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Constanze Angela Krehl
Paplašinātās Savienības politiskie uzdevumi un budžeta līdzekļi no 2007. līdz 2013. gadam
(COM(2004)0487 – 2004/2209 (INI))

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. Uzskata, ka Eiropas reģionālā politika ir neaizvietojams instruments sociālās un 
ekonomiskās izlīdzināšanas veicināšanā, kas ļauj Savienībai veikt pasākumus reģionālo 
pretrunu samazināšanā, patiesa saplūšanas procesa veicināšanā, tā stimulē izaugsmi un 
nodarbinātības līmeņa celšanos, kā arī veicina tādas sabiedrības koncepciju, kas ir 
toleranta, godīga un nav vienaldzīga, ar kopīgām solidaritātes interesēm. Ir pārliecināts, 
ka atmaksājas rīkoties kopīgi Eiropas līmenī, jo tādējādi ir iespējama savstarpējās 
izlīdzināšanas ekonomikas īstenošana, procedūru racionalizācija, kā arī resursu 
apvienošana, jo īpaši starpvalstu darījumu ietvaros, kā arī tādējādi tiek līdzēts vājāk 
attīstītajiem reģioniem to iekšējā tirgus izmaksu pārdalīšanā un kompensēšanā. Spēcīgas, 
labi finansētas Eiropas reģionālās politikas esamība ir obligāts priekšnoteikums 
Savienības spējai tikt galā ar turpmākiem paplašināšanās procesiem, kā arī radīt sociālo, 
ekonomisko un ģeogrāfisko izlīdzināšanos paplašinātajā ES;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. Uzskata, ka Eiropas reģionālā politika ir neaizvietojams instruments, kas Savienībai 
ļauj veikt pasākumus reģionālo pretrunu samazināšanai, stimulē ilgspējīgu attīstību 
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reģionos, to izaugsmi un konkurētspēju, kā arī attīsta un veicina tādas sabiedrības 
koncepciju, kas ir toleranta un nav vienaldzīga, un kurai ir kopīgas solidaritātes 
intereses, kas ir pārliecināta par to, ka kopīga rīcība Eiropas līmenī atmaksājas, jo tā 
ļauj savstarpējās izlīdzināšanas ekonomikas īstenošanu, procesu racionalizēšanu, kā arī 
līdzekļu apvienošanu, jo īpaši starpvalstu sadarbības ietvaros; uzskata, ka spēcīga, labi 
finansēta Eiropas reģionālā politika ir obligāts priekšnoteikums Savienības spējām 
veikt turpmākos apvienošanās procesus; papildus atzīmē, ka, tā kā Savienības 
izaugsme ir iespējama kopīgiem spēkiem, pārējas Savienības politiskās nostādnes 
nevar aizstāt reģionālās politikas lomu, bet gan, drīzāk, var to pienācīgi atbalstīt;

Or. de

Grozījumu ierosināja: Margie Sudre

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. Uzskata, ka Eiropas reģionālā politika ir neaizvietojams instruments, kas Savienībai 
ļauj veikt pasākumus reģionālo pretrunu samazināšanai, stimulēt izaugsmi un 
konkurētspēju, kā arī attīstīt un veicināt tādas sabiedrības koncepciju, kas ir toleranta, 
nav vienaldzīga un, kurai ir kopējas solidaritātes intereses; ir pārliecināts, ka kopīgu 
pasākumu īstenošana Eiropas līmenī atmaksājas, jo tas palīdz īstenot savstarpējās 
izlīdzināšanas ekonomiku, procesu racionalizāciju un līdzekļu apvienošanu, neatkarīgi 
no tā, vai tas tiek veikts starpvalstu, transnacionālās vai starpreģionālās sadarbības 
ietvaros; uzskata, ka spēcīgas, labi finansētas Eiropas reģionālās politikas īstenošana ir 
obligāts priekšnoteikums Savienības spējai īstenot turpmākās paplašināšanās kārtas;

Or. fr

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 4
1.a punkts (jauns)

1.a Uzskata, ka Komisijas priekšlikums nākamajai Finanšu perspektīvai kā atbilde uz 
sociālajiem, ekonomiskajiem un vides izaicinājumiem, kurus radīja paplašinātā ES, 
ir pilnībā nepietiekams, jo īpaši pieaugušo prasību pēc izlīdzināšanās un augstā 
bezdarba, nabadzības un ienākumu nevienlīdzības līmeņa ziņā;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 5
1.b punkts (jauns)

1.b Iebilst pret stratēģiju, kuru izvirzīja dokumenta “Sešinieka vēstule” parakstītāji, 
kuras nolūks ir ietekmēt debates par nākamo Finanšu perspektīvu, ierosinot, lai 
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Kopienas budžets tiktu maksimāli ierobežots līdz 1 % no Kopienas NBI (Nacionālie 
Bruto Ienākumi), kā arī nožēlo faktu, ka šāda stratēģija ir saņēmusi Padomes 
atbalstu;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 6
1.c punkts (jauns)

1.c Noraida priekšlikumu, ka vidējam nākamā Finanšu perspektīvā ietvertajam 
izdevumu rādītājam būtu jābūt noteiktam aptuveni 1,14 % apmērā no Kopienas 
NBI, kā tas ir noteikts Komisijas priekšlikumā un “Sešinieka vēstules” parakstītāju 
dokumentā; norāda, ka pastāv starpība 0,10 daļas apmērā no procenta salīdzinot ar 
griestiem, kas tika noteikti attiecībā uz pašu resursiem (t.i., 1,24 % apmērā no 
Kopienas NBI);

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 7
1.d punkts (jauns)

1.d Uzsver, ka Komisijas priekšlikumā nākamajai politiskajai un finanšu shēmai 2007. 
– 2013. gadam, ir noteikts īstais vidējais Kopienas NBI 1,09 % apmērā, kas ir 
zemāks nekā Programmā 2000 noteiktais vidējais 1,10 % apmērā (kā norādījis bijusī 
Komisāre Schreyer k-dze 2004. gada aprīlī notikušajā neoficiālajā to Padomes 
ministru tikšanās reizē, kuri ir atbildīgi par reģionālo politiku);

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 8
1.e punkts (jauns)

1.e Ir nobažījies par pārlieku lielo uzsvaru, kāds tiek likts uz Komisijas priekšlikumu 
par konkurētspēju un uzņēmējdarbību uz izlīdzināšanās un saplūšanas procesu 
rēķina; norāda vēlreiz, ka tai nav pieņemama nekāda Izlīdzināšanas politikas 
uzdevumu izpildes vai tās instrumentu apdraudēšana (Struktūrfondi);

Or. pt



PE 353.366v01-00 4/30 AM\552602LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 9
2. punkts

2. Atsauc Komitejas ierosinājumus par Reģionālo politiku, transportu un tūrismu, kuri 
tika izteikti tās 2004. gada 18. martā paustā viedokļa ietvaros par Komisijas ziņojumu 
“Būvējam kopīgu nākotni”: paplašinātās Savienības politiskie izaicinājumi un budžeta 
līdzekļi, un uzskata, ka:
– (svītrojums) Komisijas ziņojumā ieteiktais investīciju apmērs materiālajos un 

cilvēkresursos. “Būvējam kopīgu nākotni”: paplašinātās ES politiskie izaicinājumi 
un budžeta līdzekļi 2007. – 2013. gadam” nav pietiekami izaugsmes un 
nodarbinātības faktoru izlīdzināšanas ziņā, un jo īpaši, apsveic Komisijas likto 
uzsvaru uz cilvēkresursu faktora stiprināšanu ar mērķi uzlabot tā potenciālo 
izaugsmi un produktivitāti, tomēr uzskata, ka šādu uzdevumu izpilde nevar tikt 
veikta pārskatot ES nodarbinātības stratēģiju, kura ir izstrādāta veidā, kas 
nodrošina augstu nodarbinātības kvalitāti visās tās izpausmes formās;

– (svītrojums) Komisijai būtu jāstrādā kopā ar dalībvalstīm tādu attīstības mērķu un 
rādītāju noteikšanā, kuri ir atbilstoši katras dalībvalsts specifikai un attīstības 
līmenim. Šiem mērķiem un rādītājiem būtu jābūt skaitliski izmērāmiem un 
konkrētiem, tiem būtu jāaptver ekonomiskās, sociālās un vides dimensijas, kā arī būt 
jābūt pilnībā iekļautiem gan Struktūrfondu, gan reģionālajās un nacionālajās 
programmās.

– jānovērtē, vai ar Komisijas ieteikto (svītrojums) augšējo griestu 1,24 % apmērā no 
NBI noteikšanu Finanšu perspektīvā, vai to nenoteikšanu, pietiks, lai nodrošinātu 
pietiekama apjoma resursu pieejamību Reģionālo un Struktūrfondu vajadzībām, kā 
arī ilgspējīgas nodarbinātības politikas veidošanai, kā piemēru uzsver Vācijas 
DIW institūta norādījumus par to, ka ir nepieciešami lielāki apjomi par 1,24 %;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 10
2. punkta 3. atkāpe

– tādēļ aicina kā augšējos griestus Finanšu perspektīvā noteikt 1,24 % apmērā no 
nacionālajiem bruto ienākumiem (NBI), kā to ir ieteikusi Komisija, lai nodrošinātu, ka 
Reģionālo un Struktūrfondu, kā arī Komisijas izaugsmes iniciatīvas vajadzībām, kurā 
īpaši tiek ņemtas vērā ar jaunradi saistītās sastāvdaļas un ar izvietojumu saistītie 
atvieglojumu faktori, ir pieejami pietiekami resursi;

Or. de



AM\552602LV.doc 5/30 PE 353.366v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu ierosināja: Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 11
2. punkta 2. atkāpe

− lūdz Komisiju izstrādāt attīstības mērķus un rādītājus saskaņā ar Eiropas Padomes 
Lisabonas un Gotenbergas slēdzieniem un Koka ziņojuma slēdzieniem par jaunradi. 
Šiem mērķiem un rādītājiem būtu jābūt skaitliski nosakāmiem, konkrētiem un praktiski 
īstenojamiem, tiem būtu jāaptver ekonomiskās, sociālās un vides aizsardzības dimensijas, 
kā arī pilnībā jābūt iekļautiem reģionālajās un nacionālajās rīcības programmās Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda ietvaros;

Or. nl

Grozījumu ierosināja: Vladimír Železný

Grozījums Nr. 12
2. punkta 3. atkāpe

- aicina, tādēļ, kā augšējos griestus Finanšu perspektīvā noteikt 1,24 % apmērā no 
nacionālajiem bruto ienākumiem (NBI), kā to ir ieteikusi Komisija, lai nodrošinātu, ka 
Reģionālo un Struktūrfondu, kā arī vitāli svarīgu Eiropas tranzīta pārvadājumu 
projektu vajadzībām ir pieejami pietiekami resursi; Reģionālo un Struktūrfondu 
resursi būtu jāsaglabā pašreizējā līmenī, pat ja kopējais resursu apjoms, ko 
nodrošina dalībvalstis, ir ierobežots 1 % apmērā no to NBI. Šādā gadījumā, tiek 
ieteikts, ka tiek panākti izdevumu ietaupījumi, samazinot ES kopējās 
lauksaimniecības politikai piešķirtās subsīdijas, kuras veido vislielāko no kopējā ES 
budžeta posteņiem;

Or. en

Grozījumu ierosināja: Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 13
2. punkta 3.a atkāpe (jauns)

- Aicina, tomēr, Komisiju neaizmirst, ka, ja Lisabonas Stratēģiju ir nepieciešams 
īstenot, tad ir ES reģionu un dalībvalstu saplūšanas procesam ir jānotiek, kā arī to, 
ka ne visi Lisabonas Stratēģijas uzdevumi ir vērsti uz Izlīdzināšanas politikas 
īstenošanu vai ka tie tiek vadīti ar vienu un to pašu instrumentu palīdzību. Lielākās 
daļas Lisabonas Procesa politisko nostādņu īstenošanai ir nepieciešams 
finansējums, tomēr tas ir nelielā mēra vai vispār nav paredzēts Kopienas budžetā 
(salīdzinot ar EMS budžetu); aicina, tādēļ, resursu sadalīšanas labā neveikt nekādu 
izlīdzināšanas procesiem piešķirto procentu samazināšanu;

Or. es
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Grozījumu ierosināja: Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 14
2.a punkts (jauns)

2.a Uzsver, ka no izlīdzināšanas politikas paplašinātajā Eiropas Savienībā tiks prasīts 
izpildīt milzīgas vajadzības, un, ka, tādēļ, Savienības nacionālā bruto ienākuma daļa 
0,41 % apmērā ir minimālais finansējuma apjoms, kura samazināšanas rezultātā šī 
politika pilnībā zaudēs jebkādu uzticamību;

Or. el

Grozījumu ierosināja: Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 15
3. punkts 

3. Augsti novērtē finansiālo ieguldījumu galēji attālo reģionu labā, kuru mērķis bija to 
attīstības veicināšana, nodrošinot pilnīgu to integrēšanos iekšējā tirgū un 
nodrošinot pieeju Kopienas politisko nostādņu priekšrocībām, pienācīgi ņemot vērā 
šo reģionu specifiskās īpatnības un noteicošos faktorus tajos; mudina, lai 
finansiālais atbalsts galēji attālo reģionu attīstīšanas stratēģijas īstenošanā nākotnē 
turpinātos;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Margie Sudre

Grozījums Nr. 16
3. punkts

3. Novērtē attālāko reģionu nākotnes attīstības stratēģijas galvenos punktus, kuri tika 
sniegti spēcīgākas partneru sadarbības veidošanas formā un, jo īpaši to, ka tie ir 
balstīti uz specifisku programmu, kura paredz kompensēt tos trūkumus, kuri 
ietekmē šo reģionu ekonomiku un iedzīvotājus;

Or. fr

Grozījumu ierosināja: Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Grozījums Nr. 17
3. punkts

3. Augstu novērtē finansiālo ieguldījumu galēji attālo reģionu labā, bet uzskata, ka, lai 
varētu kompensēt tās grūtības, ar kurām šie reģioni sastopas attiecībā uz pieeju 
iekšējam tirgum, ir jāpatur prātā, ka galēji attālināts ir konstants lielums, kas 
nemainās līdzīgi ienākumu funkcijai; cer, ka Berlīnē ieviestais finansiālais atbalsts, 
saglabāsies kā minimālais atbalsts arī attiecīgajos reģionos; 

Or. es
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Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 18
3. punkts

3. Augstu novērtē finansiālo ieguldījumu galēji attālo reģionu labā, kura mērķis ir to 
grūtību kompensēšana, ar kurām šie reģioni sastopas attiecībā uz pieeju iekšējam 
tirgum, kā arī to pastāvīgo endogenas attīstības radīto ierobežojumu kompensēšana;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca Drcar 
Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin un Toomas Savi

Grozījums Nr. 19
3.a punkts (jauns)

3.a Uzskata, ka, lai nodrošinātu finansējumu reģionālās un izlīdzināšanas politikas 
īstenošanai, ir nepieciešams garantēts NBI minimālais apjoms 0,41 % apmērā šīs 
politikas īstenošanai nākamās finanšu perspektīvas periodā;

Or. fr

Grozījumu ierosināja: István Pálfi

Grozījums Nr. 20
4. punkts

4. Pievērš uzmanību mazapdzīvotu reģionu un reģionu ar ārvalstu robežām atbalsta 
nozīmei, kā arī salu un kalnu reģionu specifiskajām situācijām;

Or. hu

Grozījumu ierosināja: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 21
4.a punkts (jauns)

4.a Uzsver atbalsta sniegšanas lomu apgabaliem, kuri cieš no strukturālām 
nepilnvērtības, tādas kā iedzīvotāju izceļošana, iedzīvotāju vidējā vecuma rādītāja 
palielināšanās vai apgrūtināta piekļūšana; uzsver, ka to reģionu vajadzības, kuras 
ietekmē šāda veida strukturāla rakstura problēmas būtu jārisina ar pastiprinātas 
sadarbības un ad hoc pasākumu palīdzību;

Or. es
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Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 22
5. punkts

5. Pozitīvi novērtē URBAN un Equal virzību, kā rezultātā tiek palielināts mazām un 
lielām pilsētām un pilsētu rajoniem paredzētais finansējums, kā arī stiprinātas 
starpreģionālās sadarbības iespējas starp pilsētu un rajonu pašvaldībām;

Or. de

Grozījumu ierosināja: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 23
5.a punkts (jauns)

5.a Izsaka bažas par priekšlikumu, ka “Natura 2000” būtu jāfinansē gandrīz izņēmuma 
kārtā no Struktūrfondu un Lauksaimniecības attīstības fonda līdzekļiem, jo tajā būs 
nepieciešams veikt dabas saglabāšanas aktivitātes, lai sacenstos ar citām sociāli 
ekonomiskām nozaru aktivitātēm par to pašu finansējumu (nacionālā un reģionālā 
līmenī), kā arī būs jāizveido hierarhija salīdzinot ar ES bioloģiskās dažādības 
nodrošināšanas uzdevumiem un uzdevumiem citā nozarēs, tādējādi apdraudot šāda 
veida finansēšanu; šā iemesla dēļ aicina Komisiju vai nu izveidot atsevišķu finanšu 
instrumentu “Natura 2000” vajadzībām vai palielināt “LIFE” + paredzēto 
finansējumu, tajā iekļaujot bioloģiskas dažādības fondu, kas ļaus izpildīt “Natura 
2000” uzdevumus;

Or. es

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 24
6. punkts

6. Atzīmē, ka Komisija ierosina resursu griestu saglabāšanu 1,24 % līmenī no NBI (kā 
iepriekš gadījumā ar “Programma 2000”), bet uzskata, ka, lai noteiktu, vai šāds 
apjoms ir pietiekams 25 dalībvalstu Eiropas Savienības papildus izlīdzināšanas 
prasību apmierināšanai, vai nē, ja Savienība vēlas izpildīt savas saistības un 
izvairīties no turpmākās sabiedrības vilšanās attiecībā uz Eiropu; uzsver, ka “Delors 
I” un “Delors II” pakešu ietvaros rādītājs tika palielināts no 1,15 % līdz 1,27 % no 
Kopienas IKP (1,24 % no NBI) un Struktūrfondu apjoms tika dubultots;

Or. pt
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Grozījumu ierosināja: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 25
6. punkts

6. Atzīmē, ka Komisija tagad atzīst, ka resursu griesti būtu jāsaglabā 1,24 % apmērā no 
NBI un piekrīt Komisijai, ka ierosinātais šo resursu izlietojuma pieaugums griestu 
robežās ir neaizstājams, ja Savienība vēlas izpildīt saistības un izvairīties no 
sabiedrības vilšanās attiecībā uz Eiropu;

Or. es

Grozījumu ierosināja: Brigitte Douay

Grozījums Nr. 26
6. punkts

6. Atzīmē, ka Komisija iesaka resursu griestu saglabāšanu 1,24 % apmērā no NBI un 
piekrīt Komisijai, ka ierosinātais šo resursu izlietojuma pieaugums griestu robežās ir 
neaizstājams, ja Savienība vēlas izpildīt saistības un izvairīties no pieaugošas
sabiedrības vilšanās attiecībā uz Eiropu;

Or. fr

Grozījumu ierosināja: Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 27
6.a punkts (jauns)

6.α Atzīmē, ka paplašināšanās ir vēsturisks notikums, ar kuru mēs visi lepojamies; 
tomēr, uzsver nepieciešamību finanšu izmaksas sadalīt veco dalībvalstu starpā 
godīgi un līdzsvaroti, lai izvairītos no riska, ka izmaksas uzņemas tikai 
izlīdzināšanas procesā iesaistītās valstis un nepriviliģētie ES reģioni, kuri paši vēl 
nav pabeiguši saplūšanas procesu;

Or. el

Grozījumu ierosināja: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguila

Grozījums Nr. 28
6.a punkts (jauns)

6.a Atzīst tehniskos Kopienas sniegtos skaidrojumus, lai ierosinātu atbalsta piešķiršanu 
desmit jaunajām dalībvalstīm apmērā, kas aptuveni atbilst 3,3 % no NBI, tomēr 
uzskata, ka šāda palīdzība ir jāpalielina līdz 4 % saistību piešķīruma ziņā, pat ja 
palīdzība netiek apgūta pilnībā;
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Or. es

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 29
7. punkts

7. Ir informēts, ka finanšu resursiem jābūt iztērētiem efektīvā veidā, bet tanī pat laikā 
uzsver, ka ES izlīdzināšanas un struktūrpolitika iepriekšējos gados ir skaidri parādījusi 
Eiropas sasniegto pievienoto vērtību un ka tā vienmēr ir palīdzējusi reģioniem iegūt 
arvien vairāk finanšu resursu; tādēļ uzskata, ka Stabilitātes Līguma pārskatīšanai ir 
būtiska nozīme (jo īpaši investīciju izdevumu ziņā), ņemot vērā kaitējošo ietekmi, 
kāda Līgums rada attiecībā uz pareizu Struktūrfondu izmantošanu esošās finanšu 
struktūras ietvaros;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: István Pálfi un László Surján

Grozījums Nr. 30
7. punkts

7. Apzinās, ka finanšu resursi ir jātērē efektīvā veidā, bet tanī pat laikā uzsver, ka ES 
izlīdzināšanas un struktūrpolitika pēdējos gados ir skaidri parādījusi savu sasniegto 
pievienoto vērtību un tā vienmēr ir palīdzējusi reģioniem papildus finanšu resursu 
piesaistīšanā; turklāt apzinās, ka 2004. gadā notikusī desmit jaunu valstu 
pievienošanās ES rada jaunu izaicinājumu visai izlīdzināšanas politikai kopumā, 
tanī pat laikā iezīmējot ilgstoša izlīdzināšanās politikas posma sākumu; šā iemesla 
dēļ reģionālās attīstības un izlīdzināšanas politikai būs pastiprināta loma periodā no 
2007. līdz 2013, jo tieši šajā posmā šīs jaunās dalībvalstis tiks faktiski, un ne tikai 
juridiski, integrētas Savienības kopienā; tādēļ ievēro, ka izlīdzināšanas politikai 
nākotnē ir jāpievērš vairāk uzmanības reģioniem, lai novērstu jebkādu interešu 
konfliktu rašanos veco dalībvalstu mazāk attīstīto reģionu un jauno dalībvalstu 
starpā;

Or. hu

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 31
7.a punkts (jauns)

7.a Uzskata par būtisku atbalstīt Komisijas ieteikumu finanšu perspektīvas plānošanā 
septiņu gadu periodā, līdz 2013. gadam, paredzamu sākotnējo grūtību dēļ katrā 
jaunā finanšu periodā, kā arī nepietiekamo dalībvalstu, jo īpaši Bulgārijas un 
Rumānijas, pieredzi, kuras Savienībā netiks uzņemtas līdz 2007. gadam;

Or. de
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Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 32
8. punkts

8. Pozitīvi novērtē faktu, ka gan IPA gan ENPI tiks ietverts īpašs elements, kas 
veicinās starpvalstu sadarbību ar mērķi stiprināt ilgspējīgu attīstību, stingru 
vides aizsardzības mehānismu un vides likumdošanas izstrādi, kā arī 
demokrātijas veicināšanu;

Or. en

Grozījumu ierosināja: Richard Seeber

Grozījums Nr. 33
8. punkts

8. Pozitīvi novērtē faktu, ka gan IPA, gan ENPI tiks ietverts īpašs elements, kas 
paredzēts starpvalstu sadarbības veicināšanai ar mērķi stiprināt ilgspējīgu ekonomisko 
attīstību, stingru vides ierobežojumu ievērošanu un demokrātijas veicināšanu, kā arī 
pozitīvi novērtē vēlmi ieviest starpvalstu sadarbības programmas visos pierobežu 
reģionos, tai skaitā, gar “vecajām” iekšējām robežām, jo īpaši tādēļ, ka pašreizējās 
INTERREG programmas ir panākušas ļoti labu progresu un šai kapitalizēšanai ir 
jāturpinās iespējamas vakuuma rašanās novēršanas dēļ;

Or. de

Grozījumu ierosināja: István Pálfi un László Surján

Grozījums Nr. 34
8. punkts

8. Pozitīvi novērtē faktu, ka gan IPA, gan ENPI tiks ietverti īpaši elementi starpvalstu 
sadarbības veicināšanai ar mērķi stiprināt ilgspējīgu ekonomisko attīstību, stingru 
vides ierobežojumu ievērošanu un demokrātijas veicināšanu; ievēro, ka intensīvāks 
ES atbalsts radīs sadarbību dalībvalstu starpā, kas veicinās sociālo izlīdzināšanos; 
tādēļ iesaka starpvalstu sadarbības īstenošanas laikā gan valstu iekšpus ES robežās, 
gan arī ES ārvalstu starpā, ka ES būtu jāsniedz atbalsts ne tikai tehniskās palīdzības 
jomā, bet arī ievērojamu programmu daļu īstenošanā;

Or. hu
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Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 35
9. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu ierosināja: Carlos José Iturgaiz Angulo

Grozījums Nr. 36
9. punkts

9. Pieprasa īpašu Komisijas (svītrojums) kontroli veikt attiecībā uz progresu vai regresu 
statistiskā efekta pārņemtajos reģionos un iesniegt detalizētu gada pārskatu Parlamentā 
attiecībā uz situāciju šajos reģionos; 

Or. es

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 37
9. punkts

9. Pieprasa Komisiju cieši kontrolēt progresu vai regresu statistiskā efekta pārņemtajos 
reģionos un iesniegt detalizētu gada pārskatu Parlamentā par situāciju šajos reģionos; 
uzskata, ka attiecīgo reģionu atbilstību nedrīkst ietekmēt “faktiskās” bagātības 
palielināšanās un aicina Komisiju pārliecināties, ka tā notiek;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 38
9.a punkts (jauns)

9.a Atzīmē, ka jo īpaši bagātākās ES dalībvalstis visticamāk iegūs lielākās ekonomiskās 
priekšrocības no paplašināšanās un ka izlīdzināšanas procesā iesaistītās valstis (jo 
īpaši Portugāli un Grieķiju) ar paplašināšanos saistītie izdevumi ietekmēs visvairāk, 
kā arī, tādēļ, aicina Komisiju analizēt ietekmi, kādu paplašināšanās atstās uz 
pēdējām minētajām valstīm un ieteikt speciāli izstrādātas programmas, kuru mērķis 
ir attīstīt un modernizēt šo valstu ekonomiku paplašinātās ES sastāvā;

Or. pt
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Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 39
10. punkts

10. Uzsver, ka reģioni, kuri tikai statistisku iemeslu dēļ ir kļuvuši ievērojami bagātāki, 
t.i., tādēļ, ka paplašināšanās rezultātā vidējais IKP ir samazinājies un ietver valstis 
ar daudz nabadzīgākiem reģioniem, ir jāvērtē pamatojoties uz to faktiskajām 
attīstības grūtībām, kā arī uzskata, ka šiem reģioniem vajadzētu tikt iekļautiem 
saplūšanas mērķa reģionu skaitā un tiem ir nepieciešams, un ir jāsaņem, piemērots 
atbalsts no ES, kurš ataino to faktiskās problēmas; uzsver, ka, ja šis tīri statistiskais 
efekts netiek ņemts vērā, šie reģioni var zaudēt paplašināšanās rezultātā;

Or. de

Grozījumu ierosināja: Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 40
10. punkts

10. Uzsver, ka reģioniem un dalībvalstīm, kuras ietekmē statistiskais efekts, ir joprojām 
nepieciešams un tām ir jāsaņem piemērots atbalsts no ES, kā arī, ka neviens reģions, 
ne arī dalībvalsts nejūtas kā zaudētāja paplašināšanās rezultātā;

Or. es

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 41
10. punkts

10. Uzsver, ka statistiskā efekta ietekmētajiem reģioniem (svītrojums) ir jāturpina saņemt 
atbalstu no ES, kuru tās saņemtu, ja atbilstības atbalstpunkts būtu 15 dalībvalstu ES, jo 
nevienam reģionam paplašināšanās rezultātā nebūtu jājūtas kā zaudētājam;

Or. pt
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Grozījumu ierosināja: Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, Michael 
Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-Lebrecht 
Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, Angelika 
Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, Andreas 
Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber un Joachim 
Wuermeling

Grozījums Nr. 42
10.a punkts (jauns)

10.a Pozitīvi novērtē iespēju, jo īpaši jaunās prioritātes Nr. 2 ietvaros, jaunrades 
kapacitātes veicināšanai reģionos, kas ir galvenais faktors Lisabonas uzdevumu 
īstenošanā un Eiropas Savienības progresa panākšanā;  

Or. de

Grozījumu ierosināja: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez un 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 43
10.a punkts (jauns)

10.a Uzskata, ka reģioniem, kuri zaudē savu statusu uz ne-statiskas izaugsmes rēķina, 
būtu jāsaņem precīzi tikpat liela kompensācija kā tiem reģioniem, kuri atradās tieši 
tādā pat situācijā brīdī, kad stājās spēkā pašreizējā Finanšu perspektīva;

Or. es

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 44
10.a punkts (jauns)

10.a Aicina Komisiju atzīt reģionālās politikas un konkurences politikas savstarpējo 
saikni reģionos, kurus ietekmē statistiskais efekts, un ietvert tās analīzē pašreizējos 
un perspektīvos Valsts subsīdiju piešķiršanas noteikumus tajos reģionos, kurus 
ietekmē statistiskais efekts;

Or. en

Grozījumu ierosināja: István Pálfi un László Surján

Grozījums Nr. 45
10.a punkts (jauns)

10.a Iesaka apsvērt iespēju tajos reģionos, kuros vidējais ienākums ir ievērojami 
zemāks nekā ES kopumā, tā vietā, lai ieviestu absolūto n+2 noteikumu attiecībā uz 
Izlīdzināšanas fondu, noteikumus atvieglot un piešķirt ilgāku periodu, pagarinot 
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laika termiņu, lai piemērojamais likums pirmajos trīs gados būtu n+3 vai n+4; 
turklāt uzsver, ka gadījumā, ja jebkāda fondu daļa paliek neizmantota n+2 likuma 
piemērošanas rezultātā, visos gadījumos tie ir jāizmanto tikai izlīdzināšanas 
nolūkos;

Or. hu

Grozījumu ierosināja: Carlos José Iturgaiz Angulo

Grozījums Nr. 46
11. punkts

Svītrots

Or. es

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 47
11. punkts

11. Pozitīvi novērtē Izaugsmes koriģēšanas fonda darbību, kuram būtu jādod Savienībai 
iespēja veikt steidzamus un efektīvus pasākumus progresa paātrināšanai to uzdevumu 
izpildē, kuru izpilde atpaliek; atbalsta Komisijas viedokli par to, ka īpaši Kopienas 
saistības attiecībā uz Eiropu var darīt Eiropas pievienoto vērtību redzamu tajos 
reģionos, kuros ir īpaši problemātiskie apstākļi (svītrojums); kā arī papildus pieprasa, 
lai lēmumi pārdalīt līdzekļus ir pakļauti kopīgu lēmumu pieņemšanas procedūrai tādā 
mērā, kādā tie ietekmē Parlamenta un Padomes iepriekš noteiktās prioritātes, kā arī to, 
lai izmantojot finansējumu, noteikumi, kuri regulē līdzdalību, tiktu piemēroti 
pilnībā un savlaicīgi;

Or. de

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 48
11. punkts

11. Atzīmē Izaugsmes koriģēšanas fonda radīšanu, kam būtu Savienībai jādod iespēja 
veikt steidzamus un efektīvus pasākumus paātrināt progresu to uzdevumu izpildē, kuri 
atpaliek termiņa ziņā; uzskata, ka nekādā gadījumā nebūs iespējams šo fondu 
finansēt ar izdevumu pārdales palīdzību (jo īpaši no Struktūrfondiem), jo tas radītu 
bīstamu precedentu; gadījumā, ja tā notiek, lūdz Komisiju, ierosinot jebkāda veida 
pārdalīšanu, īpaši ņemt vērā to reģionu vajadzības, kuri cieš no statistiskā efekta; kā 
arī papildus pieprasa konsultēties pieņemot jebkādus lēmumus par pārdalīšanu 
(svītrojums), ja šie lēmumi ietekmē Parlamenta un Padomes iepriekš noteiktās 
prioritātes;
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Or. pt

Grozījumu ierosināja: Carlos José Iturgaiz Angulo

Grozījums Nr. 49
11.a punkts (jauns)

11.a Atzīst, ka ir nepieciešams ieviest zināmus elastīgus mehānismus, bet tie nedrīkst 
ietekmēt Finanšu perspektīvā apstiprinātos politiskās un kvantitatīvās prioritātes, kā 
arī tiem jānodrošina risinājums neparedzētu krīžu rezultātā, kā dēļ tiem ir jābūt 
augstā mērā specializētiem pēc būtības; aicina Komisiju nodrošināt, ka ikreiz, kad 
tā iesaka veikt jebkādu resursu pārdalīšanu, netiek ietekmēta dalībvalstu 
ekonomiskā politika;

Or. es

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 50
12. punkts

12. Atzīmē, ka nākotnē Struktūrfondu finanšu vadība lielākā mērā proporcionāla un 
decentralizēta, tādējādi pārceļot lielāku atbildības daļu par labas finanšu vadības 
īstenošanu uz dalībvalstīm un reģioniem; atbalsta Komisijas centienus racionalizēt 
procesus, samazināt administratīvās izmaksas – tomēr ne uz decentralizācijas rēķina, 
kā arī paātrināt lēmumu pieņemšanas procesu; tomēr pieprasa, lai Komisija 
pārliecinātos ar piemērotu instrumentu palīdzību, tādu kā efektivitātes rezerves, ka 
Eiropas finansējums tiek izmantots saskaņā ar Kopienas vadlīnijām, kā arī, lai 
ievērotu caurskatāmības principu, informēt Parlamentu par visām neatbilstībām, kādas 
ir konstatētas valstu vai reģionālās finanšu kontroles procedūrās, kā arī par 
pasākumiem, kādi ir veikti, lai situāciju izlabotu;

Or. de

Grozījumu ierosināja: Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 51
12. punkts

12. Atzīmē, ka nākotnē Struktūrfondu finanšu vadība būs vairāk proporcionāla un 
decentralizēta, tādējādi pārceļot finanšu atbildību par labu finanšu vadību vairāk uz 
dalībvalstīm, reģioniem un pašvaldībām; 

Or. nl
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Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 52
12.a punkts (jauns)

12.a Aicina Komisiju neapstiprināt Eiropas finansējuma izmantošanu, kamēr plāni nav 
pārbaudīti pamatojoties uz un saskaņā ar Parlamenta 2003. gada 3. jūlija rezolūciju 
par budžetu sastādīšanu saskaņā ar dzimumu līdztiesības principu1;

Or. de

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter un Alyn Smith

Grozījums Nr. 53
12.b punkts (jauns)

12.b Uzsver, ka no reģionālās politikas perspektīvas raugoties, finanšu plānošanas 
ilggadīgais raksturs, un tādējādi arī varbūtība, reģioniem ir neaizvietojami, un ka 
finanšu perspektīvas instrumentu nedrīkst vieglprātīgi pacelt kā jautājumu nevienā 
Eiropas institūcijā; pamāca Padomi intensīvi strādāt kopā ar Parlamentu lēmuma 
pieņemšanā par finanšu perspektīvu, kura sniedz ieguldījumu paplašinātā 
Savienībā un turpmākā integrācijā;

Or. de

Grozījumu ierosināja: Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 54
13. punkts

svītrots

Or. fr

Grozījumu ierosināja: Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 55
13. punkts

svītrots

Or. nl

  
1 OV C 74 E, 24.3.2004., 746. lpp.
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Grozījumu ierosināja: Vladimír Železný

Grozījums Nr. 56
13. punkts

13. Iedrošina Komisiju veikt īpašus pasākumus pārskatītā Eiropas Sociālā fonda 
kontekstā, lai stiprinātu migrantu sociālo integrēšanu un stiprinātu to nodarbinātības 
pieejamību, tādējādi, nodrošinot, lai trešo valstu iedzīvotāji ar atšķirīgu kultūras, 
reliģijas un lingvistisko, kā arī etnisko izcelsmi tiktu iesaistīti visos Eiropas 
sabiedrības aspektos, ar noteikumu, ka šie migranti respektē un ciena tās valsts 
valodu, kultūru, tradīcijas, un jo īpaši likumus, kurā tie dzīvo, kā arī ar nosacījumu, 
ka šādi specifiski pasākumi neapdraud tās valsts pilsoņu tiesības un darba iespējas, 
kurā tie dzīvo;

Or. en

Grozījumu ierosināja: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez un 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 57
13.a punkts (jauns)

13.a Aicina Komisiju saskaitīt iepriekš saņemto iesniegumu skaitu un pēc Pagaidu 
komitejas sēdes par paplašinātās ES politiskajiem izaicinājumiem un budžeta 
resursiem savā noslēguma ziņojumā ņemt paplašināšanos vērā;

Or. es

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 58
13.a punkts (jauns)

13.a Aicina dalībvalstis demonstrēt, kādā veidā tās nodrošinās finanšu atbalstu, kas ir 
nepieciešams ilgspējīgas attīstības sasniegšanā, saskaņā ar Gotenburgas samita 
vienošanos, jo īpaši attiecībā uz “Natura 2000” tīkla vadību, resursiem, kas ir 
nepieciešami saskaņā ar Direktīvu par Ūdens apgādes sistēmu un Kioto protokola 
mērķu sasniegšanai;

Or. en

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 59
14. punkts

14. Aicina Komisiju veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka izlīdzināšanas un 
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struktūrpolitika netiek ierobežota (svītrojums) par labu citām politiskām 
pamatnostādnēm, kā arī noraida domu, ka Struktūrfondiem būtu jādarbojas kā 
mainīgam lielumam, kuru koriģē atbilstoši budžeta ierobežojumiem;

Or. pt

Grozījumu ierosināja: Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 60
14. punkts

14. Mudina Komisiju pārliecināties, ka visi pasākumi, kas ir apstiprināti, neizraisa 
izlīdzināšanās politikas ierobežošanu par labu citām politiskām pamatnostādnēm, 
kā arī apzināties, ka, lai arī izlīdzināšanas izdevumi ir jāizmanto ilgspējīgas 
attīstības sasniegšanai, konkurētspēja nevar aizvietot saplūšanas procesu dalībvalstu 
starpā;

Or. es

Grozījumu ierosināja: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 61
14. punkts

14. Aicina Komisiju veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka izlīdzināšanas un strukturālā 
politika netiek ierobežota vēl vairāk par labu citām politiskām pamatnostādnēm un 
nosoda tās dalībvalstis, kuras ir centušās samazināt Eiropas ideālu līdz sterilai 
“nauda iekšā/nauda ārā” diskusijai, tanī pat laikā mēģinot panākt stāvokli, kurā 
citas dalībvalstis un apgabali tiek nostādītas neizdevīgā paši par sevi stāvoklī;

Or. en

Grozījumu ierosināja: Sérgio Ribeiro

Grozījums Nr. 62
15. punkts

15. Aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek ievērots grafiks un ka jaunās izlīdzināšanas un 
struktūrpolitikas programmas var savlaicīgi tikt uzsāktas 2007. gadā; atbalsta 
Komisijas priekšlikumu par to, ka nākamai Finanšu perspektīvai būtu jāaptver 
septiņu gadu ilgs periods (2007. – 2013. gads).

Or. pt


