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Grozījums Nr. 1
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti;

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti, kas veicina to 
ilgtspējīgu izmantošanu izaugsmes un 
nodarbinātības veicināšanai, nodrošinot 
nepieciešamo ekonomisko attīstību, 
neapdraudot mūsu un nākamās paaudzes 
dzīves kvalitāti un kapacitāti;

Or. pt

Grozījums Nr. 2
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti;

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti; atzīmē, ka 
ikvienā stratēģijā jāietver visus Eiropas 
plašos resursus, tostarp tādas izejvielas kā 
degviela, minerāli un metāli, kā arī 
resursus, kā pārtika, augsne, ūdens, gaiss 
un dabiskā vide;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti;

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs ilgtspējīgu teritoriju 
attīstību un mūsu un nākamās paaudzes 
dzīves kvalitāti un to pieaugošās 
vajadzības demogrāfisko pārmaiņu 
rezultātā; uzsver nozīmi koncentrēt 
ieguldījumus uz ilgtspējīgu attīstību, 
akcentējot resursu ziņā efektīvu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, lai labāk izmantotu zaļo 
darba vietu lielo potenciālu, kas pozitīvi 
ietekmēs nodarbinātības situāciju vietējā 
un reģionālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti;

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti un nodrošinās 
lielāku solidaritāti paaudžu vidū;

Or. pt

Grozījums Nr. 5
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti;

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti; uzskata, ka 
kohēzijas politika kopā ar jaunu un 
spēcīgu KLP atraisīs lauku teritoriju 
ekonomisko potenciālu un radīs jaunas, 
stabilas darba vietas, nodrošinot šo
teritoriju attīstību;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1.atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti;

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs iespēju sasniegt 
ilgtspējīgu, gudru un integrējošu izaugsmi 
Eiropā un uzlabot mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves un vides kvalitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti;

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu par resursu 
izmantošanas efektivitāti un uzsver, ka tā 
būtiski ietekmēs mūsu un nākamās 
paaudzes dzīves kvalitāti; uzsver, ka 
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resursu efektivitātes uzlabošana var sniegt 
ieguldījumu attiecībā uz enerģētisko 
drošību, enerģiju vairāk taupošu 
transportu un Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju;

Or. nl

Grozījums Nr. 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver nepieciešamību koncentrēt 
ieguldījumus uz energoefektivitāti, 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, ēku 
energoefektivitāti un tīru transportu, kā 
arī uz reģionālo infrastruktūru 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, īpaši 
mazāk attīstītajos reģionos; aicina 
dalībvalstis pašreizējā plānošanas periodā 
pastiprināt struktūrfondu ieguldījumu 
ilgtspējīgā izaugsmē un lūdz Komisiju 
nebirokrātiski un ātri novērtēt pārveidotās 
rīcības programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina panākt lielāku sinerģiju starp 
kohēzijas politiku un kaimiņattiecību 
politiku pārrobežu enerģētikas 
infrastruktūras projektu līdzfinansēšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka reģionālo ekosistēmu 
saglabāšana veicina ilgtspējīgas darba 
vietas un sociālekonomisko attīstību, 
tāpēc aicina veikt vairāk ieguldījumu 
dabas kapitālā kā reģionālās ekonomiskās 
attīstības avotā; aicina reģionus un 
dalībvalstis izmantot iespēju no jauna 
vērst rīcības programmas uz dabas risku 
novēršanu un zaļo infrastruktūru, kā 
ekoloģiskie koridori, piekrastes zonas, 
meži un upes;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver, ka ekoinovācijas var 
nodrošināt uzlabotu resursu izmantošanas 
efektivitāti un jaunas darba vietas visās 
ekonomikas nozarēs un tām nepieciešams 
struktūrfondu atbalsts, sniedzot palīdzību 
vietējām un reģionālām grupām un MVU 
zaļo tehnoloģiju jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e atgādina, ka ilgtspējīgu attīstību 
nepieciešams integrēt reģionālās attīstības 
projektu koncepcijā, īstenošanā un 
novērtēšanā un tai nepieciešams 
ilgtspējīgas attīstības rādītāju kopums, ko 
var izstrādāt valsts un reģionālās iestādes; 
uzsver, ka reģioniem un pilsētām 
vajadzētu vairāk izmantot videi 
draudzīgas valsts iepirkuma procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmeni; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi;

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmenī; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi; aicina 
integrēt klimata aizsardzību nākotnes 
kohēzijas politikā, izmantojot Francijā 
izstrādāto NECATER instrumentu;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmeni; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi;

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte un palielināta 
zināšanu nodošana jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus un 
labas prakses apmaiņu īstenojot gan 
vietējā, gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmenī; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmenī; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi;

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus, 
sinerģiju starp darbībām un kopēju 
ilgtspējīga un racionāla resursu patēriņa 
stratēģiju īstenojot gan reģionālā, gan 
valstu, gan ES līmenī; uzsver, ka 
reģionālajā politikā jau tiek īstenota 
saskaņota un integrēta pieeja; norāda, ka 
zināmu politikas jomu starpā jārod 
iespējamie kompromisi;

Or. lt
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Grozījums Nr. 16
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmeni; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi;

2. norāda, ka, neraugoties uz ES un 
valstu, reģionālo un vietējo pašvaldību 
izrādītajiem centieniem, vēl pastāv būtiski 
traucējumi attiecībā uz resursu kopīgu 
izmantošanu; tāpēc uzstāj, ka, lai Eiropā 
panāktu resursu efektīvu izmantošanu, 
labāk jāsaskaņo dažādas politikas jomas, 
jāuzlabo sinerģijas to starpā, un to 
efektivitāte jānodrošina, šo politikas jomu 
dažādos instrumentus īstenojot gan 
reģionālā, gan valstu, gan ES līmenī;
uzsver, ka reģionālajā politikā jau tiek 
īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmeni; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi;

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmenī; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jāveicina iespējamie kompromisi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 18
Seán Kelly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmeni; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā
jārod iespējamie kompromisi;

2. uzsver, ka, lai Eiropā panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, labāk jāsaskaņo 
dažādas politikas jomas, jāuzlabo sinerģijas 
to starpā, un to efektivitāte jānodrošina, šo 
politikas jomu dažādos instrumentus 
īstenojot gan reģionālā, gan valstu, gan ES 
līmenī; uzsver, ka reģionālajā politikā jau 
tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; 
norāda, ka zināmu politikas jomu starpā 
jārod iespējamie kompromisi, izmantojot 
skaidras, uz pierādījumiem pamatotas 
politiskās norādes;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, īpaši attiecībā uz nomaļiem 
un visattālākajiem reģioniem, 
priekšrocības, ko iespējams gūt no 
labākas sinerģijas starp struktūrfondiem 
un Savienības ārējās sadarbības finanšu 
instrumentiem; aicina konkretizēt Eiropas 
Rīcības plānu plašam apgabalam attiecībā 
uz visattālākajiem reģioniem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 20
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti;

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti; aicina pārskatīt 
pašreizējās programmas un prakses, lai 
nodrošinātu, ka reģionālajā politikā 
galvenais apsvērums ir visefektīvākā 
resursu izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti;

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, un vērtīgai partneru 
iesaistīšanai saskaņā ar partnerības 
principu, kam nepieciešams pienācīgs 
finansējums tehniskā atbalsta ietvaros, 
partneru spēju veidošana un jauninājumi 
attiecībā uz vienkāršošanu, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Riikka Manner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti;

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti; uzskata, ka šīs 
prioritātes jāņem vērā nākamajos tiesību 
aktos reģionālās politikas jomā, uzsvaru 
liekot uz projektiem, kas tieši sekmē 
resursu efektīvu izmantošanu;

Or. fi

Grozījums Nr. 23
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti;

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti; uzsver, ka 
Eiropas Savienības pasākumiem un 
politiskajām stratēģijām, kas jau ļāvuši 
atrisināt resursu efektīvas izmantošanas 
jautājumus, vajadzētu kļūt par paraugu 
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citu stratēģiju, kas saistītas ar citiem 
dabas resursu pārvaldības jautājumiem, 
pieņemšanu un īstenošanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 24
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti;

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti; uzsver, ka ir 
nepieciešamas piemērotas infrastruktūras 
lauksaimniecības zināšanu un inovāciju 
sistēmu attīstībai un izplatīšanai, īpaši 
izglītības un apmācības iespējas, 
konsultāciju pakalpojumi saimniecībām 
un labas prakses apmaiņa tā, lai 
modernizētu lauksaimniecību, palīdzētu 
novatoriskiem lauksaimniekiem nodot 
savu pieredzi un uzlabotu pievienotās 
vērtības ķēdes lauku teritorijās; uzskata, 
ka šīm programmām vajadzētu būt 
pieejamām visās dalībvalstīs;

Or. lt

Grozījums Nr. 25
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti;

3. uzsver, ka reģionālajai politikai var būt
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot šo resursu 
izmantošanas efektivitāti; šajā nozarē 
reģionālā politika var attīstīt minēto 
potenciālu, pateicoties tās īpatnībām, īpaši 
tam, ka šī politika pamatojas uz 
ilgtermiņa attīstības programmām un uz 
decentralizētu pārvaldības sistēmu; tāpat 
dažādu Eiropas Savienības prioritāšu
iekļaušana reģionālajā politikā tās padara 
īpaši piemērotas, lai panāktu resursu 
efektīvāku izmantošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti;

3. uzsver, ka, pateicoties reģionālās 
politikas ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības 
sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības 
prioritāšu iekļaušanai, šai politikai ir 
būtiska nozīme tādu iniciatīvu atbalstīšanā, 
kuru mērķis ir uzlabot resursu 
izmantošanas efektivitāti, īpaši attiecībā uz 
ēku energoefektivitāti, ieguldījumiem 
pētniecībā, inovācijās un ilgtspējīgā
attīstībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Erminia Mazzoni
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina pašreizējās debates par 
nākotnes kohēzijas politiku, kuras 
vajadzētu vērst uz rezultātiem, un aicina 
iekļaut resursu izmantošanas efektivitāti 
galveno sasniedzamo mērķu vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu kompetencē ietilpst visu to 
iniciatīvu veicināšana, kuru mērķis ir 
uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti 
pasaules līmenī;

Or. lt

Grozījums Nr. 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina nozīmi izstrādāt kopējas 
stratēģijas vairāku reģionu un vairāku 
dalībvalstu mērogā efektīvai resursu 
izmantošanai; šajā ziņā uzsver Eiropas 
teritoriālās sadarbības nozīmi, lai panāktu 
saskaņotas stratēģijas, nepieciešamību 
veikt steidzamus ieguldījumus pārrobežu 
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enerģētikas un vides infrastruktūrās, lai 
nodrošinātu labāku resursu aizsardzību 
un apriti; mudina vairāk izstrādāt 
makroreģionālas stratēģijas, kas īpaši 
vērstas uz vides aizsardzību, enerģijas 
piegādi un neatkarību;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Tamás Deutsch

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības, kā arī 
pilsoniskās organizācijas, pilsoņi un citi 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā attīstības un galveno 
trūkumu mazināšanas potenciāla 
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attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

veicināšanu un Eiropas reģionu dažādos 
attīstības līmeņus, un attiecīgo pasākumu 
plānošanas un īstenošanas procesā tieši 
jāiesaista reģionālās un vietējās 
pašvaldības un partneri, nostiprinot 
partnerības principu; tādējādi visos 
līmeņos varētu palielināt atbildību par 
resursu izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 32
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu; iesaka noteikt un veicināt 
labas prakses piemērus vietējo un 
reģionālo pašvaldību tīklu ietvaros;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitātē reģionālā un vietējā līmenī 
vajadzētu ņemt vērā arī Eiropas reģionu 
īpatnības, un attiecīgo pasākumu 
plānošanas un īstenošanas procesā tieši 
jāiesaista reģionālās un vietējās 
pašvaldības un partneri, pilsoņi un 
uzņēmēji; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
privātie un sabiedriskie partneri; tādējādi 
visos līmeņos varētu palielināt atbildību 
par resursu izmantošanas efektivitātes 
mērķu sasniegšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu, tostarp projektu 
attiecībā uz energoefektivitāti mājokļos, 
būvniecībā un ilgtspējīgā mobilitātē,
plānošanas un īstenošanas procesā tieši 
jāiesaista reģionālās un vietējās 
pašvaldības un partneri; tādējādi visos 
līmeņos varētu palielināt atbildību par 
resursu izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā reģionu īpatnības un 
dažādos attīstības līmeņus, kā arī Eiropas 
reģionu un pilsētu būtisko lomu resursu 
efektīvas izmantošanas mērķu īstenošanā, 
un izceļ, ka attiecīgo pasākumu plānošanas 
un īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

Or. lt
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Grozījums Nr. 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāuzņem
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji; tādējādi 
visos līmeņos varētu palielināt atbildību un 
iesaistīšanos resursu izmantošanas 
efektivitātes mērķu sasniegšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, 
un attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte tātad jāpanāk arī reģionālā un 
vietējā līmenī, šādā veidā atkārtojot, ka
attiecīgo programmu un pasākumu 
sākotnējā plānošanas un vēlākā 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; šādi rīkojoties, visos līmeņos 
vajadzētu palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

Or. es
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Grozījums Nr. 39
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu;

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 
sasniegšanu; uzsver nepieciešamību 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
pielāgot resursu izmantošanas 
efektivitātes pasākumus stratēģijai 
„ES 2020” un iekļaut šos pasākumus 
plašākos teritoriālos paktos, kas aptver 
visas pamatiniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
attiecīgo pasākumu plānošanas un 
īstenošanas procesā tieši jāiesaista 
reģionālās un vietējās pašvaldības un 
partneri; tādējādi visos līmeņos varētu 
palielināt atbildību par resursu 
izmantošanas efektivitātes mērķu 

4. uzsver, ka resursu izmantošanas 
efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī 
jāpanāk, ņemot vērā Eiropas reģionu 
īpatnības un dažādos attīstības līmeņus, un 
visos pasākumu plānošanas un īstenošanas 
posmos tieši jāiesaista reģionālās un 
vietējās pašvaldības un sociālekonomiskie 
un sabiedriskie partneri; tādējādi visos 
līmeņos varētu palielināt atbildību par 
resursu izmantošanas efektivitātes mērķu 
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sasniegšanu; sasniegšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir būtiski censties 
neizšķērdēt pieejamos resursus, 
pateicoties efektīvākas pārvaldības 
politikas ieviešanai, un ka ir svarīgi 
palielināt Savienības pilsoņu interesi un 
tos vairāk iesaistīt;

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a turklāt uzsver, cik svarīgi ir visā 
Eiropā ieviest konkrētus un piemērotus 
stimulus privātpersonām, piemēram, 
mājokļu un zemes īpašniekiem, lai tās 
pārvaldītu savus īpašumus pēc iespējas 
ekonomiskākā veidā attiecībā uz 
resursiem;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Vasilica Viorica Dăncilă
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka klimata pārmaiņas 
ilgtermiņā ir viens no noteicošajiem 
faktoriem un ka tādējādi nepieciešams 
efektīvi un saskaņoti rīkoties reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī; uzskata, ka 
pētniecība un attīstība minētajā jomā ir 
nepieciešamas šī resursu izmantošanas 
ietvara īstenošanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 44
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm prioritāšu 
noteikšanā, pasākumu plānošanā un 
īstenošanā jau no paša sākuma iesaistīt 
vietējā līmeņa dalībniekus;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 45
Derek Vaughan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm prioritāšu 
noteikšanā, pasākumu plānošanā un 
īstenošanā jau no paša sākuma iesaistīt 
vietējā līmeņa dalībniekus;

5. iesaka dalībvalstīm prioritāšu 
noteikšanā, pasākumu plānošanā un 
īstenošanā jau no paša sākuma iesaistīt 
vietējā līmeņa dalībniekus; turklāt iesaka 
organizēt apspriešanos ar pilsoņiem, lai 
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nodrošinātu platformu diskusijām un 
informācijai, jo sabiedrība būs galvenais
šo pasākumu īstenotājs un galīgais 
resursu ziņā efektīvas Eiropas ieguvējs;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. iesaka dalībvalstīm prioritāšu 
noteikšanā, pasākumu plānošanā un 
īstenošanā jau no paša sākuma iesaistīt 
vietējā līmeņa dalībniekus;

5. iesaka dalībvalstīm prioritāšu 
noteikšanā, pasākumu plānošanā un 
īstenošanā jau no paša sākuma tieši iesaistīt 
vietējā līmeņa dalībniekus;

Or. pt

Grozījums Nr. 47
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a vērš uzmanību uz vienota rādītāju 
kopuma nozīmīgumu, uz kā pamata varēs 
novērtēt nozarē pieņemto pasākumu 
integrēto ietekmi, un uzskata, ka ir 
būtiski, lai Komisija tiktu iesaistīta šo 
rādītāju noteikšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Franz Obermayr
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a konstatē, ka ik gadu neizmantotas 
izejvielas EUR 5,2 miljardu vērtībā tiek 
izmestas atkritumos; tādējādi uzsver 
atkritumu apsaimniekošanas galveno 
nozīmi resursu izmantošanas efektivitātē; 
šajā nolūkā pieprasa, lai atkritumi vairāk 
tiktu izmantoti kā izejvielu avots;

Or. de

Grozījums Nr. 49
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pieprasa Komisijai Eiropas Savienībā 
attīstīt labas prakses apmaiņu attiecībā uz 
reģionālo fondu pārvaldību, kam ir 
galvenā loma resursu izmantošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Alain Cadec

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka valsts un reģionāla līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem pilnībā jāapzinās, ka 
ir svarīgi nodalīt izaugsmi no resursu 
patēriņa; aicina katru dalībvalsti un 
reģionu turpināt centienus, lai panāktu 
resursu efektīvu izmantošanu.

6. uzsver, ka valsts un reģionāla līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem pilnībā jāapzinās, ka 
ir svarīgi saskaņot ekonomisko izaugsmi 
un resursu patēriņu; aicina katru 
dalībvalsti un reģionu turpināt centienus, 
lai panāktu resursu efektīvu izmantošanu;
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Or. fr

Grozījums Nr. 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka valsts un reģionāla līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem pilnībā jāapzinās, ka 
ir svarīgi nodalīt izaugsmi no resursu 
patēriņa; aicina katru dalībvalsti un reģionu 
turpināt centienus, lai panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu.

6. uzsver, ka valsts un reģionāla līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem pilnībā jāapzinās, ka 
ir svarīgi nodalīt izaugsmi no resursu 
patēriņa; aicina katru dalībvalsti un reģionu 
turpināt centienus, lai panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu, un atbalstīt 
pētniecības un attīstības finansējumu šajā 
nozarē;

Or. ro

Grozījums Nr. 52
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka valsts un reģionāla līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem pilnībā jāapzinās, ka 
ir svarīgi nodalīt izaugsmi no resursu 
patēriņa; aicina katru dalībvalsti un reģionu 
turpināt centienus, lai panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu.

6. uzsver, ka valsts un reģionāla līmeņa 
lēmumu pieņēmējiem pilnībā jāapzinās, ka 
ir svarīgi nodalīt izaugsmi no resursu 
patēriņa; aicina katru dalībvalsti un reģionu 
turpināt centienus, lai panāktu resursu 
efektīvu izmantošanu; šajā kontekstā 
uzsver, ka mērķiem ir jābūt realizējamiem 
un saprotamiem, kā arī saistītiem ar 
ilgtermiņa mērķi un šajā ziņā ievērojamo 
virzienu;

Or. nl
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Grozījums Nr. 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka pārredzamība attiecībā uz 
kohēzijas politiku un tās plānošanas 
ciklu, izdevumu izpildi un iespējamo 
struktūrfondu saņēmēju piekļuvi 
informācijai ir galvenie priekšnosacījumi 
vispārējo kohēzijas politikas mērķu 
sasniegšanai; aicina Komisiju nodrošināt, 
lai infrastruktūras ieguldījumu 
finansēšana tiktu pakļauta vietējā mēroga 
demokrātiskai kontrolei un notiktu 
saskaņā ar lietotāju vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka inovācija un pētniecība ir 
nepieciešamas, lai ieviestu ilgtspējīgākus 
ražošanas un patēriņa veidus;

Or. nl

Grozījums Nr. 55
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver priekšrocības, ko iespējams gūt 
no uzlabotas „labas prakses” izplatīšanas 
kohēzijas politikas dalībnieku vidū;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atgādina, ka ERAF jāturpina sasniegt 
resursu efektīvas izmantošanas papildu 
mērķus, kā arī cīņu pret enerģētisko 
nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka gan uzņēmēji, gan 
patērētāji ir vieni no galvenajiem attiecībā 
uz resursu efektīvu izmantošanu Eiropā;

Or. nl

Grozījums Nr. 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver nepieciešamību veicināt 
finanšu inženierijas rīku JESSICA
attiecībā uz enerģētikas infrastruktūru un 
energoefektivitātes projektiem lauku 
teritorijās.

Or. en


