
AM\561668LV.doc PE 355.750v01-00

LV                             Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Vides sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

30.3.2005 PE 355.750v01-00

GROZĪJUMI Nr. 1 - 15

Atzinuma projekts (PE 353.727v01-00)
Jerzy Buzek
Priekšlikums Padomes regulai, kas paredz vispārīgus noteikumus attiecībā uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu

Priekšlikums Regulai (COM(2004)0492 – C6-0000/2005 – 2004/0163(AVC))
___________________________________________________________________________

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 1
1. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken un Jillian Evans

Grozījums Nr. 2
1 a punkts (jauns)

1a. Uzskata, ka uzdevumiem, kas saistīti ar atšķirībām Kopienas vides mērķu sasniegšanā, 
tādās jomās kā ūdens, atkritumi, gaisa kvalitāte, bioloģiskās diversitātes saglabāšana un 
klimata politika ir jāpiešķir tāda pati nozīme kā uzdevumiem, kas saistīti ar ekonomikas, 
sociālām un teritoriālām atšķirībām valstīs un reģionos, kuru attīstība atpaliek 
(3. pants);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 3

1. b punkts(jauns)

1b. Labākai sapratnei un, lai izvairītos no neskaidrības, iesaka Komisijas priekšlikumā 
izmantotos terminus attiecībā uz 'dažām salām, kalnienēm un mazapdzīvotām 
teritorijām' skaidrības labad ir jāaizvieto ar 'salām, kalnienēm un mazapdzīvotām 
teritorijām';

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 4

3. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 5
5. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken un Jillian Evans

Grozījums Nr. 6
5. punkts

5. Atzinīgi novērtē apstiprinājumu tam, ka stratēģisko nostādņu novērtēšanā, valstu 
stratēģiskajās norādēs un darbības programmās ir jāņem vērā stratēģiskā vides 
novērtējuma un vides ietekmes novērtējuma likumdošanas prasības; turpmāk pieprasa 
garantijas, lai dalībvalstis un Komisija nodrošinātu to, ka vides aizsardzība un 
uzlabošana tiek pietiekami ņemta vērā fondu izmantošanas dažādos posmos;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken un Jillian Evans

Grozījums Nr. 7
6. punkts

6. Uzskata, ka dalībvalstīm jākonkretizē savu stratēģisko nostādņu pamatnoteikumi un 
operatīvo programmu sagatavošanas darbi vides stratēģiskajam novērtējumam un 
savlaicīgi jānodrošina vides ietekmes novērtējums galvenajiem infrastruktūru 
projektiem; turpmāk pieprasa Komisijai nodrošināt to, lai lielākie infrastruktūras 
projekti nav pretrunā ar vides aizsardzību un uzlabošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken un Jillian Evans

Grozījums Nr. 8
6. a punkts (jauns)

6a. Pieprasa, lai dalībvalstu stratēģisko nostādnēs būtu uzdevumu analīze attiecībā uz 
Kopienas ūdens, atkritumu, gaisa kvalitātes, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 
un klimata politikas mērķu sasniegšanu un dalībvalstu stratēģijas Kopienas mērķu 
sasniegšanā (25. pants) raksturojumu; turpmāk pieprasa, lai darbības programmas 
tiktu izstrādātas detalizētāk attiecībā uz izvēlēto atbildes stratēģiju (36. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken un Jillian Evans

Grozījums Nr. 9
6. b punkts(jauns)

6b. Griežas pie Komisijas, lai tā pieprasa no dalībvalstīm uzrādīt kā tās plāno finansēt 
vides vajadzības, jo īpaši, atbalstīt Natura 2000 tīklu, kā noteikumu dalībvalstu 
stratēģisko nostādņu un struktūrfondu darbības programmu apstiprināšanai
(31. pants);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 10
8. a punkts (jauns)

8a. Iesaka izveidot īpašas paaugstinātas likmes ģeogrāfiski un dabīgi apdraudētām 
teritorijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margrete Auken un Jillian Evans

Grozījums Nr. 11
9. a punkts (jauns)

9a. Uzskata, ka vides nevalstiskās organizācijas ir jāuzskata par partneriem, kas ir 
vienlīdzīgas ar to kolēģiem, kas darbojas sociālā un ekonomikas jomā, jo ilgspējīga 
attīstība ietver sociālos, ekonomikas un vides pīlārus (10. panta 1. punkta b) 
apakšpunkta otrā atkāpe);

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 12
11. a punkts (jauns)

11a. Uzskata, ka ir svarīgi, lai varasiestādes, ar dalībvalstu kontroli, regulāri un pienācīgi 
publicētu darbības, kuras finansē no Kopienas līdzekļiem un pieejamās apropriācijas 
pēc piemērotības kritērija; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 13
14. punkts

14. Aicina Komisiju nodrošināt, lai struktūrfondi un Kohēzijas fonds dotu līdzfinansējumu 
to zonu saglabāšanai, pārvaldībai un ilgspējīgai attīstībai, kur ir augsta bioloģiskās 
daudzveidības vērtība īpaši Natura 2000 tīklā; uzsver to, ka Natura 2000 tīkla finansēšana 
no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda ir jābūt saistītai ar atbilstošu finansējumu no 
LIFE+, Eiropas Pētniecības un attīstības fonda (EPAF) un Eiropas zvejniecības fonda 
tīkla (EZF);
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Or. en

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 14
14. punkts

14. Aicina Komisiju nodrošināt, lai struktūrfondi un Kohēzijas fonds dotu līdzfinansējumu 
to zonu saglabāšanai, pārvaldībai un ilgspējīgai attīstībai, kur ir augsta bioloģiskās 
daudzveidības vērtība, lai sniegtu papildus atbalstu Natura 2000 tīklā izmantojot 
galvenos finanšu instrumentus; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Margrete Auken un Jillian Evans

Grozījums Nr. 15
14. punkts

14. Aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, lai struktūrfondi un Kohēzijas fonds dotu 
līdzfinansējumu to zonu saglabāšanai, pārvaldībai un ilgspējīgai attīstībai, kur ir augsta 
bioloģiskās daudzveidības vērtība, īpaši Natura 2000 tīklā;

Or. en
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