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Grozījums Nr. 1
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots;

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots, 
nodrošinot mērķtiecīgu palīdzību, lai 
atbalstītu prioritārās vajadzības un 
atpalikušās jomas ar izaugsmes 
potenciālu gan valsts, gan privātajā 
sektorā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots;

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā,
ir Kopienas svarīgākais avots attiecībā uz 
investīcijām reālajā ekonomikā un 
piedāvā būtisku sviras efektu valsts un 
privātā sektora investīcijām, tostarp 
reģionālā un vietējā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots;

1. norāda, ka, ņemot vērā pašreizējo zemo 
izaugsmes un augsto bezdarba līmeni ES,
kohēzijas politikas sniegtais atbalsts ir ļoti 
svarīgs dalībvalstu un to reģionu 
ekonomiskās izaugsmes un 
konkurētspējas uzlabošanai; atzīst, ka arī 
pētījumiem un inovāciju investīcijām ir
būtiska nozīme attiecībā uz ilgtspējīgu 
izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots;

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots; 
uzskata, ka dalībvalstīm ir jāizmanto ES 
kohēzijas politika, lai turpinātu piesaistīt 
investīcijas infrastruktūras, inovāciju un 
zinātnisko un sociālo iniciatīvu jomā;

Or. bg

Grozījums Nr. 5
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots;

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots, 
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lai stiprinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, samazinot reģionālās 
atšķirības, un īstenotu Savienības 
stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots;

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Eiropas budžeta lielākais investīciju
avots;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un ir Kopienas lielākais investīciju avots;

1. norāda, ka ES kohēzijas politika sniedz 
nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā 
un konkurētspējā un ir Kopienas lielākais 
investīciju avots;

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Franck Proust
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, 
kura mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās 
teritorijas, nevajadzētu būt atkarīgam no 
uzņēmuma lieluma, jo vienīgais kritērijs, 
ko vajadzētu ņemt vērā, ir kvalitāte un 
prasītais projekta ilgtspējīgums;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu
lielie uzņēmumi rada būtisku
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, kura 
mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums;

2. uzsver, ka Eiropas Savienībā lielie 
uzņēmumi veido 42,3 % uzņēmējdarbības 
nozares pievienotās vērtības, nodarbina 
32,6 % personu un veido vairāk nekā 
50 % no kopējā eksporta apjoma, lai gan 
tie pārstāv nelielu uzņēmumu daļu, un 
uzstāj, ka atbalstam, kura mērķis ir 
noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Ramona Nicole Mănescu



AM\897576LV.doc 7/31 PE486.150v01-00

LV

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, kura 
mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums;

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, nodrošinot zināšanu 
nodošanu ES un tās reģionos; atgādina, 
ka ar lielo uzņēmumu piegādes ķēžu un 
panāktās darbaspēka mobilitātes 
starpniecību, kā arī ņemot vērā faktu, ka 
tie ievieš labāko praksi inovāciju 
pārvaldībā, lielajiem uzņēmumiem ir 
pozitīva ietekme uz ES konkurētspēju;
uzstāj, ka atbalstam, kura mērķis ir 
noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, 
kura mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās 
teritorijas, nevajadzētu būt atkarīgam no 
uzņēmuma lieluma, jo vienīgais kritērijs, 
ko vajadzētu ņemt vērā, ir kvalitāte un 
prasītais projekta ilgtspējīgums;

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, tomēr secina, ka aptuveni 
20,8 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) rada vairāk nekā 87,46 miljonus 
darbavietu ES; atzīst, ka vidējais subsīdiju 
lielums jaunas darbavietas izveidei MVU 
ir par desmit punktiem zemāks nekā lielos 
uzņēmumos, kā liecina īstenošanas 
ziņojumi par struktūrfondiem; tāpēc
atbalsta to, ka Komisijas priekšlikumos 
par tiesību aktu kopuma par kohēzijas 
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politikas nākotni ir jāparedz, ka ERAF 
veicina MVU konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, kura 
mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums;

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, kura 
mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo galvenie kritēriji, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums. Tomēr šie kritēriji ir 
jāsaskaņo ar mazo un vidējo uzņēmumu 
piedāvāto potenciālu darbavietu 
radīšanas, dažādošanas un ekonomiskās 
elastības ziņā, un tieši to šobrīd dara 
kohēzijas politika;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, 
kura mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās 
teritorijas, nevajadzētu būt atkarīgam no 

2. uzsver, ka, lai gan lielo uzņēmumu 
pienesums ES ekonomikai ir būtisks, 
izaugsmi vietējā līmenī bieži vien sekmē 
MVU un sociālie uzņēmumi un kohēzijas 
politikas finansējums ir jānodrošina, 
pielietojot spēcīgu vairāklīmeņu 
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uzņēmuma lieluma, jo vienīgais kritērijs, 
ko vajadzētu ņemt vērā, ir kvalitāte un
prasītais projekta ilgtspējīgums;

pārvaldības pieeju, lai nodrošinātu, ka
MVU un sociālie uzņēmumi īsteno savu 
potenciālu un arī turpmāk būtiski veicina 
ES konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, 
kura mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās 
teritorijas, nevajadzētu būt atkarīgam no 
uzņēmuma lieluma, jo vienīgais kritērijs, 
ko vajadzētu ņemt vērā, ir kvalitāte un 
prasītais projekta ilgtspējīgums;

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, tomēr vienlaikus piebilst, ka 
ir svarīgi uzturēt mazo un vidējo 
uzņēmumu kvalitāti un dzīvotspēju, lai 
radītu darbavietas, stiprinātu 
konkurētspēju un nodrošinātu to 
pienesumu Eiropas ekonomikas 
atveseļošanā un investīciju piesaistīšanā;

Or. el

Grozījums Nr. 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, kura 
mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
MVU, tāpat kā lielie uzņēmumi, rada 
būtisku uzņēmējdarbības nozares 
pievienotās vērtības daļu, un ierosina, ka 
atbalsta, kura mērķis ir noteiktas 
ģeogrāfiskās teritorijas, pamatā ir ne tikai
uzņēmuma lielums, jo ir jo īpaši jāņem
vērā kritēriji attiecībā uz kvalitāti un 
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ilgtspējīgums; prasīto projekta ilgtspējīgumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, kura 
mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta
ilgtspējīgums;

2. uzsver, ka, lai gan vairākumā Eiropas 
valstu lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, MVU ir galvenais 
ekonomiskās izaugsmes, inovāciju, 
nodarbinātības un sociālās integrācijas 
dzinējspēks; uzskata, ka attiecībā uz 
atbalstu, kura mērķis ir noteiktas 
ģeogrāfiskās teritorijas, galvenajam 
kritērijam ir jābūt kvalitātei un projekta
ilgtspējīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Alain Cadec

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, kura 
mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums;

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka attiecībā uz 
atbalstu, kura mērķis ir noteiktas 
ģeogrāfiskās teritorijas, uzņēmuma lielums 
nedrīkst būt vienīgais kritērijs, jo arī
kvalitāte un prasītais projekta ilgtspējīgums 
ir kritērijs, kas jāņem vērā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 18
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
lielie uzņēmumi rada būtisku 
uzņēmējdarbības nozares pievienotās 
vērtības daļu, un uzstāj, ka atbalstam, kura 
mērķis ir noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums;

2. uzsver, ka vairākumā Eiropas valstu 
rūpniecības uzņēmumi un lielie 
uzņēmumi rada būtisku uzņēmējdarbības 
nozares pievienotās vērtības daļu, un 
uzstāj, ka atbalstam, kura mērķis ir 
noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, 
nevajadzētu būt atkarīgam no uzņēmuma 
lieluma, jo vienīgais kritērijs, ko vajadzētu 
ņemt vērā, ir kvalitāte un prasītais projekta 
ilgtspējīgums;

Or. lt

Grozījums Nr. 19
Franck Proust

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver atbalsta, kura mērķis ir 
noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas, galveno 
lomu sekmīgā teritoriālās attīstības 
stratēģijas īstenošanā; tāpēc uzskata, ka ir 
svarīgi piešķirt to visiem uzņēmumu 
veidiem, tomēr atgādina, ka kohēzijas 
politikas uzmanības centrā jo īpaši ir 
MVU kā svarīgi rīki saskanīgas 
teritoriālās plānošanas un vietējās 
ekonomikas dažādošanas nodrošināšanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 20
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka diskriminējoša pieeja 
lielajiem uzņēmumiem var radīt šķēršļus 
inovācijām un samazināt citu ES 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju, 
liedzot tiem iespēju veidot būtiskas 
globālas partnerības sadarbības inovāciju 
jomā un mazinot to piekļuvi 
progresīvajām tehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt īpašus pasākumus, lai atbalstītu 
visus uzņēmumus, kas rada darbavietas 
saskaņā ar „ES 2020”, valsts un 
reģionālās attīstības stratēģijas, un arī 
nodrošināt, ka lēmumu par finansēšanu 
pamatā ir projekta kvalitāte un vērtība 
attiecībā uz ES, valsts, reģionālajām un 
vietējām stratēģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, 
kurā pasaules reģionā attīstīt savas 
darbības iespējas un pārvietot savu 
zinātību;

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina Eiropas
uzņēmumiem pievienoto vērtību, veicinot 
to konkurētspēju un pievilcību 
investīcijām ES teritorijā; uzskata, ka 
struktūrfondiem ir jāveicina patiesas 
ilgtspējīgas rūpniecības politikas 
īstenošana globalizācijas laikmetā, jo 
īpaši sekmējot izcilu vadošo Eiropas 
uzņēmumu veidošanos, kas būtu kā 
piemērs visai pasaulei;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, kurā 
pasaules reģionā attīstīt savas darbības 
iespējas un pārvietot savu zinātību;

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, kurā 
pasaules reģionā attīstīt savas darbības 
iespējas un pārvietot savu zinātību; atzīst, 
ka trešo valstu investīcijas var sekmēt 
ekonomiskās krīzes seku mazināšanu un 
kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu; 
uzsver šo investīciju svarīgumu 
reģioniem, kurus ir piemeklējušas 
grūtības, radot darbavietas un piesaistot 
ārvalstu investīcijas;

Or. ro
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Grozījums Nr. 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, 
kurā pasaules reģionā attīstīt savas 
darbības iespējas un pārvietot savu 
zinātību;

3. atzīst, ka ES kā lielākajam tirdzniecības 
blokam pasaulē ir būtisks potenciāls 
investīciju jomā, un uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, ka ES arī turpmāk ir vadošais 
investīciju mērķis nākotnē; uzsver, ka, 
īstenojot kohēzijas politikas investīciju 
infrastruktūrā un darba tirgus prasmēs, 
tiek palielināta to pievilcība 
potenciālajiem investoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, kurā 
pasaules reģionā attīstīt savas darbības 
iespējas un pārvietot savu zinātību;

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, kurā 
pasaules reģionā attīstīt savas darbības 
iespējas un pārvietot savu zinātību; 
norāda, ka uzņēmumu atbalsta 
pakalpojumu, finansēšanas vadības un 
tehnoloģiju pārneses nodrošināšana ir 
papildu ieguldījums investēšanas Eiropā 
pievilcības palielināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Elisabeth Schroedter
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, 
kurā pasaules reģionā attīstīt savas 
darbības iespējas un pārvietot savu 
zinātību;

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos ir jāatsakās no ES atbalsta
uzņēmumu pārvietošanai Savienības 
teritorijā, paredzot, ka darbības ilgumam 
jābūt 10 gadiem, un lūdz ievērojami 
pazemināt pārcelšanās investīciju 
pārskatīšanas robežvērtību, tostarp liegt 
lielajiem uzņēmumiem saņemt tiešas 
subsīdijas;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, kurā 
pasaules reģionā attīstīt savas darbības 
iespējas un pārvietot savu zinātību;

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, ir galvenais līdzeklis 
ārvalstu investīciju piesaistīšanai, ja vien 
tās nodrošina uzņēmumiem pievienoto 
vērtību, kad tie lemj par to, kurā pasaules 
reģionā attīstīt savas darbības iespējas un 
pārvietot savu zinātību;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka globālās konkurences 
apstākļos iespējas, ko sniedz kohēzijas 
politikas atbalsts, nodrošina uzņēmumiem 
pievienoto vērtību, kad tie lemj par to, kurā 
pasaules reģionā attīstīt savas darbības 
iespējas un pārvietot savu zinātību;

3. uzskata, ka globālās konkurences un 
pasaules tirdzniecības pieaugošās 
internacionalizācijas apstākļos iespējas, 
ko sniedz kohēzijas politikas atbalsts, 
nodrošina uzņēmumiem pievienoto vērtību, 
kad tie lemj par to, kurā pasaules reģionā 
attīstīt savas darbības iespējas un pārvietot 
savu zinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku;

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku; ar nožēlu 
piebilst, ka ES mazāk attīstītie reģioni 
aizvien zaudē savu pievilcību par sliktu 
trešām valstīm; aicina kompetentās 
iestādes izstrādāt steidzamus pasākumus, 
kuru mērķis ir saglabāt pašreizējās un 
piesaistīt jaunas investīcijas;

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par 
Savienības mazāk attīstītajiem reģioniem 
visdrīzāk pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu
investīcijas stimulējošu politiku;

4. uzsver, ka spēcīga, integrēta reģionālā 
politika nodrošina daudzus labumus 
visiem ES reģioniem; uzsver tādas pieejas 
nozīmi, kuras pamatā ir piesaiste konkrētai
vietai, lai nodrošinātu to, ka kohēzijas 
politikai ir efektīva ietekme vietējā līmenī; 
atzīst, ka vairāklīmeņu pieeja pārvaldībai, 
visos posmos iesaistot vietējo kopienu, ir 
svarīga, lai nodrošinātu, ka visas 
investīcijas tiek novirzītas īpašu katra 
reģionu vajadzību apmierināšanai. Atzīst 
novatorisku finanšu instrumentu 
piemērošanas jomas paplašināšanas 
potenciālu, lai tos varētu efektīvāk 
izmantot kā piekļuves rīku finansējumam 
un papildinātu tradicionālās finansēšanas 
metodes; uzsver, ka finanšu instrumentu 
apgrozāmība un elastīga pieeja šādu 
instrumentu integrēšanai reģionālā līmenī 
var kļūt par iemeslu pastiprinātas 
uzmanības pievēršanai reģionam 
raksturīgu teritoriālo problēmjautājumu 
risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
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konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku;

konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus, jo 
īpaši kvalificētu darbaspēku; tāpēc lūdz 
Komisiju atbalstīt dalībvalstis attiecībā uz 
to apmācības un izglītības sistēmu 
pielāgošanu, lai darbaspēks varētu 
pielāgot savas prasmes ilgtspējīgākas 
ekonomikas darba tirgus vajadzībām, 
balstoties uz tādiem apmācības 
priekšstatiem, kuru pamatā ir 
kompetence;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku;

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku, jo īpaši 
attiecībā uz ilgtermiņa investīcijām, īpašu 
uzmanību pievēršot infrastruktūras 
projektiem, tostarp pārrobežu līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par
Savienības mazāk attīstītajiem reģioniem
visdrīzāk pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku;

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 
kohēzija un kura balstīta uz loģiku, ka 
Savienības mazāk attīstīto reģionu
izlīdzināšana dod labumu visai ES, jo 
šāda politika ļauj izcelt šo reģionu
konkurētspējīgās, salīdzināmās
priekšrocības; šajā saistībā lūdz Komisiju 
atbalstīt dalībvalstis un reģionus īstenot 
viņu pašu investīcijas stimulējošu politiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku;

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku, elastīgi 
piemērojot konkurences tiesību aktus un 
valsts atbalsta sistēmu;

Or. es

Grozījums Nr. 35
Oldřich Vlasák
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādas attīstības politikas 
ekonomisko pamatojumu, kuras pamatā ir 
piesaiste konkrētai vietai un kura balstīta 
uz pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības, kā arī noteiktus stimulus; 
šajā saistībā lūdz Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis un reģionus īstenot viņu pašu 
investīcijas stimulējošu politiku;

4. atbalsta tādas vietējās/reģionālās
attīstības politikas ekonomisko 
pamatojumu, kuras pamatā ir piesaiste 
konkrētai vietai un kura balstīta uz 
pamatloģiku, ka interese par Savienības 
mazāk attīstītajiem reģioniem visdrīzāk 
pieaugs, ja tie spēs piedāvāt 
konkurētspējīgas, salīdzināmas 
priekšrocības (atbilstīga infrastruktūra, 
kvalificēti cilvēkresursi u.c.), kā arī 
noteiktus stimulus; šajā saistībā lūdz 
Komisiju atbalstīt dalībvalstis un reģionus 
īstenot viņu pašu investīcijas stimulējošu 
politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
īpaši pauž bažas par jebkādiem 
centieniem saskaņot uzņēmumu 
ienākuma nodokļa nosacījumus, kas 
nenovēršami radītu lielāku fiskālo slogu 
dažās dalībvalstīs un tādējādi atsevišķiem 
reģioniem būtu liegta iespēja saglabāt 
fiskālo konkurētspēju;

5. uzsver, ka valsts parāds ir viena no 
galvenajām problēmām, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
prasa Komisijai un dalībvalstīm Eiropas 
pusgada un Eiropas ekonomikas 
pārvaldības ietvaros apsvērt un ieguldīt 
pūles, lai panāktu relatīvu dažādo Eiropas 
nodokļu sistēmu konverģenci, tādējādi 
sekmējot ekonomisko integrāciju un 
iekšējā tirgus pastiprināšanu, kas 
veicinātu investīciju pieaugumu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 37
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
īpaši pauž bažas par jebkādiem 
centieniem saskaņot uzņēmumu 
ienākuma nodokļa nosacījumus, kas 
nenovēršami radītu lielāku fiskālo slogu 
dažās dalībvalstīs un tādējādi atsevišķiem 
reģioniem būtu liegta iespēja saglabāt 
fiskālo konkurētspēju;

5. uzsver, ka augsts valsts un privātā 
sektora parāda līmenis ir viena no 
galvenajām problēmām, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
īpaši pauž bažas par jebkādiem 
centieniem saskaņot uzņēmumu 
ienākuma nodokļa nosacījumus, kas 
nenovēršami radītu lielāku fiskālo slogu 
dažās dalībvalstīs un tādējādi atsevišķiem 
reģioniem būtu liegta iespēja saglabāt 
fiskālo konkurētspēju;

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā;

Or. el

Grozījums Nr. 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
īpaši pauž bažas par jebkādiem centieniem 
saskaņot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
nosacījumus, kas nenovēršami radītu 
lielāku fiskālo slogu dažās dalībvalstīs un 
tādējādi atsevišķiem reģioniem būtu liegta 
iespēja saglabāt fiskālo konkurētspēju;

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
īpaši pauž bažas par jebkādiem centieniem 
saskaņot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
nosacījumus, kas nenovēršami radītu 
lielāku fiskālo slogu dažās dalībvalstīs un 
tādējādi atsevišķiem reģioniem būtu liegta 
iespēja saglabāt fiskālo konkurētspēju; 
pievērš uzmanību tam, ka dalībvalstīs 
pastāvošo nodokļu sistēmu daudzveidība 
ir faktors, kas mazina investīciju ES 
pievilcību;

Or. ro

Grozījums Nr. 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā;
īpaši pauž bažas par jebkādiem 
centieniem saskaņot uzņēmumu 
ienākuma nodokļa nosacījumus, kas 
nenovēršami radītu lielāku fiskālo slogu 
dažās dalībvalstīs un tādējādi atsevišķiem 
reģioniem būtu liegta iespēja saglabāt 
fiskālo konkurētspēju;

5. uzsver, ka zems pieprasījums, lēna 
izaugsme, zems kvalifikācijas līmenis, 
nepietiekama darbaspēka mobilitāte un
vāja infrastruktūra rada galvenās 
problēmas uzņēmumiem, kas investē 
Eiropā, un atzīst, ka kohēzijas politikas 
mērķi ir saistīti ar šo problēmjautājumu 
risināšanu, lai radītu pievilcīgāku vidi 
investīcijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
īpaši pauž bažas par jebkādiem 
centieniem saskaņot uzņēmumu ienākuma 
nodokļa nosacījumus, kas nenovēršami 
radītu lielāku fiskālo slogu dažās 
dalībvalstīs un tādējādi atsevišķiem 
reģioniem būtu liegta iespēja saglabāt 
fiskālo konkurētspēju;

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
uzskata, ka ir jācenšas saskaņot 
uzņēmumu ienākuma nodokļa 
nosacījumus, lai mazinātu fiskālo 
konkurenci starp dalībvalstīm un 
reģioniem, vienlaikus nodrošinot, ka šāda 
saskaņošana nerada lielāku fiskālo slogu 
dažās dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
īpaši pauž bažas par jebkādiem centieniem 
saskaņot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
nosacījumus, kas nenovēršami radītu 
lielāku fiskālo slogu dažās dalībvalstīs un 
tādējādi atsevišķiem reģioniem būtu liegta 
iespēja saglabāt fiskālo konkurētspēju;

5. uzsver, ka augsti nodokļi un valsts 
parāds ir galvenās problēmas, uz kurām 
norādījuši uzņēmumi, kas investē Eiropā; 
īpaši pauž bažas par jebkādiem centieniem 
saskaņot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
nosacījumus, kas nenovēršami radītu 
lielāku fiskālo slogu dažās dalībvalstīs un 
tādējādi atsevišķiem reģioniem būtu liegta 
vairāk uz vietu vērsta pieeja, kas dotu tiem
iespēju saglabāt fiskālo konkurētspēju, 
attīstot to vietējo inovāciju un 
uzņēmējdarbības potenciālu;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka priekšnosacījums 
investoru piesaistīšanai ir konkurētspējīgu 
infrastruktūru esamība, ņemot vērā 
jaunos izaicinājumus, ar kuriem mums 
jāsaskaras; uzsver, ka, lai uzturētu 
investīciju un netieši Eiropas ekonomikas 
izaugsmi, ir jāturpina modernizēt 
infrastruktūras, un šajā ziņā ļoti svarīga 
loma ir kohēzijas politikai, jo īpaši jauno 
dalībvalstu gadījumā;

Or. ro

Grozījums Nr. 44
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka papildus labas 
infrastruktūras esamībai galvenais 
reģionu konkurētspējas un pievilcības 
priekšnoteikums ir pētniecības, inovāciju 
un tehnoloģiju attīstības veicināšana un 
atbilstīgu augstas kvalitātes profesionālo 
apmācības programmu pieejamība 
iedzīvotājiem Eiropas reģionos;

Or. ro

Grozījums Nr. 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt liela 
mēroga investīcijas infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju.

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt liela 
mēroga investīcijas infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju; uzsver 
integrētas un ilgtspējīgas vairākveidu 
transporta sistēmu attīstības nozīmi, kas 
palielina mobilitātes līmeni un stimulē 
ekonomisko izaugsmi.

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt 
liela mēroga investīcijas infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju.

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un tās var būtiski sekmēt 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni; uzskata, ka ir būtiski atzīt 
pilsētas par svarīgiem partneriem ES 
mērķu sasniegšanā klimata aizsardzības 
jomā, tāpēc uzsver, ka atbalstam ar ERAF 
starpniecību ir jāgarantē integrēta pieeja 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, kurā ietvertas
investīcijas atjaunojamos enerģijas 
avotos, energoefektivitātē, ilgtspējīgā 
transportā un sociālajā iekļaušanā, lai 
uzlabotu Eiropas pilsētu dzīvotspēju un 
tajā pašā laikā sekmētu to konkurētspēju.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt 
liela mēroga investīcijas infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju.

6. atzīst, ka pilsētām un pilsētu teritorijām 
tiek pievērsta pastiprināta uzmanība kā 
ekonomiskās izaugsmes dzinējspēkiem 
ES; uzsver, ka ES lauku teritorijām arī ir
būtiska nozīme ekonomiskajā izaugsmē, 
un mudina uzlabot saikni starp pilsētām 
un laukiem, sekmīgāk integrējot 
finansējumu teritoriālās attīstības 
uzlabošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt 
liela mēroga investīcijas infrastruktūrā un
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju.

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir viens no ES pievilcības faktoriem
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt 
investīcijas infrastruktūrā un tehnoloģijās, 
lai uzlabotu Eiropas pilsētu dzīvotspēju un 
konkurētspēju, nodrošinot, ka šādas 
investīcijas neapdraud patiesu teritoriālo 
kohēziju un līdzsvarotu lauku attīstību.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Dimitar Stoyanov
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt liela 
mēroga investīcijas infrastruktūrā un
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju.

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt liela 
mēroga investīcijas infrastruktūrā, 
inovācijās, tehnoloģijās un sociālajās 
iniciatīvās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju.

Or. bg

Grozījums Nr. 50
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt liela 
mēroga investīcijas infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju.

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas 
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt liela 
mēroga investīcijas infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu 
dzīvotspēju un konkurētspēju, vienlaikus 
saglabājot to tradicionālās vērtības un 
balstoties uz tām.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstītas
pilsētas un lielākie pilsētu infrastruktūru 
projekti un inovatīvi uzņēmējdarbības 
parki ir ļoti nozīmīgs pievilcības faktors 
investīcijām; mudina dalībvalstis veikt liela 
mēroga investīcijas infrastruktūrā un
tehnoloģijās, lai uzlabotu Eiropas pilsētu
dzīvotspēju un konkurētspēju.

6. uzsver, ka ES ir ļoti spēcīgi attīstīti
reģioni un lielākie infrastruktūru projekti 
un inovatīvi uzņēmējdarbības parki ir ļoti 
nozīmīgs pievilcības faktors investīcijām; 
mudina dalībvalstis veikt liela mēroga 
investīcijas infrastruktūrā, jaunās
tehnoloģijās un pētniecībā un izstrādē, lai 
uzlabotu Eiropas reģionu dzīvotspēju un 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka investīcijām transportā, 
enerģētikā, platjoslas infrastruktūrā, kā 
arī cilvēku kapitāla attīstībā ir būtiska 
nozīme videi draudzīgāku izaugsmi 
veicinošu investīciju piesaistē, lai sekmētu 
ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar 
„Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka pētniecība un izglītība ir ne 
tikai izplatāma un īstenojama vietējā 
līmenī, bet arī radāma vietējā līmenī. Šim 
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nolūkam ir pilnvērtīgi jāizmanto cilvēku 
potenciāls, pētnieki un akadēmiskā 
struktūra vietējā līmenī, lai piesaistītu gan 
vietējās, gan tiešās ārvalstu investīcijas. 
Vēl ir svarīga cilvēku elementa —
skolotāju, pētnieku un studentu —
mobilitāte.

Or. el

Grozījums Nr. 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir nepieciešama horizontāla 
un vertikāla koordinācija, kas ļautu 
pilsētām sadarboties ar citiem pārvaldības 
līmeņiem un konsolidēt to sadarbību, 
veidojot tīklus ar citām pilsētām.

Or. ro

Grozījums Nr. 55
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka nākamajā periodā 
dalībvalstīm un reģioniem ir jānosaka 
mērķi, piešķirot prioritāti investoru 
vajadzībām un vienlaikus garantējot 
atbilstīgu un pieejamu finansējumu, 
galveno lomu piešķirot struktūrfondiem;

Or. ro
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Grozījums Nr. 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka pārvaldības pamatā ir 
jābūt pilsoņu pilnvarošanai, visu attiecīgo 
partneru līdzdalībai un inovatīvai akciju 
kapitāla izmantošanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 57
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka visatpalikušākajiem 
reģioniem arī turpmāk ir jāsaņem 
ievērojams Kopienas finansējums, lai 
nodrošinātu investoriem citas vietējās 
konkurētspējīgas priekšrocības papildus 
zemākām darba izmaksām;

Or. ro

Grozījums Nr. 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b piebilst, ka ir jāstiprina 
infrastruktūras, lai sekmētu reģionālo 
kohēziju un reģionu konkurētspēju; šajā 
sakarā uzsver Eiropas transporta tīklu un 
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papildu finanšu instrumentu, piemēram, 
projektu obligācijas un publiskā un 
privātā sektora partnerības, nozīmi.

Or. el

Grozījums Nr. 59
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver, ka finanšu tirgus dalībnieku 
administratīvā sloga samazināšanai ir ļoti 
liela nozīme reģionu pievilcības 
palielināšanā un ir jānosaka un jāievēro 
noteikti minimālie standarti attiecībā uz 
vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem visā Eiropas 
Savienībā;

Or. ro


