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Grozījums Nr. 1
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
uzlabot finansēšanas instrumentu (FI) 
izmantošanu nākamajā plānošanas posmā 
(2014.–2020. gadā); uzsver, ka brīdī, kad 
privātajā sektorā ir smagi fiskālie 
apgrūtinājumi un samazinātas aizdevumu 
iespējas, novatorisku finansēšanas
instrumentu plašāka izmantošana var 
sekmēt publiskā un privātā sektora 
partnerības, radīt palielinošu ietekmi ES 
budžetam, radīt alternatīvus finansēšanas 
avotus un garantēt nozīmīgu finansēšanas 
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem; uzskata, ka FI kā 
papildinājums dotācijām varētu attīstīties, 
lai kļūtu par ES reģionālās izaugsmes 
stratēģiju svarīgu aspektu;

1. skeptiski vērtē Komisijas priekšlikumu 
uzlabot finansēšanas instrumentu (FI) 
izmantošanu nākamajā plānošanas posmā 
(2014.–2020. gadā); šaubās, ka brīdī, kad 
privātajā sektorā ir smagi fiskālie 
apgrūtinājumi un samazinātas aizdevumu 
iespējas, novatorisku finansēšanas 
instrumentu plašāka izmantošana var 
sekmēt publiskā un privātā sektora 
partnerības, radīt palielinošu ietekmi ES 
budžetam, radīt alternatīvus finansēšanas 
avotus un garantēt nozīmīgu finansēšanas 
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem; uzskata, ka, lai gan FI kā 
papildinājums dotācijām varētu attīstīties, 
lai kļūtu par ES reģionālās izaugsmes 
stratēģiju aspektu, tie turpinās palielināt 
parādu slogu;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
uzlabot finansēšanas instrumentu (FI) 
izmantošanu nākamajā plānošanas posmā 
(2014.–2020. gadā); uzsver, ka brīdī, kad 
privātajā sektorā ir smagi fiskālie 
apgrūtinājumi un samazinātas aizdevumu 
iespējas, novatorisku finansēšanas 
instrumentu plašāka izmantošana var 

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
uzlabot finansēšanas instrumentu (FI) 
izmantošanu nākamajā plānošanas posmā 
(2014.–2020. gadā); uzsver, ka brīdī, kad 
privātajā sektorā ir smagi fiskālie 
apgrūtinājumi un samazinātas aizdevumu 
iespējas, novatorisku finansēšanas 
instrumentu plašāka izmantošana var 



PE491.016v01-00 4/13 AM\903830LV.doc

LV

sekmēt publiskā un privātā sektora 
partnerības, radīt palielinošu ietekmi ES 
budžetam, radīt alternatīvus finansēšanas 
avotus un garantēt nozīmīgu finansēšanas 
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem; uzskata, ka FI kā 
papildinājums dotācijām varētu attīstīties, 
lai kļūtu par ES reģionālās izaugsmes 
stratēģiju svarīgu aspektu;

sekmēt publiskā un privātā sektora 
partnerības, radīt palielinošu ietekmi ES 
budžetam, radīt alternatīvus finansēšanas 
avotus un garantēt nozīmīgu finansēšanas 
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem; uzskata, ka FI, ja to 
izmantos atbilstošos projektos, kā 
papildinājums dotācijām varētu attīstīties, 
lai kļūtu par ES reģionālās izaugsmes 
stratēģiju svarīgu aspektu; apgalvo, ka FI 
ir piemēroti, ja sniegtā atbalsta dēļ 
projekts nodrošina ienākumus un peļņu, 
lai varētu atmaksāt kredītus un 
aizņēmumus;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
uzlabot finansēšanas instrumentu (FI) 
izmantošanu nākamajā plānošanas posmā 
(2014.–2020. gadā); uzsver, ka brīdī, kad 
privātajā sektorā ir smagi fiskālie 
apgrūtinājumi un samazinātas aizdevumu 
iespējas, novatorisku finansēšanas 
instrumentu plašāka izmantošana var 
sekmēt publiskā un privātā sektora 
partnerības, radīt palielinošu ietekmi ES 
budžetam, radīt alternatīvus finansēšanas 
avotus un garantēt nozīmīgu finansēšanas 
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem; uzskata, ka FI kā 
papildinājums dotācijām varētu attīstīties, 
lai kļūtu par ES reģionālās izaugsmes 
stratēģiju svarīgu aspektu;

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
uzlabot finansēšanas instrumentu (FI) 
izmantošanu nākamajā plānošanas posmā 
(2014.–2020. gadā); uzsver, ka brīdī, kad 
privātajā sektorā ir smagi fiskālie 
apgrūtinājumi un samazinātas aizdevumu 
iespējas, novatorisku finansēšanas 
instrumentu plašāka izmantošana var 
sekmēt publiskā un privātā sektora 
partnerības, radīt palielinošu ietekmi ES 
budžetam, radīt alternatīvus finansēšanas 
avotus, garantēt nozīmīgu finansēšanas 
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem, atbalstīt ilgtermiņa 
ilgtspējīgus ieguldījumus un palielināt ES 
izaugsmes iespējas; uzskata, ka FI kā 
papildinājums dotācijām varētu attīstīties, 
lai kļūtu par ES reģionālās izaugsmes 
stratēģiju svarīgu aspektu;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
uzlabot finansēšanas instrumentu (FI) 
izmantošanu nākamajā plānošanas posmā 
(2014.–2020. gadā); uzsver, ka brīdī, kad 
privātajā sektorā ir smagi fiskālie 
apgrūtinājumi un samazinātas aizdevumu 
iespējas, novatorisku finansēšanas 
instrumentu plašāka izmantošana var 
sekmēt publiskā un privātā sektora 
partnerības, radīt palielinošu ietekmi ES 
budžetam, radīt alternatīvus finansēšanas 
avotus un garantēt nozīmīgu finansēšanas 
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem; uzskata, ka FI kā 
papildinājums dotācijām varētu attīstīties, 
lai kļūtu par ES reģionālās izaugsmes 
stratēģiju svarīgu aspektu;

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
uzlabot finansēšanas instrumentu (FI) 
izmantošanu nākamajā plānošanas posmā 
(2014.–2020. gadā); uzsver, ka brīdī, kad 
privātajā sektorā ir smagi fiskālie 
apgrūtinājumi un samazinātas aizdevumu 
iespējas, novatorisku finansēšanas 
instrumentu plašāka izmantošana var 
sekmēt publiskā un privātā sektora 
partnerības, radīt palielinošu ietekmi ES 
budžetam, radīt alternatīvus finansēšanas 
avotus un garantēt nozīmīgu finansēšanas 
plūsmu stratēģiskiem reģionālajiem 
ieguldījumiem; uzskata, ka FI kā 
papildinājums dotācijām varētu attīstīties, 
lai kļūtu par ES reģionālās izaugsmes 
stratēģiju svarīgu aspektu virzībā uz ES
gudras un ilgtspējīgas ekonomikas 
izaugsmes mērķu sasniegšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 5
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina, lai gaidāmajā pārskatītajā 
Finanšu regulā tiktu ietverta FI juridiska 
definīcija un uz šo definīciju konsekventi 
atsauktos visi tiesību akti, kas attiecas uz 
FI; uzsver, ka ir svarīgi savlaicīgi un pirms 

2. mudina, lai gaidāmajā pārskatītajā 
Finanšu regulā pēc iespējas ātrāk tiktu 
pieņemta FI juridiska definīcija un uz šo 
definīciju konsekventi atsauktos visi 
tiesību akti, kas attiecas uz FI; uzsver, ka ir 
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nākamā plānošanas posma sākuma garantēt 
FI tiesiskā regulējuma skaidrību, 
vienkāršību un pārredzamību nolūkā 
nodrošināt, lai FI būtu pievilcīgi publiskā 
un privātā sektora investoriem;

svarīgi savlaicīgi un pirms nākamā 
plānošanas posma sākuma garantēt FI 
tiesiskā regulējuma skaidrību, vienkāršību 
un pārredzamību nolūkā nodrošināt, lai FI 
būtu pievilcīgi publiskā un privātā sektora 
investoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina, lai gaidāmajā pārskatītajā 
Finanšu regulā tiktu ietverta FI juridiska 
definīcija un uz šo definīciju konsekventi 
atsauktos visi tiesību akti, kas attiecas uz 
FI; uzsver, ka ir svarīgi savlaicīgi un pirms 
nākamā plānošanas posma sākuma garantēt 
FI tiesiskā regulējuma skaidrību, 
vienkāršību un pārredzamību nolūkā 
nodrošināt, lai FI būtu pievilcīgi publiskā 
un privātā sektora investoriem;

2. mudina, lai gaidāmajā pārskatītajā 
Finanšu regulā tiktu ietverta FI juridiska 
definīcija un uz šo definīciju konsekventi 
atsauktos visi tiesību akti, kas attiecas uz 
FI; uzsver, ka ir svarīgi savlaicīgi un pirms 
nākamā plānošanas posma sākuma garantēt 
FI tiesiskā regulējuma skaidrību, 
vienkāršību un pārredzamību nolūkā 
nodrošināt, lai FI būtu pievilcīgi publiskā 
un privātā sektora investoriem un lai 
vienlaikus ir nodrošināta demokrātiska 
ES resursu kontrole;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik būtiska ir plaši izvērsta ES 
līmeņa informācijas kampaņa par 
jaunajiem finanšu instrumentiem, lai 
nodrošinātu piekļuvi visiem ieguldītājiem, 
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neskatoties uz iestādes, ko tie pārstāv, 
lielumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver iepriekšēja novērtējuma svarīgo 
nozīmi, nosakot tirgus nepilnību vai 
nepietiekamu ieguldījumu situācijas; aicina 
Komisiju attiecīgajā regulā kā daļu no 
pamatakta ieviest attiecīgas prasības par 
iepriekšēja novērtējuma nozīmi un 
piemērošanu;

3. uzsver iepriekšēja novērtējuma svarīgo 
nozīmi, nosakot tirgus nepilnību vai 
nepietiekamu ieguldījumu situācijas; aicina 
Komisiju attiecīgajā regulā kā daļu no 
pamatakta ieviest attiecīgas prasības par 
iepriekšēja novērtējuma nozīmi un 
piemērošanu, piemēram, pierādījumu 
vākšanu par tirgus traucējumiem, 
kvantitatīvu finansējumu trūkumu un 
ieguldījumu nepieciešamību, iespējamu
privātās nozares līdzdalību, no 
attiecīgajiem FI izrietošo pievienoto 
vērtību un kritiskās masas novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver iepriekšēja novērtējuma svarīgo 
nozīmi, nosakot tirgus nepilnību vai 
nepietiekamu ieguldījumu situācijas; aicina 
Komisiju attiecīgajā regulā kā daļu no 
pamatakta ieviest attiecīgas prasības par 
iepriekšēja novērtējuma nozīmi un 

3. uzsver iepriekšēja novērtējuma svarīgo 
nozīmi, nosakot tirgus nepilnību vai 
nepietiekamu ieguldījumu situācijas; aicina 
Komisiju attiecīgajā regulā kā daļu no 
pamatakta ieviest attiecīgas prasības par 
iepriekšēja novērtējuma nozīmi un 
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piemērošanu; piemērošanu; apgalvo, ka šīs prasības 
ietver vismaz atbilstību ES tiesību aktiem 
un valsts tiesību aktiem, kā arī atbilstību 
valsts naudas līdzekļu pārskatāmības 
prasībām;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar kohēzijas 
politiku FI piemērošana nākamajā 
plānošanas posmā tiek attiecināta uz visiem 
tematiskajiem mērķiem un visiem VSS 
fondiem; tomēr uzsver, ka ir vajadzīgs 
labāks piemēroto FI pārskats, lai mazinātu 
koordinācijas trūkuma un dažādu shēmu 
pārklāšanās risku;

4. norāda, ka saskaņā ar kohēzijas politiku 
FI piemērošana nākamajā plānošanas 
posmā tiek attiecināta uz visiem 
tematiskajiem mērķiem un visiem VSS 
fondiem; tomēr uzsver, ka ir vajadzīgs 
labāks piemēroto FI pārskats, lai mazinātu 
koordinācijas trūkuma un dažādu shēmu 
pārklāšanās risku;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar kohēzijas 
politiku FI piemērošana nākamajā 
plānošanas posmā tiek attiecināta uz visiem 
tematiskajiem mērķiem un visiem VSS 
fondiem; tomēr uzsver, ka ir vajadzīgs 
labāks piemēroto FI pārskats, lai mazinātu 
koordinācijas trūkuma un dažādu shēmu 
pārklāšanās risku;

4. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar kohēzijas 
politiku FI piemērošana nākamajā 
plānošanas posmā tiek attiecināta uz visiem 
tematiskajiem mērķiem un visiem VSS 
fondiem vai tiem projektiem un projektu 
grupām vai programmu daļām, kas 
nodrošinās ienākumus un peļņu un kas 
tādējādi ir piemēroti finanšu 
instrumentiem; tomēr uzsver, ka ir 
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vajadzīgs labāks piemēroto FI pārskats, lai 
mazinātu koordinācijas trūkuma un dažādu 
shēmu pārklāšanās risku;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar kohēzijas 
politiku FI piemērošana nākamajā 
plānošanas posmā tiek attiecināta uz visiem 
tematiskajiem mērķiem un visiem VSS 
fondiem; tomēr uzsver, ka ir vajadzīgs 
labāks piemēroto FI pārskats, lai mazinātu 
koordinācijas trūkuma un dažādu shēmu 
pārklāšanās risku;

4. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar kohēzijas 
politiku FI piemērošana nākamajā 
plānošanas posmā tiek attiecināta uz visiem 
tematiskajiem mērķiem un visiem VSS 
fondiem vai tiem projektiem un projektu 
grupām vai projektu programmu daļām, 
kas nodrošinās ienākumus un peļņu un 
kas tādējādi ir piemēroti finanšu 
instrumentiem; tomēr uzsver, ka ir 
vajadzīgs labāks piemēroto FI pārskats, lai 
mazinātu koordinācijas trūkuma un dažādu 
shēmu pārklāšanās risku;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ārkārtīgi svarīga ir atbilstīga 
uzraudzība, ziņojumu sniegšana un 
revīzija, lai nodrošinātu, ka ES resursi tiek 
izmantoti paredzētajiem mērķiem; aicina 
Komisiju pastiprināt prasības par ziņojumu 
sniegšanu vadības iestādēm plānošanas 
posma laikā, ieviest pietiekami biežas 

5. uzskata, ka ārkārtīgi svarīga ir atbilstīga 
uzraudzība, ziņojumu sniegšana un 
revīzija, lai nodrošinātu, ka ES resursi tiek 
izmantoti paredzētajiem mērķiem; aicina 
Komisiju pastiprināt prasības par ziņojumu 
sniegšanu vadības iestādēm plānošanas 
posma laikā;
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revīzijas un sniegt Eiropas Parlamentam 
ikgadēju kopsavilkuma pārskatu par FI 
izmantošanu un efektivitāti attiecībā uz 
dažādiem VSS fondiem, tematiskiem 
mērķiem un dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ārkārtīgi svarīga ir atbilstīga 
uzraudzība, ziņojumu sniegšana un 
revīzija, lai nodrošinātu, ka ES resursi tiek 
izmantoti paredzētajiem mērķiem; aicina 
Komisiju pastiprināt prasības par ziņojumu 
sniegšanu vadības iestādēm plānošanas 
posma laikā, ieviest pietiekami biežas 
revīzijas un sniegt Eiropas Parlamentam 
ikgadēju kopsavilkuma pārskatu par FI 
izmantošanu un efektivitāti attiecībā uz 
dažādiem VSS fondiem, tematiskiem 
mērķiem un dalībvalstīm;

5. uzskata, ka ir nepieciešams, lai ārkārtīgi 
svarīga ir atbilstīga uzraudzība, ziņojumu 
sniegšana un revīzija un ES pārskatāmības 
noteikumu piemērošana ES līdzekļu daļai 
finanšu instrumentos, lai nodrošinātu, ka 
ES resursi tiek izmantoti paredzētajiem 
mērķiem; aicina Komisiju pastiprināt 
prasības par ziņojumu sniegšanu vadības 
iestādēm plānošanas posma laikā, ieviest 
pietiekami biežas revīzijas un sniegt 
Eiropas Parlamentam ikgadēju 
kopsavilkuma pārskatu par FI izmantošanu 
un efektivitāti attiecībā uz dažādiem VSS 
fondiem, tematiskiem mērķiem un 
dalībvalstīm;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par Komisijas ierobežotajām 
institucionālajām spējām sagatavoties 

6. uzskata, ka arī vadības iestāžu, finanšu 
starpnieku un banku līmenī jāstiprina 
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paredzētajam FI nozīmes pieaugumam; 
uzskata, ka arī vadības iestāžu, finanšu 
starpnieku un banku līmenī jāstiprina 
zinātība un tehniskās spējas izmantot un 
pārvaldīt FI; uzsver, ka ir būtiski, lai tiem, 
kuri ir atbildīgi par sabiedriskās politikas 
īstenošanu, būtu labākas zināšanas par FI, 
lai novērstu ar kultūras īpatnībām saistītus 
ierobežojumus un sekmētu FI panākumus;

zinātība un tehniskās spējas izmantot un 
pārvaldīt FI; uzsver, ka ir būtiski, lai tiem, 
kuri ir atbildīgi par sabiedriskās politikas 
īstenošanu, būtu labākas zināšanas par FI, 
lai novērstu ar kultūras īpatnībām saistītus 
ierobežojumus un sekmētu FI panākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par Komisijas ierobežotajām 
institucionālajām spējām sagatavoties 
paredzētajam FI nozīmes pieaugumam; 
uzskata, ka arī vadības iestāžu, finanšu 
starpnieku un banku līmenī jāstiprina 
zinātība un tehniskās spējas izmantot un 
pārvaldīt FI; uzsver, ka ir būtiski, lai tiem, 
kuri ir atbildīgi par sabiedriskās politikas 
īstenošanu, būtu labākas zināšanas par FI, 
lai novērstu ar kultūras īpatnībām saistītus 
ierobežojumus un sekmētu FI panākumus;

6. uzskata, ka arī vadības iestāžu, finanšu 
starpnieku un banku līmenī jāstiprina 
zinātība un tehniskās spējas izmantot un 
pārvaldīt FI; uzsver, ka ir būtiski, lai tiem, 
kuri ir atbildīgi par sabiedriskās politikas 
īstenošanu, būtu labākas zināšanas par FI, 
lai novērstu ar kultūras īpatnībām saistītus 
ierobežojumus un nodrošinātu FI 
panākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par Komisijas ierobežotajām 
institucionālajām spējām sagatavoties 

6. pauž bažas par Komisijas ierobežotajām 
institucionālajām spējām sagatavoties 
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paredzētajam FI nozīmes pieaugumam; 
uzskata, ka arī vadības iestāžu, finanšu 
starpnieku un banku līmenī jāstiprina 
zinātība un tehniskās spējas izmantot un 
pārvaldīt FI; uzsver, ka ir būtiski, lai tiem, 
kuri ir atbildīgi par sabiedriskās politikas 
īstenošanu, būtu labākas zināšanas par FI, 
lai novērstu ar kultūras īpatnībām saistītus
ierobežojumus un sekmētu FI panākumus;

paredzētajam FI nozīmes pieaugumam; 
uzskata, ka arī vadības iestāžu, finanšu 
starpnieku un banku līmenī jāstiprina 
zinātība un tehniskās spējas izmantot un 
pārvaldīt FI; uzsver, ka ir būtiski, lai tiem, 
kuri ir atbildīgi par sabiedriskās politikas 
īstenošanu, būtu labākas zināšanas par FI, 
lai novērstu ar kultūras īpatnībām saistītus 
ierobežojumus un sekmētu FI panākumus, 
vienlaikus nodrošinot demokrātisku 
kontroli;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju, nosakot jauno 
finanšu instrumentu jomu 2014.–
2020. gada plānošanas periodam,
izmantot no instrumentiem gūto pieredzi, 
piemēram, no JEREMIE, JESSICA, 
JASMINE, kas ir būtiski Eiropas 
reģioniem, pilsētām un lielpilsētām;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka ir jāatzīst dažādu to valsts 
un reģionālo banku iestāžu nozīme, 
kurām ir nepieciešamā pieredze un 
zināšanas attiecībā uz vietējām un 
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reģionālajām īpatnībām finanšu 
instrumentu attīstīšanā un īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst pilsētu palielināto nozīmi VSS 
fondu plānošanā un īstenošanā nākamajā 
plānošanas posmā; tādēļ aicina Komisiju 
turpināt noskaidrot pilsētu pastiprinātās 
nozīmes procesuālo un praktisko ietekmi 
attiecībā uz FI izstrādi un īstenošanu.

7. atzīst pilsētu dimensijas svarīgumu un 
pilsētu palielināto nozīmi CPR ietverto 
fondu plānošanā un īstenošanā nākamajā 
plānošanas posmā; tādēļ aicina Komisiju 
turpināt noskaidrot pilsētu pastiprinātās 
nozīmes procesuālo un praktisko ietekmi 
attiecībā uz FI izstrādi un īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst pilsētu palielināto nozīmi VSS 
fondu plānošanā un īstenošanā nākamajā 
plānošanas posmā; tādēļ aicina Komisiju 
turpināt noskaidrot pilsētu pastiprinātās 
nozīmes procesuālo un praktisko ietekmi 
attiecībā uz FI izstrādi un īstenošanu.

7. atzīst pilsētu palielināto nozīmi VSS 
fondu plānošanā un īstenošanā nākamajā 
plānošanas posmā; tādēļ aicina Komisiju 
turpināt noskaidrot pilsētu pastiprinātās 
nozīmes procesuālo un praktisko ietekmi 
attiecībā uz FI izstrādi un īstenošanu un 
vienlaikus nodrošināt sabiedrības 
līdzdalības procesu izmantošanu arī šajos 
projektos.

Or. de


