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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 14
5. apsvērums

5) Lietderīga un efektīva darbības 
īstenošana, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), balstās uz labu 
pārvaldību un partnerattiecībām starp visiem 
teritoriāliem un sociāli ekonomiskiem 
dalībniekiem un īpaši starp reģionālām un 
vietējām varas iestādēm.

5) Lietderīga un efektīva darbības 
īstenošana, ko atbalsta ERAF, balstās uz 
labu pārvaldību un partnerattiecībām starp 
visiem teritoriāliem, sociāli ekonomiskiem 
un vides dalībniekiem un īpaši starp 
reģionālām un vietējām varas iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina, ka vides partneriem tiek dota vienlīdzīga pārstāvība kā ekonomiskiem 
un sociāliem partneriem.



PE 355.745v01-00 2/9 AM\561625LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 15
9. apsvērums

9) Īpaša uzmanība jāpievērš attīstībā 
atpalikušiem reģioniem, respektīvi, 
izņēmuma gadījumā palielinot ERAF 
iespējas atbalsta palīdzības finansēšanā 
saistībā ar papildu izmaksu kompensāciju 
noteiktos sektoros. Šādam izņēmumam ir 
jāpiemēro EK līguma 299. pants (2) kā 
tiesiskais pamatojums.

9) Īpaša uzmanība jāpievērš attīstībā 
atpalikušiem reģioniem, respektīvi, 
izņēmuma gadījumā palielinot ERAF 
iespējas atbalsta palīdzības finansēšanā 
saistībā ar papildu izmaksu kompensāciju 
noteiktos sektoros, ņemot vērā ES politiku, 
lai izsargātu un izkoptu vidi. Šādam 
izņēmumam ir jāpiemēro EK līguma 299. 
pants (2) kā tiesiskais pamatojums.

Or. en

Pamatojums

ERAF jāatbalsta arī vides aizsardzība un izkopšana.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 16
11. apsvērums

11) ERAF jānodrošina sinerģija ar atbalstu 
no Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 
fonda. Tam arī jānodrošina 
komplementaritāte un saskaņa ar citām 
Kopienas politikām.

11) ERAF jānodrošina sinerģija ar atbalstu 
no Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 
fonda. Tam arī jānodrošina 
komplementaritāte un saskaņa ar citām 
Kopienas politikām un tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka visi ERAF projekti ir saskaņā ar ES vides tiesību aktiem.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 17
2. panta 1. punkts
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ERAF atbalsta palīdzības finansēšanu, lai 
nostiprinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, mazinot reģionālo 
nesaskaņotību un atbalstot strukturālo 
attīstību , un sakārtojot reģionālo 
ekonomiku, ieskaitot atpalikušo industriālo 
reģionu pārveidi.

ERAF atbalsta palīdzības finansēšanu, lai 
nostiprinātu ekonomisko, sociālo un
teritoriālo kohēziju Eiropas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas kontekstā, mazinot 
reģionālo nesaskaņotību un atbalstot 
strukturālo attīstību , un sakārtojot reģionālo 
ekonomiku, ieskaitot atpalikušo industriālo 
reģionu pārveidi.

Or. en

Pamatojums

ERAF jāatbalsta un jāizstrādā ES ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 18
2. panta 2. punkts

To veicot, ERAF paaugstina Kopienas 
prioritāšu efektivitāti un it īpaši vajadzību 
stiprināt konkurētspēju un jaunievedumus, 
radīt pastāvīgas darba vietas un veicināt 
videi labvēlīgu attīstību.

To veicot, ERAF paaugstina Kopienas 
prioritāšu efektivitāti un it īpaši vajadzību 
stiprināt konkurētspēju un jaunievedumus, 
veicināt videi labvēlīgu attīstību, radīt 
pastāvīgas darba vietas un aizsargāt un 
izkopt dabas un pilsētas vidi.

Or. es

Justification

Ar vidi  jāsaprot arī dabas un pilsētas vide, kuru bieži administrē pilsētu domes.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 19
2. panta 2. punkts

To veicot, ERAF paaugstina Kopienas 
prioritāšu efektivitāti un it īpaši vajadzību 
stiprināt konkurētspēju un jaunievedumus, 
radīt pastāvīgas darba vietas un veicināt 
videi labvēlīgu attīstību.

To veicot, ERAF paaugstina Kopienas 
prioritāšu efektivitāti un it īpaši vajadzību 
stiprināt konkurētspēju un jaunievedumus, 
veicināt videi labvēlīgu attīstību, radīt 
pastāvīgas darba vietas un aizsargāt un 
izkopt vidi
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Or. de

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 20
3. panta 2. punkta a) daļa

a) produktīvas investīcijas; a) produktīvas investīcijas un līdzekļu 
pārvaldība;

Or. en

Pamatojums

Grozījums veicinātu investīcijas, kurām ir tieši ekonomiski ieguvumi, tādi kā ilgtspējīga vides 
resursu pārvaldība.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 21
3. a pants (jauns)

3a pants
Līdzsvarota un ilgtspējīga reģionālā 

attīstība
Reģionālā attīstība nozīmē saglabāšanu, 
attīstību un, ja nepieciešams, ilgtspējīgas 
eksistences un darbības pārveidošanu 
reģionos.

Or. de

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 22
4. panta 3. punkts

3) Vide, ieskaitot investīcijas, kuras saistītas 
ar atkritumu apsaimniekošanu, ūdensapgādi, 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanu un gaisa 
kvalitāti, koordinētu piesārņojuma 
novēršanu un kontroli, piesārņotu vietu un 

3) Vide, ieskaitot investīcijas saistītas ar 
atkritumu apsaimniekošanu, ūdensapgādi, 
ūdens kvalitāti, upju baseinu aizsardzību 
un izmantošanu, vides riska novēršanu 
(ieskaitot aizsardzību pret plūdiem un 
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zemes atveseļošanu, bioloģiskās 
daudzveidības un dabas aizsardzības 
veicināšanu, palīdzību maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (turpmāk – MVU), lai 
veicinātu ilgtspējīgas ražošanas modeļus, 
ieviešot rentablas vides pārvaldības 
sistēmas, kā arī ieviešot un izmantojot 
piesārņojuma novēršanas tehnoloģijas;

iekšējo ūdeņu piesārņošanu), notekūdeņu 
attīrīšanu un gaisa kvalitāti, koordinētu 
piesārņojuma novēršanu un kontroli, trokšņa 
līmeņa ierobežošanu, piesārņotu vietu un 
zemes atveseļošanu, lauku teritoriju ainavu 
veidošanu, bioloģiskās daudzveidības un 
dabas aizsardzības veicināšanu, palīdzību 
maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(turpmāk-MVU) lai veicinātu ilgtspējīgas 
ražošanas modeļus, ieviešot vienkāršākas 
rentablas vides pārvaldības sistēmas, kā arī 
ieviešot un izmantojot piesārņojuma 
novēršanas tehnoloģijas, ieskaitot 
tehnoloģijas, lai novērstu klimata izmaiņas.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 23
4. panta 5. punkts

5) Tūrisms, ieskaitot dabas un kultūras 
vērtību veicināšanu kā iespēju ilgtspējīga 
tūrisma attīstībai, kultūras mantojuma 
aizsargāšana un uzlabošana, atbalstot 
ekonomisko attīstību, atbalsts, lai uzlabotu 
tūrisma pakalpojumu piedāvājumu ar 
papildu jauniem, augstākas kvalitātes 
pakalpojumiem;

5) Tūrisms, ieskaitot dabas un kultūras 
vērtību veicināšanu kā iespēju ilgtspējīga 
tūrisma attīstībai, fiziskā un kultūras 
mantojuma aizsargāšana un uzlabošana 
atbalstot līdzsvarotu ekonomisko attīstību, 
atbalsts, lai uzlabotu tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumu ar papildu jauniem, augstākas 
kvalitātes pakalpojumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 24
5. panta 1. daļas b) daļa

b) jaunievedumu stimulēšana MVU, veicinot 
universitāšu uzņēmumu sadarbības sakarus, 
atbalstot MVU tirdzniecības tīklus un 
sakopojumus, sekmējot MVU pieeju 
modernizētiem tirdzniecības atbalsta 
pakalpojumiem, atbalstot attīrīšanas un 

b) jaunievedumu stimulēšana MVU veicinot 
universitāšu uzņēmumu sadarbības sakarus, 
atbalstot MVU tirdzniecības tīklus un 
sakopojumus, sekmējot MVU pieeju 
modernizētiem tirdzniecības atbalsta 
pakalpojumiem, atbalstot videi draudzīgu un 
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novatorisku tehnoloģiju integrēšanu MVU; novatorisku tehnoloģiju integrēšanu MVU;

Or. en

Pamatojums

Attīrīšanas tehnoloģijas vēl var nebūt videi draudzīgas. Tam ir jābūt skaidram, ka mēs 
domājam par tehnoloģijām ar pozitīvu visaptverošu vides aizsargājošu darbību.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 25
5. panta 2. daļas ievaddaļa

vide un riska novēršana, un sevišķi: vides resursu pārvaldība un riska novēršana, 
un sevišķi:

Or. en

Pamatojums

Grozījums veicinātu investīcijas, kurām ir tieši ekonomiski ieguvumi, tādi kā ilgtspējīga vides 
resursu pārvaldība.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 26
5. panta 2. daļas a a) litera (jauna)

a a) infrastruktūras attīstības veicināšana , 
kas saistīta ar pieeju maršrutiem 
aizsargājamās zonās, lai veicinātu 
ilgspējīgu tūrismu un nodrošinātu papildu 
vērtību aizsargājamām zonām, tādu kā 
Natura 2000 sistēmu;

Or. es

Pamatojums

Ilgtspējīga tūrisma interesēs jāattīsta pieeju maršruti aizsargājamās zonās un par tiem 
jārūpējas.
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Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 27
5. panta 2. daļas c) daļa

c) tīra pilsētas sabiedriskā transporta 
veicināšana;

c) videi draudzīga sabiedriskā transporta 
veicināšana;

Or. en

Pamatojums

Tam ir jābūt skaidram, ka mēs cenšamies rast transporta risinājumu ar pozitīvu visaptverošu 
vides aizsargājošu rezultātu attiecībā uz Savienību kopumā, ne tikai uz tās pilsētu 
kompleksiem.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

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

2 a) Integrētus projektus, kur ir 
nepieciešama vairāku vietējo varas iestāžu 
piedalīšanās un/vai sadarbība, uzskata par 
pievienotās vērtības rādītāju ERAF 
darbībām lauku teritorijās.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir veicināt integrētos reģionālos projektus, ieskaitot sadarbību starp 
dažādām vietējām varas iestādēm.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 29
10. panta 2. punkts

Neskarot 3. un 4. pantu, ERAF jo īpaši 
atbalsta investīciju nodrošinājumu, cenšoties 
pilnveidot pieejamību, veicinot un attīstot 
saimnieciskās darbības saistībā ar kultūras 
mantojumu, veicinot ilgspējīgu dabas 
resursu izmantošanu un stimulējot tūrisma 

Neskarot 3. un 4. pantu, ERAF jo īpaši 
atbalsta investīciju nodrošinājumu, cenšoties 
pilnveidot pieejamību (runājot par 
infrastruktūru sakaru tīklu un 
pakalpojumus), veicinot ekonomisku 
diversifikāciju, veicinot un attīstot 
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sektoru. saimnieciskās darbības saistībā ar kultūras 
mantojumu, veicinot ilgspējīgu dabas 
resursu izmantošanu un stimulējot tūrisma 
sektoru.

Or. fr

Pamatojums

Jautājums par pieejamību ir būtiski svarīgs, lai palīdzētu reģioniem ar dabas kavēkļiem un 
tas arī ir svarīgi, lai skaidri precizētu attīstības virzienu. Bieži teritorijas ar dabas kavēkļiem 
pārmērīgi koncentrējas uz atsevišķām darbībām un, veicinot ekonomisko daudzveidību, var 
kavēt to attīstību.

Grozījumu iesniedza Dimitrios Papadimoulis

Grozījums Nr. 30
10. panta 2. punkts

Neskarot 3. un 4. pantu, ERAF jo īpaši 
atbalsta investīciju nodrošinājumu, cenšoties 
pilnveidot pieejamību, veicinot un attīstot 
saimnieciskās darbības saistībā ar kultūras 
mantojumu, veicinot dabas resursu 
ilgspējīgu izmantošanu un stimulējot tūrisma 
sektoru.

Neskarot 3. un 4. pantu, ERAF jo īpaši 
atbalsta investīciju nodrošinājumu, cenšoties 
pilnveidot pieejamību, veicinot un attīstot 
saimnieciskās darbības saistībā ar kultūras 
mantojumu, veicinot dabas resursu 
ilgspējīgu izmantošanu un aizsardzību, un 
stimulējot tūrisma sektoru.

Or. en

Pamatojums

Dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai ir jābūt saistītai ar to aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 31
12. panta 3. a daļa (jauna)

3 a) Vides ietekmējuma izpēte, ņemot vērā 
ilgspējīguma kritērijus, t.i. ietekme uz dabu, 
mantojumu (ieskaitot vēsturiskās intereses 
objektus) un ekonomiku un demogrāfisku 
nelīdzsvarotību.
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Or. es

Pamatojums

Darbības programmām jānodrošina skaidra informācija saistībā ar to ietekmi uz dabu un 
mantojumu, kas ir balstīta uz attiecīgu ekspertu analīzi.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 32
14. panta 3. a punkts (jauns)

3 a) Pārvaldības iestādes saskaņā ar 
dalībvalstu uzraudzību paziņo regulāri un 
atbilstošā veidā par darbībām, kuras ir 
pabalstītas no Kopienas finansējuma, un 
par pieejamiem asignējumiem, kas ir 
sadalīti pēc atbilstības kritērijiem uz 
tiesībām pretendēt. 

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīga detalizēta informācija par līdzfinansējuma darbībām, lai palielinātu Eiropas 
līdzekļu piešķiršanas profilu vietējā līmenī. Ir arī vienlīdz svarīgi zināt, kādas konkrētas 
summas ir pieejamas.


	561625lv.doc

