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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus labojumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
6. apsvērums

6) Balstoties uz pilsētas pašvaldības 
teritorijas iniciatīvas pieredzi un 
pozitīvajiem aspektiem, ko paredz 1999. 
gada 21. jūnija Padomes Regulas (EK) Nr. 
1260/1999 20. panta 1. punkta b) 
apakšpunkts, kas nosaka vispārējos 
struktūrfondu  nosacījumus, lauku 
dimensijai ir jābūt pastiprinātai, pilnīgi 
ieviešot šīs jomas pasākumus ERAF 
līdzfinansētajās darbības programmās.
 

6) Balstoties uz pilsētas pašvaldības 
teritorijas iniciatīvas pieredzi un 
pozitīvajiem aspektiem, ko paredz 1999. 
gada 21. jūnija Padomes Regulas (EK) Nr. 
1260/1999 20. panta 1. punkta b) 
apakšpunkts, kas nosaka vispārējos 
struktūrfondu  nosacījumus, lauku 
dimensijai ir jābūt pastiprinātai, pilnīgi 
ieviešot šīs jomas pasākumus ERAF 
līdzfinansētajās darbības programmās un 
sagrupējot kopā ar pasākumiem sociālās 
izstumtības novēršanai un vides 
uzlabošanai papildinātos ekonomikas un 
nodarbinātības politikas pasākumus.

Grozījums Nr. 2
10. apsvērums

10) ERAF ir jārisina lielo tirgu pieejamības 
un attāluma problēmas, pretstatot rajonus ar 
īpaši zemu iedzīvotāju blīvumu, kā ir minēts 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās akta Protokolā Nr. 6. ERAF ir 
jārisina arī īpašās grūtības, ar kurām 
sastopas dažas salas, kalnu apgabali un 
mazapdzīvotas vietas, kuru attīstība 
ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ ir lēnāka. 

10) ERAF ir jārisina lielo tirgu pieejamības 
un attāluma problēmas, pretstatot rajonus ar 
īpaši zemu iedzīvotāju blīvumu, kā ir minēts 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās akta Protokolā Nr. 6. ERAF ir 
jārisina arī īpašās grūtības, ar kurām 
sastopas dažas salas, Seutas un Melilas 
autonomās pilsētas, kas ir blīvi apdzīvotas 
un kurās ir augsti bezdarba rādītāji, kalnu 
apgabali un mazapdzīvotas vietas, kuru 
attīstība ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ ir lēnāka. 
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Grozījums Nr. 3
1. panta 2. apakšpunkts

Tā nosaka īpašus noteikumus pilsētas un 
lauku teritorijām, no zivsaimniecības 
atkarīgām teritorijām, visattālākajiem
reģioniem un teritorijām ar nelabvēlīgiem 
dabas apstākļiem

Tā nosaka īpašus noteikumus pilsētas un 
lauku teritorijām, no zivsaimniecības 
atkarīgām teritorijām, visattālākajiem 
reģioniem, teritorijām ar nelabvēlīgiem 
dabas apstākļiem un izolētām, blīvi 
apdzīvotām teritorijām ar augstiem 
bezdarba rādītājiem.

Grozījums Nr. 4
2. panta 1. punkts

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot reģionu 
atšķirības un atbalstot strukturālo attīstību un 
reģionālo ekonomiku pielāgošanu, tai skaitā 
panīkušu rūpniecības reģionu pārveidi. 

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot reģionu 
atšķirības un atbalstot strukturālo attīstību un 
reģionālo ekonomiku pielāgošanu, tai skaitā 
gan panīkušu rūpniecības reģionu un 
teritoriju pārveidi, gan bezdarba un 
nabadzības samazināšanu.

Pamatojums

Panīkušu rūpniecības reģionu attīstībai ir jābūt vienam no posmiem mērķa sasniegšanā, jo 
šajos reģionos jau pastāv situācija, kas ir jānovērš. To apzinoties, ir jākoncentrē uzmanība uz 
galveno jautājumu reģionu un cilvēkresursu attīstībā, proti, cīņu pret nabadzību, kas var būt 
sekmīga tikai pilnīgas un stabilas nodarbinātības apstākļos.

Grozījums Nr. 5
2. panta 2. punkts

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm un jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un
inovāciju, izveidot pastāvīgas darba vietas 
un veicināt videi labvēlīgu izaugsmi.

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm un jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt ekonomisko 
izaugsmi, konkurētspēju un inovāciju, 
izveidot pastāvīgas darba vietas un veicināt 
videi labvēlīgu izaugsmi un nodrošināt 
vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, 
diskriminācijas izslēgšanu uz dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas pamata un sociālo iekļaušanu, 
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nodrošinot, ka invalīdu piekļuves iespēja ir 
priekšnosacījums visiem projektiem, ko 
atbalsta fondi.

Pamatojums

ERAF ir būtisks instruments, lai samazinātu un atvieglotu invalīdu sociālo izstumtību visās 
dzīves jomās, jo īpaši veicinot un radot invalīdiem pieejamu fizisko vidi attiecībā uz tūrismu, 
transportu un ēkām.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai struktūrfondi neradītu invalīdiem papildu barjeras piekļuvei; tādēļ ir 
vajadzīgas skaidri izteiktas norādes, kas saista invalīdu piekļuves prasības ar līdzekļu 
piešķiršanu.

Grozījums Nr. 6
3. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) citas attīstības iniciatīvas, tai skaitā, 
pakalpojumi uzņēmumiem, finanšu līdzekļu 
izveide un attīstība, piemēram, riska 
kapitāls, aizdevumu un garantiju fondi un 
vietējās attīstības fondi, procentu subsīdijas, 
vietējie pakalpojumi un pieredzes apmaiņa 
starp reģioniem, pilsētām un attiecīgām 
sociālām, ekonomikas un vides struktūrām;

c) citas attīstības un nodarbinātības 
iniciatīvas, tai skaitā, pakalpojumi 
uzņēmumiem, finanšu līdzekļu izveide un 
attīstība, piemēram, riska kapitāls, 
aizdevumu un garantiju fondi un vietējās 
attīstības fondi, procentu subsīdijas, vietējie 
pakalpojumi un pieredzes apmaiņa starp 
reģioniem, pilsētām un attiecīgām sociālām, 
ekonomikas un vides struktūrām;

Grozījums Nr. 7
3. panta 2. punkta c a) apakšpunkts (jauns)

c a) darbinieku pastāvīga apmācība 
galvenokārt tehnoloģisku jaunievedumu 
jomā.

Pamatojums

Darbinieku, jo īpaši vecāko darbinieku, pastāvīga apmācība principā nodrošina augstu darba 
kvalitāti un labu  jauno tehnoloģiju pārzināšanu, tādējādi palīdzot novērst tendenci 
“vecākos” darbiniekus aizstāt ar jaunākiem, kuri labāk atbilst mūsdienu profesionālajām 
prasībām. Mūžizglītībai ir jābūt galvenajam faktoram, kas nodrošina darbu un vienlīdzīgas 
iespējas.
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Grozījums Nr. 8
4. panta ievaddaļa

Saskaņā ar “konverģences” mērķi ERAF 
virza savu palīdzību ilgtspējīgas integrētas 
reģionālās un vietējās ekonomikas attīstības 
atbalstam, sakopojot un stiprinot iekšējo 
jaudu ar to programmu palīdzību, kas ir 
paredzētas reģionālo ekonomikas struktūru 
modernizācijai un dažādošanai, pirmkārt, jau 
šādās nozarēs:

Saskaņā ar “konverģences” mērķi ERAF 
virza savu palīdzību ilgtspējīgas integrētas 
reģionālās un vietējās ekonomikas attīstības 
atbalstam, sakopojot un stiprinot iekšējo 
jaudu ar to programmu palīdzību, kas ir 
paredzētas reģionālo un vietējo ekonomikas 
struktūru modernizācijai un dažādošanai, 
pirmkārt, jau šādās nozarēs:

Grozījums Nr. 9
4. panta 1. punkts

1) pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(P&TA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, atbalsts P&TA 
mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) un 
tehnoloģiju nodeva, MVU un universitāšu, 
pētniecības un tehnoloģiju centru saikņu 
uzlabošana, uzņēmējdarbības tīklu un grupu 
attīstība, uzņēmējdarbības un tehnoloģijas 
pakalpojumu nodrošināšanas atbalsts MVU 
grupām, uzņēmējdarbības un MVU 
inovāciju fonda sekmēšana ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību;

1) pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(P&TA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, atbalsts P&TA 
mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) un 
tehnoloģiju nodeva, MVU un universitāšu, 
pētniecības un tehnoloģiju centru saikņu 
uzlabošana, uzņēmējdarbības tīklu un grupu 
attīstība, uzņēmējdarbības un tehnoloģijas 
pakalpojumu nodrošināšanas atbalsts MVU 
un ļoti mazo uzņēmumu grupām, 
uzņēmējdarbības un MVU un ļoti mazo 
uzņēmumu inovāciju fonda sekmēšana ar 
jaunu finanšu līdzekļu palīdzību;

Grozījums Nr. 10
4. panta 1. punkta a) apakšpunkts (jauns)

1.a) Vienlīdzības veicināšana starp 
vīriešiem un sievietēm darba tirgū, jo īpaši 
sekmējot uzņēmumu darbības uzsākšanu 
un infrastruktūras un pakalpojumu izveidi, 
kas ļauj labāk savienot ģimenes dzīvi ar 
profesionālo darbību;

Grozījums Nr. 11
4. panta 2. punkts
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2) informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

2) informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, īpašu 
uzmanību pievēršot invalīdu un citu sociāli 
izstumto grupu piekļuves iespējām, 
palīdzība un pakalpojumi MVU, lai 
pieņemtu un efektīvi izmantotu informācijas 
un sakaru tehnoloģijas (IST);

Pamatojums

ERAF 4. pants, kas attiecas tikai uz 1. mērķa reģioniem, pamatoti uzsver informācijas 
sabiedrības svarīgumu. 

Iekļaušana, proti, neaizsargāto grupu iespēju piekļūt informācijas sabiedrībai veicināšana ir 
svarīgs Eiropas Kopienas mērķa nodrošināt visiem pieejamu informācijas sabiedrību 
elements. ERAF ir jābūt pilnīgi orientētam uz e-iekļaušanas un e-pieejamības kopējiem 
mērķiem un uzdevumiem un tādēļ jānodrošina, lai šajā jomā atbalstītās darbības pievērš 
uzmanību un atzīst vajadzību veicināt un nodrošināt invalīdu piekļuvi informācijas 
sabiedrībai.

Grozījums Nr. 12
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

2.a) Vietējās nodarbinātības un attīstības 
iniciatīvas: palīdzība struktūrām, kas 
sniedz vietējos  pakalpojumus, lai radītu 
jaunas darba vietas, bet izslēdzot 
pasākumus, ko finansē Eiropas Sociālais 
fonds (ESF).

Grozījums Nr. 13
4. panta 3. punkts

3) vides, tai skaitā investīcijas saistībā ar 
atkritumu apsaimniekošanu, ūdensapgādi,
komunālo notekūdeņu attīrīšanu un gaisa 
kvalitāti, integrētu piesārņojuma novēršanu 
un kontroli, piesārņotu vietu un zemju 
attīrīšanu, bioloģiskās dažādības un dabas 
aizsardzības veicināšana, palīdzība MVU, lai 
sekmētu ilgtspējīgas ražošanas shēmas, 
ieviešot rentablas vides apsaimniekošanas 
sistēmas un, izveidojot un izmantojot 

3) vides, tai skaitā investīcijas saistībā ar 
atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, 
ūdensapgādi, komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu un gaisa kvalitāti, integrētu 
piesārņojuma novēršanu un kontroli, 
piesārņotu vietu un zemju attīrīšanu, 
bioloģiskās dažādības un dabas aizsardzības 
veicināšana, palīdzība MVU, lai sekmētu 
ilgtspējīgas ražošanas shēmas, ieviešot 
rentablas vides apsaimniekošanas sistēmas
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piesārņojuma novēršanas tehnoloģijas; un, izveidojot un izmantojot piesārņojuma 
novēršanas tehnoloģijas;

Grozījums Nr. 14
4. panta 5. punkts

5) tūrisms, tai skaitā dabisko un kultūras 
vērtību sekmēšana ilgtspējīgai tūrisma 
attīstībai, kultūras mantojuma aizsardzībai 
un veicināšanai ekonomikas attīstības 
atbalsta labā, palīdzība tūrisma pakalpojumu 
nodrošinājuma uzlabošanai ar jauniem 
pakalpojumiem ar augstāku pievienoto 
vērtību;

5) tūrisms, tai skaitā dabisko un kultūras 
vērtību sekmēšana ilgtspējīgai tūrisma 
attīstībai, sociālā un kultūras mantojuma 
aizsardzībai un veicināšanai ekonomikas 
izaugsmes un nodarbinātības atbalsta labā.
Pasākumi ietver arī palīdzību tūrisma 
pakalpojumu nodrošinājuma uzlabošanai ar 
jauniem pakalpojumiem ar augstāku 
pievienoto vērtību, jo īpaši nodrošinot 
profesionālo apmācību tūrisma nozarē 
strādājošajiem;

Grozījums Nr. 15
4. panta 6. punkts

6) transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīkli un integrētas pilsētas stratēģijas videi 
draudzīgam pilsētas transportam, kas 
veicinātu lielāku piekļuvi pasažieru un preču 
pakalpojumiem, kā arī to kvalitāti, 
līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un ietekmes uz vidi 
samazināšanu;

6) transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīkli un integrētas pilsētas stratēģijas videi 
draudzīgam pilsētas transportam, kas 
veicinātu lielāku piekļuvi pasažieru un preču 
pakalpojumiem, sevišķi līdzvērtīgas invalīdu 
iespējas piekļūt transportam, kā arī to 
kvalitāti, līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un ietekmes uz vidi 
samazināšanu; 

Pamatojums

ERAF 4. pants, kas attiecas tikai uz 1. mērķa reģioniem, pamatoti  uzsver informācijas 
sabiedrības svarīgumu. 

ERAF ir būtisks instruments, lai samazinātu un atvieglotu invalīdu sociālo izstumtību visās 
dzīves jomās, jo īpaši veicinot un radot invalīdiem pieejamu fizisko vidi attiecībā uz tūrismu, 
transportu un ēkām.
Ir ārkārtīgi svarīgi, lai struktūrfondi neradītu invalīdiem papildu barjeras piekļuvei; tādēļ ir 
vajadzīgas skaidri izteiktas norādes, kas saista invalīdu piekļuves prasības ar līdzekļu 
piešķiršanu.
Uzmanību jāpievērš tam, lai tādām neaizsargātām grupām kā invalīdiem ir vienlīdzīgas 
iespējas piekļūt veselības aprūpei un informācijai par veselības aprūpi, kas jāsniedz 
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invalīdiem izmantojamā veidā.

Grozījums Nr. 16
4. panta 7. punkts

7) enerģija, tai skaitā Eiropas tīkli, kas 
sekmē piegādes drošības uzlabošanu, 
papildinot iekšējo tirgu un ieviešot vides 
pasākumus, enerģijas efektivitātes 
uzlabošana un atjaunojamās enerģijas 
attīstība;

7) enerģija, tai skaitā Eiropas tīkli, kas 
sekmē piegādes drošības un kvalitātes
uzlabošanu, saglabājot darba vietas,
papildinot iekšējo tirgu un ieviešot vides 
pasākumus, enerģijas efektivitātes 
uzlabošana un atjaunojamās enerģijas 
attīstība;

Grozījums Nr. 17
4. panta 8. punkts

8) izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību;

8) investīcijas izglītībā un profesionālajā 
izglītībā, kas dažādos reģionos sekmē dzīves 
kvalitāti un pievilcību, un darbinieku 
pastāvīga apmācība galvenokārt 
tehnoloģisku jaunievedumu jomā;

Pamatojums

Darbinieku, jo īpaši vecāko darbinieku, pastāvīga apmācība principā nodrošina augstu darba 
kvalitāti un labu  jauno tehnoloģiju pārzināšanu, tādējādi palīdzot novērst tendenci 
“vecākos” darbiniekus aizstāt ar jaunākiem, kuri labāk atbilst mūsdienu profesionālajām 
prasībām. Mūžizglītībai ir jābūt galvenajam faktoram, kas nodrošina darbu un vienlīdzīgas 
iespējas.

Grozījums Nr. 18
4. panta 9. punkts

9) veselība, tai skaitā investīcijas, lai attīstītu 
un uzlabotu veselības nodrošināšanu, kas 
sekmētu reģionālo attīstību un dzīves 
kvalitāti reģionos;

9) veselība, tai skaitā investīcijas, lai attīstītu 
un uzlabotu veselības nodrošināšanu un 
vienlīdzīgas iespējas neaizsargātām grupām 
piekļūt veselības aprūpei, kas sekmētu 
vietējo un reģionālo attīstību un dzīves 
kvalitāti reģionos;

Pamatojums

ERAF 4. pants, kas attiecas tikai uz 1. mērķa reģioniem, pareizi uzsver informācijas 
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sabiedrības svarīgumu. 

ERAF ir būtisks instruments, lai samazinātu un atvieglotu invalīdu sociālo izstumtību visās 
dzīves jomās, jo īpaši veicinot un radot invalīdiem pieejamu fizisko vidi attiecībā uz tūrismu, 
transportu un ēkām.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai struktūrfondi neradītu invalīdiem papildu barjeras piekļuvei; tādēļ ir 
vajadzīgas skaidri izteiktas norādes, kas saista invalīdu piekļuves prasības ar līdzekļu 
piešķiršanu.

Uzmanību jāpievērš tam, lai tādām neaizsargātām grupām kā invalīdiem ir vienlīdzīgas 
iespējas piekļūt veselības aprūpei un informācijai par veselības aprūpi, kas jāsniedz 
invalīdiem izmantojamā veidā.

Grozījums Nr.19
4. panta 10. punkts

10) tieša palīdzība investīcijām MVU, kas 
sekmē darba vietu izveidi un saglabāšanu. 

10) tieša palīdzība investīcijām MVU, kas 
sekmē tehnoloģisko modernizāciju un 
ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības 
izveidi un saglabāšanu.

Pamatojums

Tas, vai MVU var būt rentabli un tādēļ dzīvotspējīgi, ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik tie ir 
laikmetīgi un līdz ar to pieejami patērētājiem. MVU modernizācija nodrošinās rentabilitāti un 
līdz ar to darba vietu pastāvēšanu un kvalitāti.

Grozījums Nr. 20
5. panta 1. punkts

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas, 
izveides un īstenošanas palīdzību un jo 
īpaši:

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
darba vietu radīšanu un efektīvas 
reģionālās inovācijas sistēmas, kurās jāņem 
vērā arī invalīdu piekļuves iespēju aspekts. 
Jo īpaši: 

Pamatojums

ERAF ir būtisks instruments, lai samazinātu un atvieglotu invalīdu sociālo izstumtību visās 
dzīves jomās, jo īpaši veicinot un radot invalīdiem pieejam vidi. 

Pieejamība ir ilgtspējīgas reģionālās attīstības stratēģijas izšķirīgā un galvenā daļa, un tā ir 
jāatzīst par vienu no prioritātēm.
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Attiecībā uz pilsētas attīstību, īpaši pilsētas plānošanu, sevišķa uzmanība ir jāvelta sociāli 
izstumtām personām. Invalīdu piekļuve pilsētvidei ir būtiska.

Grozījums Nr. 21
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē reģionālo P&TA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, atbalstot 
īpašas kompetences centrus ražošanai vai 
tehnoloģijai, sekmē tehnoloģiju nodevi un 
attīsta tehnoloģiju prognozējamību un 
starptautisko politiku vērtēšanu inovācijas 
veicināšanai, kā arī atbalsta starpuzņēmumu 
sadarbību, kopējo P&TA un inovāciju 
politikas; 

a) sekmē reģionālo P&TA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem un cīņu pret 
bezdarbu un nabadzību, atbalstot īpašas 
kompetences centrus ražošanai vai 
tehnoloģijai, sekmē tehnoloģiju nodevi un 
attīsta tehnoloģiju prognozējamību un 
starptautisko politiku vērtēšanu inovācijas 
veicināšanai, kā arī atbalsta starpuzņēmumu 
sadarbību, kopējo P&TA un inovāciju 
politikas; 

Pamatojums

Cīņai pret bezdarbu un nabadzību ir jābūt vienam no galvenajiem mērķiem, un jāsaprot, ka tā 
nav nodalāma no attīstības un tehnoloģijas attīstības.

Grozījums Nr. 22
5. panta 1. punkta b a) apakšpunkts (jauns)

b a) vietas un nodarbinatibas attistibas 
pakapei atbilstošas infrastrukturas 
nodrošinašana;

Pamatojums

Šis formulējums ir aizgūts no jau esošas regulas, kur tas attiecas uz vietējām nodarbinātības 
iniciatīvām jo īpaši pilsētās.

Grozījums Nr. 23
5. panta 1. punkta b b) apakšpunkts (jauns)

b b) palidziba strukturam, kas sniedz 
vietejos pakalpojumus, lai radītu jaunas 
darba vietas, bet izslēdzot pasākumus, ko 
finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF);
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Grozījums Nr. 24
5. panta 2. punkta c a) apakšpunkts (jauns)

ca) vienlīdzības veicināšana starp vīriešiem 
un sievietēm darba tirgū, jo īpaši sekmējot 
uzņēmumu darbības uzsākšanu un 
infrastruktūras un pakalpojumu izveidi, 
kas ļauj labāk savienot ģimenes dzīvi ar 
profesionālo darbību, līdz ar īpašiem 
pasākumiem uzņēmējām, lai veicinātu 
jaunu ideju izmantošanu ekonomikā, un 
pasākumiem, kas rosinātu jaunu 
uzņēmumu izveidi uz universitāšu un 
pašreizējo uzņēmumu bāzes;

Grozījums Nr. 25
5. panta 1. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

d a) vissliktākajā situācijā esošo pilsētas un 
lauku iedzīvotāju grupu arvien aktīvāka 
iesaistīšana savu kopienu attīstībā un 
vietējā saimnieciskajā darbībā;

Grozījums Nr. 26
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē investīcijas piesārņotu vietu un 
zemju atveseļošanai un infrastruktūras 
attīstību, kas ir saistīta ar bioloģisko 
daudzveidību un Natura 2000, veicina lauku 
teritoriju ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un
dažādošanu;

a) sekmē investīcijas piesārņotu vietu un 
zemju atveseļošanai un infrastruktūras 
attīstību, kas ir saistīta ar bioloģisko 
daudzveidību un Natura 2000, veicina lauku 
teritoriju ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, 
ražošanas dažādošanu un darba vietu 
saglabāšanu; 

Grozījums Nr. 27
5. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē videi draudzīgu pilsētas 
sabiedrisko transportu;

c) sekmē videi draudzīgu, visiem, tostarp 
invalīdiem pieejamu pilsētas sabiedrisko 
transportu; 
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Pamatojums

ERAF ir būtisks instruments, lai samazinātu un atvieglotu invalīdu sociālo izstumtību visās 
dzīves jomās, jo īpaši veicinot un radot invalīdiem pieejam vidi.  Pieejamība ir ilgtspējīgas 
reģionālās attīstības stratēģijas izšķirīgā un galvenā daļa, un tā ir jāatzīst par vienu no 
prioritātēm. Attiecībā uz pilsētas attīstību, īpaši pilsētas plānošanu, sevišķa uzmanība ir 
jāvelta sociāli izstumtām personām. Invalīdu piekļuve pilsētvidei ir būtiska.

Grozījums Nr. 28
5. panta 3. punkts

3) piekļuvi transportam un vispārējās 
ekonomisko ieinteresētības telekomunikāciju 
pakalpojumiem ārpus galvenajiem lauku 
centriem un jo īpaši:

3) sevišķi invalīdiem un citām sociāli 
izstumtām personām piekļuvi transportam 
un vispārējās ekonomisko ieinteresētības 
telekomunikāciju pakalpojumiem ārpus 
galvenajiem lauku centriem un jo īpaši:

Pamatojums

ERAF ir būtisks instruments, lai samazinātu un atvieglotu invalīdu sociālo izstumtību visās 
dzīves jomās, jo īpaši veicinot un radot invalīdiem pieejamu vidi. Pieejamība ir ilgtspējīgas 
reģionālās attīstības stratēģijas izšķirīgā un galvenā daļa, un tā ir jāatzīst par vienu no 
prioritātēm. Attiecībā uz pilsētas attīstību, īpaši pilsētas plānošanu, sevišķa uzmanība ir 
jāvelta sociāli izstumtām personām. Invalīdu piekļuve pilsētvidei ir būtiska. 

Grozījums Nr. 29
6. panta 1. punkta ievaddaļa

1) pārrobežu ekonomikas un sociālo darbību 
attīstībai ar kopējo ilgtspējīgas teritoriālās 
attīstības stratēģiju palīdzību un, pirmkārt:

1) pārrobežu ekonomikas un sociālo darbību 
attīstībai ar kopējo ilgtspējīgas teritoriālās 
attīstības un ilgtspējīgas nodarbinātības
stratēģiju palīdzību un, pirmkārt:

Grozījums Nr. 30
6. panta 2. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

da) kopçju infrastruktûru radîðana 
nepârtrauktâm pârrobeþu izglîtîbas un 
mâcîbu sistçmâm, kas jo īpaši paredzetas 
bilingvalai un multilingvalai apmacibai;
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Grozījums Nr. 31
8. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Ja pasākums paredz pilsētas atjaunošanu, 
kā ir minēts Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 
4. punkta a) apakšpunktā un 36. panta 
4. punkta b) apakšpunktā, lai risinātu 
daudzās ekonomikas, vides un sociālās 
problēmas, kas ietekmē pilsētu aglomerāciju, 
ERAF ir jāatbalsta attīstības un integrācijas 
stratēģijas.

1. Ja pasākums paredz pilsētas atjaunošanu, 
kā ir minēts Regulas (EK) Nr. (...) 25.
4. punkta a) apakšpunktā un 36. panta 
4. punkta b) apakšpunktā, lai risinātu 
daudzās ekonomikas, vides un sociālās 
problēmas, kas ietekmē pilsētu aglomerāciju, 
ERAF ir jāatbalsta attīstības un integrācijas 
stratēģijas un piekļuves barjeru likvidēšanu, 
ar ko pilsētvidē saskaras invalīdi un 
jāprasa, lai ERAF finansētie pilsētu 
attīstības projekti atbilstu piekļuves 
kritērijiem. 

Pamatojums

Pilsētu reģenerācija nevar būt sekmīga, ja pilsētu attīstības politikā un plānošanā neiesaistās 
sociāli atstumtas grupas. Izstrādājot pilsētas attīstības plānu, ir skaidri jāatzīst vajadzība 
veidot invalīdiem pieejamu pilsētvidi.

Grozījums Nr. 32
8. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Tas var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu un vēsturiskā 
un kultūras mantojuma saglabāšanu un 
attīstīšanu ar tādu pasākumu palīdzību, kas 
veicinātu uzņēmējdarbību, vietējo 
nodarbinātību un kopienas attīstību, kā arī 
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā mainīgo 
demogrāfisko struktūru.

Tas var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu un 
vēsturiskā, sociālā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicinātu uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un kopienas attīstību, 
īpašu uzmanību pievēršot invalīdu dzīves 
kvalitātei, kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā mainīgo 
demogrāfisko struktūru un bezdarba 
rādītājus.

Grozījums Nr. 33
9. panta 5.a punkts (jauns)

5 a) Cīņa pret nabadzību un bezdarbu.
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Pamatojums

Skatīt pamatojumus 4. un 21. grozījumam.

Grozījums Nr. 34
9. panta 5.b punkts (jauns)

5 b) darbinieku apmācība, lai viņi varētu 
atrast darbu vai uzlabot savu profesionālo 
situāciju.

Pamatojums

Skatīt pamatojumus 7. un 17. grozījumam.

Grozījums Nr. 35
10. panta 1. punkts

ERAF līdzfinansētajām reģionālajām 
programmām, kas paredzētas teritorijām ar 
dabiskiem traucējumiem, saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. (...) 52. panta 1. punktu b) ir 
jāpievērš īpaša uzmanība šo teritoriju 
īpašajām grūtībām. 

ERAF līdzfinansētajām reģionālajām 
programmām, kas paredzētas teritorijām ar 
dabiskiem traucējumiem vai nopietnām 
problēmām, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
(...) 52. panta 1. punktu b) ir jāpievērš īpaša 
uzmanība šo teritoriju īpašajām grūtībām.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi ņemt vērā noteiktu teritoriju īpašos apstākļus, kur bezdarbs un arī ģeofiziski 
faktori saasina nabadzības problēmu, jo attīstības, nodarbinātības un labklājības iespējas ir 
ievērojami mazākas nekā attīstītajos centros.

Grozījums Nr. 36
10. panta 2. punkts

Neskarot 3. un 4. panta noteikumus, ERAF 
jo īpaši piedalās to investīciju finansēšanā, 
kas ir paredzētas pieejamības uzlabošanai, ar 
kultūras mantojumu saistīto saimniecisko 
darbību veicināšanai un attīstībai, 
ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas 
sekmēšanai un tūrisma nozares veicināšanai.

Neskarot 3. un 4. panta noteikumus, ERAF 
jo īpaši piedalās to investīciju finansēšanā, 
kas ir paredzētas pieejamības uzlabošanai, ar 
kultūras mantojumu saistīto saimniecisko un 
sociālo darbību veicināšanai un attīstībai, 
ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas 
sekmēšanai un tūrisma nozares veicināšanai.
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Grozījums Nr. 37
11. panta virsraksts

Visattālākie reģioni Visattālākie reģioni un Seutas un Melilas 
autonomās pilsētas

Grozījums Nr.
11. panta ievaddaļa

Saskaņā ar papildu sadalījumu Regulas (EK) 
Nr. (...) 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
un atkāpjoties no šīs Regulas 3. panta 2. 
punkta, ERAF palīdz finansēt darbības 
mērķi visattālākajos reģionos, lai 
kompensētu papildu izmaksas, kas rodas 
teritorijās, kuras noteiktas 4. pantā, un šādās 
papildu jomās, izņemot gadījumus, kas 
attiecas uz Līguma I pielikumu:

Saskaņā ar papildu sadalījumu Regulas (EK) 
Nr. (...) 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
un atkāpjoties no šīs Regulas 3. panta 2. 
punkta, ERAF palīdz finansēt darbības 
mērķi visattālākajos reģionos un blīvi 
apdzīvotajās Seutas un Melilas 
autonomajās pilsētās, lai kompensētu 
papildu izmaksas, kas rodas teritorijās, kuras 
noteiktas 4. pantā, un šādās papildu jomās,
izņemot gadījumus, kas attiecas uz Līguma I 
pielikumu:

Grozījums Nr. 39
11. panta b) apakšpunkts

b) atbalsts, kas ir saistīts ar uzglabāšanas 
ierobežojumiem, pārmērīgu izmēru un 
ražošanas rīku apkopi, kā arī ar 
cilvēkresursu neesamību vietējā darba tirgū.

b) atbalsts, kas ir saistīts ar uzglabāšanas 
ierobežojumiem, pārmērīgu izmēru un 
ražošanas rīku apkopi, kā arī ar 
cilvēkresursu neesamību vietējā darba tirgū 
un profesionālajā izglītībā.

Grozījums Nr. 40
12. panta 6. punkta b) apakšpunkts

b) uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas, kā 
arī uzraudzības komitejas sastāva apraksts;

b) uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas, kā 
arī uzraudzības komitejas sastāva apraksts 
un partneru viedokļu dokumentācija;
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PROCEDŪRA

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu

Atsauces (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 -2004/0167(COD))
Atbildīgā komiteja REGI
Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē
EMPL
1.12.2004

Ciešāka sadarbība -
Referents (e), kas atbildīgs (a) par 
atzinumu Iecelšanas datums

Roselyne Bachelot-Narquin
10.11.2004

Izskatīšana komitejā 16.3.2005 19.4.2005
Grozījumu pieņemšanas datums 20.4.2005
Galīgā balsojuma rezultāti par:

pret:
atturas:

28
0
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Milan 
Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean 
Louis Cottigny, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, 
Stephen Hughes, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond 
Langendries, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, 
Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva 
Peneda, Anne Van Lancker.

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Udo Bullmann, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Patrizia Toia.

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā
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