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ĪSS PAMATOJUMS

The proposal under consideration should be considered together with the General Provisions 
Regulation (COM (2004) 492 fin.) on the reform of the Union's structural funds and cohesion 
fund, and this is important for three reasons: 

a) It lays down the general rules governing three Funds: the ERDF (being the main instrument 
of EU regional policy), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund; 

b) It defines the specific areas of the EU, which will be eligible for financing provided that the 
objectives (convergence, regional competitiveness and territorial co-operation) are met; the 
ERDF is therefore a derivative legal instrument; 

c) It defines practically most of the general terms and reference for ERDF assistance; hence 
the ERDF proposal cannot be treated separately from the General Provisions Regulation.

However, the Specific Provisions of the ERDF proposal may be examined against one 
criterion called “the syndrome of peripherality”. It encompasses the hindrances (i.e. natural 
endowment, insufficient capital accumulation, lack of dynamism due to low human capital, 
poor infrastructure, poor services, non-existent cultural activities, etc.), which cause 
divergence of economic performance and activity and of economic well-being (GDP per 
capita).

Given this underlying premise, the draftsman concentrates on the ITRE competence in matters 
related to industrial policy and SMEs, research and science, energy, telecommunications, 
information society and TENs in energy and telecommunications. It is important to explain 
that these policies contribute significantly to regional development.

Furthermore, the draftsman underlines the lack of competence conferred on the European 
Parliament in matters related to the real causes of regional disparities. Yet he proposes 
substantial modifications to the EU regional policy.

The purpose and scope described in the Commission's ERDF proposal are welcomed by the 
draftsman but they need clarity and further elaboration in view of the stock of knowledge the 
EU has gained since the creation of the ERDF and the new priorities set out in the revised 
Lisbon Agenda and the Financial Perspectives for 2007-2013. 

The importance of innovations should be embedded in the proposal. Inclusion of the Lisbon 
and Gφteborg agendas and the proposals made by the Kok-report should be seen as essential 
conditions for attaining the objectives of the ERDF. A flexible interpretation of the innovative 
actions in order to create exchange of information and gain from experience and best practices 
should be welcome. The innovative actions should create the opportunity for regions to 
experiment in the fields having a potential for the future. Regions and local authorities have a 
role in defining the scope of European Regional policy.

The SMEs are at the base of the production structure of the regions. They should be given the 
opportunity to anticipate the new innovative challenges and to put them in practice as close to 
the citizens as possible. Less bureaucracy, transparency and new mechanisms of inducing 
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investment and securing funding are necessary for making it easier for SMEs and other 
private actors to gain access to the European programmes and to execute the programmes in 
the most efficient way. 

There are other factors influencing the regional development and policy. One of them is 
associated with new forms of endogenous cooperation conceived to provide for synergies of 
regions and Member States with other funding opportunities (i.e. between Objective 2 
(ERDF) and the research Framework Programme ), flexibility in the co-financing of the 
programmes, including a well-specified private-public partnership (PPP), and more effective 
means of implementation of  the regional policy.  These new forms are partnerships such as 
private/public consortia, civil society/universities, SMEs/local authorities, etc.. The draftsman 
welcomes the Commission's proposals focusing on the importance of cross-border 
cooperation. 

All these issues are transposed in appropriate amendments accompanied by brief 
justifications. 

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. apsvērums

3) ERAF ir jāsniedz palīdzība, ievērojot 
vispārējo kohēzijas politikas stratēģiju, kas 
nodrošina lielāku palīdzības koncentrēšanu 
uz Kopienas prioritātēm, jo īpaši ārpus
mazāk attīstītajiem reģioniem.

3) ERAF ir jāsniedz palīdzība, ievērojot 
vispārējo kohēzijas politikas stratēģiju, kas 
nodrošina lielāku palīdzības koncentrēšanu 
uz Kopienas prioritātēm un cenšas novērst 
reģionālo atšķirību pamatcēloņus, jo īpaši 
mazāk attīstītajos reģionos.

Justification

This amendment should be considered in conjunction with the one introduced to Article 2. It 
adds to the overall strategy of the ERDF, i.e. the priority of this Fund to address and 
eradicate the causes of regional disparity.

  
1 OV C... /Vēl nav publicēts OV.
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Grozījums Nr. 2
6. apsvērums

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 struktūrfondu1

nosacījumus, lauku dimensijai ir jābūt 
pastiprinātai, pilnīgi ieviešot šīs jomas 
pasākumus ERAF līdzfinansētajās darbības 
programmās.

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 struktūrfondu2

nosacījumus, lauku dimensijai ir jābūt 
pastiprinātai, pilnīgi ieviešot šīs jomas 
pasākumus ERAF līdzfinansētajās darbības 
programmās. Šajā procesā svarīgai lomai ir 
jābūt vietējām attīstības un nodarbinātības 
iniciatīvam un to inovatīvajam potenciālam. 

Grozījums Nr. 3
8.a apsvērums (jauns)

8.a) Vēlams palielināt atbalsta līdzekļus un 
paplašināt atbalsta jomas saskaņā ar 
konverģences mērķi, ieviešot jaunu atbalsta 
mehānismu mazo un vidējo uzņēmumu un 
jaunu pieeju reģionālai attīstībai, radot 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem brīvu 
pieeju tādas pētniecības rezultātiem, kas 
pilnībā finansēta no valsts līdzekļiem.

Justification

This amendment introduces an innovative approach to research. First, it obliges those 
research institutes financed wholly by public (European or national) budgets to offer the 
results of their research to SMEs seeking to transpose it into a concrete industrial 
application. Second,it specifies the conditions for a direct transfer of knowledge gained by 
public funds to those interested in developing it further for the purpose of regional 
development.

Grozījums Nr. 4
2. pants

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā, 
cenšoties pastiprināt ekonomikas, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, identificējot un 

  
1 OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.
2 OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.
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reģionu atšķirības un atbalstot strukturālo 
attīstību un reģionālo ekonomiku 
pielāgošanu, tai skaitā panīkušu rūpniecības 
reģionu pārveidi.

risinot reģionālo atšķirību pamatiemeslus un 
atbalstot strukturālo attīstību un reģionālo 
ekonomiku pielāgošanu, tai skaitā panīkušu 
rūpniecības reģionu pārveidi.

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 konkurētspēju, 
sasaistot inovāciju ar reģionālo attīstību, 
īpašu uzmanību pievēršot reģionu lomai 
Tehnoloģiskajās platformās, izveidot 
pastāvīgas darba vietas un veicināt videi 
labvēlīgu izaugsmi.  

Justification

This amendment makes the case that the main purpose of the ERDF is to uproot the causes of 
regional disparities. Hence ERDF assistance should be concentrated on the underlying 
factors inducing and accentuating regional disparities. Furthermore it clarifies that 
innovations per se do not necessarily lead to lessening regional disparities, nor do they lead 
to sustainable growth. On the other hand, an innovations approach would help induce a 
multiplier effect on job creation.

Grozījums Nr. 5
3. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) infrastruktūru; b) fizisko un tehnoloģisko infrastruktūru;

Justification

The two adjectives: 'physical and technological' define the type of infrastructure considered 
eligible for ERDF financing. Infrastructure of any kind would not necessarily contribute to 
increasing the productivity of regions. Hence the clarification proposed by this amendment 
becomes necessary.

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 iniciatīvas, kas sastāv no 
pakalpojumiem uzņēmumiem, finanšu 
līdzekļu izveides un attīstības, piemēram, 
riska kapitāls, aizdevumu un garantiju fondi 
un vietējās attīstības fondi, procentu 
subsīdijas, vietējiem pakalpojumiem un 
attiecīgiem tīkliem vai pieredzes apmaiņas 
starp reģioniem, pilsētām, kopējām vietējām 
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iniciatīvām un attiecīgām sociālām, 
ekonomikas un vides struktūrām;

Justification

The first part of the amendment is definitional in the sense that the 'development initiatives' 
should be specific, not abstract notions. The second part introduces the 'networking of 
experience' as an innovative means to attaining the scope of ERDF assistance, together with 
'joint local initiatives', which promote the participation of the local authorities in regional 
development.

Grozījums Nr. 7
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 un reģionu 
tehnoloģiskās plaisas mazināšana, 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 un reģionālo un 
vietējo investīciju attīstības fondu 
līdzfinansēšanu, lai panāktu sviras efektu 
un piesaistītu privāto kapitālu, kas 
veicinātu reģiona ekonomikas attīstību;

Justification

To reduce the digital gap existing between regions. As finding the start-up and development 
capital is one the major problems for SMEs, it is necessary to attract private investors 
through creation of venture capital funds and their co-financing from public sources. These
funds are one of the best instruments to support economic development of the country by 
providing SMEs with the necessary resources to increase their innovative potential. 

Grozījums Nr. 8
4. panta 1. punkta a) apakšpunkts (jauns)

1.a) pētījumus, kas pilnībā finansēti no 
valstu budžeta līdzekļiem ar EK budžeta vai 
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valstu pētniecības institūtu starpniecību un 
kas vēl nav patentēti, var piedāvāt MUV bez 
maksas ar noteikumu, ka šādus pētījumus 
tiešā veidā pārveido par jaunievedumiem, 
kas kļūst par rūpnieciskiem ražojumiem ar 
zemāku enerģijas patēriņu; 

Justification

In the EU and in most Member States, there is no mechanism by which research undertaken 
by universities or research institutes would lead to an industrial application. This missing 
mechanism constitutes a hindrance to development and this amendment seeks to remedy it. It 
introduces a new mechanism of support for SMEs by applying existing knowledge originating 
in research institutes to industrial innovation. Such research was rendered possible because 
of public sector financing. However, if not used appropriately, public funding is wasted. On 
the other hand, if offered to SMEs under minimum legal provisions, they would be 
encouraged to invest in new products.

Grozījums Nr. 9
4. panta 2. punkts

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, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST) vai izmantotu jaunas 
idejas;

Justification

This amendment is the logical follow-up of the underlying premise of ICTs. Essentially, the 
information society should embrace the 'exploitation of new ideas'.

Grozījums Nr. 10
4. panta 4. punkts

4) risku novēršana, tai skaitā dabisko un 
tehnoloģisko risku novēršanas un 
uzveikšanas plānu izstrāde un ieviešana; 

4) ar finanšu un kapitāla tirgu izveidi 
saistīto risku novēršana, tai skaitā dabisko 
un tehnoloģisko risku novēršanas un 
uzveikšanas plānu izstrāde un ieviešana;
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Justification

There are many sources of risk, requiring different techniques or approaches to their 
'prevention'. For the regions covered by this regulation, an important source of risk is the 
volatility of the 'financial or capital markets', which affects adversely ex-ante investment. 
Hence a public guarantee would ensure an element of support and less uncertainty.

Grozījums Nr. 11
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, starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un ietekmes uz vidi 
samazināšanu;

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

Justification

Including investment in major technical, logistical and spatial projects under the 
convergence objective.

Grozījums Nr. 12
4. panta 8. punkts

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

8) izglītības investīcijas, izmantojot jaunās 
tehnoloģijas (piemēram, digitālās tāfeles) 
un tādējādi veicinot attālas piekļuves 
iespējas, kas dažādos reģionos sekmē dzīves 
kvalitāti un pievilcību;

Justification

Closing the technology gap between regions in the field of education through the application 
of new technologies. 

Grozījums Nr. 13
5. panta ievaddaļa

Attiecībā uz “reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi un ilgtspējīgas 
reģionālās attīstības stratēģijām ERAF ir 

Attiecībā uz “reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi un ilgtspējīgas 
reģionālās attīstības stratēģijām ERAF ir 
jāņem vērā Septītās pamatprogrammas 
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jākoncentrē palīdzība uz šādām prioritātēm: mērķi un jākoncentrē palīdzība uz šādām 
prioritātēm un jākoncentrē palīdzība šādās 
jomās:

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Grozījums Nr. 14
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 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas, 
izveides un īstenošanas palīdzību vai, 
pārņemot EK vai dalībvalstu pilnībā 
finansētus pētījumus un pārvēršot tos 
jaunās rūpniecības precēs vai jaunos 
pakalpojumos, un jo īpaši: 

Justification

See amendments to Recital 8a (new) and to Article 4(1a) (new) for the logic of this proposal.

Grozījums Nr. 15
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) sekmē inovāciju mazajos un vidējos 
uzņēmumos (MVU), veicinot universitāšu 
un uzņēmumu sadarbības tīklu izveidi, 
atbalstot MVU uzņēmējdarbības tīklus un 
MVU grupas un veicinot MVU piekļuvi 
moderniem uzņēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumiem, ko panāk atbalstot videi 
draudzīgu un inovatīvu tehnoloģiju 
integrāciju MVU;

b) sekmē inovāciju mazajos un vidējos 
uzņēmumos (MVU), veicinot pētniecības 
centru, kas darbojas kā uzņēmējdarbības 
atbalsta iestādes, pilsoniskas sabiedrības 
uzņēmumu un universitāšu un uzņēmumu 
sadarbības tīklu, kā arī citu starpsektoru 
sadarbības tīklu izveidi, atbalstot MVU 
uzņēmējdarbības tīklus un MVU grupas un 
veicinot MVU piekļuvi moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, ko 
panāk atbalstot videi draudzīgu un inovatīvu 
tehnoloģiju integrāciju MVU;

Justification
Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote industrial innovation. This 
amendment simply introduces the civil society-university partnership.
All relevant institutions should be involved in networking with SMEs in order to facilitate 
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innovations and their implementation and to facilitate transfer of know-how and knowledge. 
Innovative approaches could be developed not only within the university-enterprise 
framework or specialised business networks but also through new ways of inter-sectoral 
cooperation.

Grozījums Nr. 16
5. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) sekmējot valsts un privātā sektora 
partnerību ražošanas un pakalpojumu 
jomā;

Justification

This is a clarifying amendment that adds the 'public/private partnership' to the armoury of 
instruments.

Grozījums Nr. 17
5. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) izveidojot jaunus finanšu instrumentus un 
inkubācijas iespējas, lai sekmētu intensīvu 
zināšanu uzņēmumu izveidi un 
izplatīšanos.

d) izveidojot jaunus finanšu instrumentus un 
iespējas, lai, izmantojot investīciju kapitālu 
un inkubācijas iespējas, sekmētu pētniecību 
un tehnoloģiju attīstību un veicinātu 
uzņēmējdarbību un jaunus 
uzņēmējdarbības veidojumus.

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Grozījums Nr. 18
5. panta 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) radot jaunus reģionālus tīklus 
ekoloģiskajiem produktiem;

Justification

There is need to enlarge or even create the regional markets whose size determines regional 
specialisation and creation of sustainable jobs. Ecological products are in the main the 
natural endowments of peripheral regions. Yet there are no organised markets for such 
products.
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Grozījums Nr. 19
5. panta 1. punkta db) apakšpunkts (jauns)

db) izveidojot un aprīkojot tehnoloģiju 
centrus un pētniecības un attīstības 
centrus.

Justification

To support the development of innovation policy.

Grozījums Nr. 20
5. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) sekmē energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas ražošanu;

b) sekmē energoefektivitāti un atjaunojamās 
enerģijas ražošanu, izveidojot efektīvas 
enerģijas apsaimniekošanas sistēmas;

Grozījums Nr. 21
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

2.a) un tūrismam, ietverot dabas un 
kultūras bagātību veicināšanu kā 
potenciālu ilgtspējīga tūrisma aizsardzībai 
un kultūras mantojuma sekmēšanai 
ekonomikas attīstības atbalstam, atbalsts, 
lai uzlabotu tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumu, ieviešot jaunus pakalpojumus 
ar augstu pievienoto vērtību.

Justification

Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment.  This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.  There is no 
reason why targeting under the subjects outlined in 4 (5) should be confined to the least 
developed Member States alone, particularly since the purpose of the fund outlined in Article 
2 talks about “supporting the structural development and adjustment of regional economies, 
including the conversion of declining industrial regions”.

Grozījums Nr. 22
6. panta 1. punkts

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

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

This is a pure clarification, possibly a missing activity that seems to be necessary for cross-
border cooperation and better understanding of different cultures.

Grozījums Nr. 23
6. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) tādu zinātnisku un tehnoloģisku tīklu 
izveide, kas ir saistīti ar līdzsvarotu 
starptautisko zonu attīstības jautājumiem, tai 
skaitā tīklu izveide starp universitātēm un 
saišu iedibināšana piekļuvei zinātniskajai 
informācijai un tehnoloģiju nodošanai starp 
P&TA ierīcēm un starptautiskajiem P&TA 
pārākuma centriem, starptautisku konsorciju 
izveide P&TA resursu koplietošanai, 
tehnoloģiju nodošanas iestāžu "sapārošana" 
un kopēju finanšu tehnoloģijas instrumentu, 
kas ir paredzēti P&TA atbalstam MVU, 
izstrādāšana.

d) tādu zinātnisku un tehnoloģisku tīklu 
izveide, kas ir saistīti ar līdzsvarotu 
starptautisko zonu attīstības jautājumiem un 
tehnoloģiskās plaisas pārvarēšanu, tai 
skaitā tīklu izveide starp universitātēm un 
saišu iedibināšana piekļuvei zinātniskajai 
informācijai un tehnoloģiju nodošanai starp 
P&TA ierīcēm un starptautiskajiem P&TA 
pārākuma centriem, starptautisku konsorciju 
izveide P&TA resursu koplietošanai, 
tehnoloģiju nodošanas iestāžu "sapārošana" 
un kopēju finanšu tehnoloģijas instrumentu, 
kas ir paredzēti P&TA atbalstam MVU, 
izstrādāšana.

Justification

To close the technology gap between regions.

Grozījums Nr. 24
6. panta 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) veicinot decentralizētu INTERREG 
pārvaldes modeli.

Justification

This amendment clarifies the logic of Recital (12) which lays down specific provisions, one of 
which is management. The decentralised INTERREG model has proved its worth and 
therefore should be considered useful for the purpose of territorial cooperation.

Grozījums Nr. 25
6. panta 1. punkta db) apakšpunkts (jauns)

db) dabiskā un/vai fiziskā kultūras 
mantojuma aizsardzība un veicināšana, lai 
atbalstītu ekonomikas attīstību, pilsētu vai 
lauku rehabilitāciju vai tūrismu, veicinot 
decentralizētu INTERREG parvaldes 
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modeli.

Justification

This area of activity is not confined simply to local or regional activity. There are clear 
examples where trans-national cooperation in problem solving and sharing best practice are 
offering substantial European value-added in ways that will not be addressed in networks.  
Regeneration issues often encompass the historic environment and it has been found that 
across the EU regions the same problems are being tackled in order to bring about 
sustainable development. More work needs to be done and trans-national projects are an 
effective means of making progress, ensuring best available techniques and know-how are 
employed.

Grozījums Nr. 26
6. panta 3. punkts

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklu izveidi un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, kas pievēršas 5. 
panta 1. punktā, 5. panta 2. punktā un 8. 
pantā minētajam jomām tematiem, tai skaitā 
sadarbības tīklu programmām, kas aptver 
visu Kopienu, un darbībām, kas saistītas ar 
pētniecību, datu apkopošanu un Kopienas 
attīstības virzienu analīzi un novērošanu.

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklu izveidi un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, kā arī valsts 
iestādēm, kas pievēršas 5. panta 1. punktā, 5. 
panta 2. punktā un 8. pantā minētajam 
jomām tematiem, tai skaitā sadarbības tīklu 
programmām, kas aptver visu Kopienu, un 
darbībām, kas saistītas ar pētniecību, datu 
apkopošanu un Kopienas attīstības virzienu 
analīzi un novērošanu.

Justification

The current wording is too restrictive. Great European value-added can be found by 
facilitating a range of organisations to network so as to improve European standards and 
expertise in subjects affecting regional policy. 

Grozījums Nr. 27
6. panta 3. punkta a) apakšpunkts (jauns)

3.a) Tīklu projektu saskaņošanai  ir 
jānotiek vienotā zonā, kas aptver visu ES.
Vajadzīga tādu pašreizējo tīklu kā ESPON, 
URBAct un INTERACT starpposma 
novērtēšana.

Justification

INTERREG IIIc is currently divided into a North, South, East and West zone. Since the 
networks demonstrably cut across these zones they are unnecessarily bureaucratic, costly to
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run and pointless.  There is a clear case for rationalising and re-focussing into one EU wide 
zone for networks.  This would be a more efficient use of the budget and would improve 
efficiency and delivery of coherent projects.

The current networks funded under INTERREG IIIc include three Commission sponsored 
networks for which there has been no review: ESPON, URBAct and INTERACT.

Grozījums Nr. 28
9.panta 2. apakšpunkta 5.a) punkts (jauns)

5.a) Vēsturisko lauku māju saglabāšana un 
uzturēšana

Justification

One of the problems facing rural development is the number of derelict farm buildings. This is 
a problem faced by rural areas throughout the enlarged EU. These are often historic 
buildings whose preservation and re-use can play an important role in improving the quality 
of life in rural areas.  This would work towards sustainability, but is not investment aid, since 
the state of these buildings is a result of market failure.

Grozījums Nr. 29
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, 
dažāda veida un ne tikai ar kultūras 
mantojumu, bet arī ar inovāciju un 
jaunajām tehnoloģijām, sevišķi tām, kas ir 
piemērotas reģiona īpatnībām (piemēram, 
lauku telecentru utt.) saistītu  saimniecisko 
darbību veicināšanai un attīstībai, 
ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas 
sekmēšanai un tūrisma nozares veicināšanai.

Justification

Strengthening innovation policies and new technologies in the field of tourism, in rural areas 
and other areas suffering natural handicaps.

Grozījums Nr. 30
11. panta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) atbalsts trūkumu pārvarēšanā 
tehnoloģisko inovāciju, pētniecības un 
attīstības jomā (P&TA);
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Justification

Problems relating to accessibility are encountered not only in goods transport and transport 
services, but also and above all in the field of electronic communications, telecommunications 
and development of the information society.

Grozījums Nr. 31
17. panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

2.a) Iemaksas ir jāiemaksā galvenajam 
saņēmējam un individuālajiem saņēmējiem 
gan pirms projekta iesākšanas, gan tā 
laikā, gan pēc projekta īstenošanas.

Justification

Many companies and organisations have difficulty accessing risk capital and therefore have 
liquidity problems when all the contributions are paid long after expenditure has been 
effected. In extreme cases, projects have had to be abandoned because individual 
beneficiaries have gone bankrupt. If 25% of the contributions are paid before the project 
starts, 50% while the project is in progress and 25% after completion, this problem would be 
remedied.
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