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Grozījums Nr. 1
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Parlaments savā 2012. gada 
13. jūnija rezolūcijā par daudzgadu finanšu 
shēmu un pašu resursiem ir uzsvēris, ka ES 
budžets un īpaši Kohēzijas politikas 
izdevumi ir ļoti iedarbīgs instruments, lai 
palielinātu stratēģiskos ieguldījumus ar 
Eiropas pievienoto vērtību un ievirzītu 
Eiropas ekonomiku atpakaļ izaugsmes un 
konkurētspējas sliedēs;

A. tā kā Parlaments savā 2012. gada 
13. jūnija rezolūcijā par daudzgadu finanšu 
shēmu un pašu resursiem ir uzsvēris, ka ES 
budžets un īpaši kohēzijas politikas 
izdevumi ir ļoti iedarbīgs instruments, lai 
palielinātu stratēģiskos ieguldījumus ar 
Eiropas pievienoto vērtību, sekmētu 
ekonomikas izaugsmi, darba vietu un 
labklājības radīšanu un uzlabotu 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

Or. pt

Grozījums Nr. 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā Parlaments savā 2012. gada 
13. jūnija rezolūcijā par daudzgadu finanšu 
shēmu un pašu resursiem ir uzsvēris, ka ES 
budžets un īpaši Kohēzijas politikas 
izdevumi ir ļoti iedarbīgs instruments, lai 
palielinātu stratēģiskos ieguldījumus ar 
Eiropas pievienoto vērtību un ievirzītu 
Eiropas ekonomiku atpakaļ izaugsmes un 
konkurētspējas sliedēs;

A. tā kā Parlaments savā 2012. gada 
13. jūnija rezolūcijā par daudzgadu finanšu 
shēmu un pašu resursiem ir uzsvēris, ka ES 
budžets un īpaši kohēzijas politikas 
izdevumi ir ļoti iedarbīgs instruments, lai 
palielinātu stratēģiskos ieguldījumus ar 
apliecinātu Eiropas pievienoto vērtību un 
ievirzītu Eiropas ekonomiku atpakaļ 
izaugsmes un konkurētspējas sliedēs;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl
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Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā DFS 2014.–2020. gadam 
uzskatāma par galveno instrumentu, lai 
paredzētu, vai stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķi tiks pienācīgi sasniegti, un tas prasa, 
lai pašreizējās sarunās vairs nedominētu 
krīzes apsvērumi, bet tiktu mēģināts panākt 
saprātīgu un racionālu budžetu, kas 
garantēs izaugsmi un nodarbinātību, un, 
galu galā, augstu dzīves standartu un 
drošību ES iedzīvotājiem;

B. tā kā DFS 2014.–2020. gadam 
uzskatāma par galveno instrumentu, lai 
īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus 
visā ES teritorijā, kā arī panāktu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; tā kā ar to būtu arī jācenšas 
valstu un valdību vadītāju pieņemtos ES 
mērķus izteikt reālos un konkrētos 
pasākumos, un tas prasa, lai pašreizējās 
sarunās vairs nedominētu krīzes apsvērumi, 
bet tiktu mēģināts panākt saprātīgu un 
racionālu budžetu, kas garantēs izaugsmi 
un nodarbinātību, un, galu galā, augstu 
dzīves standartu un drošību ES 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā ES Kohēzijas politikai kā 
mehānismam, kas veicina visu ES reģionu 
pienācīgu iesaistīšanos vienotajā tirgū, ir 
jāpaliek Eiropas solidaritātes galvenajam 
pīlāram;

C. tā kā ES kohēzijas politikai ir jāpaliek 
Eiropas solidaritātes galvenajam pīlāram,
kā mehānismam, kas veicina visu ES 
reģionu pienācīgu iesaistīšanos vienotajā 
tirgū, un kā ES galvenajai atbildei uz 
reģionos joprojām pastāvošajām 
būtiskajām ekonomiskajām, sociālajām 
un teritoriālajām atšķirībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā Kohēzijas politikai tomēr 
vajadzīgas reformas, lai tā kļūtu vairāk 
orientēta uz rezultātiem un draudzīgāka 
saņēmējiem, un tādējādi izmaksu ziņā 
efektīvāka politika;

D. tā kā kohēzijas politikai tomēr 
vajadzīgas reformas, lai tā kļūtu vairāk 
orientēta uz rezultātiem un draudzīgāka 
saņēmējiem, un tādējādi kļūtu par veikto 
ieguldījumu ziņā efektīvāku politiku; tā kā 
joprojām īpaša uzmanība ir jāpievērš 
tālākajiem reģioniem, jo tie sastopas ar 
lielām ekonomiskām un sociālām 
grūtībām;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā Kohēzijas politikai tomēr 
vajadzīgas reformas, lai tā kļūtu vairāk 
orientēta uz rezultātiem un draudzīgāka 
saņēmējiem, un tādējādi izmaksu ziņā 
efektīvāka politika;

D. tā kā kohēzijas politikai tomēr 
vajadzīgas reformas, lai tā kļūtu vairāk 
orientēta uz rezultātiem, tematiski 
koncentrētāka un draudzīgāka 
saņēmējiem, un tādējādi kļūtu par izmaksu 
ziņā efektīvāku politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
Da apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Da. tā kā kohēzijas politika ir 
apliecinājusi sevi kā elastīgu instrumentu 
un ir bijusi svarīgs aspekts ekonomikas 
un finanšu krīzes risināšanā, sniedzot 
būtisku ieguldījumu dažādās valstu 
ekonomikas atveseļošanas programmās 
un cenšoties veicināt inovāciju, vienlaikus 
likvidējot būtiskas atšķirības Eiropas 
reģionos;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā Kohēzijas politikai būtu 
jānodrošina taisnīga piekļuve resursiem un 
jāapmierina visu ES reģionu reālās 
attīstības vajadzības, un tam nepieciešams 
elastīgums mērķu un ieguldījumu 
prioritāšu noteikšanā (neskatoties uz 
vajadzību ieguldīt, piemēram, pētniecībā 
un izstrādē, un inovācijās), kas ir galvenais 
līdzeklis, lai sekmīgi īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”, kura atbilstošā veidā 
jāsaista ar Kohēzijas politiku, tas ir, kā 
„kāpnes uz izcilību”;

E. tā kā kohēzijas politikai būtu 
jānodrošina taisnīga piekļuve resursiem un 
jāapmierina visu ES reģionu reālās 
attīstības vajadzības, un tam nepieciešams 
arī elastīgums mērķu un ieguldījumu 
prioritāšu noteikšanā ņemt vērā reģionu 
īpašās vajadzības (neskatoties uz vajadzību 
ieguldīt, piemēram, pētniecībā un izstrādē, 
un inovācijās), kas ir galvenais līdzeklis, 
lai sekmīgi īstenotu stratēģiju 
„Eiropa 2020”, kura atbilstošā veidā 
jāsaista ar kohēzijas politiku, tas ir, kā 
„kāpnes uz izcilību”;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Atzinuma projekts
F apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā savā 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā 
par ieguldījumu nākotnē — jaunu 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
Eiropai Parlaments ir apstiprinājis savu 
apņemšanos aizstāvēt stingrāku ES 
Kohēzijas politiku, uzstājot uz to, lai 
pienācīgā līmenī tiktu iedalīti resursi;

F. tā kā ir pašsaprotami, ka kohēzijas 
politika var būt noderīga un efektīva tikai 
tad, ja tā balstās uz stabilu, izturīgu un 
ilgtspējīgu finanšu shēmu; šajā sakarībā 
savā 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par 
ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai 
Parlaments ir apstiprinājis savu 
apņemšanos aizstāvēt stingrāku ES 
kohēzijas politiku, uzstājot uz to, lai tiktu 
iedalīti pienācīgi resursi, vismaz tādā 
līmenī, par kuru vienojās pašreizējam 
2007.–2013. gada plānošanas periodam;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
Ga apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ga. tā kā savā 2011. gada 8. jūnija 
rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1 Parlaments ir 
brīdinājis uz kohēzijas fondiem 
neattiecināt sankcijas par 
makroekonomiskiem nosacījumiem, kas 
saistīti ar Stabilitātes un izaugsmes paktu, 
jo tas būtu pretrunā pašiem kohēzijas 
politikas mērķiem, proti, samazināt 
būtiskas atšķirības starp reģioniem;
__________________
1 P7_TA(2011)0266

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Atzinuma projekts
Ga apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ga. tā kā no ES kohēzijas politikas 
labumu gūst gan saņēmēji, gan galvenie 
finansētāji, un tā kā 2007.–2013. gada 
periodā katrs eiro no Polijai, Ungārijai, 
Čehijai un Slovākijai piešķirtā Kohēzijas 
fonda finansējuma ES-15 dalībvalstīm 
būs sniedzis aptuveni 0,61 EUR tiešajos 
un netiešajos ieguvumos;

Or. pl

Grozījums Nr. 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Atzinuma projekts
Ga apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ga. tā kā ES kohēzijas politika ir 
attīstības politika un ieguldījumiem, 
izaugsmei un konkurētspējai paredzēts 
stratēģisks instruments ar neapstrīdamu 
ES pievienoto vērtību, kurš veicina 
izaugsmi un darba vietu radīšanu visā 
Savienībā un palīdz pārvarēt pašreizējo 
ekonomikas un finanšu krīzi; 

Or. en

Grozījums Nr. 13
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
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i punkts

Atzinuma projekts Grozījums

i. summa Kohēzijas politikai EUR 
376 miljardu apmērā, kā to ierosina 
Komisija savā priekšlikumā regulai, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir uzskatāma par minimālo 
saprātīgo finansējuma līmeni, un tādējādi 
tai vajadzētu būt robežlīnijai Parlamenta 
nostājā turpmākajās sarunās.

i. summa kohēzijas politikai EUR 
376 miljardu apmērā, kā to ierosina 
Komisija savā priekšlikumā regulai, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir uzskatāma par minimālo 
saprātīgo finansējuma līmeni, un tādējādi 
tai vajadzētu būt robežlīnijai Parlamenta 
nostājā turpmākajās sarunās. Pauž nožēlu 
par Komisijas priekšlikumu par 47 % 
samazināt īpašos papildu piešķīrumus 
tālākajiem un vismazāk apdzīvotajiem 
reģioniem un uzskata, ka tiem būtu 
jāpiešķir tāds pats finanšu resursu apjoms 
kā iepriekšējā plānošanas periodā.

Or. pt

Grozījums Nr. 14
Georgios Stavrakakis, Andrey Kovatchev, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Atzinuma projekts
i punkts

Atzinuma projekts Grozījums

i. summa Kohēzijas politikai EUR 
376 miljardu apmērā, kā to ierosina 
Komisija savā priekšlikumā regulai, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir uzskatāma par minimālo 
saprātīgo finansējuma līmeni, un tādējādi 
tai vajadzētu būt robežlīnijai Parlamenta 
nostājā turpmākajās sarunās.

i. uzsver, ka Eiropas Parlamenta nostāja 
ir saglabāt kohēzijas politikas 
finansējumu vismaz 2007.–2013. gada 
perioda līmenī, proti, EUR 366,8 miljardu 
apmērā 2011. gada cenās (izņemot 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu), kas ir minimālākais 
saprātīga finansējuma līmenis un tādējādi 
ir robežlīnija Parlamenta nostājā 
turpmākajās sarunās.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
ia punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

ia. atgādina, ka visi ar kohēzijas politikas 
izstrādi saistītie jautājumi ir jāizskata 
pašreizējās likumdošanas procedūrās par 
leģislatīvo aktu kopumu 2014.–
2020. gadam un ka DFS regulā ir 
jāreglamentē tikai izdevumu apjomi un 
kategorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
ia punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

ia. daudzgadu finanšu shēmā neiekļauj 
sankcijas par makroekonomiskajiem 
nosacījumiem, kas ir saistīti ar Stabilitātes 
un izaugsmes paktu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Tomasz Piotr Poręba

Atzinuma projekts
ia punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

ia. tā kā pašreizējā finanšu shēmā gūtā 
pieredze liecina, ka finansējuma 
absorbcijas dēļ kohēzijas piešķīrumu 
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nepārsniedzamā likme ir jāsaglabā 
4 % apjomā no IKP;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
ib punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

ib. atgādina, ka LESD 312. panta 
5. punktā ir noteikta prasība 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
finanšu shēmas pieņemšanas procedūras 
laikā veikt visus vajadzīgos pasākumus, 
lai sekmētu tās pieņemšanu, un ka tādēļ 
Padomei ir jānodrošina, ka Parlaments 
tiek iepriekš informēts par tiesību 
instrumentu, ko tā paredz iesniegt 
Parlamentam piekrišanai;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Atzinuma projekts
ib punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

ib. tā kā ar kohēzijas politiku atbalsta 
pasākumus, kas paredz saskaņot 
ekonomiskos un sociālos apstākļus visos 
ES reģionos un jo īpaši likvidēt attīstības 
atšķirības, kuras ietekmē mazāk attīstītos 
reģionus, Parlaments pretojas centieniem 
izveidot tematiskos fondus, kas ietekmēs 
kohēzijas politiku un mazinās valstīm 
atvēlēto finansējumu;
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Or. pl


