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Grozījums Nr. 1
Alain Cadec, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
18.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas 2011. gada 
XX. jūnija Paziņojumu par ES stratēģiju 
attiecībā uz Atlantijas reģionu 
(COM(2011)XXXX),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā neformālā sadarbība, eiroreģioni, 
Eiropas Padomes iniciatīvas, secīgie līgumi 
un atvasinātie Eiropas Savienības tiesību 
akti ir veicinājuši ciešāku un ilgtspējīgāku 
saišu izveidi starp teritorijām;

C. tā kā neformālā sadarbība, eiroreģioni, 
eirorajoni, ETSG, Eiropas Padomes 
iniciatīvas, secīgie līgumi un atvasinātie 
Eiropas Savienības tiesību akti ir 
veicinājuši ciešāku un ilgtspējīgāku saišu 
izveidi starp teritorijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā pie ES ārējām robežām 
teritoriālās sadarbības mērķis atvieglo 
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pirmspievienošanās procesu un 
kaimiņattiecību politikas īstenošanu un 
līdz ar to attiecīgo Kopienas pasākumu
saskaņošana ir jāuzlabo;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā teritoriālā sadarbība, kas ļauj 
dažādu reģionu iedzīvotājiem sadarboties, 
ir izziņas process, kas rada vienotu 
piederības un kopīgas nākotnes sajūtu;

H. tā kā teritoriālā sadarbība, kas ļauj 
dažādu reģionu iedzīvotājiem sadarboties, 
ir pastāvīgs izziņas process, kas rada 
vienotu piederības un kopīgas nākotnes 
sajūtu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā pierobežas reģionos netiek veikti 
gandrīz nekādi ieguldījumi Eiropas 
transporta tīklā (TEN), lai gan steidzami 
jāpaplašina tieši pārrobežu saskarpunkti; 
saskata pārrobežu infrastruktūras 
traucējumu novēršanā klasisko Eiropas 
pievienoto vērtību;

Or. de
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Grozījums Nr. 6
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā teritoriālās sadarbības prioritāšu 
priekšplānā ir jābūt pilsoņiem;

I. tā kā teritoriālās sadarbības, jo īpaši 
pārrobežu sadarbības iniciatīvu, prioritāšu 
priekšplānā ir jābūt pilsoņiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā teritoriālās sadarbības prioritāšu 
priekšplānā ir jābūt pilsoņiem;

I. tā kā teritoriālās sadarbības prioritāšu 
priekšplānā ir jābūt pilsoņiem un tāpēc 
jāaizstāv vietai pielāgota pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā teritoriālās sadarbības prioritāšu 
priekšplānā ir jābūt pilsoņiem;

I. tā kā teritoriālās sadarbības prioritāšu 
priekšplānā ir jābūt pilsoņiem, kā arī 
ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai;

Or. el
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Grozījums Nr. 9
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā teritoriālās sadarbības 
pastiprināšana ir atkarīga no panākumiem 
integrācijas un koordinācijas jomā Eiropā 
visās nozarēs un tā kā teritoriālā sadarbība 
pat par sevi ir Eiropas integrācijas 
eksperimentāla laboratorija;

J. tā kā teritoriālās sadarbības 
pastiprināšana ir atkarīga no panākumiem 
integrācijas un koordinācijas jomā Eiropā 
visās nozarēs, kas veicina Eiropas 
integrāciju un teritoriālo kohēziju, un tā 
kā teritoriālā sadarbība pati par sevi ir 
Eiropas integrācijas eksperimentāla 
laboratorija;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka teritoriālā sadarbība paredz 
mudināt teritorijas un reģionus sadarboties, 
lai vienoti risinātu kopīgos uzdevumus, 
ierobežot fiziskos, administratīvos un 
reglamentējošos šķēršļus, kuri kavē šo 
sadarbību, un mazināt „robežu ietekmi”;

1. atgādina, ka teritoriālā sadarbība paredz 
mudināt teritorijas un reģionus sadarboties, 
lai vienoti risinātu kopīgos uzdevumus, 
ierobežot fiziskos, kultūras,
administratīvos un reglamentējošos 
šķēršļus, kuri kavē šo sadarbību, un 
mazināt „robežu ietekmi”;

Or. cs

Grozījums Nr. 11
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ir pārliecināts par teritoriālās sadarbības 
Eiropas pievienoto vērtību un tās nozīmi 
iekšējā tirgus un Eiropas integrācijas 
stiprināšanā; prasa, lai teritoriālā sadarbība 
joprojām būtu viens no kohēzijas politikas 
pīlāriem;

2. ir pārliecināts par teritoriālās sadarbības 
Eiropas pievienoto vērtību un tās nozīmi 
iekšējā tirgus un Eiropas integrācijas 
stiprināšanā vairākās nozaru politikas 
jomās un prasa, lai teritoriālā sadarbība 
joprojām būtu viens no kohēzijas politikas 
pīlāriem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atgādina, ka daudzlīmeņu pārvaldība 
ir priekšnosacījums teritoriālās kohēzijas 
sasniegšanai Eiropā, un aicina šo 
principu noteikt par obligātu dalībvalstīm, 
lai nodrošinātu līdzsvarotu teritoriālo 
attīstību saskaņā ar subsidiaritātes 
principu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ir pārliecināts par teritoriālās sadarbības 
Eiropas pievienoto vērtību un tās nozīmi 
iekšējā tirgus un Eiropas integrācijas 
stiprināšanā; prasa, lai teritoriālā sadarbība 
joprojām būtu viens no kohēzijas politikas 

2. ir pārliecināts par teritoriālās sadarbības 
Eiropas pievienoto vērtību un tās nozīmi 
iekšējā tirgus un Eiropas integrācijas 
stiprināšanā; prasa, lai teritoriālā sadarbība 
joprojām būtu viens no kohēzijas politikas 
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pīlāriem; mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka teritoriālās sadarbības 
mērķis, pamatojoties uz ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, skar visus 
ES reģionus tādējādi, ka tas palīdz 
veicināt saskanīgu Savienības attīstību 
kopumā; šajā saistībā atgādina, ka īpaša 
uzmanība jāpievērš mazāk labvēlīgiem 
reģioniem, t.i., tiem reģioniem, kuru 
attīstības līmenis atpaliek;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Georgios Stavrakakis

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir 
pierādījusi savu efektivitāti un ka tās 
potenciāls kā konkurētspējas veicināšanas 
avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir 
piešķirts pārāk maz līdzekļu; prasa, lai
„teritoriālās sadarbības” mērķis atbilstu 
vismaz 5 % no kopējā kohēzijas politikas 
budžeta nākamajam plānošanas periodam;

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir 
pierādījusi savu efektivitāti un ka tās 
potenciāls kā konkurētspējas veicināšanas 
avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir 
piešķirts pārāk maz līdzekļu un ir pārāk 
sarežģīti īstenošanas noteikumi; prasa 
lielāku finansējumu „teritoriālās 
sadarbības” mērķim un finanšu 
inženierijas instrumentu iesaistīšanu šā 
mērķa īstenošanai nākamajā plānošanas 
periodā;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Erminia Mazzoni

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir 
pierādījusi savu efektivitāti un ka tās 
potenciāls kā konkurētspējas veicināšanas 
avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir 
piešķirts pārāk maz līdzekļu; prasa, lai
„teritoriālās sadarbības” mērķis atbilstu 
vismaz 5 % no kopējā kohēzijas politikas 
budžeta nākamajam plānošanas 
periodam;

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir 
pierādījusi savu efektivitāti un ka tās 
potenciāls kā konkurētspējas veicināšanas 
avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir 
piešķirts pārāk maz līdzekļu; prasa 
„teritoriālās sadarbības” mērķim nākamajā 
plānošanas periodā piešķirt finansējuma 
līmeni, kas ir pietiekams tam uzticēto 
uzdevumu veikšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir 
pierādījusi savu efektivitāti un ka tās 
potenciāls kā konkurētspējas veicināšanas 
avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir 
piešķirts pārāk maz līdzekļu; prasa, lai 
„teritoriālās sadarbības” mērķis atbilstu
vismaz 5 % no kopējā kohēzijas politikas 
budžeta nākamajam plānošanas periodam;

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir 
pierādījusi savu efektivitāti un ka tās 
potenciāls kā konkurētspējas veicināšanas 
avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir 
piešķirts pārāk maz līdzekļu; prasa 
„teritoriālās sadarbības” mērķa budžetu 
palielināt no 2,5 % pašreizējā plānošanas 
periodā līdz vismaz 5 % no kopējā 
kohēzijas politikas budžeta nākamajam 
plānošanas periodam;

Or. el
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Grozījums Nr. 18
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir 
pierādījusi savu efektivitāti un ka tās 
potenciāls kā konkurētspējas veicināšanas 
avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir 
piešķirts pārāk maz līdzekļu; prasa, lai 
„teritoriālās sadarbības” mērķis atbilstu 
vismaz 5 % no kopējā kohēzijas politikas 
budžeta nākamajam plānošanas periodam;

3. uzskata, ka teritoriālā sadarbība ir 
pierādījusi savu efektivitāti un ka tās 
potenciāls kā konkurētspējas veicināšanas 
avots nav pietiekami izmantots, jo tai ir 
piešķirts pārāk maz līdzekļu; prasa, lai 
„teritoriālās sadarbības” mērķis atbilstu 
vismaz 7 % no kopējā kohēzijas politikas 
budžeta nākamajam plānošanas periodam;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Eiropas tīklu paplašināšanu 
tagad pastiprināti veicināt pierobežas 
reģionos; aicina paplašināt spēkā esošo 
3. mērķi, ietverot veicināšanas iespējas 
TEN infrastruktūru („3 + TEN”) 
pieejamībai vai paplašināšanai; turklāt 
pieprasa no 2013. gada jaunu budžeta 
apropriāciju pārrobežu infrastruktūrām, 
kas tomēr nedrīkst būt par slogu spēkā 
esošajām teritoriālās sadarbības 
programmām;

Or. de
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Grozījums Nr. 20
Erminia Mazzoni

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. iesaka saglabāt 3. mērķa pašreizējo 
struktūru, kas paredz sadalījumu trijās 
sadaļās (pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionu), un pārrobežu sadaļas 
pārsvaru pār pārējām sadaļām, tai 
piešķirot vismaz 70 % no teritoriālās 
sadarbības budžeta;

4. iesaka saglabāt 3. mērķa pašreizējo 
struktūru, kas paredz sadalījumu trijās 
sadaļās (pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionu);

Or. it

Grozījums Nr. 21
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. iesaka saglabāt 3. mērķa pašreizējo 
struktūru, kas paredz sadalījumu trijās 
sadaļās (pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionu), un pārrobežu sadaļas 
pārsvaru pār pārējām sadaļām, tai piešķirot 
vismaz 70 % no teritoriālās sadarbības 
budžeta;

4. iesaka saglabāt 3. mērķa pašreizējo 
struktūru, kas paredz sadalījumu trijās 
sadaļās ― pārrobežu (A sadaļa), 
starpvalstu (B sadaļa) un starpreģionu (C 
sadaļa) ― un pārrobežu sadaļas pārsvaru 
pār pārējām sadaļām, tai piešķirot vismaz 
70 % no teritoriālās sadarbības budžeta;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. iesaka saglabāt 3. mērķa pašreizējo 4. iesaka saglabāt 3. mērķa pašreizējo 
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struktūru, kas paredz sadalījumu trijās 
sadaļās (pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionu), un pārrobežu sadaļas 
pārsvaru pār pārējām sadaļām, tai piešķirot 
vismaz 70 % no teritoriālās sadarbības 
budžeta;

struktūru, kas paredz sadalījumu trijās 
sadaļās (pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionu), un pārrobežu sadaļas 
pārsvaru pār pārējām sadaļām, tai piešķirot 
vismaz 70 % no teritoriālās sadarbības 
budžeta; atzīmē, ka jābūt taisnīgai un 
objektīvai programmas līdzekļu sadalei 
attiecībā uz visiem reģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ir jāsaglabā nošķīrums starp 
pārrobežu sadaļu, kas atbilst pierobežas 
iedzīvotāju dzīves telpas vajadzībām, un 
starpvalstu sadaļu, kas ļauj sadarboties 
plašākās stratēģiskās jomās;

5. uzskata, ka ir jāsaglabā nošķīrums starp 
pārrobežu sadaļu, kas atbilst pierobežas 
iedzīvotāju dzīves telpas vajadzībām, un 
starpvalstu sadaļu, kas ļauj sadarboties 
plašākās stratēģiski un ekonomiski 
svarīgās jomās;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ir jāsaglabā nošķīrums starp 
pārrobežu sadaļu, kas atbilst pierobežas 
iedzīvotāju dzīves telpas vajadzībām, un 
starpvalstu sadaļu, kas ļauj sadarboties 
plašākās stratēģiskās jomās;

5. uzskata ― ja ir jāsaglabā nošķīrums 
starp pārrobežu sadaļu (A sadaļa), kas 
atbilst pierobežas iedzīvotāju dzīves telpas 
vajadzībām, un starpvalstu sadaļu (B 
sadaļa), kas ļauj sadarboties plašākās 
stratēģiskās jomās, abi komponenti labāk 
jāsaskaņo;
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Or. fr

Grozījums Nr. 25
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ir jāsaglabā nošķīrums starp 
pārrobežu sadaļu, kas atbilst pierobežas 
iedzīvotāju dzīves telpas vajadzībām, un 
starpvalstu sadaļu, kas ļauj sadarboties 
plašākās stratēģiskās jomās;

5. uzskata, ka ir jāsaglabā nošķīrums starp 
pārrobežu sadaļu, kas atbilst pierobežas 
iedzīvotāju dzīves telpas vajadzībām, un 
starpvalstu sadaļu, tostarp tā saukto 
makroreģionālo līmeni, kas ļauj 
sadarboties plašākās stratēģiskās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Rosa Estaràs Ferragut

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa pārskatīt 150 km 
ierobežojumu piekrastes un jūras 
reģioniem saistībā ar pārrobežu 
sadarbību;

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa salu reģionus klasificēt 
kā pierobežas reģionus ar tiesībām uz 
pārrobežu sadarbību un visos gadījumos 
atcelt 150 km ierobežojumu un vispārīgi 
― jebkādu šādu ar ģeogrāfisko attālumu 
saistītu slieksni;

Or. es
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Grozījums Nr. 27
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa pārskatīt 150 km 
ierobežojumu piekrastes un jūras 
reģioniem saistībā ar pārrobežu sadarbību;

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa pārskatīt 150 km 
ierobežojumu piekrastes un jūras 
reģioniem saistībā ar pārrobežu sadarbību;
šajā saistībā vērš uzmanību uz visattālāko 
reģionu īpašo gadījumu ar to salām 
raksturīgajām īpašībām un nomaļo 
statusu;

Or. pt

Grozījums Nr. 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa pārskatīt 150 km 
ierobežojumu piekrastes un jūras 
reģioniem saistībā ar pārrobežu sadarbību;

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa īstenot zināmu 
elastību, piemērojot 150 km ierobežojumu 
piekrastes un jūras reģioniem saistībā ar 
pārrobežu sadarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa pārskatīt 150 km 
ierobežojumu piekrastes un jūras 
reģioniem saistībā ar pārrobežu sadarbību;

6. turklāt, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa pārskatīt 150 km 
ierobežojumu piekrastes un jūras 
reģioniem saistībā ar pārrobežu sadarbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība; 
šajā sakarībā prasa pārskatīt 150 km 
ierobežojumu piekrastes un jūras 
reģioniem saistībā ar pārrobežu sadarbību;

6. tomēr, lai nodrošinātu teritoriālās 
darbības saskaņotību un nepārtrauktību, 
atkarībā no projektu stratēģiskās nozīmes 
mudina nodrošināt lielāku elastīgumu, 
izmantojot ERAF regulas 21. pantā 
sniegtās iespējas saistībā ar vietām, kur 
notiek pārrobežu un starpvalstu sadarbība, 
iekļaujot jūras reģionus; šajā sakarībā 
prasa pārskatīt 150 km ierobežojumu 
piekrastes un jūras reģioniem saistībā ar 
pārrobežu sadarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Luís Paulo Alves

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atgādina, ka ES ietilpst reģioni, kuru 
tālums neļauj tiem piedalīties pārrobežu 
sadarbībā saistībā ar to attālumu no jūras 
robežas;

Or. pt

Grozījums Nr. 32
Luís Paulo Alves

Rezolūcijas priekšlikums
 6.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b tomēr uzskata, ka šādu reģionu 
iekļaušana un to atvērtība 
ģeogrāfiskajiem apgabaliem ārpus ES nav 
un nevar būt vienkārši to ģeogrāfiskā 
tāluma jautājums; vēsturisko, lingvistisko 
un kultūras saišu bagātība, kas tos saista 
ar dažādām pasaules daļām, piešķir tiem 
privileģētu stāvokli attiecībā uz šādu 
attiecību padziļināšanu, uzlabojot ES 
klātbūtni pasaules mērogā, un tāpēc tiem 
jāspēj piedalīties pārrobežu sadarbības 
programmās; 

Or. pt

Grozījums Nr. 33
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 



AM\858194LV.doc 17/67 PE458.829v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. prasa tālredzīgi noteikt katras robežas
stratēģiskās vajadzības saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un tad ietvert un pielāgot 
Eiropas teritoriālo sadarbību visos 
stratēģiskās plānošanas līmeņos, t.i., 
Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī;

7. prasa tālredzīgi noteikt katra reģiona
stratēģiskās vajadzības saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un tad ietvert un pielāgot 
Eiropas teritoriālo sadarbību visos 
stratēģiskās plānošanas līmeņos, t.i., 
Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. prasa tālredzīgi noteikt katras robežas
stratēģiskās vajadzības saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un tad ietvert un pielāgot 
Eiropas teritoriālo sadarbību visos 
stratēģiskās plānošanas līmeņos, t.i., 
Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī;

7. uzsver teritoriālās sadarbības svarīgo 
nozīmi, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus; prasa tālredzīgi noteikt 
katra pierobežas reģiona stratēģiskās 
vajadzības saistībā ar šo stratēģiju un tad 
ietvert un pielāgot Eiropas teritoriālo 
sadarbību visos stratēģiskās plānošanas 
līmeņos, t.i., Eiropas, valsts un reģionālajā 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. prasa tālredzīgi noteikt katras robežas
stratēģiskās vajadzības saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un tad ietvert un pielāgot 
Eiropas teritoriālo sadarbību visos 

7. prasa tālredzīgi noteikt katra pierobežas 
reģiona stratēģiskās vajadzības un 
sadarbības jomu saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un tad ietvert un pielāgot 
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stratēģiskās plānošanas līmeņos, t.i., 
Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī;

Eiropas teritoriālo sadarbību visos 
stratēģiskās plānošanas līmeņos, t.i., 
Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā
līmenī; mudina Komisiju nekavējoties 
sniegt sīku informāciju par saviem 
priekšlikumiem attiecībā uz finansējuma 
tematisko koncentrāciju, atsaucoties uz 
stratēģijas „Eiropa 2020” tematiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. prasa tālredzīgi noteikt katras robežas
stratēģiskās vajadzības saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un tad ietvert un pielāgot 
Eiropas teritoriālo sadarbību visos 
stratēģiskās plānošanas līmeņos, t.i., 
Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī;

7. prasa tālredzīgi noteikt katra pierobežas 
reģiona stratēģiskās vajadzības un 
sadarbības jomu saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” un tad ietvert un pielāgot 
Eiropas teritoriālo sadarbību visos 
stratēģiskās plānošanas līmeņos, t.i., 
Eiropas, valsts un reģionālajā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
László Surján

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka pārrobežu sadarbības 
programmas ir svarīgas, lai būtu efektīvas 
un panāktu rezultātus attiecībā uz 
stratēģijām, kas skar nabadzības 
samazināšanu un nelabvēlīgā situācijā 
esošo grupu (piemēram, romu) 
iekļaušanos Eiropas sabiedrības 
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vairākumā; aicina uzskatīt šo jautājumu 
par prioritāru jautājumu, sagatavojot 
tiesisko regulējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
László Surján

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b aizstāv īpašu pieeju attiecībā uz ļoti 
nelabvēlīgā situācijā esošiem 
mikroreģioniem, kas cīnās ar lielu 
nabadzību, saspīlētu vairākuma un 
mazākuma kultūru līdzāspastāvēšanu un 
kuros nav pieejami ne cilvēkresursi, ne 
finansiālie līdzekļi, lai iesaistītos Eiropas 
reģionālās attīstības programmās; aicina 
ieviest pagaidu instrumentu, kas 
pamatojas uz spēcīgāku tehnisko atbalstu, 
ievērojami samazinātu līdzfinansējuma 
līmeni un vienkāršotiem īstenošanas 
noteikumiem attiecībā uz minētajiem 
mikroreģioniem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Erminia Mazzoni

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu 
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas 
līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 

8. vēlas, lai teritoriālās sadarbības
līdzekļus aizvien vairāk pamatotu ar 
pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, lai stratēģiski un 
integrēti panāktu mērķus, kas atbilst 
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noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas un
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus 
kritērijus, kas varētu mazināt uzsvaru uz 
galveno, t.i., demogrāfijas kritēriju;

katrai teritorijai vai sadarbības telpai;

Or. it

Grozījums Nr. 40
Victor Boştinaru

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu 
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas 
līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 
5. punktā noteiktos kritērijus, lai 
stratēģiski un integrēti apmierinātu katras 
teritorijas un sadarbības telpas vajadzības; 
aicina Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju;

8. vēlas, lai teritoriālās sadarbības 
projektus saskaņotu ES līmenī, lai 
stratēģiski un integrēti apmierinātu 
teritoriju vai sadarbības telpu vajadzības; 
aicina Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu 8. vēlas, lai līdzekļus piešķirtu katrai
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dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas 
līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 
5. punktā noteiktos kritērijus, lai 
stratēģiski un integrēti apmierinātu katras 
teritorijas un sadarbības telpas vajadzības; 
aicina Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, 
t.i., demogrāfijas kritēriju;

teritoriālās sadarbības programmai, par 
pamatu ņemot saskaņotus kritērijus, lai 
stratēģiski un integrēti apmierinātu katras 
teritorijas vai sadarbības telpas vajadzības; 
šajā saistībā aicina Eiropas Komisiju 
apsvērt citus stratēģiskus, izmērāmus, 
atbilstīgus un teritoriju vajadzībām 
piemērotus kritērijus un novērtēt
demogrāfijas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Georgios Stavrakakis

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu 
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas 
līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas un
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju;

8. vēlas, lai līdzekļus teritoriālajai 
sadarbībai piešķirtu, ņemot vērā iesaistīto 
reģionu vai apgabalu specifiku, par 
pamatu ņemot pamatregulas 2. pielikuma 
5. punktā noteiktos kritērijus, lai stratēģiski 
un integrēti apmierinātu katras teritorijas 
vai sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas
līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas un
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, 
t.i., demogrāfijas kritēriju;

8. vēlas, lai līdzekļus turpina piešķirt
dalībvalsts, bet ES līmenī ar teritoriālās 
sadarbības programmas starpniecību, par 
pamatu ņemot pamatregulas 2. pielikuma 
5. punktā noteiktos kritērijus, lai stratēģiski 
un integrēti apmierinātu katras teritorijas 
vai sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju un dalībvalstis apsvērt 
citus stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus 
un teritoriju vajadzībām piemērotus 
kritērijus, kas nemazinātu galvenā, t.i., 
demogrāfijas kritērija stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas
līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas un
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju;

8. aicina Komisiju novērtēt iespēju, ka
līdzekļus teritoriālajai sadarbībai vairs 
nedrīkst piešķirt dalībvalsts, bet tie tiktu 
piešķirti ES līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas vai
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju;

Or. fi
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Grozījums Nr. 45
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu 
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas
līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas un
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju;

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu 
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti ES līmenī 
ar teritoriālās sadarbības programmas 
starpniecību, par pamatu ņemot 
pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas vai
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju, ievērojot ES 
reģionu ilgtermiņa problēmu 
ekonomiskajā un sociālajā izteiksmē 
saistībā ar demogrāfiskajām pārmaiņām 
un jo īpaši ar sabiedrības novecošanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu 
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti Kopienas
līmenī ar teritoriālās sadarbības 
programmas starpniecību, par pamatu 
ņemot pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas un
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 

8. vēlas, lai līdzekļus turpmāk nepiešķirtu 
dalībvalsts, bet tie tiktu piešķirti ES līmenī 
ar teritoriālās sadarbības programmas 
starpniecību, par pamatu ņemot 
pamatregulas 2. pielikuma 5. punktā 
noteiktos kritērijus, lai stratēģiski un 
integrēti apmierinātu katras teritorijas vai
sadarbības telpas vajadzības; aicina 
Eiropas Komisiju apsvērt citus 
stratēģiskus, izmērāmus, atbilstīgus un 
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teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju;

teritoriju vajadzībām piemērotus kritērijus, 
kas varētu mazināt uzsvaru uz galveno, t.i., 
demogrāfijas kritēriju, proti, izolētība vai 
sarežģīti dabas vai topogrāfiskie apstākļi;

Or. el

Grozījums Nr. 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par 
tās vajadzībām piešķirto līdzekļu 
trūkumu; prasa šajā programmā 
samazināt Eiropas līdzfinansējuma līmeni 
no 75 % līdz 60 % tiem reģionu 
dalībniekiem, uz kuriem attiecas 
„konkurētspējas un nodarbinātības 
mērķis”; mudina reģionus labāk izmantot 
starpreģionālās sadarbības iespējas saistībā 
ar pamatregulas 37. panta 6. punkta 
b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 3. mērķa 
„starpreģionu” sadaļu var arī izmantot, lai 
vienkāršotu šādu projektu saskaņošanu un 
darbību, liktu lietā zināšanas un apmainītos 
ar labu praksi, ciešāk sadarbojoties 
programmas INTERACT ietvaros un 
saņemot tās atbalstu;

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, mudina reģionus labāk 
izmantot starpreģionālās sadarbības 
iespējas saistībā ar pamatregulas 37. panta 
6. punkta b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 
3. mērķa „starpreģionu” sadaļu var arī 
izmantot, lai vienkāršotu šādu projektu 
saskaņošanu un darbību, liktu lietā 
zināšanas un apmainītos ar labu praksi, 
ciešāk sadarbojoties programmas 
INTERACT ietvaros un saņemot tās 
atbalstu;

Or. el

Grozījums Nr. 48
Erminia Mazzoni

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par 
tās vajadzībām piešķirto līdzekļu 
trūkumu; prasa šajā programmā 
samazināt Eiropas līdzfinansējuma līmeni 
no 75 % līdz 60 % tiem reģionu 
dalībniekiem, uz kuriem attiecas 
„konkurētspējas un nodarbinātības 
mērķis”; mudina reģionus labāk izmantot 
starpreģionālās sadarbības iespējas saistībā 
ar pamatregulas 37. panta 6. punkta 
b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 3. mērķa 
„starpreģionu” sadaļu var arī izmantot, lai 
vienkāršotu šādu projektu saskaņošanu un 
darbību, liktu lietā zināšanas un apmainītos 
ar labu praksi, ciešāk sadarbojoties 
programmas INTERACT ietvaros un 
saņemot tās atbalstu;

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, mudina reģionus labāk 
izmantot starpreģionālās sadarbības 
iespējas saistībā ar pamatregulas 37. panta 
6. punkta b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 
3. mērķa „starpreģionu” sadaļu var arī 
izmantot, lai vienkāršotu šādu projektu 
saskaņošanu un darbību, liktu lietā 
zināšanas un apmainītos ar labu praksi, 
ciešāk sadarbojoties programmas 
INTERACT ietvaros un saņemot tās 
atbalstu;

Or. it

Grozījums Nr. 49
Georgios Stavrakakis

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par tās 
vajadzībām piešķirto līdzekļu trūkumu; 
prasa šajā programmā samazināt Eiropas
līdzfinansējuma līmeni no 75 % līdz 60 %
tiem reģionu dalībniekiem, uz kuriem 
attiecas „konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķis”; mudina reģionus 
labāk izmantot starpreģionālās sadarbības 
iespējas saistībā ar pamatregulas 37. panta 
6. punkta b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 
3. mērķa „starpreģionu” sadaļu var arī 
izmantot, lai vienkāršotu šādu projektu 
saskaņošanu un darbību, liktu lietā 

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par tās 
vajadzībām piešķirto līdzekļu trūkumu; 
prasa ņemt vērā katra reģiona attīstības 
līmeni, nosakot Kopienas līdzfinansējuma 
līmeni, mudina reģionus labāk izmantot 
starpreģionālās sadarbības iespējas saistībā 
ar pamatregulas 37. panta 6. punkta 
b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 3. mērķa 
„starpreģionu” sadaļu var arī izmantot, lai 
vienkāršotu šādu projektu saskaņošanu un 
darbību, liktu lietā zināšanas un apmainītos 
ar labu praksi, ciešāk sadarbojoties 
programmas INTERACT ietvaros un 
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zināšanas un apmainītos ar labu praksi, 
ciešāk sadarbojoties programmas 
INTERACT ietvaros un saņemot tās 
atbalstu;

saņemot tās atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par tās 
vajadzībām piešķirto līdzekļu trūkumu; 
prasa šajā programmā samazināt Eiropas
līdzfinansējuma līmeni no 75 % līdz 60 % 
tiem reģionu dalībniekiem, uz kuriem 
attiecas „konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķis”; mudina reģionus 
labāk izmantot starpreģionālās sadarbības 
iespējas saistībā ar pamatregulas 37. panta 
6. punkta b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 
3. mērķa „starpreģionu” sadaļu var arī 
izmantot, lai vienkāršotu šādu projektu 
saskaņošanu un darbību, liktu lietā 
zināšanas un apmainītos ar labu praksi, 
ciešāk sadarbojoties programmas 
INTERACT ietvaros un saņemot tās 
atbalstu;

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par tās 
vajadzībām piešķirto līdzekļu trūkumu; 
prasa Komisijai apsvērt Kopienas
līdzfinansējuma līmeni katrai atsevišķai 
programmai, pievēršot uzmanību arī tās 
spējai darboties kā stimulam¹; mudina 
reģionus labāk izmantot starpreģionālās 
sadarbības iespējas saistībā ar 
pamatregulas 37. panta 6. punkta 
b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 3. mērķa 
„starpreģionu” sadaļu var arī izmantot, lai 
vienkāršotu šādu projektu saskaņošanu un 
darbību, liktu lietā zināšanas un apmainītos 
ar labu praksi, ciešāk sadarbojoties 
programmas INTERACT ietvaros un 
saņemot tās atbalstu;

__________________
1 Tā kā ES līdzfinansējumus katrai 
programmai atšķiras, šeit nevajadzētu 
norādīt precīzus procentus.

Or. fi
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Grozījums Nr. 51
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par tās 
vajadzībām piešķirto līdzekļu trūkumu; 
prasa šajā programmā samazināt Eiropas
līdzfinansējuma līmeni no 75 % līdz 60 % 
tiem reģionu dalībniekiem, uz kuriem 
attiecas „konkurētspējas un nodarbinātības 
mērķis”; mudina reģionus labāk izmantot 
starpreģionālās sadarbības iespējas 
saistībā ar pamatregulas 37. panta 
6. punkta b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 
3. mērķa „starpreģionu” sadaļu var arī 
izmantot, lai vienkāršotu šādu projektu 
saskaņošanu un darbību, liktu lietā 
zināšanas un apmainītos ar labu praksi,
ciešāk sadarbojoties programmas 
INTERACT ietvaros un saņemot tās 
atbalstu;

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par tās 
vajadzībām piešķirto līdzekļu trūkumu; 
prasa šajā programmā samazināt Kopienas
līdzfinansējuma līmeni no 75 % līdz 60 % 
tiem reģionu dalībniekiem, uz kuriem 
attiecas „konkurētspējas un nodarbinātības 
mērķis”, lai palielinātu šā mērķa projektu 
skaitu; tādēļ norāda, ka 3. mērķa 
„starpreģionu” sadaļu var arī izmantot, lai 
vienkāršotu šādu projektu saskaņošanu un 
darbību, liktu lietā zināšanas un apmainītos 
ar labu praksi; uzsver attiecībā uz 
turpmākajām darbības programmām 
nepieciešamību iegūt INTERACT atbalstu
un spēju īstenot sekmīgas atbalsta shēmas, 
kas jāveido pēc reģionālā centra LACE 
projekta;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības nozīmi, taču pauž nožēlu par tās 
vajadzībām piešķirto līdzekļu trūkumu; 
prasa šajā programmā samazināt Eiropas
līdzfinansējuma līmeni no 75 % līdz 60 % 
tiem reģionu dalībniekiem, uz kuriem 
attiecas „konkurētspējas un nodarbinātības 
mērķis”; mudina reģionus labāk izmantot 
starpreģionālās sadarbības iespējas saistībā 

9. atkārtoti apstiprina starpreģionu 
sadarbības (C sadaļa) nozīmi, taču pauž 
nožēlu par tās vajadzībām piešķirto 
līdzekļu trūkumu; tāpēc ierosina samazināt 
Kopienas līdzfinansējuma līmeni šajā 
sadaļā no 75 % līdz 60 % tiem reģionu 
dalībniekiem, uz kuriem attiecas 
„konkurētspējas un nodarbinātības 
mērķis”; aicina paplašināt sadarbības 
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ar pamatregulas 37. panta 6. punkta 
b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 3. mērķa 
„starpreģionu” sadaļu var arī izmantot, lai 
vienkāršotu šādu projektu saskaņošanu un 
darbību, liktu lietā zināšanas un 
apmainītos ar labu praksi, ciešāk 
sadarbojoties programmas INTERACT 
ietvaros un saņemot tās atbalstu;

tematiskās jomas, ietverot pārvaldību un 
teritoriālo attīstību, kā arī mudina 
reģionus labāk izmantot starpreģionālās 
sadarbības iespējas saistībā ar 
pamatregulas 37. panta 6. punkta 
b) apakšpunktu; tādēļ norāda, ka 3. mērķa 
„starpreģionu” sadaļai jāattiecas arī uz
šādu projektu saskaņošanu un darbību, 
zināšanu apkopošanu un labas prakses 
apmaiņu;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž atbalstu ar programmu ESPON
veiktajiem pasākumiem un ierosina 
uzlabot tās rezultātu pieejamību, lai 
atvieglotu to izmantošanu attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm;

10. pauž atbalstu ar programmu ESPON
veiktajiem pasākumiem, taču ierosina, ka 
iespējas aktīvai dalībai tās teritoriālās 
attīstības jautājuma izpētē jāpadara 
pieejamākas vietējām un reģionālajām 
iestādēm, vienlaikus nodrošinot 
vienkāršāku iegūto rezultātu praktisko 
piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē ar programmas URBACT 
gūtos panākumus pilsētu ilgtspējīgas 
attīstības jomā un prasa atjaunot tās 
darbību;

11. atzinīgi vērtē ar programmas URBACT 
gūtos panākumus pilsētu ilgtspējīgas 
attīstības jomā un prasa atjaunot tās 
darbību un paplašināt par ievērojamu un 
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plaši pieejamu iniciatīvu, lai radītu 
iespējas veikt kopējas apmācības un nodot 
vietējos pilsētu izaicinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aizstāv INTERACT programmas 
turpināšanu, atbalstot un aizstāvot 
teritoriālās sadarbības programmas, un 
aicina efektīvāk saskaņot INTERACT un 
URBACT, ESPON un C sadaļu, lai labāk 
īstenotu 3. mērķi;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Eiropas Komisiju apsvērt iespēju 
izveidot līdzekli, lai iesaistītu vietējās un 
reģionālās vēlētās amatpersonas šajos 
Eiropas pieredzes un labas prakses 
apmaiņas tīklos;

12. aicina Eiropas Komisiju apsvērt veidus, 
kā īstenot Erasmus izmēģinājuma 
projektu par vietēja un reģionāla līmeņa 
vēlētām amatpersonām;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atgādina, ka reģionālo dalībnieku 
iesaistīšana ES mērķu sasniegšanā ir 
priekšnosacījums efektīvai teritoriālās 
kohēzijas īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmām 
piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas, paredzot 
piešķirt kredītus teritorijām kopā ar to 
programmu partneriem iepriekš 
noteiktiem un apstiprinātiem prioritāriem 
projektiem saskaņā ar daudzlīmeņu 
pārvaldības un partnerības principiem;

13. uzskata, ka ir vajadzīga „teritoriālās 
sadarbības” mērķa saskaņošana ar
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem; ierosina 
reģionālās darbības programmām 
piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas; aicina 
programmu veidošanu saskaņot labāk, 
nekā tas bijis līdz šim;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un 
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmām 
piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas, paredzot 
piešķirt kredītus teritorijām kopā ar to 
programmu partneriem iepriekš 
noteiktiem un apstiprinātiem prioritāriem 
projektiem saskaņā ar daudzlīmeņu 
pārvaldības un partnerības principiem;

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un 
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmām 
piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas, definējot 
teritoriālo pieeju finansējuma 
piešķiršanā, iepriekš noteiktu un ar 
programmas partneriem saskaņotu 
prioritāro projektu interesēs saskaņā ar 
daudzlīmeņu pārvaldības un partnerības 
principiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un 
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmām 
piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas, paredzot 
piešķirt kredītus teritorijām kopā ar to 
programmu partneriem iepriekš 
noteiktiem un apstiprinātiem prioritāriem 
projektiem saskaņā ar daudzlīmeņu 
pārvaldības un partnerības principiem;

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un 
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmām 
interesēties par pārrobežu, starpvalstu un 
starpreģionu projektiem, kuri uz tām 
attiecas, un piedalīties tajos, paredzot 
piešķirt kredītus teritorijām par iepriekš 
noteiktiem prioritāriem projektiem, 
apspriežoties ar saviem programmu 
partneriem, saskaņā ar daudzlīmeņu 
pārvaldības un partnerības principiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 61
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un 
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmām 
piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas, paredzot 
piešķirt kredītus teritorijām kopā ar to 
programmu partneriem iepriekš noteiktiem 
un apstiprinātiem prioritāriem projektiem 
saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldības un 
partnerības principiem;

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un 
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmām 
piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas, paredzot 
piešķirt kredītus teritorijām kopā ar to 
programmu partneriem iepriekš noteiktiem 
un apstiprinātiem prioritāriem projektiem 
saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldības un 
partnerības principiem, kas ļaus labāk 
izmantot teritoriālās sadarbības iespējas, 
pateicoties pārrobežu attiecībām, kas 
izveidojušās starp privātajiem un valsts 
dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un 
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmām
piedalīties pārrobežu un starpvalstu 
projektos, kuri uz tām attiecas, paredzot 
piešķirt kredītus teritorijām kopā ar to 
programmu partneriem iepriekš noteiktiem 

13. uzskata, ka ir vajadzīga labāka 
papildināmība starp „teritoriālās 
sadarbības” mērķi, no vienas puses, un 
„konverģences” un „konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķiem, no otras puses; 
ierosina reģionālās darbības programmās 
iekļaut stabilu iespēju piedalīties 
pārrobežu un starpvalstu projektos, kuri uz 
tām attiecas, paredzot piešķirt kredītus 
teritorijām kopā ar to programmu 
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un apstiprinātiem prioritāriem projektiem 
saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldības un 
partnerības principiem;

partneriem iepriekš noteiktiem un 
apstiprinātiem prioritāriem projektiem 
saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldības un 
partnerības principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. mudina dalībvalstis un reģionus 
ieviest daudzreģionu darbības 
programmas, ar kurām varētu risināt 
kopējās teritoriālās problēmas; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju veikt vajadzīgos 
reglamentējošos pielāgojumus, lai 
saskaņā ar to pašu modeli izveidotu 
daudzreģionu pārrobežu darbības 
programmas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 64
Manfred Weber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. mudina dalībvalstis un reģionus 
ieviest daudzreģionu darbības 
programmas, ar kurām varētu risināt 
kopējās teritoriālās problēmas; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju veikt vajadzīgos 
reglamentējošos pielāgojumus, lai 
saskaņā ar to pašu modeli izveidotu 
daudzreģionu pārrobežu darbības 
programmas;

svītrots
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(Šī prasība neatbilst INTERREG 
novērtējumam, kurā skaidri prasīts 
pastāvīgi nemainīt instrumentus un 
apgabalus. Turklāt mazākas, uz reģioniem 
orientētas A programmas iegūst labākos 
rezultātus.)

Or. de

Grozījums Nr. 65
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. mudina dalībvalstis un reģionus ieviest 
daudzreģionu darbības programmas, ar 
kurām varētu risināt kopējās teritoriālās 
problēmas; aicina Komisiju apsvērt iespēju 
veikt vajadzīgos reglamentējošos 
pielāgojumus, lai saskaņā ar to pašu modeli 
izveidotu daudzreģionu pārrobežu darbības 
programmas;

14. mudina dalībvalstis un reģionus ieviest 
daudzreģionu darbības programmas, ar 
kurām varētu risināt kopējās teritoriālās 
problēmas, piemēram, tādas kalnu grēdas 
vai upes baseina esību, kas ietekmē kāda 
apgabala teritoriju; aicina Komisiju 
apsvērt iespēju veikt vajadzīgos 
reglamentējošos pielāgojumus, lai saskaņā 
ar to pašu modeli izveidotu daudzreģionu 
pārrobežu darbības programmas;

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. mudina dalībvalstis un reģionus ieviest 
daudzreģionu darbības programmas, ar 
kurām varētu risināt kopējās teritoriālās 
problēmas; aicina Komisiju apsvērt iespēju 
veikt vajadzīgos reglamentējošos 
pielāgojumus, lai saskaņā ar to pašu modeli 

14. mudina dalībvalstis un reģionus ieviest 
daudzreģionu darbības programmas, kuru 
pārvaldes iestādes varētu būt ETSG, ar 
kurām varētu risināt kopējās teritoriālās 
problēmas; aicina Komisiju apsvērt iespēju 
veikt vajadzīgos reglamentējošos 
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izveidotu daudzreģionu pārrobežu darbības 
programmas;

pielāgojumus, lai saskaņā ar to pašu modeli 
izveidotu daudzreģionu pārrobežu darbības 
programmas;

Or. cs

Grozījums Nr. 67
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a mudina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt politikas saskaņošanu pārrobežu 
reģionos tādās nozarēs kā fiskālā politika 
attiecībā uz fiziskām personām un 
uzņēmumiem un darba tirgus, lai 
izvairītos no jautājumiem par 
konkurences izkropļojumiem, kas izriet no 
ekonomiskās un teritoriālās integrācijas;

Or. el

Grozījums Nr. 68
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru pieejas 
priekšrocības Kopienas stratēģiskajiem 
pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem; atgādina, ka šīs 
stratēģijas nedrīkst ne radīt Savienības
budžetā papildu izmaksas, ne radīt 
vajadzību pēc jaunu iestāžu izveides un 

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru pieejas 
priekšrocības kopīgiem stratēģiskajiem 
pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem; atgādina, ka šīs 
stratēģijas nedrīkst ne radīt ES budžetā 
jaunus līdzekļus, ne radīt vajadzību pēc 
jaunu iestāžu izveides un jaunu tiesību aktu
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jaunu tiesību aktu piemērošanas; piemērošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Victor Boştinaru

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru pieejas 
priekšrocības Kopienas stratēģiskajiem 
pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem; atgādina, ka šīs 
stratēģijas nedrīkst ne radīt Savienības
budžetā papildu izmaksas, ne radīt 
vajadzību pēc jaunu iestāžu izveides un 
jaunu tiesību aktu piemērošanas;

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru pieejas 
priekšrocības kopīgiem stratēģiskajiem 
pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem; atgādina, ka šīs 
stratēģijas nerada ES budžetā papildu 
izmaksas un neparedz jaunu iestāžu izveidi
un jaunu tiesību aktu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru 
pieejas priekšrocības Kopienas
stratēģiskajiem pasākumiem, kurus finansē 
no pašlaik pieejamiem līdzekļiem; 
atgādina, ka šīs stratēģijas nedrīkst ne radīt 

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju, kam raksturīgas kopējas 
teritoriālās problēmas, projektu 
saskaņošanas pieeja, lai izmantotu 
integrētu, daudznozaru un teritoriālās
pieejas priekšrocības kopīgiem
stratēģiskajiem pasākumiem, kurus finansē 
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Savienības budžetā papildu izmaksas, ne 
radīt vajadzību pēc jaunu iestāžu izveides 
un jaunu tiesību aktu piemērošanas;

no pašlaik pieejamiem līdzekļiem; 
atgādina, ka šīs stratēģijas nedrīkst ne radīt 
ES budžetā papildu izmaksas, ne radīt 
vajadzību pēc jaunu iestāžu izveides un 
jaunu tiesību aktu piemērošanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru pieejas 
priekšrocības Kopienas stratēģiskajiem 
pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem; atgādina, ka šīs
stratēģijas nedrīkst ne radīt Savienības
budžetā papildu izmaksas, ne radīt 
vajadzību pēc jaunu iestāžu izveides un 
jaunu tiesību aktu piemērošanas;

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru pieejas 
priekšrocības kopīgiem stratēģiskajiem 
pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem; atgādina, ka šādām
stratēģijām, kas ir spēkā vai var būt spēkā 
nākotnē, jānodrošina pamats 
stratēģiskākai un saskaņotākai pieejai, ko 
īstenot ar attiecīgajiem teritoriālās 
sadarbības instrumentiem, taču tās 
nedrīkst ne radīt ES budžetā papildu 
izmaksas, ne radīt vajadzību pēc jaunu 
iestāžu izveides un jaunu tiesību aktu 
piemērošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atgādina, ka Padomes iniciatīva –
makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru pieejas 
priekšrocības Kopienas stratēģiskajiem 
pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem; atgādina, ka šīs 
stratēģijas nedrīkst ne radīt Savienības
budžetā papildu izmaksas, ne radīt 
vajadzību pēc jaunu iestāžu izveides un 
jaunu tiesību aktu piemērošanas;

15. konstatē, ka pieejas atbilstoši Baltijas 
jūras stratēģijai daļēji var uzlabot 
pārrobežu sadarbību; uzskata, ka 
makrostratēģijās pilnībā jāņem vērā citas 
reģionālās sadarbības programmas, lai 
veidotos sinerģija; atgādina, ka Padomes 
iniciatīva – makroreģionu koncepcija – ir 
eksperimentāla kopēju un ļoti lielu 
teritoriju projektu saskaņošanas pieeja, lai 
izmantotu integrētu un daudznozaru pieejas 
priekšrocības kopīgiem stratēģiskajiem 
pasākumiem, kurus finansē no pašlaik 
pieejamiem līdzekļiem; atgādina, ka šīs
stratēģijas nedrīkst ne radīt ES budžetā 
papildu izmaksas, ne radīt vajadzību pēc 
jaunu iestāžu izveides un jaunu tiesību aktu 
piemērošanas;

Or. fi

Grozījums Nr. 73
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a norāda, ka teritoriālās sadarbības 
mērķis var ietvert sadarbību 
makroreģionu līmenī, jo īpaši attiecībā uz 
tā starpvalstu jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt 
sākotnēji īstenoto stratēģiju rezultātus; 
uzskata, ka šis process ir izraisījis lielu 
interesi, un tas būtu jāizmanto; ierosina ar 
starpvalstu programmām atbalstīt šīs 
teritoriālās stratēģijas, saskaņojot 
pašreizējo un turpmāko makroreģionālo 
stratēģiju izpēti, noteikšanu un vadību;

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt 
sākotnēji īstenoto stratēģiju rezultātus; 
uzskata, ka šis process ir izraisījis lielu 
interesi, un tas būtu jāizmanto; ierosina ar 
starpvalstu programmām atbalstīt šīs 
teritoriālās stratēģijas, saskaņojot 
makroreģionālo stratēģiju izpēti, 
noteikšanu un vadību;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt 
sākotnēji īstenoto stratēģiju rezultātus; 
uzskata, ka šis process ir izraisījis lielu 
interesi, un tas būtu jāizmanto; ierosina ar 
starpvalstu programmām atbalstīt šīs 
teritoriālās stratēģijas, saskaņojot 
pašreizējo un turpmāko makroreģionālo 
stratēģiju izpēti, noteikšanu un vadību;

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt 
sākotnēji īstenoto stratēģiju rezultātus; 
uzskata, ka šis process ir izraisījis lielu 
interesi, un tas būtu jāizmanto, gūstot 
mācību par turpmāko jauno 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanu; 
ierosina ar starpvalstu programmām 
atbalstīt šīs teritoriālās stratēģijas, 
saskaņojot pašreizējo un turpmāko 
makroreģionālo stratēģiju izpēti, 
noteikšanu un vadību;

Or. pt

Grozījums Nr. 76
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt 
sākotnēji īstenoto stratēģiju rezultātus; 
uzskata, ka šis process ir izraisījis lielu 
interesi, un tas būtu jāizmanto; ierosina ar 
starpvalstu programmām atbalstīt šīs 
teritoriālās stratēģijas, saskaņojot 
pašreizējo un turpmāko makroreģionālo 
stratēģiju izpēti, noteikšanu un vadību;

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt 
sākotnēji īstenoto makroreģionālo
stratēģiju rezultātus; uzskata, ka šis process 
ir izraisījis lielu interesi, un tas būtu 
jāizmanto; ierosina ar starpvalstu 
programmām atbalstīt šīs teritoriālās 
stratēģijas, saskaņojot pašreizējo un 
turpmāko makroreģionālo stratēģiju izpēti, 
noteikšanu un vadību;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt 
sākotnēji īstenoto stratēģiju rezultātus; 
uzskata, ka šis process ir izraisījis lielu 
interesi, un tas būtu jāizmanto; ierosina ar 
starpvalstu programmām atbalstīt šīs 
teritoriālās stratēģijas, saskaņojot 
pašreizējo un turpmāko makroreģionālo 
stratēģiju izpēti, noteikšanu un vadību;

16. prasa Komisijai rūpīgi pārbaudīt 
sākotnēji īstenoto stratēģiju rezultātus; 
uzskata, ka šis process ir izraisījis lielu 
interesi, un tas būtu jāizmanto; ierosina ar 
starpvalstu programmām atbalstīt šīs 
teritoriālās stratēģijas, saskaņojot 
pašreizējo un turpmāko makroreģionālo 
stratēģiju izpēti, noteikšanu un vadību, lai 
būtu iespējams sagatavot ilgāka termiņa 
plānu makroreģioniem un pieņemt 
atbilstošas prakses starp dažādiem 
makroreģioniem;

Or. fi

Grozījums Nr. 78
Oldřich Vlasák

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

16.a vienlaikus uzsver, ka makroreģionālo 
stratēģiju mērķi papildina 
mikroreģionālās pārrobežu sadarbības 
mērķus un var aptvert, taču nevar aizstāt 
tos; tāpēc uzsver, ka teritoriālās 
sadarbības pārrobežu sadaļa ir jāsaglabā 
kā noteikts un likumīgs elements pats par 
sevi;

Or. cs

Grozījums Nr. 79
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a ir pārliecināts, ka 3. mērķa 
starpvalstu sadaļa var palīdzēt uzlabot 
sadarbību starp makroreģionālajām 
stratēģijām, reģionālās un vietējās 
iestādes un pilsonisko savienību vairāk 
iesaistot praktisko iniciatīvu īstenošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Rosa Estaràs Ferragut

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka visās starpvalstu stratēģijās 
ir pienācīgi jāņem vērā atbilsme 
pamatnostādnēm attiecībā uz Eiropas 
transporta tīkliem un saistībā ar integrēto 
jūrniecības politiku ieviestās stratēģijas;

17. uzskata, ka visās starpvalstu stratēģijās 
ir pienācīgi jāņem vērā atbilsme 
pamatnostādnēm attiecībā uz Eiropas 
transporta tīkliem un saistībā ar integrēto 
jūrniecības politiku ieviestās stratēģijas, 
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īpašu uzmanību pievēršot salu reģioniem, 
kalnu reģioniem un reģioniem ar mazu 
apdzīvotības blīvumu;

Or. es

Grozījums Nr. 81
François Alfonsi

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzskata, ka cieša kultūras un 
lingvistiskā saikne starp pierobežas 
reģioniem dažādās dalībvalstīs, vēstures 
mantojums, ir jāpārvērš par mūsu 
priekšrocību un jāizmanto kā līdzeklis 
pārrobežu sadarbības veicināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Patrice Tirolien

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām; prasa 
Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku 
sinerģiju starp ERAF, pirmspievienošanās 
instrumenta, Eiropas kaimiņatttiecību un 
partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda iniciatīvām;

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām; uzsver 
problēmas, ar ko saskaras trešās valstis, 
lai saņemtu līdzfinansējumu atbilstoši 
sadarbības noteikumiem, kas paredzēti 
ERAF īstenošanas noteikumos; prasa 
Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku 
sinerģiju starp ERAF, pirmspievienošanās 
instrumenta, Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda iniciatīvām; aicina 
atvieglot kopīgu finansējumu starp ERAF 
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un ES ārpolitikas fondiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām; prasa 
Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku 
sinerģiju starp ERAF, pirmspievienošanās 
instrumenta, Eiropas kaimiņatttiecību un 
partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda iniciatīvām;

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām, tostarp 
jautājumiem par pašreizējām un 
turpmākajām makroreģionālajām 
stratēģijām; prasa Komisijai apsvērt to, kā 
izveidot labāku sinerģiju starp ERAF, 
pirmspievienošanās instrumenta, Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
un Eiropas Attīstības fonda iniciatīvām;

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Victor Boştinaru

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām; prasa 
Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku 
sinerģiju starp ERAF, pirmspievienošanās 
instrumenta, Eiropas kaimiņatttiecību un 
partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda iniciatīvām;

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām; prasa 
Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku 
sinerģiju starp ERAF, pirmspievienošanās 
instrumenta, Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda iniciatīvām; aicina 
vienkāršot un saskaņot noteikumus, ar ko 
regulē piekļuvi dažādiem finansējuma 
avotiem, lai nodrošinātu to savienojamību 
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un veicinātu to izmantošanu no saņēmēju 
puses;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Luís Paulo Alves

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām; prasa 
Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku 
sinerģiju starp ERAF, pirmspievienošanās 
instrumenta, Eiropas kaimiņatttiecību un 
partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda iniciatīvām;

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām; prasa 
Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku 
sinerģiju starp ERAF, pirmspievienošanās 
instrumenta, Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda iniciatīvām, un aicina, cik 
iespējams ātri, iesniegt priekšlikumu par 
jauniem kaimiņattiecību veidiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 86
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina, ka teritoriālā sadarbība 
attiecas gan uz Eiropas Savienības 
iekšējām, gan ārējām robežām; prasa 
Komisijai apsvērt to, kā izveidot labāku 
sinerģiju starp ERAF, pirmspievienošanās 
instrumenta, Eiropas kaimiņatttiecību un 
partnerības instrumenta un Eiropas 
Attīstības fonda iniciatīvām;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr
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Grozījums Nr. 87
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina Komisiju, ievērojot Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta īpašo raksturu, nodot 
atbildību par tā pārvaldi Komisijas 
Reģionālās attīstības ĢD, vienlaikus 
ņemot vērā ārējo attiecību aspektus; 
konstatē, ka pašreizējā formā Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instruments nenodrošina atbilstošu 
pamatu, lai ņemtu vērā pārrobežu 
sadarbības īpatnības; uzskata, ka jāapsver 
tā nodalīšana no ārējo attiecību vadības 
vismaz tajos gadījumos, ja trešās valstis, 
kas piedalās sadarbībā pie ārējām 
robežām, arī finansē sadarbību;

Or. fi

Grozījums Nr. 88
Patrice Tirolien

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina īstenot plašāku 
kaimiņattiecību rīcības plānu attiecībā uz 
ES tālākajiem reģioniem, kā paziņots 
Komisijas Paziņojumā COM(2004)343; 
tāpēc uzsver saskaņotas daudznozaru 
rīcības nepieciešamību ES politikas 
jomās, kas attiecas uz attālākajiem 
reģioniem, un jo īpaši iekšējās un ārējās 
sadaļas efektīvākas saskaņošanas 
nepieciešamību, pieņemot stratēģiju par 
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sasniedzamības teritoriju;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atgādina, ka Baltā grāmata par 
teritoriālo kohēziju kā turpmākais 
pasākums pēc zaļās grāmatas būtu laikā 
sniegts instruments, lai paskaidrotu, kā 
īstenot teritoriālo kohēziju ar 
daudzlīmeņu pārvaldību turpmākajā 
reģionālajā politikā, un atbalsts debatēs 
par turpmāko tiesību aktu kopumu;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. šajā sakarībā ierosina pastiprināt
sadarbību starp dažādiem attiecīgajiem 
Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem;

19. norāda, ka EKPI pārrobežu 
sadarbības apstākļi nav pietiekami tā 
atbilstošai attīstībai; šajā sakarībā atbalsta 
efektīvāku sadarbību starp dažādiem 
attiecīgajiem Eiropas Komisijas 
ģenerāldirektorātiem; ir pārliecināts par 
galēju nepieciešamību atkārtoti integrēt 
EKPI pārrobežu sadarbības programmas 
kohēzijas politikas teritoriālās sadarbības 
mērķī;

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka ETSG ir unikāls un vērtīgs 
teritoriālās pārvaldības instruments un ka 
tas atbilst strukturētas sadarbības 
vajadzībām finanšu, juridiskā statusa un 
daudzlīmeņu pārvaldības ziņā;

20. uzskata, ka ETSG ir unikāls un vērtīgs 
teritoriālās pārvaldības instruments un ka 
tas atbilst strukturētas sadarbības 
vajadzībām finanšu, juridiskā statusa un 
daudzlīmeņu pārvaldības ziņā; atgādina, 
ka EKPI instruments jāveicina kā 
līdzeklis, lai izveidotu pārrobežu 
pārvaldību, nodrošinot dažādās politikas 
reģionālajā un vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka ETSG ir unikāls un vērtīgs 
teritoriālās pārvaldības instruments un ka 
tas atbilst strukturētas sadarbības 
vajadzībām finanšu, juridiskā statusa un 
daudzlīmeņu pārvaldības ziņā;

20. uzskata, ka ETSG ir unikāls un vērtīgs 
teritoriālās pārvaldības instruments un ka 
tas atbilst strukturētas sadarbības 
vajadzībām finanšu, juridiskā statusa un 
daudzlīmeņu pārvaldības ziņā; kā arī 
uzsver to izšķirošo nozīmi, veicinot 
sekmīgi attīstīt daudzlīmeņu pārvaldības 
modeļa ieviešanu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 93
László Surján

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzsver, ka ETSG var veicināt ne tikai 
teritoriālo kohēziju, bet arī sociālo 
kohēziju; norāda, ka šim instrumentam ir 
vislabākās iespējas satuvināt savā starpā 
dažādu kultūru un valodu kopienas; 
veicina mierīgu līdzāspastāvēšanu 
daudzveidīgajā Eiropā, lai padarītu 
Eiropas pievienoto vērtību redzamu tās 
pilsoņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 94
François Alfonsi

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a iesaka veikt darbojošos ETSG 
sākotnējo novērtējumu, lai mācītos no to 
agrīnās pieredzes;

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. tomēr uzskata, ka ir jāvienkāršo tā 
īstenošana, un prasa Eiropas Komisijai 
nekavējoties iesniegt grozījumu 

21. tomēr uzskata, ka ir jāvienkāršo tā 
īstenošana, un prasa Eiropas Komisijai 
nekavējoties iesniegt grozījumu 
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priekšlikumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulā Nr. 1082/2006 par ETSG, 
ņemot vērā reģionu noteiktās problēmas un 
jau izveidotās grupas un balstoties uz 
Reģionu komitejas veikto darbu, lai:

priekšlikumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā Nr. 1082/2006 par ETSG, 
ņemot vērā vietējo un reģionālo iestāžu
noteiktās problēmas un jau izveidotās 
grupas un balstoties uz Reģionu komitejas 
veikto darbu, lai:

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– precizētu ETSG statusu valstu tiesību 
sistēmās;

– precizētu ETSG statusu dalībvalstu
tiesību sistēmās, lai šajā saistībā panāktu 
atbilstošu tiesisko pielāgošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts – 1. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– precizētu ETSG statusu valstu tiesību 
sistēmās;

– precizētu ETSG statusu visu dalībvalstu
tiesību sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Erminia Mazzoni

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts – 3. ievilkums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– pārformulētu 4. panta 3. punktu nolūkā 
nodrošināt, ka tiek stingri ievērots triju 
mēnešu termiņš;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts – 3. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– pārformulētu 4. panta 3. punktu nolūkā 
nodrošināt, ka tiek stingri ievērots triju 
mēnešu termiņš;

– pārformulētu 4. panta 3. punktu nolūkā 
nodrošināt, ka tiek stingri ievērots triju 
mēnešu termiņš ETSG izveides pieteikumu 
apstrādei;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts – 4. ievilkums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– vienkāršotu tiesību aktus, kas reglamentē 
ETSG personālu un nodokļu režīmu;

– vienkāršotu tiesību aktus, kas reglamentē 
personālu;

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts – 4.a ievilkums (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– lai nodrošinātu, ka nodokļu noteikumi 
attiecībā uz ETSG nav mazāk labvēlīgi 
nekā citi tiesiskie nosacījumi, ar ko vada 
sadarbības projektu vai programmu 
īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Erminia Mazzoni

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. mudina piešķirt ETSG vispārējās 
dotācijas, lai ļautu tām tieši pārvaldīt 
struktūrfondus, un prasa noteikumos, kas 
reglamentē citu Eiropas fondu darbību, 
pienācīgāk ņemt vērā ETSG starptautiskās 
un daudzpusējās īpašības, lai atvieglotu 
tām piekļuvi citiem finansējuma avotiem;

22. mudina noteikumos, kas reglamentē 
citu Eiropas fondu darbību, pienācīgāk 
ņemt vērā ETSG starptautiskās un 
daudzpusējās īpašības, lai atvieglotu tām 
piekļuvi citiem finansējuma avotiem;

Or. it

Grozījums Nr. 103
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. mudina piešķirt ETSG vispārējās 
dotācijas, lai ļautu tām tieši pārvaldīt 
struktūrfondus, un prasa noteikumos, kas 
reglamentē citu Eiropas fondu darbību, 
pienācīgāk ņemt vērā ETSG starptautiskās 
un daudzpusējās īpašības, lai atvieglotu 
tām piekļuvi citiem finansējuma avotiem;

22. mudina piešķirt ETSG vispārējās 
dotācijas projektiem, kas atspoguļo 
attiecīgo sadarbības programmu mērķus
un stratēģijas, lai ļautu tām tieši pārvaldīt 
struktūrfondus, un prasa noteikumos, kas 
reglamentē citu Eiropas fondu darbību, 
pienācīgāk ņemt vērā ETSG starptautiskās 



PE458.829v01-00 52/67 AM\858194LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

un daudzpusējās īpašības, lai atvieglotu 
tām piekļuvi citiem finansējuma avotiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. mudina piešķirt ETSG vispārējās 
dotācijas, lai ļautu tām tieši pārvaldīt 
struktūrfondus, un prasa noteikumos, kas 
reglamentē citu Eiropas fondu darbību, 
pienācīgāk ņemt vērā ETSG starptautiskās 
un daudzpusējās īpašības, lai atvieglotu 
tām piekļuvi citiem finansējuma avotiem;

22. mudina piešķirt ETSG vispārējās 
dotācijas, pamatojoties uz kopīgām 
pārrobežu attīstības stratēģijām, lai ļautu 
tām tieši pārvaldīt struktūrfondus, un prasa 
noteikumos, kas reglamentē citu Eiropas 
fondu darbību, pienācīgāk ņemt vērā ETSG 
starptautiskās un daudzpusējās īpašības, lai 
atvieglotu tām piekļuvi citiem finansējuma 
avotiem;

Or. cs

Grozījums Nr. 105
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. mudina piešķirt ETSG vispārējās 
dotācijas, lai ļautu tām tieši pārvaldīt 
struktūrfondus, un prasa noteikumos, kas 
reglamentē citu Eiropas fondu darbību, 
pienācīgāk ņemt vērā ETSG starptautiskās 
un daudzpusējās īpašības, lai atvieglotu 
tām piekļuvi citiem finansējuma avotiem;

22. mudina piešķirt ETSG vispārējās 
dotācijas, lai ļautu tām tieši pārvaldīt 
struktūrfondus un programmas, kā arī
noteikumos, kas reglamentē citu Eiropas 
fondu darbību, pienācīgāk ņemt vērā ETSG 
starptautiskās un daudzpusējās īpašības, lai 
atvieglotu tām piekļuvi citiem finansējuma 
avotiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a atzinīgi vērtē Reģionu komitejas 
uzsākto Eiropas ETSG platformu, kuras 
mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu, 
labākās prakses apmaiņu un tehniskā 
atbalsta nodrošināšanu ETSG;

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Sophie Auconie

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzskata, ka pārrobežu ETSG sniedz 
lielisku iespēju veidot Eiropu teritoriālajā 
līmenī, iesaistot tās pilsoņus; aicina 
pārrobežu ETSG uzsākt un īstenot 
„pilsoniskās sabiedrības pārrobežu 
forumu” un atbalstīt pilsoņu pārrobežu 
iniciatīvas;

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības 23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības 
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programmu īstenošana joprojām ir pārāk 
sarežģīta un ka 3. mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešami pielāgoti noteikumi;

programmu īstenošana joprojām ir pārāk 
sarežģīta un ka 3. mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešams atsevišķs regulējums;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības 
programmu īstenošana joprojām ir pārāk 
sarežģīta un ka 3. mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešami pielāgoti noteikumi;

23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības 
programmu īstenošana joprojām ir pārāk 
sarežģīta un ka 3. mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešami pielāgoti noteikumi;
konstatē, ka spēkā esošie noteikumi, kas 
balstās uz valsts regulējumu, nav 
piemēroti pārrobežu, starptautiskām 
programmām, tādējādi cita starpā radot 
nelīdzsvarotību starp projekta partneriem; 
aicina Komisiju pārbaudīt iespēju 
nākamajā periodā padarīt Interreg 
programmas par daļu no vispārējā 
regulējuma;

Or. fi

Grozījums Nr. 110
Manfred Weber

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības 
programmu īstenošana joprojām ir pārāk 
sarežģīta un ka 3. mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešami pielāgoti noteikumi;

23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības 
programmu īstenošana joprojām ir pārāk 
sarežģīta un ka 3. mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešami pielāgoti noteikumi; uzskata, 
ka pašlaik programmu īstenošanā 
jāiesaista pārāk daudzas dažādas 
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pārvaldes iestādes, un šajā saistībā aicina 
panākt jūtamu vienkāršošanu;
(Pašlaik programmu pārvaldībā jāiesaista 
vadības, sertifikācijas un revīzijas iestādes. 
Tāpēc ļoti vēlams panākt vispārēju 
birokrātijas samazināšanu.)

Or. de

Grozījums Nr. 111
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības 
programmu īstenošana joprojām ir pārāk 
sarežģīta un ka 3. mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešami pielāgoti noteikumi;

23. uzskata, ka teritoriālās sadarbības 
programmu īstenošana joprojām ir pārāk 
sarežģīta un ka 3. mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešami pielāgoti noteikumi, lai 
atspoguļotu tā pasākumiem piemītošās 
starptautiskās īpašības;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Manfred Weber

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a aicina, lai visos pārrobežu sadarbības 
atbalsta pasākumos vismaz pirmā 
konsultācija eiroreģionos notiktu uz 
vietas, nodrošinot augstvērtīgu projektu 
kvalitāti, pārredzamību un sasniedzamību 
pilsoņiem; tāpēc aicina eiroreģionus kā 
reģionālās, pārrobežu interešu grupas 
visaptveroši iesaistīt lēmumu pieņemšanā 
par projektu apstiprināšanu;
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Or. de

Grozījums Nr. 113
Erminia Mazzoni

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis 
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu un noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz ES
finansējumu;

Or. it

Grozījums Nr. 114
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ievērojot 
pamatprincipu „viena pārvaldes iestāde 
uz vienu programmu”, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz ES
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, lai pārvaldes 
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pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis 
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

iestādes varētu likt uzsvaru uz projektu 
stratēģisko pārraudzību, nevis pieteikumu 
atbilsmi administratīvajiem noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Georgios Stavrakakis

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis 
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz ES
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
tehnisko palīdzību, lai pārvaldes iestādes 
varētu likt uzsvaru uz projektu stratēģisko 
pārraudzību, nevis pieteikumu atbilsmi 
administratīvajiem noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
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aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis 
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz ES
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
novērtētu nepieciešamību palielināt
tehniskās palīdzības līmeni¹, lai pārvaldes 
iestādes varētu likt uzsvaru uz projektu 
stratēģisko pārraudzību, nevis pieteikumu 
atbilsmi administratīvajiem noteikumiem;

__________________
1 Principā dalībvalstīm jāatbild par 
pamatpasākumu vadīšanu. Komisijai 
jānovērtē, vai ir nepieciešamība palielināt 
tehnisko palīdzību dažādās dalībvalstīs, kā 
arī, vai tos pašus rezultātus var panākt, 
padarot efektīvāku pasākumu pārvaldību. 

Or. fi

Grozījums Nr. 117
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis 
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
ES noteikumiem par tiesībām uz 
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko atbalstu un 
uzsākšanu, nevis tikai uz pārvaldību un
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 118
Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas 
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis 
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu un mazu projektu 
finansēšanu, izmantojot fiksētas summas, 
noteiktu precīzāku kārtību noteikumiem 
par tiesībām uz Kopienas finansējumu, 
nodrošinātu elastīgumu, piemērojot 
saistību atcelšanu, palielinātu pieļaujamo
kļūdas risku līdz 5 % un tehniskās 
palīdzības līmeni līdz 8 %, lai pārvaldes 
iestādes varētu likt uzsvaru uz projektu 
stratēģisko pārraudzību, nevis pieteikumu 
atbilsmi administratīvajiem noteikumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 119
Manfred Weber

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas 
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas 
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
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pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis 
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

pārvaldes iestādes un eiroreģioni varētu 
likt uzsvaru uz projektu stratēģisko 
pārraudzību, nevis pieteikumu atbilsmi 
administratīvajiem noteikumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 120
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz Kopienas
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību, nevis 
pieteikumu atbilsmi administratīvajiem 
noteikumiem;

24. aicina Komisiju paredzēt īpašus 
pasākumus, kas vienkāršotu revīzijas un 
kontroles noteikumus, ļautu sistemātiskāk 
izmantot vienotas likmes izmaksu 
aprēķināšanu, noteiktu precīzāku kārtību 
noteikumiem par tiesībām uz ES
finansējumu, nodrošinātu elastīgumu, 
piemērojot saistību atcelšanu, palielinātu 
pieļaujamo kļūdas risku līdz 5 % un 
tehniskās palīdzības līmeni līdz 8 %, lai 
pārvaldes iestādes varētu likt uzsvaru uz 
projektu stratēģisko pārraudzību un 
rezultātu sniegšanu, nevis pieteikumu 
atbilsmi administratīvajiem noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina dalībvalstis vienkāršot savus 
valsts tiesību aktus, kas ļoti bieži palielina 
administratīvo slogu, kurš nav prasīts 
Kopienas tiesību aktos;
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Or. en

Grozījums Nr. 122
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju, cik iespējams ātri, 
noskaidrot noteikumus, ar ko vada 
teritoriālajai sadarbībai paredzēto 
nosacījumu principu; uzskata ― ja šis 
nosacījums rada apstākļus labākai un 
efektīvākai līdzekļu izmantošanai, tam 
nav jāturpina sarežģīt īstenošanu, kaitējot 
programmas vadītājiem un saņēmējiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa arī pielikt pūles, lai vienkāršotu 
kārtību, kā tiek iesaistītas privātās 
ieinteresētās personas; ierosina ieviest 
finanšu inženierijas sistēmas, par pamatu 
ņemot JEREMIE un JESSICA modeli, lai 
vienkāršotu pārrobežu projektus, kas rada 
ienākumus, privāto ieinteresēto personu 
līdzdalību un valsts un privāto 
partneattiecību ieviešanu;

25. prasa arī pielikt pūles, lai vienkāršotu 
kārtību, kā tiek iesaistītas privātās 
ieinteresētās personas; ierosina ieviest 
finanšu inženierijas sistēmas, par pamatu 
ņemot JEREMIE un JESSICA modeli, lai 
vienkāršotu pārrobežu projektus, kas ir 
ekonomikas attīstības vektori, privāto 
ieinteresēto personu līdzdalību un valsts un 
privāto partnerattiecību ieviešanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 124
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa arī pielikt pūles, lai vienkāršotu 
kārtību, kā tiek iesaistītas privātās 
ieinteresētās personas; ierosina ieviest 
finanšu inženierijas sistēmas, par pamatu 
ņemot JEREMIE un JESSICA modeli, lai 
vienkāršotu pārrobežu projektus, kas rada 
ienākumus, privāto ieinteresēto personu 
līdzdalību un valsts un privāto 
partneattiecību ieviešanu;

25. prasa pielikt pūles, lai paplašinātu un
vienkāršotu kārtību, kā tiek iesaistītas 
privātās ieinteresētās personas; ierosina 
ieviest finanšu inženierijas sistēmas, par 
pamatu ņemot JEREMIE un JESSICA 
modeli, lai vienkāršotu pārrobežu 
projektus, kas rada ienākumus, privāto 
ieinteresēto personu līdzdalību un valsts un 
privāto partnerattiecību ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. prasa arī pielikt pūles, lai vienkāršotu 
kārtību, kā tiek iesaistītas privātās 
ieinteresētās personas; ierosina ieviest 
finanšu inženierijas sistēmas, par pamatu 
ņemot JEREMIE un JESSICA modeli, lai 
vienkāršotu pārrobežu projektus, kas rada 
ienākumus, privāto ieinteresēto personu 
līdzdalību un valsts un privāto 
partneattiecību ieviešanu;

25. prasa arī pielikt pūles, lai vienkāršotu 
kārtību, kā tiek iesaistītas privātās 
ieinteresētās personas; ierosina pārbaudīt 
iespējamību ieviest finanšu inženierijas 
sistēmas, par pamatu ņemot JEREMIE un 
JESSICA modeli, ieviešot katru 
programmu atsevišķi, lai vienkāršotu 
pārrobežu projektus, kas rada ienākumus, 
privāto ieinteresēto personu līdzdalību un 
valsts un privāto partnerattiecību
ieviešanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž nožēlu par to, ka teritoriālā 
sadarbībā ir nepietiekami redzama gan 
valsts un vietējās pārvaldes līmenī, gan 
pilsoņu acīs; prasa Komisijai jo īpaši 
apsvērt risinājumus, kas ļautu nodrošināt 
ETSG labāku pamanāmību teritoriālajā 
sadarbībā ieinteresētajām pusēm un 
plašākai sabiedrībai;

26. pauž nožēlu par to, ka teritoriālā 
sadarbībā ir nepietiekami redzama gan 
valsts un vietējās pārvaldes līmenī, gan 
pilsoņu acīs, un tāpēc aicina uz efektīvāku 
saziņu par pabeigtajiem projektiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Erminia Mazzoni

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž nožēlu par to, ka teritoriālā 
sadarbībā ir nepietiekami redzama gan 
valsts un vietējās pārvaldes līmenī, gan 
pilsoņu acīs; prasa Komisijai jo īpaši 
apsvērt risinājumus, kas ļautu nodrošināt 
ETSG labāku pamanāmību teritoriālajā 
sadarbībā ieinteresētajām pusēm un 
plašākai sabiedrībai;

26. pauž nožēlu par to, ka teritoriālā 
sadarbībā ir nepietiekami redzama gan 
valsts un vietējās pārvaldes līmenī, gan 
pilsoņu acīs;

Or. it

Grozījums Nr. 128
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž nožēlu par to, ka teritoriālā 
sadarbībā ir nepietiekami redzama gan 
valsts un vietējās pārvaldes līmenī, gan 
pilsoņu acīs; prasa Komisijai jo īpaši
apsvērt risinājumus, kas ļautu nodrošināt 
ETSG labāku pamanāmību teritoriālajā 
sadarbībā ieinteresētajām pusēm un 
plašākai sabiedrībai;

26. pauž nožēlu par to, ka teritoriālā 
sadarbībā ir nepietiekami redzama gan 
valsts un vietējās pārvaldes līmenī, gan 
pilsoņu acīs; prasa Komisijai veicināt 
informācijas apmaiņu starp jau 
izveidotajām ETSG un grupām, kas ir 
veidošanas procesā, kā arī apsvērt 
risinājumus, kas ļautu nodrošināt ETSG 
labāku pamanāmību teritoriālajā sadarbībā 
ieinteresētajām pusēm un plašākai 
sabiedrībai;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a prasa Komisijai nākt klajā ar 
risinājumiem, kas ļautu nodrošināt ETSG 
un ETSG pasākumu labāku pamanāmību 
teritoriālajā sadarbībā ieinteresētajām 
pusēm un plašākai sabiedrībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka sadarbība izglītības un 
kultūras jomā, piedaloties stratēģijas 
„Eiropa 2020” inteliģentas un iekļaujošas 

27. uzskata, ka sadarbība izglītības un 
kultūras jomā, piedaloties stratēģijas 
„Eiropa 2020” inteliģentas un iekļaujošas 
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izaugsmes mērķu sasniegšanā, piešķir 
pamanāmību teritoriālajai sadarbībai,
nojaucot „garīgās robežas”, kas kavē 
pilsoņu tuvināšanos;

izaugsmes mērķu sasniegšanā, palielinātu 
pilsoņu un NVO iesaistīšanās līmeni, kā 
arī veicinātu teritoriālās sadarbības 
pamanāmības palielināšanu, kā arī 
nojauktu „garīgās robežas”, kas kavē 
pilsoņu tuvināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. prasa nodrošināt labāku saskaņošanu 
un saziņu starp visām ieinteresētajām 
pusēm teritoriālās sadarbības īstenošanas 
procesā, ierosina visām vienas sadaļas 
programmām ieviest vienotu vizuāli 
atpazīstamu formu (logo) un aicina 
Komisiju ierosināt vērienīgu plašsaziņas 
līdzekļu informācijas kampaņu pierobežas 
reģionos par teritoriālās sadarbības 
ieguvumiem nākamā plānošanas perioda 
sākumā;

28. prasa nodrošināt labāku saskaņošanu 
un saziņu starp visām ieinteresētajām 
pusēm teritoriālās sadarbības īstenošanas 
procesā, ierosina visām vienas sadaļas 
programmām ieviest vienu identificējamu 
logotipu (piemēram, atjaunot labi zināmo 
„INTERREG” etiķeti) kopā ar katras 
programmas logotipu (varbūt standarta 
vizuālā izmērā) un aicina Komisiju 
ierosināt vērienīgu plašsaziņas līdzekļu 
informācijas kampaņu pierobežas reģionos 
par teritoriālās sadarbības ieguvumiem 
nākamā plānošanas perioda sākumā;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. prasa nodrošināt labāku saskaņošanu 
un saziņu starp visām ieinteresētajām 
pusēm teritoriālās sadarbības īstenošanas 

28. prasa nodrošināt labāku saskaņošanu 
un saziņu starp visām ieinteresētajām 
pusēm teritoriālās sadarbības īstenošanas 
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procesā, ierosina visām vienas sadaļas 
programmām ieviest vienotu vizuāli 
atpazīstamu formu (logo) un aicina 
Komisiju ierosināt vērienīgu plašsaziņas 
līdzekļu informācijas kampaņu pierobežas 
reģionos par teritoriālās sadarbības 
ieguvumiem nākamā plānošanas perioda 
sākumā;

procesā, ierosina visām vienas sadaļas 
programmām ieviest vienotu vizuāli 
atpazīstamu formu (logo) un aicina 
Komisiju ierosināt vērienīgu plašsaziņas 
līdzekļu informācijas kampaņu pierobežas 
reģionos par teritoriālās sadarbības 
ieguvumiem un sasniegumiem nākamā 
plānošanas perioda sākumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka sadarbība izglītības un 
kultūras jomā, piedaloties stratēģijas 
„Eiropa 2020” inteliģentas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, piešķir 
pamanāmību teritoriālajai sadarbībai, 
nojaucot  „garīgās robežas”, kas kavē 
pilsoņu tuvināšanos;

27. uzskata, ka sadarbība izglītības un 
kultūras jomā, piedaloties stratēģijas 
„Eiropa 2020” inteliģentas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, piešķir 
pamanāmību teritoriālajai sadarbībai, 
nojaucot „fiziskās un garīgās robežas”, kas 
kavē pilsoņu tuvināšanos;

Or. cs

Grozījums Nr. 134
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka sadarbība izglītības un 
kultūras jomā, piedaloties stratēģijas 
„Eiropa 2020” inteliģentas un iekļaujošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, piešķir 
pamanāmību teritoriālajai sadarbībai, 
nojaucot „garīgās robežas”, kas kavē 
pilsoņu tuvināšanos;

27. uzskata, ka uzlabota sadarbība 
izglītības un kultūras jomā, piedaloties 
stratēģijas „Eiropa 2020” inteliģentas un 
iekļaujošas izaugsmes mērķu sasniegšanā, 
piešķir pamanāmību teritoriālajai 
sadarbībai, nojaucot „garīgās robežas”, kas 
kavē pilsoņu tuvināšanos;
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Or. en


