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Grozījums Nr. 1
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropas kohēzijas politikas 
neapstrīdamā pievienotā vērtība nodrošina 
vislabākās iespējas darbavietu radīšanai un 
ekonomikas izaugsmes veicināšanai; 
uzsver, ka pēc 2007. gada uzsāktajām 
programmām vajadzīgs vairāk maksājumu 
apropriāciju un ka šī nepieciešamība 
jāatspoguļo 2012. gada budžetā;

1. uzskata, ka Eiropas kohēzijas politikas 
neapstrīdamā pievienotā vērtība nodrošina 
vislabākās iespējas darbavietu radīšanai un 
ekonomikas izaugsmes veicināšanai, 
uzlabojot reģionu ekonomisko un sociālo 
attīstību un iedzīvotāju labklājību; uzsver, 
ka pēc 2007. gada uzsāktajām 
programmām vajadzīgs vairāk maksājumu 
apropriāciju un ka šī nepieciešamība 
jāatspoguļo 2012. gada budžetā;

Or. ro

Grozījums Nr. 2
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropas kohēzijas politikas 
neapstrīdamā pievienotā vērtība nodrošina 
vislabākās iespējas darbavietu radīšanai un 
ekonomikas izaugsmes veicināšanai; 
uzsver, ka pēc 2007. gada uzsāktajām 
programmām vajadzīgs vairāk maksājumu 
apropriāciju un ka šī nepieciešamība 
jāatspoguļo 2012. gada budžetā;

1. uzskata, ka Eiropas kohēzijas politikas 
neapstrīdamā pievienotā vērtība nodrošina 
vislabākās iespējas darbavietu radīšanai un 
ekonomikas izaugsmes veicināšanai; 
uzsver, ka pēc 2007. gada uzsāktās 
programmas sāk darboties pilnā apmērā 
un tādēļ tām vajadzīgs vairāk maksājumu 
apropriāciju un ka šī nepieciešamība 
jāatspoguļo 2012. gada budžetā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
François Alfonsi
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Eiropas kohēzijas politikas 
neapstrīdamā pievienotā vērtība nodrošina 
vislabākās iespējas darbavietu radīšanai un 
ekonomikas izaugsmes veicināšanai; 
uzsver, ka pēc 2007. gada uzsāktajām 
programmām vajadzīgs vairāk maksājumu 
apropriāciju un ka šī nepieciešamība 
jāatspoguļo 2012. gada budžetā;

1. uzskata, ka Eiropas kohēzijas politikas 
neapstrīdamā pievienotā vērtība nodrošina 
vislabākās iespējas darbavietu radīšanai un 
ekonomikas izaugsmes un ilgtspējīgas 
attīstības veicināšanai; uzsver, ka pēc 
2007. gada uzsāktajām programmām 
vajadzīgs vairāk maksājumu apropriāciju 
un ka šī nepieciešamība jāatspoguļo 
2012. gada budžetā;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver 2009. gada 29. marta 
referenduma rezultātu, kas dod iespēju 
Majotai, kura kļuvusi par Francijas 
departamentu, pieteikties uz attālākā 
reģiona statusu, kas stātos spēkā no 
2014. gada un ko varētu piešķirt ar 
vienbalsīgu Padomes lēmumu atbilstoši 
Līguma 355. panta 6. punktam; uzsver, ka 
līdzīgi kā pirmspievienošanās instrumenta 
gadījumā ir jāpieņem noteikumi, kas 
ļautu Majotas vietējām varas iestādēm 
sagatavoties šādai iespējamībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Luís Paulo Alves
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata kohēzijas politiku par izšķiroši 
svarīgu instrumentu strukturālās 
nevienlīdzības un konkurētspējas 
asimetrijas novēršanai ES, kas ir ļoti 
būtiski, lai turpinātos Eiropas integrācija 
un lai Eiropas Savienība, pārvarot 
pašreizējo krīzi, kļūtu stiprāka;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka kohēzijas politika ietver 
kompleksu pieeju, kas attiecas gan uz 
mazāk attīstīto reģionu ekonomisko 
attīstību, sniedzot atbalstu mazāk 
aizsargātām sabiedrības grupām, gan uz 
konkurētspējas palielināšanu un 
ilgtspējīgu attīstību, ievērojot stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus un konkrētas 
reģionālās īpatnības; uzskata, ka 
minētajai pieejai jāatspoguļojas arī 
budžeta apropriācijās;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina Parlamenta pārliecību par to, 
ka, lai gan budžeta līdzekļi 1.a un 
1.b izdevumu kategorijā būtu jāizmanto 
politikas jomu saskaņošanai ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem, kohēzijas 
politikas mērķi, proti, reģionālās 
nevienlīdzības mazināšana, ir vienlīdz 
svarīgi;

2. atgādina Parlamenta pārliecību par to, 
ka, lai gan budžeta līdzekļi 1.a un 
1.b izdevumu kategorijā būtu jāizmanto 
politikas jomu saskaņošanai ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem, kohēzijas 
politikas mērķi, proti, reģionālās 
nevienlīdzības mazināšana, ir vienlīdz 
svarīgi, un tādēļ tiem būtu jākalpo, lai 
veicinātu reālu konverģenci un patiesu 
ekonomikas un sociālo kohēziju, kas 
ļautu pilnībā izmantot katras valsts un 
katra reģiona izaugsmes sniegtās iespējas, 
radīt darbavietas, kur tiek ievērotas 
tiesības, mazināt nabadzību un sociālo 
atstumtību un saglabāt vidi;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina Parlamenta pārliecību par to, 
ka, lai gan budžeta līdzekļi 1.a un 
1.b izdevumu kategorijā būtu jāizmanto 
politikas jomu saskaņošanai ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem, kohēzijas 
politikas mērķi, proti, reģionālās 
nevienlīdzības mazināšana, ir vienlīdz 
svarīgi;

2. atgādina Parlamenta pārliecību par to, 
ka, lai gan budžeta līdzekļi 1.a un 
1.b izdevumu kategorijā būtu jāizmanto 
politikas jomu saskaņošanai ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem, kohēzijas 
politikas mērķi, proti, reģionālās 
nevienlīdzības mazināšana, ir vienlīdz 
svarīgi; norāda arī to, ka stratēģija 
„Eiropa 2020” gan ir svarīga, taču 
reģionu vajadzības un mērķi atšķiras un 
tas jāņem vērā, izstrādājot politikas 
mērķus, lai nodrošinātu reģioniem 
vajadzīgo elastību;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina Parlamenta pārliecību par to, 
ka, lai gan budžeta līdzekļi 1.a un 
1.b izdevumu kategorijā būtu jāizmanto 
politikas jomu saskaņošanai ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem, kohēzijas 
politikas mērķi, proti, reģionālās 
nevienlīdzības mazināšana, ir vienlīdz 
svarīgi;

2. atgādina Parlamenta pārliecību par to, 
ka, lai gan budžeta līdzekļi 1.a un 
1.b izdevumu kategorijā būtu jāizmanto 
politikas jomu saskaņošanai ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem, kohēzijas 
politikas mērķi, proti, reģionālās 
nevienlīdzības mazināšana un reģionālās 
konkurētspējas veicināšana globalizācijas 
apstākļos, ir vienlīdz svarīgi;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atkārtoti pauž Parlamenta viedokli, ka 
jāturpina attiecīgo noteikumu un 
īstenošanas procedūru vienkāršošana, bet 
tas nedrīkst ietekmēt pārredzamību un 
atbildīgumu;

4. atkārtoti pauž Parlamenta viedokli, ka 
jāturpina attiecīgo noteikumu un 
īstenošanas procedūru vienkāršošana, bet 
tas nedrīkst ietekmēt pārredzamību un 
atbildīgumu; šajā sakarībā apzinās, ka, 
pārskatot Finanšu regulu, ir jāsaskaņo 
noteikumi attiecībā uz līdzekļiem, kam 
piemēro dalītu pārvaldību, tomēr ir 
nobažījies par Komisijas ierosinātajām 
jaunajām nevajadzīgajām 
administratīvajām formalitātēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
François Alfonsi
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka izmēģinājuma projekti 
veicina jauninājumus reģionālās attīstības 
jomā, un cer, ka tiks palielināta spēja 
īstenot šādus projektus;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver un atkārtoti pauž Parlamenta 
nostāju, ka kohēzijas politikai jāpiešķir 
atbilstīgi un pietiekami resursi, lai tā 
sasniegtu Līgumos noteiktos mērķus.

5. uzsver un atkārtoti pauž Parlamenta 
nostāju, ka kohēzijas politikai jāpiešķir 
atbilstīgi un pietiekami resursi, lai tā 
sasniegtu Līgumos noteiktos mērķus; tādēļ 
uzskata, ka 2012. gadā ir jāpalielina 
kohēzijas politikas budžets reālajā 
izteiksmē.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Riikka Manner

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver un atkārtoti pauž Parlamenta 
nostāju, ka kohēzijas politikai jāpiešķir 
atbilstīgi un pietiekami resursi, lai tā 
sasniegtu Līgumos noteiktos mērķus.

5. atgādina, ka kohēzijas politika ir 
instruments, no kura finansē ievērojamu 
skaitu ES politikas jomu; uzsver un 
atkārtoti pauž Parlamenta nostāju, ka 
kohēzijas politikai jāpiešķir atbilstīgi un 
pietiekami resursi, lai tā sasniegtu Līgumos 
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noteiktos mērķus.

Or. fi


