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Grozījums Nr. 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā uz vietējo attīstību balstīta pieeja 
var būtiski palielināt kohēzijas politikas 
efektivitāti un lietderību, bet īpašs uzsvars 
uz pilsētu jautājumiem un pilsētu lomu
kohēzijas politikā var izraisīt 
nelīdzsvarotību pilsētu un lauku teritoriju 
attīstībā;

J. tā kā uz vietējo attīstību balstīta pieeja 
var būtiski palielināt kohēzijas politikas 
efektivitāti un lietderību un kohēzijas 
politika aizvien ir svarīgs instruments 
specifisku problēmjautājumu risināšanai 
pilsētu teritorijās, kuru attīstībai ir jābūt 
saistītai ar lauku un piepilsētu attīstību, 
izveidojot struktūrfondu un ELFLA 
sinerģiju, īpaši kopējas stratēģijas 
ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā uz vietējo attīstību balstīta pieeja 
var būtiski palielināt kohēzijas politikas 
efektivitāti un lietderību, bet īpašs uzsvars 
uz pilsētu jautājumiem un pilsētu lomu
kohēzijas politikā var izraisīt 
nelīdzsvarotību pilsētu un lauku teritoriju
attīstībā;

J. tā kā uz vietējo attīstību balstīta pieeja 
var būtiski palielināt kohēzijas politikas 
efektivitāti un lietderību, savukārt izteikts 
kohēzijas politikas pilsētu aspekts, kas 
aptver plašākas darbības jomas, ir 
jāpapildina ar līdzsvarotākiem 
nosacījumiem attiecībā uz pilsētu, kā arī
lauku teritoriju sinerģisku attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
P.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P.a tā kā Padome 2011. gada 21. februāra 
secinājumos par piekto ziņojumu par 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju pieprasa, lai Komisija paredz 
iespēju īstenot vairākfondu programmas;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Elie Hoarau

Rezolūcijas priekšlikums
P.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P.a tā kā noteiktu Eiropas Savienības 
reģionu kaimiņvalstis ir trešās valstis, kas 
saņem Eiropas Attīstības fonda (EAF) 
līdzekļus, būs jānodrošina iespēja 
konkretizēt noteiktu projektu 
finansēšanas sinerģijas, lai uzlabotu 
Eiropas reģionu, kuriem piemīt šīs 
īpašības, attīstības potenciālu;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina ierosināt vienotu stratēģisko 
satvaru, lai nodrošinātu vienādu pieeju un 

1. aicina ierosināt vienotu stratēģisko 
satvaru jau nākamajam finanšu 
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izmantotu sinerģijas visu to darbību starpā, 
kas kalpo, lai veicinātu kohēzijas politikas 
mērķus, kas noteikti Līgumos un ko 
finansē ERAF, Kohēzijas fonds, ESF, 
ELFLA un EZF;

plānošanas periodam pēc 2013. gada, lai 
nodrošinātu vienādu pieeju un izmantotu 
sinerģijas visu to darbību starpā, kas kalpo, 
lai veicinātu kohēzijas politikas mērķus, 
kas noteikti Līgumos un ko finansē ERAF, 
Kohēzijas fonds, ESF, ELFLA un EZF;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Elie Hoarau

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina ierosināt vienotu stratēģisko 
satvaru, lai nodrošinātu vienādu pieeju un 
izmantotu sinerģijas visu to darbību starpā, 
kas kalpo, lai veicinātu kohēzijas politikas 
mērķus, kas noteikti Līgumos un ko 
finansē ERAF, Kohēzijas fonds, ESF, 
ELFLA un EZF;

1. aicina ierosināt vienotu stratēģisko 
satvaru, lai nodrošinātu vienādu pieeju un 
izmantotu sinerģijas visu to darbību starpā, 
kas kalpo, lai veicinātu kohēzijas politikas 
mērķus, kas noteikti Līgumos un ko 
finansē ERAF, Kohēzijas fonds, ESF, 
ELFLA, EZF un EAF;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Budžeta pārskatīšanā 
izteikto priekšlikumu Komisijai pieņemt 
vienotu stratēģisko satvaru, lai stiprinātu 
ES politiku integrāciju stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanai; taču norāda, ka 
iepriekš minēto piecu fondu finansēto 
darbību sinerģiju paaugstināšana vienotā 
stratēģiskajā satvarā ir būtiska ne tikai, lai 
sasniegtu „Eiropa 2020” mērķus, bet arī un 

2. atzinīgi vērtē Budžeta pārskatīšanā 
izteikto priekšlikumu Komisijai pieņemt 
vienotu stratēģisko satvaru, lai stiprinātu 
ES politiku integrāciju stratēģijas 
„Eiropa 2020” īstenošanai; šajā saistībā 
lūdz veicināt stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvu finansēšanas shēmu 
sinerģiju; taču norāda, ka iepriekš minēto 
piecu fondu finansēto darbību sinerģiju 
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galvenokārt, lai sasniegtu kohēzijas 
politikas mērķus, kas noteikti Līgumā;

paaugstināšana vienotā stratēģiskajā 
satvarā ir būtiska ne tikai, lai sasniegtu 
„Eiropa 2020” mērķus, bet arī un 
galvenokārt, lai sasniegtu kohēzijas 
politikas mērķus, kas noteikti Līgumā;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
par partnerības līgumu slēgšanu attīstībai 
un ieguldījumiem, lai uzlabotu 
koordināciju starp Kopienas fondiem un 
noteiktiem mērķiem un programmām 
paredzētu valsts finansējumu, un uzsver, 
ka valsts un reģionālās iestādes ir 
jāiesaista minēto līgumu izstrādē un 
izpildē, kā arī aicina saskaņot šos līgumus 
ar valsts reformām nozaru politikās, 
kurām ir teritoriāla ietekme (piemēram, 
transports un izpētes un izstrādes 
infrastruktūras);

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka Kohēzijas fondam ir 
pakāpeniski jāpārtrauc darbība, laika 
gaitā apvienojot to ar ERAF attiecībā uz 
konverģences reģioniem un nemainot 
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ieguldījumu prioritātes ar ilgtspējīgu 
attīstību saistītajās jomās;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka izmaksas kohēzijas politikas 
jomā ir jāracionalizē, samazinot 
finansēšanas instrumentu un kanālu 
sadrumstalotību, un atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumu labāk noteikt 
prioritātes un tematiski koncentrēt ES un 
valstu resursus vairākām prioritātēm, lai 
panāktu pastiprinātu koordināciju starp 
fondiem, kas paredzēti šīs politikas 
stratēģisko īpašību uzlabošanai, tomēr 
uzsver, ka dalībvalstīm, reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm joprojām 
vajadzīga pietiekama elastība, lai 
prioritātes pielāgotu to īpašajām attīstības 
vajadzībām;

4. uzskata, ka izmaksas kohēzijas politikas 
jomā ir jāracionalizē, samazinot 
finansēšanas instrumentu un kanālu 
sadrumstalotību, un atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumu labāk noteikt 
prioritātes un tematiski koncentrēt ES un 
valstu resursus, netraucējot sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, lai 
panāktu pastiprinātu koordināciju starp 
fondiem, kas paredzēti šīs politikas 
stratēģisko īpašību uzlabošanai, tomēr 
uzsver, ka dalībvalstīm, reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm joprojām 
vajadzīga pietiekama elastība, lai 
prioritātes pielāgotu to īpašajām attīstības 
vajadzībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka izmaksas kohēzijas politikas 
jomā ir jāracionalizē, samazinot 
finansēšanas instrumentu un kanālu 
sadrumstalotību, un atzinīgi vērtē 

4. uzskata, ka izmaksas kohēzijas politikas 
jomā ir jāracionalizē, samazinot 
finansēšanas instrumentu un kanālu 
sadrumstalotību un uzlabojot dažādu 
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Komisijas priekšlikumu labāk noteikt 
prioritātes un tematiski koncentrēt ES un 
valstu resursus vairākām prioritātēm, lai 
panāktu pastiprinātu koordināciju starp 
fondiem, kas paredzēti šīs politikas 
stratēģisko īpašību uzlabošanai, tomēr 
uzsver, ka dalībvalstīm, reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm joprojām 
vajadzīga pietiekama elastība, lai 
prioritātes pielāgotu to īpašajām attīstības 
vajadzībām;

finansēšanas instrumentu savstarpēju 
papildināmību, un atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu labāk noteikt prioritātes un 
tematiski koncentrēt ES un valstu resursus 
vairākām prioritātēm, lai panāktu 
pastiprinātu koordināciju starp fondiem, 
kas paredzēti šīs politikas stratēģisko 
īpašību uzlabošanai, tomēr uzsver, ka 
dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām 
varas iestādēm joprojām vajadzīga 
pietiekama elastība, lai prioritātes pielāgotu 
to īpašajām attīstības vajadzībām;

Or. pt

Grozījums Nr. 12
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atgādina, ka viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc ERAF un citiem 
struktūrfondiem bija jāpiepūlas, lai 
efektīvi novirzītu naudas līdzekļus 
projektiem ar lielāku ekonomiskās 
izaugsmes un darba vietu radīšanas 
potenciālu, bija pārmērīgais uzsvars uz 
absorbcijas spēju, nevis rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzstāj, ka Eiropas Sociālajam fondam 
arī turpmāk jāpiemēro regulējums, kurā 
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ir paredzēti vispārēji noteikumi par 
kohēzijas politikas fondiem, kā arī ir 
nepieciešams izstrādāt tieši tam 
paredzētus noteikumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a secina, ka bezmērķīga un nesaskaņota 
politikas izstrāde var novest pie pārāk 
plaša atšķirīgu projektu klāsta 
finansēšanas, nepiešķirot prioritāti 
ieguldījumiem, kuriem ir lielākā ietekme 
uz konkurētspēju un ekonomisko attīstību 
reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka visu teritoriālo līmeņu 
administratīvo struktūru, kas atbild par 
dažādiem fondiem (ERAF, ESF,
Kohēzijas fonds, ELFLA, EZF), 
sadarbība ir īstenojama, izveidojot 
vairākfondu komitejas projektu izvēlei un 
uzraudzībai, lai racionalizētu projektu 
finansējumu, optimizētu fondu apguvi un 
samazinātu administratīvo slogu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 16
Patrice Tirolien

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka jāturpina uzlabot 
koordinācija ne vien starp pašiem 
kohēzijas politikas instrumentiem (ERAF, 
ESF un Kohēzijas fonds), bet arī starp 
darbībām, ko finansē ar šiem 
instrumentiem, un darbībām, ko veic TEN, 
Septītās pamatprogrammas un CIP
ietvaros;

7. uzsver, ka jāturpina uzlabot 
koordināciju ne vien starp pašiem 
kohēzijas politikas instrumentiem (ERAF, 
ESF un Kohēzijas fonds), bet arī starp 
darbībām, ko finansē ar šiem 
instrumentiem, un darbībām, ko veic TEN, 
Septītās pamatprogrammas un CIP
ietvaros, tādējādi dodot iespēju izveidot 
sinerģijas ar tādiem Eiropas Savienības 
politiku ārējās daļas instrumentiem kā, 
piemēram, EZF, Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instruments (EKPI) vai 
Attīstības sadarbības instruments (ASI);

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka jāturpina uzlabot 
koordinācija ne vien starp pašiem 
kohēzijas politikas instrumentiem (ERAF, 
ESF un Kohēzijas fonds), bet arī starp 
darbībām, ko finansē ar šiem 
instrumentiem, un darbībām, ko veic TEN, 
Septītās pamatprogrammas un CIP
ietvaros;

7. uzsver, ka jāturpina uzlabot 
koordināciju ne vien starp pašiem 
kohēzijas politikas instrumentiem (ERAF,
ESF un Kohēzijas fonds), jo īpaši īstenojot 
vairākfondu programmas, bet arī starp 
darbībām, ko finansē ar šiem 
instrumentiem, un darbībām, ko veic TEN, 
Septītās pamatprogrammas un CIP
ietvaros;

Or. fr
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Grozījums Nr. 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka sinerģiju izveide var būt 
atbilstošs līdzeklis attiecībā uz mērķi, kas 
ir saistīts ar ERAF un pirmspievienošanās 
un kaimiņattiecību instrumentu teritoriālo 
sadarbību pārrobežu projektu ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka šī ES politiku savstarpējā 
pastiprināšana un koordinācija var 
neapšaubāmi nodrošināt vislabākos 
iespējamos rezultātus no ES budžeta;

8. uzskata, ka šī ES politiku savstarpējā 
pastiprināšana un koordinācija var 
neapšaubāmi nodrošināt vislabākos 
iespējamos rezultātus no ES budžeta; 
aicina izstrādāt finanšu inženierijas 
iniciatīvas, piemēram, EIB finansētus 
instrumentus, un aktīvāk izmantot šos 
instrumentus;

Or. pt

Grozījums Nr. 20
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. tomēr uzsver faktu, ka daudzām 
dalībvalstīm ir grūtības koordinēt dažādos 
fondus un ka tās acīmredzami ir paudušas 
bažas par sinerģijas trūkumu — un dažos 
gadījumos pat pārklāšanos — starp 
fondiem; šai sakarībā uzsver, ka fondu 
kompleksās pārvaldības noteikumi prasa 
augsta līmeņa institucionālās spējas, lai 
pārvarētu šķēršļus un apmierinoši 
koordinētu to izmantošanu;

9. tomēr uzsver faktu, ka daudzām 
dalībvalstīm ir grūtības koordinēt dažādos 
fondus un ka tās acīmredzami ir paudušas 
bažas par sinerģijas trūkumu — un dažos 
gadījumos pat pārklāšanos — starp 
fondiem; šai sakarībā uzsver, ka fondu 
kompleksās pārvaldības noteikumi prasa 
augsta līmeņa institucionālās spējas, lai 
pārvarētu šķēršļus un apmierinoši 
koordinētu to izmantošanu; uzsver 
līdzfinansējuma un minēto noteikumu 
vienkāršošanas nozīmi struktūrfondu 
sinerģijas uzlabošanā;

Or. pt

Grozījums Nr. 21
Patrice Tirolien

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. tomēr uzsver faktu, ka daudzām 
dalībvalstīm ir grūtības koordinēt dažādos 
fondus un ka tās acīmredzami ir paudušas 
bažas par sinerģijas trūkumu — un dažos 
gadījumos pat pārklāšanos — starp 
fondiem; šai sakarībā uzsver, ka fondu 
kompleksās pārvaldības noteikumi prasa 
augsta līmeņa institucionālās spējas, lai 
pārvarētu šķēršļus un apmierinoši 
koordinētu to izmantošanu;

9. tomēr uzsver faktu, ka daudzām 
dalībvalstīm ir grūtības koordinēt dažādos 
fondus un ka tās acīmredzami ir paudušas 
bažas par sinerģijas trūkumu — un dažos 
gadījumos pat pārklāšanos — starp 
fondiem; šai sakarībā uzsver, ka fondu 
kompleksās pārvaldības noteikumi prasa 
pārāk augsta līmeņa institucionālās spējas, 
lai pārvarētu šķēršļus un apmierinoši 
koordinētu to izmantošanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 22
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pieprasa precizēt ERAF un ELFLA 
atbilstības noteikumu teritoriālo darbības 
jomu un saskaņot tos attiecībā uz lauku 
un piepilsētas teritorijām, lai izvairītos no 
šo fondu pārklāšanās, un uzstāj, ka ir 
jānodrošina cieša sadarbība attiecībā uz 
to projektu izvēli un uzraudzību, kas 
saņems minēto fondu finansējumu 
konkrētā teritorijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a šajā ziņā uzskata, ka ESF un 
Globalizācijas pielāgošanās fonda 
apvienošana ļaus vienkāršot minēto fondu 
pārvaldību, īpaši sinerģiju;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzskata, ka kopīgiem noteikumiem par 
tādu projektu pārvaldību, pieņemamību, 

10. uzskata, ka kopīgiem noteikumiem par 
tādu projektu pārvaldību, pieņemamību, 
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auditēšanu un ziņošanu, kurus finansē no 
ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, ELFLA un
EZF (jo īpaši attiecībā uz pasākumiem, lai 
atbalstītu lauku un zivsaimniecības 
teritoriju ekonomisko dažādošanu), būtu ne 
tikai galvenā loma kohēzijas politikas 
programmu efektīvākas īstenošanas 
uzlabošanā un veicināšanā, bet tie arī 
būtiski atvieglotu vienkāršošanas pūliņus; 
turklāt uzskata, ka tas atvieglotu gan fondu 
izlietojumu finansējuma saņēmējiem, gan 
fondu pārvaldību valsts varas iestādēs, 
samazinot kļūdu risku, vajadzības 
gadījumā veicot diferencēšanu, lai 
atspoguļotu politiku, instrumentu un 
finansējuma saņēmēju specifisko raksturu 
un lai veicinātu mazāku ieinteresēto pušu 
dalību kohēzijas politikas programmās, kā 
arī vieglāku pieejamā finansējuma apguvi;

auditēšanu un ziņošanu, kurus finansē no 
ERAF, ESF, Kohēzijas fonda, ELFLA un 
EZF (jo īpaši attiecībā uz pasākumiem, lai 
atbalstītu lauku un zivsaimniecības 
teritoriju ekonomisko dažādošanu), būtu ne 
tikai galvenā loma kohēzijas politikas 
programmu efektīvākas īstenošanas 
uzlabošanā un veicināšanā, bet tie arī 
būtiski atvieglotu vienkāršošanas pūliņus; 
turklāt uzskata, ka tas atvieglotu gan fondu 
izlietojumu finansējuma saņēmējiem, gan 
fondu pārvaldību valsts varas iestādēs, 
samazinot kļūdu risku, vajadzības 
gadījumā veicot diferencēšanu, lai 
atspoguļotu politiku, instrumentu un 
finansējuma saņēmēju specifisko raksturu 
un lai veicinātu mazāku ieinteresēto pušu 
dalību kohēzijas politikas programmās, kā 
arī vieglāku pieejamā finansējuma apguvi 
ar nosacījumu, ka minētā vienkāršošana 
ietver pietiekamu finansējumu 
tehniskajam atbalstam;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju uzlabot gan tehnisko 
atbalstu, gan valsts, reģionālās un vietējās 
pārvaldes iestādēm paredzēto apmācību, 
lai pilnveidotu spējas un zināšanas par 
noteikumiem attiecībā uz problēmām, kas 
saistītas ar īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. tajā pašā laikā uzsver, cik svarīgi ir 
palielināt administratīvo spēju dalībvalstīs 
gan reģionālā un vietējā līmenī, gan 
iesaistīto pušu starpā, lai pārvarētu šķēršļus 
efektīvām sinerģijām starp struktūrfondiem 
un citiem fondiem un lai atbalstītu efektīvu 
politikas veidošanu un īstenošanu; uzstāj 
uz to, cik būtiska loma Komisijai šai 
sakarībā jāuzņemas;

12. tajā pašā laikā uzsver, cik svarīgi ir 
palielināt administratīvo spēju dalībvalstīs 
gan reģionālā un vietējā līmenī, gan 
iesaistīto pušu starpā, vienkāršojot piekļuvi 
tehniskā atbalsta resursiem, lai pārvarētu 
šķēršļus efektīvām sinerģijām starp 
struktūrfondiem un citiem fondiem un lai 
atbalstītu efektīvu politikas veidošanu un 
īstenošanu; uzstāj uz to, cik būtiska loma 
Komisijai šai sakarībā jāuzņemas;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka Eiropas pievienoto vērtību 
var iegūt un tā ir jāiegūst, uzlabojot 
sinerģiju starp kohēzijas politikas finanšu 
instrumentiem un šo un citu finansēšanas 
instrumentu koordināciju;

Or. pt

Grozījums Nr. 28
Nuno Teixeira

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

12.b atgādina, ka subsidiaritātes principa, 
kā arī vairāklīmeņu pārvaldības principa 
ievērošana veicina koordināciju starp 
dažādām lēmējinstitūcijām un uzlabo 
sinerģiju starp dažādiem finansēšanas 
instrumentiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 29
Nuno Teixeira

Rezolūcijas priekšlikums
12.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.c iestājas par vienkāršākas un 
elastīgākas kohēzijas politikas, kas veicina 
absorbciju un fondu optimālu efektivitāti, 
arhitektūru nākotnē;

Or. pt

Grozījums Nr. 30
Luís Paulo Alves

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju izpētīt visefektīvākos 
veidus, kā palielināt sinerģijas konkrētajās 
situācijās; šai sakarībā iesaka apsvērt 
iespēju ļaut dalībvalstīm izvēlēties vienu 
rīcības programmu uz katru reģionu, kura 
ietver dažādus fondus (ERAF, ESF, 
Kohēzijas fondu, ELFLA un EZF) un kurai 
ir viena atbildīgā iestāde;

13. aicina Komisiju izpētīt visefektīvākos 
veidus, kā palielināt sinerģijas konkrētajās 
situācijās; šai sakarībā iesaka apsvērt 
iespēju ļaut dalībvalstīm izvēlēties vienu 
rīcības programmu uz katru reģionu, kura 
ietver dažādus fondus (ERAF, ESF, 
Kohēzijas fondu, ELFLA un EZF) un kurai 
ir viena atbildīgā iestāde, īpašu uzmanību 
pievēršot reģionu līdzdalībai 
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decentralizētā pieejā, kā arī reģionu 
autonomijas un elastības palielināšanai, 
lai tie varētu piedalīties savu stratēģiju 
izstrādē un piešķirt vērtību reģionālajam 
un vietējam administratīvajam līmenim;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju izpētīt visefektīvākos 
veidus, kā palielināt sinerģijas konkrētajās 
situācijās; šai sakarībā iesaka apsvērt 
iespēju ļaut dalībvalstīm izvēlēties vienu 
rīcības programmu uz katru reģionu, kura 
ietver dažādus fondus (ERAF, ESF, 
Kohēzijas fondu, ELFLA un EZF) un kurai 
ir viena atbildīgā iestāde;

13. aicina Komisiju izpētīt visefektīvākos 
veidus, kā palielināt sinerģijas konkrētajās 
situācijās; šai sakarībā iesaka apsvērt 
iespēju ļaut dalībvalstīm izvēlēties vienu 
rīcības programmu uz katru reģionu, kura 
ietver dažādus fondus (ERAF, ESF, 
Kohēzijas fondu, ELFLA un EZF) un kurai 
ir viena atbildīgā iestāde; ierosina 
dalībvalstu pārvaldes iestādēm nākotnē 
izstrādāt tādas rīcības programmas, kuras 
ir attiecīgi pielāgotas vietējiem un 
reģionālajiem mērķiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju izpētīt visefektīvākos 
veidus, kā palielināt sinerģijas konkrētajās 
situācijās; šai sakarībā iesaka apsvērt 
iespēju ļaut dalībvalstīm izvēlēties vienu 
rīcības programmu uz katru reģionu, kura 

13. aicina Komisiju izpētīt visefektīvākos 
veidus, kā palielināt sinerģijas konkrētajās 
situācijās; šai sakarībā iesaka apsvērt 
iespēju ļaut dalībvalstīm izvēlēties vienu 
rīcības programmu uz katru reģionu vai 
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ietver dažādus fondus (ERAF, ESF, 
Kohēzijas fondu, ELFLA un EZF) un kurai 
ir viena atbildīgā iestāde;

vairākiem reģioniem paredzētu rīcības 
programmu makroreģionālo stratēģiju 
ietvaros, kura ietver dažādus fondus 
(ERAF, ESF, Kohēzijas fondu, ELFLA un 
EZF) un kurai ir viena atbildīgā iestāde;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina dalībvalstis piešķirt prioritāti 
ieguldījumiem institucionālās kapacitātes 
jomā un vienkāršot valsts noteikumus, lai 
samazināto administratīvo slogu un 
palielinātu to absorbcijas spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver ERAF un ESF šķērssubsīdiju 
pievienoto vērtību elastības ziņā attiecībā 
uz sociālās integrācijas projektiem un 
integrētas pilsētu attīstības stratēģijām un 
aicina Komisiju publicēt pārvaldes 
iestādēm paredzētas vadlīnijas, lai 
informētu tās par minētā rīka 
piedāvātajām iespējām un spēkā 
esošajiem noteikumiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Komisiju apsvērt vairākfondu 
programmas attiecībā uz dalībvalstīm un 
reģioniem, kas vēlas tās izmantot; 
uzskata, ka tādējādi darbs noritēs 
integrētākā un elastīgākā gaisotnē un tiks 
palielināta dažādu fondu (ERAF, ESF, 
Kohēzijas fonds, ELFLA, EAF un Septītā 
pamatprogramma pētniecībai) savstarpējā 
efektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina Komisiju pamudināt dalībvalstis 
paplašināt kohēzijas politikas pārvaldības 
mehānismus (t. i., plānošanu, finansēšanu 
un īstenošanu partnerībās starp valsts, 
reģionālo un vietējo līmeni), iekļaujot 
fondus, kas ietverti plānotajā vienotajā 
stratēģijas satvarā, lai palielinātu valsts 
izdevumu efektivitāti un lietderību;

15. aicina Komisiju izstrādāt Eiropas 
vadlīnijas par vairāklīmeņu pārvaldību un
pamudināt dalībvalstis īstenot tās saskaņā 
ar konkrētiem vietējiem un reģionāliem 
mērķiem un paplašināt kohēzijas politikas 
pārvaldības mehānismus (t. i., plānošanu, 
finansēšanu un īstenošanu partnerībās starp 
valsts, reģionālo un vietējo līmeni), 
iekļaujot fondus, kas ietverti plānotajā 
vienotajā stratēģijas satvarā, lai palielinātu 
valsts izdevumu efektivitāti un lietderību;

Or. ro
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