstīgi 
Eiropas pārredzamības iniciatīvas prasībām 
Komisijas Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir 
publicētas interaktīvas kartes ar saitēm uz 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmēju sarakstiem, kas ir pieejami 
attiecīgo valstu vai reģionu tīmekļa vietnēs; 
tomēr norāda, ka ieinteresētajām 
personām joprojām ir ārkārtīgi grūti sekot 
līdzi tam, kā tiek izmantoti  valsts līdzekļi;

Or. hu

Grozījums Nr. 9
Kerstin Westphal

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis padarīt 
šīs dalībvalstu datubāzes meklējamas un 
savietojamas, lai atvieglotu publicēto datu 
aplūkošanu ES mērogā, tajā pašā laikā 
saglabājot to vietējo nozīmīgumu; uzskata, 
ka šajā sakarībā būtu jāapsver iespēja
informāciju publicēt divās valodās 
(vietējā(-s) valodā(-s) un angļu valodā);

3. aicina Komisiju un dalībvalstis padarīt 
šīs dalībvalstu datubāzes meklējamas un 
savietojamas, lai atvieglotu publicēto datu 
aplūkošanu ES mērogā, tajā pašā laikā 
saglabājot to vietējo nozīmīgumu; uzskata, 
ka šajā sakarībā būtu jānosaka prasība
informāciju publicēt divās valodās 
(vietējā(-s) valodā(-s) un angļu valodā);
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Or. de

Grozījums Nr. 10
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis padarīt 
šīs dalībvalstu datubāzes meklējamas un 
savietojamas, lai atvieglotu publicēto datu 
aplūkošanu ES mērogā, tajā pašā laikā 
saglabājot to vietējo nozīmīgumu; uzskata, 
ka šajā sakarībā būtu jāapsver iespēja 
informāciju publicēt divās valodās 
(vietējā(-s) valodā(-s) un angļu valodā);

3. aicina Komisiju un dalībvalstis padarīt 
šīs dalībvalstu datubāzes meklējamas un 
savietojamas, lai atvieglotu publicēto datu 
aplūkošanu ES mērogā, tajā pašā laikā 
saglabājot to vietējo nozīmīgumu; uzskata, 
ka šajā sakarībā steidzami jāpublicē 
informācija divās valodās (vietējā(-s) 
valodā(-s) un angļu valodā);

Or. hu

Grozījums Nr. 11
Sophie Auconie, Markus Pieper, Maurice Ponga, Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis padarīt 
šīs dalībvalstu datubāzes meklējamas un 
savietojamas, lai atvieglotu publicēto datu 
aplūkošanu ES mērogā, tajā pašā laikā 
saglabājot to vietējo nozīmīgumu; uzskata, 
ka šajā sakarībā būtu jāapsver iespēja 
informāciju publicēt divās valodās 
(vietējā(-s) valodā(-s) un angļu valodā);

3. aicina Komisiju un dalībvalstis padarīt 
šīs dalībvalstu datubāzes meklējamas un 
savietojamas, lai atvieglotu publicēto datu 
aplūkošanu ES mērogā, tajā pašā laikā 
saglabājot to vietējo nozīmīgumu; uzskata, 
ka šajā sakarībā būtu jāapsver iespēja 
informāciju publicēt divās valodās 
(vietējā(-s) valodā(-s) un vienā no 
Komisijas darba valodām);

Or. fr



PE440.029v01-00 8/29 AM\810609LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 12
Petru Constantin Luhan

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka ir jāuzlabo par līdzekļu 
saņēmējiem sniegto datu lietderība, 
uzlabojot gan to saturu, gan izklāstu; tāpēc 
aicina Komisiju detalizētāk un saistošāk 
noteikt sniedzamās informācijas uzbūvi, 
formu un saturu;

4. uzsver, ka ir jāuzlabo par līdzekļu 
saņēmējiem sniegto datu lietderība, 
uzlabojot gan to saturu, gan izklāstu; tāpēc 
aicina Komisiju detalizētāk un saistošāk 
noteikt sniedzamās informācijas uzbūvi, 
formu un saturu; uzskata, ka 
nepieciešamās informācijas sniegšanai 
būtu arī jāveicina uz kritērijiem balstīta 
meklēšana, lai nekavējoties iegūtu 
priekšstatu par meklētajiem elementiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 13
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais 
statuss, lielums utt.);

svītrots

Or. cs
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Grozījums Nr. 14
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais 
statuss, lielums utt.);

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais 
statuss, lielums utt.);

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta, apstiprināto projektu kopsavilkumi 
un iespējamie līdzfinansētāji;

Or. fr
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Grozījums Nr. 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais
statuss, lielums utt.);

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus un vajadzības gadījumā 
konsultatīvo iestāžu, interešu grupu vai 
lobētāju sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais 
statuss, lielums utt.);

Or. en

Grozījums Nr. 17
Petru Constantin Luhan

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais 

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais 
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statuss, lielums utt.); statuss, lielums utt.); apkopotā informācija 
būtu jāpārvalda, jāklasificē un jāiesniedz 
attiecīgajām personām pēc iespējas 
loģiskākā veidā, lai nodrošinātu tās 
pilnīgu izmantojamību; to var paveikt, 
neradot papildu izmaksas;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais 
statuss, lielums utt.);

5. aicina, publicējot līdzekļu saņēmēju 
sarakstus, sniegt būtisku papildu 
informāciju; tāpēc iesaka papildus 
pašreizējām obligātajām prasībām apsvērt 
iespēju sniegt arī citu informāciju par 
līdzekļu saņēmējiem, tādu kā atrašanās 
vieta un pilnīga kontaktinformācija, 
apstiprināto projektu kopsavilkumi, 
atbalsta veidi (piemēram, aizdevumi, 
dotācijas, riska kapitāls utt.) un projekta 
partneru apraksts (piemēram, juridiskais 
statuss, lielums utt.); par pārredzamības 
trūkumu būtu jāpiemēro sods, bloķējot 
attiecīgo finansējumu līdz laikam, kad 
iesniegta visa informācija;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. prasa norādīt to personu sarakstu, kas 6. prasa norādīt to personu sarakstu, kas 
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saņēmušas līdzekļus (un ne tikai lielākos 
saņēmējus) programmām, kuras saistītas ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi;

saņēmušas līdzekļus (un ne tikai lielākos 
saņēmējus) programmām, kuras saistītas ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi; 
aicina nodrošināt, lai dati attiecīgajās 
Kopienas datu bāzēs būtu strukturēti un 
salīdzināmi patiesas pārredzamības 
interesēs;

Or. hu

Grozījums Nr. 20
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka Eiropas pārredzamības 
iniciatīvas prasību pilnīgu izpildi varētu 
nodrošināt efektīvāk, ja pastāvētu 
stingrāks regulējums un sodi par prasību 
neizpildi;

7. uzsver, ka jānodrošina Eiropas 
pārredzamības iniciatīvas prasību pilnīga 
izpilde;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Catherine Bearder

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka Eiropas pārredzamības 
iniciatīvas prasību pilnīgu izpildi varētu 
nodrošināt efektīvāk, ja pastāvētu stingrāks 
regulējums un sodi par prasību neizpildi;

7. uzsver, ka Eiropas pārredzamības 
iniciatīvas prasību pilnīgu izpildi varētu 
nodrošināt efektīvāk, ja pastāvētu stingrāks 
regulējums, labāki norādījumi, 
brīdināšanas mehānisms un sodi par 
prasību neizpildi kā galējais līdzeklis;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka Eiropas pārredzamības 
iniciatīvas prasību pilnīgu izpildi varētu 
nodrošināt efektīvāk, ja pastāvētu stingrāks 
regulējums un sodi par prasību neizpildi;

7. uzsver, ka Eiropas pārredzamības 
iniciatīvas prasību pilnīgu izpildi varētu 
nodrošināt efektīvāk, ja pastāvētu 
stingrāka kontrole un sodi par prasību 
neizpildi;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju paskaidrot, kā Eiropas 
pārredzamības principi būtu jāīsteno praksē 
no funkcionālā viedokļa attiecībā uz 
darbības programmām un informācijas 
sniegšanu par tām;

8. lūdz Komisiju paskaidrot, kā Eiropas 
pārredzamības principi būtu jāīsteno praksē 
no funkcionālā viedokļa attiecībā uz 
darbības programmām un informācijas 
sniegšanu par tām;

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju paskaidrot, kā 
Eiropas pārredzamības principi būtu 
jāīsteno praksē no funkcionālā viedokļa 
attiecībā uz darbības programmām un 

8. aicina Komisiju paskaidrot, kā 
Eiropas pārredzamības principi būtu 
jāīsteno praksē no funkcionālā viedokļa 
attiecībā uz darbības programmām un 
informācijas sniegšanu par tām; tādēļ 
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informācijas sniegšanu par tām; uzsver nepieciešamību ieviest tiesību 
normas par informācijas par līdzekļu 
saņēmējiem saskaņā ar dalītās 
pārvaldības sistēmu izpaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Ian Hudghton

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nepieciešamību izstrādāt 
regulējumu un īstenošanas noteikumus tā, 
lai procedūras būtu pārredzamas, tās 
uzlabotu potenciālo līdzekļu saņēmēju 
piekļuvi struktūrfondiem un samazinātu 
administratīvos slogus dalībniekiem; 
atkārtoti norāda, ka pārredzamas un 
skaidras procedūras ir labas pārvaldības 
priekšnosacījums, un saistībā ar to atzinīgi 
vērtē Komisijas centienus iesniegt 
priekšlikumus procedūru vienkāršošanai;

9. uzsver nepieciešamību izstrādāt 
regulējumu un īstenošanas noteikumus tā, 
lai procedūras būtu pārredzamas, tās 
uzlabotu potenciālo līdzekļu saņēmēju 
piekļuvi struktūrfondiem un samazinātu 
administratīvos slogus dalībniekiem, it 
īpaši īstenojot vairākus galvenos 
pasākumus, piemēram, publicējot 
Komisijas un dalībvalstu saskaņotus 
īstenošanas norādījumus; atkārtoti norāda, 
ka pārredzamas un skaidras procedūras ir 
labas pārvaldības priekšnosacījums, un 
saistībā ar to atzinīgi vērtē Komisijas 
centienus iesniegt priekšlikumus procedūru 
vienkāršošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver nepieciešamību izstrādāt 
regulējumu un īstenošanas noteikumus tā, 
lai procedūras būtu pārredzamas, tās 

9. uzsver nepieciešamību izstrādāt 
regulējumu un īstenošanas noteikumus tā, 
lai procedūras būtu pārredzamas, tās 
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uzlabotu potenciālo līdzekļu saņēmēju 
piekļuvi struktūrfondiem un samazinātu 
administratīvos slogus dalībniekiem; 
atkārtoti norāda, ka pārredzamas un 
skaidras procedūras ir labas pārvaldības 
priekšnosacījums, un saistībā ar to atzinīgi 
vērtē Komisijas centienus iesniegt 
priekšlikumus procedūru vienkāršošanai;

uzlabotu potenciālo līdzekļu saņēmēju 
piekļuvi struktūrfondiem un samazinātu 
administratīvos slogus dalībniekiem; 
aicina vadošās iestādes dalībvalstīs 
pārredzamā veidā informēt par visiem 
tādu projektu posmiem, kas finansēti no 
struktūrfondiem,; atkārtoti norāda, ka 
pārredzamas un skaidras procedūras ir 
labas pārvaldības priekšnosacījums, un 
saistībā ar to atzinīgi vērtē Komisijas 
centienus iesniegt priekšlikumus procedūru 
vienkāršošanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
László Surján

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atzīmē, ka pārrobežu un 
starptautisko programmu īstenošanā 
nākas saskarties ar īpašām grūtībām 
dalībvalstīs pastāvošās atšķirīgās 
administratīvās kultūras, valsts tiesību 
aktu un valodas dēļ, kas ietekmē ne tikai 
kvantitatīvos, bet arī kvalitatīvos šādu 
iniciatīvu aspektus; tāpēc atzīmē, ka 
vissvarīgāk būtu izstrādāt īpašus 
noteikumus par dažādu vadošo iestāžu 
koordinācijas un savstarpējās sadarbības 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

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

9.a uzsver, ka saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta pētījumu par Eiropas 
pārredzamības instrumentu un tā ietekmi 
uz kohēzijas politiku
neatbilstība Eiropas pārredzamības 
iniciatīvas minimālajām prasībām ir 
saistīta ar vadošo iestāžu administratīvās 
kapacitātes trūkumu nevis nevēlēšanos 
sniegt šādus datus; šai sakarībā uzsver 
nepieciešamību nodrošināt, lai papildu 
datu un informācijas sniegšana neradītu 
lielāku administratīvo slogu 
potenciālajiem līdzekļu saņēmējiem, it 
sevišķi tiem, kuri jau tā nespēj nodrošināt 
atbilstību esošajām administratīvajām un 
finanšu prasībām dotāciju un valsts 
pasūtījuma saņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b norāda, ka prasībām sniegt 
papildu informāciju un datus no Eiropas 
Komisijas puses jāpieskaņo papildu 
tehniskā atbalsta sniegšana (semināri ar 
Komisijas pārstāvju un vietējā/reģionālā 
personāla, kas atbildīgs par struktūrfondu 
pārvaldību, līdzdalību, labākās prakses 
apmaiņa starp vadošajām iestādēm, 
konkrētu pamatnostādņu publicēšana) 
potenciālajiem līdzekļu saņēmējiem, kam 
nav nepieciešamo tehnisko iespēju; tikai 
tādā veidā var garantēt, ka dalībnieku 
centienu nodrošināt atbilstību papildu 
prasībām attiecībā uz sniegtajiem datiem 
un informāciju rezultātā līdzekļu 
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piešķiršanas traucējumus neradīs 
projektu īstenošanas darbības kā tādas;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, cik liela nozīme ir dalībvalstu 
sniegtai precīzai un savlaicīgai 
informācijai, kas ir kontroles sistēmas 
profilakses pasākums, un ka šī iemesla dēļ 
ir jāizveido saikne starp Eiropas 
pārredzamības iniciatīvu un finanšu 
kontroli un revīziju; atkārtoti norāda, ka 
agrīnās brīdināšanas sistēmai (EWS) būtu 
arī jāaptver ES līdzekļi, kas tiek pārvaldīti 
partnerībā ar dalībvalstīm;

10. uzsver, cik liela nozīme ir dalībvalstu 
sniegtai precīzai un savlaicīgai 
informācijai, kas ir kontroles sistēmas 
pasākums, un ka šī iemesla dēļ ir jāizveido 
saikne starp Eiropas pārredzamības 
iniciatīvu un finanšu kontroli un revīziju; 
atkārtoti norāda, ka agrīnās brīdināšanas 
sistēmai (EWS) būtu arī cieši jāsadarbojas 
ar centrālo izslēgšanas datu bāzi;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
László Surján

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju uzraudzīt papildu 
avansa maksājumu izlietojumu, ko 
atbilstīgi 2009. gadā veiktajiem 
vienkāršošanas pasākumiem saņēmušas 
dalībvalstis saistībā ar Padomes Regulu 
Nr. 1083/2006;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Sophie Auconie, Maurice Ponga

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti prasa, ievērojot Eiropas 
pārredzamības iniciatīvu, sniegt 
informāciju par līdzekļu atgūšanu un 
atsaukšanu; mudina dalībvalstis sniegt šo 
informāciju pilnībā un Komisiju darīt to
pieejamu — kopā ar informāciju par 
finanšu korekcijām un krāpšanu —
budžeta lēmējinstitūcijai un sabiedrībai;

11. atkārtoti prasa, ievērojot Eiropas 
pārredzamības iniciatīvu, sniegt 
informāciju par līdzekļu atgūšanu un 
atsaukšanu; mudina dalībvalstis un 
Komisiju, kad ir veiktas šīs procedūras 
pēc krāpšanas gadījuma apstiprināšanas,
darīt šo informāciju pieejamu budžeta 
lēmējinstitūcijai un sabiedrībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Petru Constantin Luhan

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti prasa, ievērojot Eiropas 
pārredzamības iniciatīvu, sniegt 
informāciju par līdzekļu atgūšanu un 
atsaukšanu; mudina dalībvalstis sniegt šo 
informāciju pilnībā un Komisiju darīt to 
pieejamu — kopā ar informāciju par 
finanšu korekcijām un krāpšanu — budžeta 
lēmējinstitūcijai un sabiedrībai;

11. atkārtoti prasa, ievērojot Eiropas 
pārredzamības iniciatīvu, sniegt 
informāciju par līdzekļu atgūšanu un 
atsaukšanu; mudina dalībvalstis sniegt šo 
informāciju pilnībā un Komisiju darīt to 
pieejamu — kopā ar informāciju par 
finanšu korekcijām un krāpšanu — budžeta 
lēmējinstitūcijai un sabiedrībai, tādējādi 
nodrošinot augstus uzticamības un 
atbildības standartus attiecībā uz Eiropas 
sabiedrību;

Or. ro
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Grozījums Nr. 34
Kerstin Westphal

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām, tostarp nosaucot 
vārdā saistību nepildītājus un paužot 
nosodījumu tiem, kā arī pārkāpumu 
gadījumos izmantojot finanšu korekcijas;

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām, tostarp nosaucot 
vārdā saistību nepildītājus un paužot 
nosodījumu tiem, kā arī pārkāpumu 
gadījumos izmantojot finanšu korekcijas;

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām, tostarp nosaucot 

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām, kā arī pārkāpumu 
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vārdā saistību nepildītājus un paužot 
nosodījumu tiem, kā arī pārkāpumu 
gadījumos izmantojot finanšu korekcijas;

gadījumos izmantojot finanšu korekcijas;

Or. es

Grozījums Nr. 37
Iosif Matula

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām, tostarp nosaucot 
vārdā saistību nepildītājus un paužot 
nosodījumu tiem, kā arī pārkāpumu 
gadījumos izmantojot finanšu korekcijas;

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām, kā arī pārkāpumu 
gadījumos izmantojot finanšu vai citas 
korekcijas;

Or. ro

Grozījums Nr. 38
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām, tostarp nosaucot 
vārdā saistību nepildītājus un paužot 
nosodījumu tiem, kā arī pārkāpumu 
gadījumos izmantojot finanšu korekcijas;

12. mudina revidentus ieņemt stingrāku 
nostāju attiecībā uz saziņas un informācijas 
sniegšanas prasībām, tostarp nosaucot 
vārdā saistību nepildītājus un paužot 
nosodījumu tiem, it sevišķi, ja iesaistītas 
valstiskas organizācijas, kā arī pārkāpumu 
gadījumos izmantojot finanšu korekcijas;

Or. hu
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Grozījums Nr. 39
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka partnerība var veicināt 
pārredzamību, atsaucību, efektivitāti un 
leģitimitāti visos kohēzijas programmas 
izstrādes un īstenošanas posmos, kā arī var 
palielināt apņemšanos nodrošināt labus 
programmu rezultātus un sabiedrības 
līdzdalību tajā; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vadošās iestādes pašā sākumā ciešāk
iesaistīt partnerus visos kohēzijas 
programmas izstrādes un īstenošanas 
posmos un nodrošināt tiem pilnīgu piekļuvi 
visiem projekta dokumentiem, lai labāk 
izmantotu viņu pieredzi un zināšanas;

15. atgādina, ka partnerība ir 
priekšnosacījums pārredzamībai, 
atsaucībai, efektivitātei un leģitimitātei
visos kohēzijas programmas izstrādes un 
īstenošanas posmos, kā arī var palielināt 
apņemšanos nodrošināt labus programmu 
rezultātus un sabiedrības līdzdalību tajā; 
tāpēc aicina dalībvalstis un vadošās 
iestādes pašā sākumā pilnībā iesaistīt 
reģionālās un vietējās iestādes un, 
attiecīgā gadījumā, citus saistītos 
partnerus visos kohēzijas programmas 
izstrādes un īstenošanas posmos un 
nodrošināt tiem pilnīgu piekļuvi visiem 
dokumentiem, lai labāk izmantotu viņu 
pieredzi un zināšanas;

Or. cs

Grozījums Nr. 40
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka partnerība var veicināt 
pārredzamību, atsaucību, efektivitāti un 
leģitimitāti visos kohēzijas programmas 
izstrādes un īstenošanas posmos, kā arī var 
palielināt apņemšanos nodrošināt labus 
programmu rezultātus un sabiedrības 
līdzdalību tajā; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vadošās iestādes pašā sākumā ciešāk 
iesaistīt partnerus visos kohēzijas 
programmas izstrādes un īstenošanas 
posmos un nodrošināt tiem pilnīgu

15. atgādina, ka partnerība var veicināt 
pārredzamību, atsaucību, efektivitāti un 
leģitimitāti visos kohēzijas programmas 
izstrādes un īstenošanas posmos, kā arī var 
palielināt apņemšanos nodrošināt labus 
programmu rezultātus un sabiedrības 
līdzdalību tajā; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vadošās iestādes ciešāk iesaistīt partnerus 
attiecīgajos kohēzijas programmas 
izstrādes un īstenošanas posmos un 
nodrošināt tiem piekļuvi dokumentiem, kas 
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piekļuvi visiem projekta dokumentiem, lai 
labāk izmantotu viņu pieredzi un 
zināšanas;

saistīti ar projektiem, lai labāk izmantotu 
viņu pieredzi un zināšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka partnerība var veicināt 
pārredzamību, atsaucību, efektivitāti un 
leģitimitāti visos kohēzijas programmas 
izstrādes un īstenošanas posmos, kā arī var 
palielināt apņemšanos nodrošināt labus 
programmu rezultātus un sabiedrības 
līdzdalību tajā; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vadošās iestādes pašā sākumā ciešāk 
iesaistīt partnerus visos kohēzijas 
programmas izstrādes un īstenošanas 
posmos un nodrošināt tiem pilnīgu piekļuvi 
visiem projekta dokumentiem, lai labāk 
izmantotu viņu pieredzi un zināšanas;

15. atgādina, ka partnerība var veicināt 
pārredzamību, atsaucību, efektivitāti un 
leģitimitāti visos kohēzijas programmas 
izstrādes un īstenošanas posmos, kā arī var 
palielināt apņemšanos nodrošināt labus 
programmu rezultātus un sabiedrības 
līdzdalību tajā; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vadošās iestādes ciešāk iesaistīt partnerus 
visos kohēzijas programmas izstrādes un 
īstenošanas posmos, tostarp, izmantojot 
interneta platformu dalībvalstu līmenī, 
kas veicina pārredzamību attiecībā uz 
esošajiem fondiem un darbības 
programmām, un labas prakses brošūras,
un nodrošināt tiem pilnīgu piekļuvi visiem 
projekta dokumentiem, lai labāk izmantotu 
viņu pieredzi un zināšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka partnerība var veicināt 
pārredzamību, atsaucību, efektivitāti un 
leģitimitāti visos kohēzijas programmas 

15. atgādina, ka partnerība var veicināt 
pārredzamību, atsaucību, efektivitāti un 
leģitimitāti visos kohēzijas programmas 
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izstrādes un īstenošanas posmos, kā arī var 
palielināt apņemšanos nodrošināt labus 
programmu rezultātus un sabiedrības 
līdzdalību tajā; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vadošās iestādes pašā sākumā ciešāk 
iesaistīt partnerus visos kohēzijas 
programmas izstrādes un īstenošanas 
posmos un nodrošināt tiem pilnīgu piekļuvi 
visiem projekta dokumentiem, lai labāk 
izmantotu viņu pieredzi un zināšanas;

izstrādes un īstenošanas posmos, kā arī var 
palielināt apņemšanos nodrošināt labus 
programmu rezultātus un sabiedrības 
līdzdalību tajā; tāpēc aicina dalībvalstis un 
vadošās iestādes pašā sākumā ciešāk 
iesaistīt partnerus visos kohēzijas 
programmas izstrādes un īstenošanas 
posmos un nodrošināt tiem pilnīgu piekļuvi 
visiem projekta dokumentiem, lai labāk 
izmantotu viņu pieredzi, zināšanas un 
labāko praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju sniegt vairāk 
norādījumus attiecībā uz to, kā praksē 
būtu jāīsteno partnerattiecību klauzula 
saskaņā ar pašreizējām programmām, un 
to, kādi pietiekami saistoši partnerības 
noteikumi būtu jāietver turpmākajos 
reglamentējošos dokumentos;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Ian Hudghton

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju sniegt vairāk
norādījumus attiecībā uz to, kā praksē būtu 
jāīsteno partnerattiecību klauzula saskaņā 
ar pašreizējām programmām, un to, kādi 
pietiekami saistoši partnerības noteikumi 

16. aicina Komisiju sniegt plašākus
norādījumus attiecībā uz to, kā praksē būtu 
jāīsteno partnerattiecību klauzula saskaņā 
ar pašreizējām programmām, un aicina
turpmākajos noteikumos ietvert juridiski 
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būtu jāietver turpmākajos reglamentējošos 
dokumentos;

saistošus sīki izstrādātus partnerības 
noteikumus, tostarp skaidri pārbaudāmu 
kritēriju kopumu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju sniegt vairāk 
norādījumus attiecībā uz to, kā praksē būtu 
jāīsteno partnerattiecību klauzula saskaņā 
ar pašreizējām programmām, un to, kādi 
pietiekami saistoši partnerības noteikumi 
būtu jāietver turpmākajos reglamentējošos 
dokumentos;

16. aicina Komisiju sniegt vairāk 
norādījumus attiecībā uz to, kā praksē būtu 
jāīsteno partnerattiecību klauzula saskaņā 
ar pašreizējām programmām, un to, kādi 
pietiekami saistoši partnerības noteikumi 
būtu jāietver turpmākajos reglamentējošos 
dokumentos, it sevišķi attiecībā uz 
reģionālo un vietējo iestāžu, proti, vēlētu 
institūciju, kas ir svarīgi partneri visa 
procesa laikā, iesaistīšanu;

Or. cs

Grozījums Nr. 46
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina regulārāk sniegt mērķtiecīgāku 
informāciju partnerorganizācijām un 
efektīvāk izmantot tehnisko palīdzību 
partnerības atbalstīšanai, cita starpā 
nodrošinot partnerorganizācijām iespēju 
piedalīties apmācībā, ko organizē par 
programmu ieviešanu atbildīgajām 
iestādēm;

17. aicina regulārāk sniegt mērķtiecīgāku 
informāciju partnerorganizācijām un 
efektīvāk izmantot tehnisko palīdzību 
partnerības atbalstīšanai, cita starpā 
nodrošinot partnerorganizācijām iespēju 
piedalīties apmācībā, ko organizē par 
programmu ieviešanu atbildīgajām 
iestādēm; aicina nodrošināt, lai šie 
apmācību pasākumi būtu pieejami 
multimediju versijās, lai paplašinātu 
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mērķauditoriju un sekmētu ex post 
apspriešanos ar partnerorganizācijām; 
uzsver šāda pasākuma lietderīgumu 
partneriem, kas atrodas attālākajos 
Eiropas Savienības reģionos, piemēram, 
nomaļos reģionos;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Ian Hudghton

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina regulārāk sniegt 
mērķtiecīgāku informāciju 
partnerorganizācijām un efektīvāk izmantot 
tehnisko palīdzību partnerības 
atbalstīšanai, cita starpā nodrošinot 
partnerorganizācijām iespēju piedalīties 
apmācībā, ko organizē par programmu 
ieviešanu atbildīgajām iestādēm;

17. aicina regulārāk un savlaicīgāk sniegt 
mērķtiecīgāku informāciju 
partnerorganizācijām, it sevišķi tām, kas ir 
vadošo struktūru dalībnieces, un efektīvāk 
izmantot tehnisko palīdzību partnerības 
atbalstīšanai, cita starpā nodrošinot 
partnerorganizācijām iespēju piedalīties 
apmācībā, ko organizē par programmu 
ieviešanu atbildīgajām iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk nodrošinot 
tiešu piekļuvi lielāku projektu
dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk nodrošinot 
tiešu piekļuvi saistītai dokumentācijai par
Eiropas Savienības finanšu saistībām 
attiecībā uz lielākajiem projektiem, līdzko 
Komisija ir saņēmusi dalībvalsts 
pieteikumu finansējuma saņemšanai un 
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dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu; šajā 
Komisijas tīmekļa vietnē būtu jānodrošina 
iespēja sniegt komentārus par šiem 
projektiem;

kamēr tā vēl nav pieņēmusi lēmumu par 
finansējuma piešķiršanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Maurice Ponga

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk nodrošinot 
tiešu piekļuvi lielāku projektu 
dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 
dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu; šajā 
Komisijas tīmekļa vietnē būtu jānodrošina 
iespēja sniegt komentārus par šiem 
projektiem;

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk nodrošinot 
tiešu piekļuvi lielāku projektu 
dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 
dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk 
nodrošinot tiešu piekļuvi lielāku projektu 

18. aicina Komisiju savlaicīgi publicēt 
tiešsaistē informāciju un garantēt tiešu 
piekļuvi lielāku projektu, tostarp projekta 
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dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 
dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu; šajā 
Komisijas tīmekļa vietnē būtu jānodrošina 
iespēja sniegt komentārus par šiem 
projektiem;

JASPERS, dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 
dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu; šajā 
Komisijas tīmekļa vietnē būtu jānodrošina 
iespēja sniegt komentārus par šiem 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Philip Bradbourn

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk nodrošinot 
tiešu piekļuvi lielāku projektu 
dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 
dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu; šajā 
Komisijas tīmekļa vietnē būtu jānodrošina 
iespēja sniegt komentārus par šiem 
projektiem;

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk nodrošinot 
tiešu piekļuvi lielāku projektu 
dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 
dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu; šajā 
Komisijas tīmekļa vietnē būtu jānodrošina 
iespēja sniegt komentārus par šiem 
projektiem; šajā Komisijas tīmekļa vietnē 
būtu jāpublicē arī komentāri par 
organizācijām/uzņēmumiem, kas aktīvi 
iestājas par finansējumu ES finansētiem 
projektiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk nodrošinot 
tiešu piekļuvi lielāku projektu 
dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 
dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu; šajā 
Komisijas tīmekļa vietnē būtu jānodrošina 
iespēja sniegt komentārus par šiem 
projektiem;

18. aicina savlaicīgi publicēt tiešsaistē 
informāciju, pēc iespējas drīzāk nodrošinot 
tiešu piekļuvi lielāku projektu 
dokumentācijai (pieteikumam, 
priekšizpētei, izmaksu un ieguvumu 
analīzei, ietekmes uz vidi novērtējumam 
utt.), līdzko Komisija ir saņēmusi 
dalībvalsts pieteikumu finansējuma 
saņemšanai un kamēr tā vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par finansējuma piešķiršanu; šajā 
Komisijas tīmekļa vietnē būtu jānodrošina 
iespēja sniegt komentārus par šiem 
projektiem; aicina nodrošināt, ka pirms 
lēmumu pieņemšanas par finansējuma 
piešķiršanu Komisijai ir pienākums sniegt 
paziņojumu par komentāriem un ņemt tos 
vērā, pieņemot lēmumus;

Or. hu

Grozījums Nr. 53
Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina nodrošināt, lai informācija 
par lielākajiem projektiem, kas 
apstiprināti vai iesniegti apstiprināšanai 
2007.–2013. plānošanas periodā, tiktu 
publicēta internetā ar atpakaļejošu spēku;

Or. hu
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Grozījums Nr. 54
Vasilica Viorica Dăncilă

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a ierosina noteikt apstākļus, kuros 
neizlietoto finansējumu var izmantot 
atkārtoti, kā arī noteikt tādas iestādes 
atbildību, kas pieņem lēmumu par šādu 
līdzekļu pārdali;

Or. ro


