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Ziņojuma projekts (PE 355.471v01-00)
Konstantinos Hatzidakis
Priekšlikums Eiropas Padomes regulai, ar ko paredz vispārējus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 1
1. a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Direktīvas 79/409/EEK, 92/43/EEK, 2000/60/EK, 2001/42/EK, 
85/337/EEK, (97/11/EK), 90/313/EEK, Padomes Lēmumu 2002/358/EK, un 
Komisijas Paziņojumu par noteikumiem trīspusēju mērķa līgumu noslēgšanai starp 
Kopienu, dalībvalstīm un to reģionālajām un lokālajām teritoriālajām iestādēm 
(KOM(2002)0709),

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 2
1. b atsauce (jauna)

- ņemot vērā Līguma par Eiropas Kopienas dibināšanu 13.pantu, kas vēršas pret 
diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai 
pasaules uztveres, garīgo vai fizisko traucējumu, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ ,
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Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 3
1. c atsauce (jauna)

- norādot uz savu ziņojumu par “gender budgeting“ – valsts budžetu sastādīšanu, 
ņemot vērā dzimumu atšķirības (2002/2198(INI))

Or. de

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 4
1. punkts (jauns)

-1. Uzskata, ka Eiropas reģionālā politika ir svarīgs sociālās un ekonomiskās kohēzijas 
veicināšanas instruments, kas ļauj Eiropas Savienībai veikt darbības, kas vērstas uz 
reģionu atšķirību samazināšanu, izaugsmes un nodarbinātības reālas konverģences 
veicināšanu, kā arī iekšējā tirgus pārdalīšanai un izmaksu kompensācijai mazāk 
attīstītos reģionos. Spēcīgas, labi finansētas Eiropas reģionālās politikas eksistence 
ir obligāts nosacījums Eiropas Savienības spējai atrisināt sekojošās palielināšanās 
uzdevumu un radīt sociālu, ekonomisku un ģeogrāfisku kohēziju palielinātā ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 5
1. punkts

1. Uzskata, ka regulas projektam jābūt pilnīgā saskaņā ar tās 22. aprīļa rezolūciju, bet 
uzskata, ka kohēzijas politikai piedāvātie finanšu resursi nav pietiekami, lai 
apmierinātu kohēzijas prasības un augsto bezdarba līmeni, nabadzību un ienākumu 
nevienlīdzību palielinātā ES; aicina (svītrojums) Komisiju un Padomi, īpaši 
atsaucoties uz Padomes debatēm, ņemt vērā šādas īpašās rekomendācijas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 6
1. a punkts (jauns)

1a. aicina, lai jaunā perioda laikā, jebkad kad tiek izdarīta atsauce uz ekonomisko un 
sociālo kohēziju, papildus izdarīt atsauci uz teritoriālās kohēzijas koncepciju, un lai 
īpaša uzmanība tiek veltīta tam, lai attīstītu šo jauno koncepciju;

Or. es

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 7
2. punkts

2. atbalsta jebkādus grozījumus Komisijas priekšlikumam, kuri uzlabo Kopienas 
reģionālās politikas iedarbīgumu un efektivitāti, vai kuriem ir pozitīva ietekme uz 
reģionālo attīstību;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 8
2. a punkts (jauns)

2a. aicina reģionu ieviešanas tiesību paplašināšanu piemērot arī 'konverģences' mērķa 
darbībām, nepalielinot attiecīgo Kopienas finansējumu, kas paredzēts šiem 
reģioniem (6. panta 2. punkts);

Or. el

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Grozījums Nr. 9
2. a punkts (jauns)

2a. aicina nodrošināt, lai saistībā ar Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības mērķi 
būtu iespējama starpreģionu sadarbība, jo ja tā pieder tikai programmas 
„Konverģence” un „Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība” kopējās 
pārvaldības mērķiem, kā tas ir paredzēts, tad reģioni, uz kuriem šie mērķi nevarēs 
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attiekties, nevarēs īstenot starpreģionu sadarbību; kā arī, lai starpreģionu sadarbība 
neskartu tikai pilsētu zonas, bet tai jābūt iespējamai arī lauku zonām, reģioniem, 
kas ir atkarīgi no zvejniecības, zonām, kam ir nelabvēlīgi dabiskie apstākļi un 
attālākiem reģioniem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Josu Ortuondo Larrea

Grozījums Nr. 10
2. a punkts (jauns)

2a. aicina, lai padarītu vieglāku pakāpenisku izslēgšanu, dalībvalstis, kas iepriekš ir 
saņēmušas līdzekļus no Kohēzijas fonda, un kuru IKP uz vienu iedzīvotāju, ko mēra 
pēc pirktspējas paritātes un rēķina pamatojoties uz skaitļiem, kas Kopienai ir 
pieejami par pēdējiem trim gadiem [datums], ir paaugstinājies virs 90% no Kopienas 
vidējā, ne tāpēc, ka tās kopumā ir paaugstinājušas savu labklājības līmeni, bet ja tas 
ir noticis statistisko aprēķinu rezultātā, jo Savienībai ir pievienojušās jaunas 
dalībvalstis, ir tiesības saņemt pārejas atbalstu no Kohēzijas fonda, kas izmaksājams 
ikgadējos maksājumos, kuri samazinās līdz tā darbības beigām, plānotajā laikā, kas 
seko iepriekšminēto vidējo ienākumu 90% robežas pārsniegšanai;

Or. es

Grozījumu iesniedza Ewa Hedkvist Petersen

Grozījums Nr. 11
2. a punkts (jauns)

2a. Aicina uz līdzsvarotu un labu finansiālu risinājumu, kas vērsts uz dažādu reģionu  
attīstības līmeņu atšķirību mazināšanu un visnabadzīgāko reģionu atbalstu, veltot 
īpašu uzmanību apgabaliem, kas pakļauti rūpnieciskai pārejai un nopietnām un 
pastāvīgām dabas vai demogrāfiskām grūtībām, tādiem kā reģioniem ar ļoti zemu 
iedzīvotāju blīvumu, salām, pārrobežu un kalnainiem reģioniem (1. sadaļa);

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 12
2. a punkts (jauns)

2a. Aicina uz līdzsvarotu un labu finansiālu risinājumu, kas vērsts uz dažādu reģionu 
attīstības līmeņu atšķirību mazināšanu un visnabadzīgāko reģionu atbalstu, veltot 
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īpašu uzmanību apgabaliem, kas pakļauti rūpnieciskai pārejai un nopietnām un 
pastāvīgām dabas vai demogrāfiskām grūtībām, tādiem kā reģioniem ar ļoti zemu 
iedzīvotāju blīvumu, salām, pārrobežu un kalnainiem reģioniem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 13
2. a punkts (jauns)

2a. Pieprasa, lai finansēšanas līmenis "klasiskiem" apgabaliem, kuri palīdz 
konverģences uzdevumiem finansēšanas perioda sākumā, būtu 85% un 
finansēšanas līmenis tiktu samazināts līdz 60% uz finansēšanas perioda beigām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 14
2. a punkts (jauns)

2a. aicina Komisiju saistībā ar reģioniem, kuriem ir tiesības saņemt līdzekļus no 
struktūrfondiem, saskaņā ar 'konverģences' mērķi (6. pants), piešķirt atsevišķu 
statusu vecajiem rūpniecības reģioniem, kuros galvenokārt notika izrakteņu ieguve 
un tradicionālā pārstrādes rūpniecība;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 15
2. a punkts (jauns)

2a. vēlreiz formulē saistības ar trim dimensijām, kas ietvertas Lisabonas un Gēteborgas  
stratēģijās, un tāpēc iesaka, ka otrais mērķis, kas ir saskaņā ar ‘Reģionālās 
konkurētspējas, nodarbinātības un sociālās integrācijas’ mērķi ir jāpārstrādā, lai  
plašāk tiktu izskatīta uzlabota pieeja vispārējas nozīmes pakalpojumiem, veicināta 
maznodrošināto cilvēku sociālā integrācija un cīņa ar diskrimināciju (3. pants);

Or. fr



PE 355.799v01-00 6/88 AM\562138LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 16
2. a punkts (jauns)

2a. Izsaka bažas par Komisijas priekšlikumā izteikto nesamērojamo uzsvaru
konkurencei, pielāgošanās spējām un uzņēmējdarbībai sakarā ar kohēzijas un 
konverģences izmaksām; brīdina, ka, lai gan kohēzijas izmaksas jāizmanto 
ilgspējīgas attīstības sasniegšanai, dalībvalstīs un atpalikušajos reģionos 
konkurences spēja nevar aizvietot konverģenci (3. sadaļa);

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Grozījums Nr. 17
2. a punkts (jauns)

2a. pieprasa konkrēta mērķa uzstādīšanu „Konkurence un nodarbinātība“ 
strukturfondu ietvaros, kā arī ciešu sasaisti ar pētniecības veicināšanas 
programmām (3. panta 3. punkta b apakšpunkts);

Or. de

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 18
2. a punkts (jauns)

2a. aicina, attiecībā uz teritoriālās sadarbības mērķi, pastiprināt Savienības atbalstītu 
starpreģionālo sadarbību, ne tikai tāpēc, ka paātrināt mazāk attīstīto reģionu 
teritoriālo attīstību, sakarus un tehniskās palīdzības nodrošināšanu, bet arī tāpēc, ka 
tas palīdz uzlabot situāciju Savienībā kopumā un veicina pilsoņu plašāku 
iesaistīšanos Eiropas integrācijā (3. pants 2. punkta c) apakšpunkts);

Or. it

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 19
2. a punkts (jauns)

2a. atzinīgi novērtē, fondu kopējās palīdzības mērķu kontekstā, īpašo uzmanību, kas tiek 
veltīta reģioniem, kas atrodas ģeogrāfiski vai dabiski nelabvēlīgā stāvoklī, un kuriem 
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ir pastiprinātas attīstības problēmas, bet saskaņā ar Līguma par Konstitūciju 
Eiropai III-220. pantu pieprasa papildus atsauci uz reģioniem, kas veidoja Kopienas 
ārējās robežas līdz 2004. gada 30. aprīlim, un kuriem vairs nav šī statusa (3. pants 
3. punkts);

Or. de

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 20
2. b punkts (jauns)

2b. aicina sniegt atsauci uz to, ka pilsētu izmēri tiek saglabāti un vairāk uzmanības tiek 
pievērsts Savienības mazajām un vidēja izmēra pilsētām un mazpilsētām, ar nolūku 
veicināt to attīstību, kā arī to apkārtējo lauku teritoriju attīstību (3. panta 3. punkts);

Or. it

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Grozījums Nr. 21
2. b punkts (jauns)

2b. atzinīgi novērtē fondu vispārējos intervencijas mērķos ietverto īpašo pievēršanos 
reģioniem, kurus raksturo nelabvēlīgi dabas un ģeogrāfiskie apstākļi, tomēr aicina 
Līguma par Eiropas Konstitūciju III-220. panta kontekstā pieminēt arī konkrētus 
robežreģionus (3. panta 3. punkts);

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 22
2. b punkts (jauns)

2b. aicina lauku un pilsētu teritorijās atkal  pievērst uzmanību panākumu veicināšanai, 
īpaši nodarbinātības jomā, kultūras attīstības veicināšanai, apkārtējās vides 
kvalitātes un kultūrainavas, kā arī dzīves apstākļu kvalitatīvās un kultūrdimensijas 
uzlabošanai, un tūrisma attīstībai, un arī turpmāk ņemt vērā šo faktoru nozīmi 
reģionu pievilcības veicināšanas un veidošanas procesā (3. panta 3. punkts);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Sérgio Marques, Fernando Fernández Martín

Grozījums Nr. 23
2. b punkts (jauns)

2b. pieprasa, lai pilnībā praktiski tiktu izpildītas EK līguma 299. panta 2. punkta 
prasības, un lai īpaša attieksme būtu pret visattālākajiem reģioniem attiecībā uz to 
pieeju struktūrfondiem, ieskaitot tos reģionus, kuru IKP ir jau paaugstinājies vai 
pēc tam paaugstinās virs 75% no Kopienas vidējā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina 
Ortega, Paulo Casaca

Grozījums Nr. 24
2. c punkts (jauns)

2c. pieprasa, lai saskaņā ar EK līguma 299. panta 2. punktu, visattālākie reģioni tiktu 
uzskatīti par tiesīgiem saņemt finansējumu no struktūrfondiem saistībā ar 
konverģences mērķi, ņemot vērā to strukturālo, ekonomisko un sociālo situāciju 
(5. pants);

Or. pt

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Jürgen Schröder

Grozījums Nr. 25
2. c punkts (jauns)

2c. lai izvērtētu finansēšanas iespējas no struktūrfondu līdzekļiem, aicina pieļaut 
Brandenburgas reģionu izvērtēšanas procesa realizēšanu statistikas mērķiem, 
balstoties uz reģionālo vienību klasifikācijas 1. līmeni (DE 4, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003) (5. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques, Fernando Fernández Martín

Grozījums Nr. 26
2. c punkts (jauns)

2c. pieprasa, lai saskaņā ar EK līguma 299. panta 2. punktu, lai visattālākiem 
reģioniem kopumā automātiski tiktu piešķirtas tiesības, saskaņā ar konverģences
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mērķi, neatkarīgi no to IKP (5. panta 1. punkts);

Or. pt

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 27
2. c punkts (jauns)

2c. Aicina noteikt šādus likumīgus skaitļus konverģences mērķim: reģioniem ar 
Reģionālās klasifikācijas (turpmāk – NUTS) II līmeni, kur nacionālais 
kopprodukts, kas uz vienu iedzīvotāju mērīts pirktspējas paritātēs un aprēķināts uz 
Kopienas datiem par laiku no 2000. gada līdz 2002. gadam, ir mazāks nekā 75% no 
Kopienas vidējā rādītāja, atbilstoši 5. panta 1. punktam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 28
2. c punkts (jauns)

2c. Aicina noteikt šādus likumīgus skaitļus konverģences mērķim: reģioniem ar NUTS 
II līmeni, kur nacionālais kopprodukts, kas uz vienu iedzīvotāju mērīts pirktspējas 
paritātēs un aprēķināts uz Kopienas datiem par laiku no 2000. gada līdz 2002. 
gadam, ir robežās starp 75% un 85% no Kopienas vidējā rādītāja (5. panta 2. 
punkts);

Or. en

Grozījumus iesniedza Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 29
2. c punkts (jauns)

2c. Uzsver, ka steidzami jākoncentrē resursi palielinātās Savienības vismazāk 
attīstītajos reģionos, ņemot vērā tādu reģionu vajadzības, kas cieš no nopietniem un 
pastāvīgiem trūkumiem, kas balstīti uz Savienības acquis; aicina veikt īpašus 
pasākumus un papildu finansējumu, lai pašos attālākajos reģionos kompensētu 
trūkumus, kas radušies to faktoru iespaidā, kas norādīti Līguma 299. panta 2. 
punktā, ar mērķi atvieglot šo reģionu integrēšanu iekšējā tirgū un kompensēt to 
ierobežojumus; aicina piešķirt attiecīgu finansējumu no ERAF Savienības vistālāk 
ziemeļos esošo apgabalu integrācijai iekšējā tirgū un kompensācijai par īpašiem un 
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pastāvīgiem kavēkļiem, kas izriet no šo apgabalu attāluma, skarbā klimata un retās 
apdzīvotības atbilstoši Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās līguma 6. 
protokola 2. pantam (5. panta 2. punkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 30
2. c punkts (jauns)

2c. Uzskata, ka to reģionu tiesības, kas pakļauti tā saucamajam "statistiskas efektam", 
nav jāattiecina tas 'virtuālās' labklājības pieaugums, kas radies ES IKP 
samazināšanās rezultātā uz vienu iedzīvotāju palielinātā ES; norāda, ka 
"statistiskam efektam" pakļautiem reģioniem ir jāturpina saņemt no ES tādu pašu 
atbalstu, uz kādu tiem būtu tiesības atbilstoši ES-15, jo neviens reģions nedrīkst 
izjust to kā palielināšanās rezultātu; uzskata, ka attiecīgi ir jāpalielina finanšu 
resursi (apmēram 6 miljardi EUR laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam) (5., 15. un 
16.pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 31
2. c punkts (jauns)

2c. norāda uz to, ka nacionālo valstu pabalsti ir svarīgi finanšu instrumenti ekonomikas 
un sociālās saliedētības jomā (1. apsvērums), un tāpēc tiem ir jāveido daļa no 
nacionālā bāzes plāna, un šo pabalstu piešķiršanas atļauju īstenošanai jānotiek 
daudzgadīgu nacionālo programmu ietvaros; aicina svarīgākās regulas attiecībā uz 
pabalstiem, kuri ir saistīti ar struktūrfondiem, iekļaut Vispārējos noteikumos; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 32
2. c punkts (jauns)

2c. Uzskata, ka, sekojot 22. un 23. marta Eiropas pavasara padomes Stabilitātes un 
izaugsmes pakta revīzijas secinājumiem, kuros konstatēts, ka "pārmērīgas deficīta 
novēršanas procedūras mērķis ir drīzāk jāatbalsta, nevis jāsoda", ir jāatceļ 
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nosacījumi piekļūšanai Kohēzijas fondu atbalstam, lai kohēzijas valstis varētu labāk 
risināt nopietnu investīciju jautājumus, īpaši infrastruktūrā, tādējādi nodrošinot 
reālu konverģenci (5. panta 3. punkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 33
2. d punkts (jauns)

2d. īpaši norāda uz nepieciešamību noteikt par pienākumu visiem ES politiķiem veicināt 
ekonomiskās un sociālās saliedētības mērķa sasniegšanu, arī starpvalstu 
tirdzniecības politikai ir jākalpo šī mērķa sasniegšanai, un nav pieļaujams, ka tā 
veidotu izņēmumu; aicina tirdzniecības politiku veidot tā, lai preventīvi tiktu 
novērsta triecienveida iedarbība uz reģioniem, un īpaši norāda uz to, ka uzņēmumu 
mainība vai daļējā produkcija ietver nopietnus draudus reģionālajai attīstībai (48. 
apsvērums); 

Or. de

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 34

3. punkts

3. Iestājas pret patvaļīgu 150 km ierobežojumu, nosakot piejūras reģionus, kas tiesīgi 
saņemt pārrobežu sadarbības programmas, turklāt aicina veikt īpašus pasākumus, 
kas nodrošinātu ES teritorijas perifēriem reģioniem piedalīties šajās programmās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 35
3. punkts

3. Noraida ierobežojumu, nosakot 150 km robežu piejūras reģioniem, kas tiesīgi 
saņemt pārrobežu sadarbības programmas, kā nevajadzīgu diskrimināciju pret 
dalībvalstu salām;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ewa Hedkvist Petersen

Grozījums Nr. 36
3. pants

3. Aicina ievērot krietnu elastīguma pakāpi, nosakot pārrobežu sadarbību piejūras 
robežu reģionos. Svarīga nozīme ir funkcionalitātei, tirdzniecības modeļiem, 
iepriekšējai sadarbībai un savstarpējām problēmām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 37
3. punkts

3. Aicina nemainīt 150 km kā maksimāli pieļaujamo attālumu starp Reģionālās 
klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionu piejūras robežām, tā kā apgabali ārpus šiem 
parametriem atbilstoši Eiropas teritoriālās sadarbības vispārējās regulas 7. panta 2. 
punktam un 7. panta 3. punktam finansēšanai var izmantot alternatīvus avotus; 
tomēr aicina vietās, kur ir acīmredzamas vēsturiskas un kultūras saites vai praktiski 
sakari, tādi kā tirdzniecība, tūrisms un transports, ievērot elastības principu; aicina 
turklāt iekļaut atsauci uz nepieciešamību ievērot perifēro apgabalu saistības svarīgumu 
(7. pants); ar mērķi dalīties zināšanās un pieredzē starp reģioniem aicina svītrot 
vispārējās regulas 36. panta 4. punkta a) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka visa 
starpreģionu sadarbība jaunajā teritoriālās sadarbības uzdevumā tiek ietverta kā 
atsevišķa līnija, tāpat kā pašreizējā INTEREG III c programmā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 38
3. punkts

3. finansēšanas iespēju nodrošināšanai pārrobežu sadarbības ietvaros aicina paplašināt 
maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas NUTS III līmeņa reģionu jūras 
robežām līdz apm. 150 kilometriem; bez tam aicina ietvert arī norādi uz to, ka ir 
jāņem vērā attālo teritoriju piesaistīšanas nozīmīgums (7. pants), un aicina 
starpreģionu sadarbību iekļaut kā teritoriālās sadarbības jaunā mērķa patstāvīgu 
sastāvdaļu, kas ir līdzīga tagadējai programmai INTERREG III C;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 39
3. punkts

3. finansēšanas iespēju nodrošināšanai pārrobežu sadarbības ietvaros, kas attiecas uz
visām iekšējām un ārējā robežām, aicina paplašināt maksimāli pieļaujamo attālumu 
starp Kopienas NUTS III līmeņa reģionu jūras robežām līdz 200 kilometriem; bez tam 
aicina arī ietvert norādi uz to, ka ir jāņem vērā attālo teritoriju piesaistīšanas 
nozīmīgums (7. pants);  uzskata par piemērotu starpreģionu sadarbības kā 
patstāvīgas sastāvdaļas ietveršanu mērķī „Teritoriālā sadarbība“ un līdz ar to tās 
sasaisti ar programmas INTERREG III C panākumiem un tās saturisku 
turpināšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 40
3. punkts

3. aicina (svītrojums) maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas NUTS III līmeņa 
reģionu jūras robežām, lai varētu pieteikties finansējumam saskaņā ar pārrobežu 
sadarbību; pie tam aicina iekļaut norādi par nepieciešamību gādāt par attālo apvidu 
sakariem – kas, kā likums ir vismaz 150 km attālumā – tas ir elastīgi jāpiemēro, lai 
notiktu veiksmīga sadarbība starp reģioniem, attālums, starp kuriem ir vairāk kā 
150 km;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Yiannakis Matsis

Grozījums Nr. 41
3. punkts

3. aicina palielināt līdz 200 kilometriem maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas 
NUTS III līmeņa reģionu jūras robežām, lai varētu pieteikties finansējumam saskaņā 
ar pārrobežu sadarbību; reģioniem, kas atrodas vairāk kā 200 km attālumā, 
piemēram, Kipra un Skotija un/vai attālāki reģioni uz vienlīdzības pamatiem var tikt 
iekļauti šajā kategorijā, pie tam aicina iekļaut norādi par nepieciešamību gādāt par 
attālo apvidu sakariem (7. pants);

Or. el
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Grozījumu iesniedza Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, 
Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 42
3. punkts

3. aicina, lai pārrobežu sadarbība būtu tiesīga saņemt finansējumu, III līmeņa NUTS 
reģionus iekļaut piejūras robežās, kur šīs robežas nosaka tiešu saskari starp reģionu 
izvietojuma dalībvalstīm, un citos gadījumos noteikt maksimālo pieļaujamo attālumu 
200 km (svītrojums); aicina turklāt iekļaut atsauci uz nepieciešamību ievērot perifēro 
apgabalu saistības svarīgumu (7. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 43
3. punkts

3. aicina palielināt līdz 200 kilometriem maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas 
NUTS III līmeņa reģionu jūras robežām, un, jebkurā gadījumā visbeidzot NUTS III 
līmenī ir jāiekļauj salu grupas, lai varētu pieteikties finansējumam saskaņā ar 
pārrobežu sadarbību; pie tam aicina iekļaut norādi par nepieciešamību gādāt par attālo 
apvidu sakariem (7. pants);

Or. es

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 44
3. punkts

3. aicina palielināt līdz 200 kilometriem maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas 
NUTS III līmeņa reģionu jūras robežām, lai varētu pieteikties finansējumam saskaņā 
ar pārrobežu sadarbību; uzskata, ko šo attāluma kritēriju nevar ņemt vērā , ja 
izskatāmie NUTS III līmeņa reģioni robežojas ar to pašu jūru (Vidusjūra, Baltijas 
jūra un Melnā jūra), pie tam aicina iekļaut norādi par nepieciešamību gādāt par attālo 
apvidu sakariem (7. pants);

Or. it
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Grozījumu iesniedza Francesco Musotto

Grozījums Nr. 45
3. punkts

3. aicina palielināt līdz 200 kilometriem maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas 
NUTS III līmeņa reģionu jūras robežām, lai varētu pieteikties finansējumam saskaņā 
ar pārrobežu sadarbību; uzskata, ko šo attāluma kritēriju nevar ņemt vērā , ja 
izskatāmie NUTS III līmeņa reģioni robežojas ar to pašu jūru (Vidusjūra, Baltijas 
jūra un Melnā jūra), pie tam aicina iekļaut norādi par nepieciešamību gādāt par attālo 
apvidu sakariem (7. pants);

Or. it

Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 46
3. punkts

3. Aicina, lai pārrobežu sadarbība būtu tiesīga saņemt finansējumu un ievērotu elastības 
principu vietās, kur ir acīmredzamas vēsturiskas un kultūras saites vai praktiski 
sakari, tādi kā tirdzniecība, tūrisms un transports, noteikt 200 km kā maksimāli 
pieļaujamo attālumu starp Reģionālās klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģionu 
piejūras robežām; un aicina iekļaut atsauci uz nepieciešamību ievērot perifēro 
apgabalu saistības svarīgumu (7. panta 1. punkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Tunne Kelam

Grozījums Nr. 47
3. punkts

3. aicina atcelt noteikto maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas NUTS III līmeņa 
reģionu jūras robežām, lai varētu pieteikties finansējumam saskaņā ar pārrobežu 
sadarbību; ieskaitot 150 km garo joslu Baltijas jūras robežā, pie tam aicina iekļaut 
norādi par nepieciešamību gādāt par attālo apvidu sakariem (7. pants);

Or. et
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Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 48
3. punkts

3. aicina palielināt līdz 200 kilometriem maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas 
NUTS III līmeņa reģionu jūras robežām, lai varētu pieteikties finansējumam saskaņā 
ar pārrobežu sadarbību; pie tam aicina iekļaut norādi par nepieciešamību gādāt par 
visattālāko reģionu sakariem (7. pants); pieprasa, lai veiktās darbības saskaņā ar 
pārrobežu sadarbību, būtu iespējams īstenot arī tajos NUTS II reģionos, kas 
robežojas ar šīm teritorijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 49
3. punkts

3. aicina palielināt līdz 200 kilometriem maksimāli pieļaujamo attālumu starp Kopienas 
NUTS III līmeņa reģionu jūras robežām, lai varētu pieteikties finansējumam saskaņā 
ar pārrobežu sadarbību; pie tam aicina iekļaut norādi par nepieciešamību gādāt par 
attālo apvidu un visattālāko reģionu sakariem (7. pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 50
3. a punkts (jauns)

3a. Aicina, veicot esošo pārrobežu programmu transformāciju, atbilstoši jaunai Eiropas 
kaimiņattiecību politikai (ENPI un IPA), procedūras saskaņot ar struktūrfondiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 51
3. a punkts (jauns)

3a. Atbalsta konverģences palīdzību saņemošo "klasisko" apgabalu finanšu līmeni 85% 
apmērā no finansēšanas sākuma līdzekļiem, kuri tiks samazināti līdz 60% no 
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finansēšanas beigu perioda finanšu līmeņa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 52
3. a punkts (jauns)

3a. Pieprasa, lai dalībvalstis un tām līdzvērtīgie reģioni izstrādātu un izmantotu 
metodiku ar kuru sistemātiski nosaka, vienādi apkopo, novērtē labākās attīstības 
piemērošanu un pieredzi, lai palīdzētu pārējām teritorijām, kas to vēlas, izmantot šo 
informāciju (7. pants 3. punkts);

Or. it

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 53
3. a punkts (jauns)

3a. aicina mainīt apzīmējumu "starpnāciju sadarbība“ uz apzīmējumu „starpreģionu 
sadarbība“ un norāda uz to, ka arī attiecībā uz „integrēto telpisko attīstību“ 
galvenais uzsvars tiek likts uz iesaistīto reģionu attīstību, un to ir nepieciešams 
atbilstoši formulēt (7. pants un visi turpmākie panti);

Or. de

Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 54
3. a punkts (jauns)

3a. Aicina, lai starpreģionālā sadarbība būtu līnija teritoriālās sadarbības uzdevumā un 
tā nebūtu integrēta reģionālās programmās, tādējādi nodrošinot, ka integrācija 
neizslēgtu dažus reģionus no jebkādas līdzdalības šajā uzdevumā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 55
3. a punkts (jauns)

3a. pieprasa, lai Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa pārrobežu komponents būtu 
pieejams visattālākajiem reģioniem, neievērojot distances kritēriju (7. pants);

Or. pt

Grozījumu iesniedza István Pálfi, László Surján

Grozījums Nr. 56
3. a punkts (jauns)

3a. Pieprasa Komisijai nekavējoties ziņot Parlamentam, pamatojoties noteiktu skaitlisku 
analīzi, par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās sekām attiecībā uz reģionu 
klasifikāciju pēc IKP;

Or. hu

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 57
3. a punkts (jauns)

3a. aicina 3. jaunā mērķa „Teritoriālā sadarbība“ atbalsta ietvaros visas iekšējās 
robežas neatkarīgi no nacionālajām prioritātēm noteikt par atbalstāmām, kā arī šim 
nolūkam ietvert atbalstāmības statusa saistošu noteikšanu visām iekšējām robežām 
programmā "Kopienas kohēzijas stratēģiskās vadlīnijas laika posmam no 2007. līdz 
2013. gadam“ (7. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 58
3. b punkts (jauns)

3b. Uzskata, ka pārrobežu sadarbība jāaplūko Galveno noteikumu priekšlikumā, un 
tādēļ uzaicina Komisiju un Padomi pievienot šajā jautājumā jaunu noteikumu (7. a 
pantu), iezīmējot loģiku un saturu Komisijas priekšlikumam Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, kas nosaka Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (EGCC);
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Or. en

Grozījumu iesniedza László Surján, István Pálfi

Grozījums Nr. 59
3. b punkts (jauns)

3b. Uzskata, ka finanšu plānu pēdējam variantam ir jānodrošina tas, ka mēs spējam 
izpildīt šī gadsimta politiskos uzdevumus, no kuriem pats svarīgākais ir kohēzijas 
politikas reforma; šajā sakarā uzskata, ka 0.41% no ES NKI ir piemērots līmenis;

Or. hu

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 60
3. c punkts (jauns)

3c. Pārrobežu sadarbības nolūkos iegūt tiesības uz finansējumu jāspēj visiem III līmeņa 
NUTS reģioniem, un tāpēc visas sauszemes vai jūras robežas ir tiesīgas uz 
pārrobežu sadarbību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 61
3. d punkts (jauns)

3d. Atbalsta teritoriālās sadarbības nozīmi, uzsver vietējo un reģionālo iestāžu stingrāku 
pienākumu nozīmi. Atbalsta starpreģionālo sadarbību informācijas un pieredzes 
apmaiņā un projektu attīstības iespējamībā (uz programmatiskā vai projekta 
pamata); turklāt uzsver saskaņotību starp jauno kaimiņattiecību instrumentu un 
teritoriālās sadarbības noteikumiem (Konstitūcijas projekta III-220. pants);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 62
4. punkts

4. Noraida jebkuru partnerattiecību vājināšanas principu, kā to paredz oriģinālais 
priekšlikums, īpaši stratēģiskās plānošanas un programmu pārraudzības jēdzienos,
un aicina apkalpot attiecīgu institūciju sarakstu; uzskata, ka šādam sarakstam ir jābūt 
norādošam, nevis noslēgtam, un tam ir jāsatur vietējās un reģionālās iestādes un 
vides aizsardzības organizācijas; uzskata, ka jāveic konsultācijas ar Līguma 13. 
pantā noteiktām pārstāvju organizācijām kopā ar brīvprātīgām un kopienas 
grupām, pie kurām jāgriežas starptermiņu novērtēšanas laikā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 63
4. punkts

4. Noraida jebkuru partnerattiecību vājināšanas principu, kā to paredz oriģinālais 
priekšlikums, un aicina atsaukties uz galamērķi pamatotiem tādiem trīspusējiem 
kontraktiem un līgumiem starp Savienību, dalībvalstīm un reģionālām un vietējām 
iestādēm, kurus var uzskatīt kā partnerattiecību un attiecīga institūciju saraksta, kas 
var arī saturēt vides aizsardzības nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO), 
invalīdu organizācijas un atbilstoši Līguma 13. pantam diskriminācijas aizliegumu 
veicinošas NVO, pārraudzības instrumentu. Partneriem ir jābūt pilnīgi informētiem, 
viņu nostāja jāiekļauj novērtējuma dokumentos un apmācību pasākumos, kas 
nepieciešami viņu uzdevumu veikšanai, tiem jāatrodas viņu rīcībā tehniskās 
palīdzības struktūras agrīnā stadijā (10., 43. un 44. punkts).

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 64
4. punkts

4. Noraida jebkuru partnerattiecību vājināšanas principu, kā to paredz oriģinālais 
priekšlikums, un aicina apkalpot attiecīgu institūciju sarakstu, kam jāturpina iekļaut 
vietējās un reģionālās iestādes, vides aizsardzības NVO, invalīdus pārstāvošas 
iestādes (svītrojums) un citas brīvprātīgo grupas (10. punkts);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 65
4. punkts

4. Noraida jebkuru partnerattiecību vājināšanas principu, kā to paredz oriģinālais 
priekšlikums, un aicina paplašināt attiecīgu institūciju sarakstu, kur iekļaut ne tikai 
vides aizsardzības NVO un invalīdus pārstāvošas iestādes, bet arī organizācijas, kas 
cīnās ar jebkura veida diskrimināciju un sociālo nevienlīdzību (10. punkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 66
4. punkts

4. noraida jebkādas atkāpes no partnerības principa saskaņā ar sākotnējo priekšlikumu un 
aicina sastādīt atbilstīgo organizāciju sarakstu, kurā iekļaujamas arī vides NVO, 
pilsētu uzņēmēji, NVO, kuru mērķis ir dzimumu sociālā līdztiesība, universitātes un 
organizācijas, kas īsteno sociālo mitekļu projektus, un organizācijas, kas pārstāv 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām (10. pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 67
4. punkts

4. noraida jebkādas atkāpes no partnerības principa saskaņā ar sākotnējo priekšlikumu un 
aicina sastādīt atbilstīgo organizāciju sarakstu, kurā iekļaujamas arī vides NVO, 
(svītrojums) un organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar īpašām vajadzībām, un 
starpniekorganizācijas, kas pārstāv dažādu veidu uzņēmumus (10. pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 68
4. a punkts (jauns)

4a. Pieprasa dalībvalstīm stiprināt saikni ar reģionāliem, vietējiem un pilsētu 
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partneriem, lai optimāli tiktu izmantota specifiskās zināšanas gan par programmu 
sagatavošanu un ieviešanu; šajā kontekstā aizstāv maksimālu varas 
decentralizāciju, lai izvairītos no lieka administratīvā darba (10. pants);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 69
4. a punkts (jauns)

4a. Aicina Komisiju un Padomi partnerattiecību noteikumos (10. punkts) iekļaut 
sabiedriski-privātās partnerattiecības (turpmāk – SPP), kuras jāizmanto pēc rīcības 
programmas tiesiskās un ekonomiskās līdzdalības pārbaudes, kurai jāaptver SPP 
kontrakta priekšmeta rīcības programmas sagatavošana, izpilde un finansēšana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 70
4. a punkts (jauns)

4a. pieprasa, lai regulas 50. pantā tiktu iekļauts šāds jauns punkts ca): ‘ieguldījums 
lielākajos Eiropas mobilitātes un apgādes projektos, piemēram, Galileo projektā, un 
Eiropas zinātnes un izstrādes labāko veicināšana, lai palīdzētu samazināt atšķirību 
tehnoloģijā’;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 71
4. a punkts (jauns)

4a. Prasa, lai Komisija sniegtu Kopienai norādījumus partnerattiecībām, tādējādi 
nostiprinot efektīvu konsultēšanu un neviltotu līdzdalību, kā arī vienlīdzību starp 
dažādiem partneriem; turklāt prasa, lai Komisija būtu pārliecināta, ka dalībvalstis 
sniedz atbilstošu ziņojumu, un kā to rīcībā partnerattiecības tiek realizētas (10. 
punkts);

Or. en
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Grozījumu iesniedza István Pálfi, László Surján

Grozījums Nr. 72
4. a punkts (jauns)

4a. Pievērš uzmanību tam, ka ir nepieciešami apzināti centieni, lai novērstu veidojošos 
saspīlējumu starp reģioniem, kas pēc paplašināšanās spēj darboties kohēzijas fondā, 
un tiem, kuriem statistisko rādītāju dēļ, pēkšņi var pārtraukt subsīdijas; 

Or. hu

Grozījumu iesniedza Elly de Groen-Kouwenhoven

Grozījums Nr. 73
4. a punkts (jauns)

4a. Noraida praksi, ka pilsoņu sabiedrības "pārstāvjus" nozīmē valdības, jo tas ir 
pseidodemokrātiski; aicina, lai katrs pilsoņu sabiedrības pārstāvis, kas piedalās 
padomdevēja institūcijās un komitejās, saistītās ar valsts stratēģisko rekomendāciju 
programmas sagatavošanu un pārraudzību, kā arī ar rīcības programmu 
sagatavošanu, izpildi, pārraudzību un novērtēšanu, būtu ievēlēts, ievērojot to 
Vecāko amatpersonu organizēto izvirzīšanas un balsošanas procedūru, kuras 
darbojas attiecīgā sektorā un attiecīgā valsts, reģionālā vai vietējā līmenī (10. 
punkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 74
5. punkts

5. Aicina nodrošināt, lai invalīdiem būtu pieejams pabalsts no fondiem, kas ir jākontrolē 
fondu īstenošanas dažādās stadijā (14. punkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 75
5. punkts

5. aicina piemērot sieviešu un vīriešu vienlīdzības principu, nodrošinot tādus apstākļus, 
lai novērstu diskrimināciju pēc dzimuma, rasu vai etniskās piederības, reliģijas vai 
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ticības, īpašām vajadzībām, vecuma vai seksuālās orientācijas, un jo īpaši to, ka šo 
līdzekļu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām ir fondu izmantošanas 
priekšnoteikums, un šo pieejamību kontrolē dažādos fondu ieviešanas posmos (14. 
pants);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 76
5. a punkts (jauns)

5a. Aicina, lai kohēzijas politika būtu cieši saistīta ar ilgspējīgas attīstības mērķiem 
visās to stadijās un respektētu vides aizsardzības likumdošanu; rekomendē, lai 
dalībvalstis demonstrētu, kā tās paredz respektēt un stiprināt vides aizsardzību, īpaši 
izrādot atbalstu Aizsargājamo dabas teritoriju tīklam (turpmāk – Natura 2000), 
īstenojot ūdeņu struktūrdirektīvu un sasniedzot Kioto mērķus, kā nosacījumu, lai 
Komisija atbalstītu valsts stratēģisko rekomendāciju programmas un struktūrfondu 
rīcības programmas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 77
5. a punkts (jauns)

5a. pieprasa, lai šīs regulas 52. panta b) punkta iv) apakšpunkta beigās tiktu iekļauts: 
‘un iekšējās robežas, kuras ģeogrāfiskā neizdevīguma dēļ ir grūti sasniedzamas, kā 
rezultātā iedzīvotāju skaits arvien samazinās’;

Or. es

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 78
5. a punkts (jauns)

5a. aicina Komisiju 14. pantā pilnībā pārņemt Parlamenta Rezolūciju par Gender 
Budgeting (P5_TA(2003)0323), īpaši 8., 14. un 20. apakšpunktus;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 79
5. b punkts (jauns)

5b. Aicina kohēzijas politikai veltīt pilnīgu uzmanību, lai maksimizētu līdzdalību un 
radītu saskaņu starp ES Struktūrprogrammu un kohēzijas fondiem, un pieprasa to 
demonstrēt kā nosacījumu, lai Komisija atbalstītu valsts stratēģisko rekomendāciju 
programmas un struktūrfondu rīcības programmas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernard Poignant, Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 80
6. punkts

6. aicina Eiropas Savienību parādīt mērķtiecīgumu un solidaritāti fondu sadalē, lai 
izpildītu ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas uzdevumus strādājot 
paplašinātā Eiropā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 81
6. punkts

6. Aicina pielikt visus spēkus, lai sakārtotu piedāvāto finanšu struktūru, ietverot kā 
globālos resursus, tā arī resursu pārdalīšanu starp dažādiem uzdevumiem (svītrojums),
veicot to pēc iespējas straujāk, izņemot resursu pārdalīšanu Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķim, kas, pateicoties 19. panta elastīguma klauzulai nav patstāvīgi 
pietiekams, tai nepieciešams piešķirt prioritāti šādā veidā: 63,64% pārrobežu 
sadarbības finansēšanai, 31,82% starpvalstu sadarbības finansēšanai un 4,54% 
sadarbības tīklu un pieredzes apmaiņas finansēšanai (15. – 22. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Garrelt Duin

Grozījums Nr. 82
6. punkts

6. aicina enerģiski noraidīt jebkādus mēģinājumus pielāgot piedāvāto finanšu struktūru, 
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ieskaitot gan kopējos resursus, gan resursu sadalījumu dažādajiem mērķiem un to 
sastāvdaļām, un neatkarīgi no tā uzskata, ka Komisijas piedāvātās ciparu dimensijas 
par līdzekļu sadalījumu dažādajiem mērķiem ataino godīgu interešu izlīgumu (no 
15. līdz 22. pantam);

Or. de

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 83
6. punkts

6. aicina enerģiski noraidīt jebkādus mēģinājumus grozīt piedāvāto finanšu struktūru, 
ieskaitot gan kopējos resursus, gan resursu sadalījumu dažādiem mērķiem un to 
sastāvdaļām, tie ir jāatbalsta līdz brīdim, kamēr tiem ir pozitīva ietekme uz reģionālo 
attīstību (15. – 22. pants);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger

Grozījums Nr. 84
6. punkts

6. aicina enerģiski noraidīt jebkādus mēģinājumus pielāgot piedāvāto finanšu struktūru, 
ieskaitot gan kopējos resursus, gan resursu sadalījumu dažādajiem mērķiem 
(svītrojums) (no 15. līdz 22. pantam);

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 85
6. punkts

6. aicina enerģiski noraidīt jebkādus mēģinājumus pielāgot piedāvāto finanšu struktūru, 
ieskaitot gan kopējos resursus, gan resursu sadalījumu dažādajiem mērķiem 
(svītrojums) (no 15. līdz 22. pantam);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 86
6. punkts

6. Aicina pielikt visus spēkus, lai sakārtotu piedāvāto finanšu struktūru pa lejupejošo 
līniju, ieskaitot kā globālos resursus, tā arī resursu pārdalīšanu starp dažādiem 
uzdevumiem un to sastāvdaļām, veicot to pēc iespējas straujāk (15. – 22. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr.87
6. a punkts (jauns)

6a. Aicina, lai pasākumu sarakstā, kuru lieto, lai atbilstoši 6. panta 2. punktam 
aprēķinātu 16,56% pārejas un īpašo atbalstu pārdali, tiktu iekļautas starpreģionālās 
un iekšreģinonālās atšķirības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 88
6. a punkts (jauns)

6a. Aicina, lai Strukturālos un kohēzijas fondos tiktu izveidots atsevišķs pants 
apkārtējās vides aizsardzībai un uzlabošanai, līdzīgi kā tas ir ar pantu dzimumu 
vienlīdzības jautājumā (14. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Jim Higgins, Marian Harkin, Tunne Kelam, Catherine Stihler, Gábor 
Harangozó, Alfonso Andria

Grozījums Nr. 89
6. a punkts (jauns)

6a. Aicina, lai nekultivēti reģioni no konverģences uzdevumiem būtu pakļauti 'pārejas 
periodam', izmantojot šiem reģioniem piedāvātos finanšu resursus ar mērķi uzlabot 
konkurētspēju un nodarbinātību, neizmantojot piedāvātai finanšu struktūrai 
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jebkādus papildus resursus (16. – 17. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 90
6. a punkts (jauns)

6a. Aicina, lai nekultivēti reģioni no konverģences uzdevumiem būtu pakļauti 'pārejas 
periodam', izmantojot šiem reģioniem piedāvātos finanšu resursus ar mērķi uzlabot 
konkurētspēju un nodarbinātību, neizmantojot piedāvātai finanšu struktūrai 
jebkādus papildu resursus (16. – 17. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 91
6. a punkts (jauns)

6a. Aicina, lai nekultivēti reģioni no konverģences uzdevumiem būtu pakļauti 'pārejas 
periodam', izmantojot šiem reģioniem piedāvātos finanšu resursus ar mērķi uzlabot 
konkurētspēju un nodarbinātību, neizmantojot piedāvātai finanšu struktūrai 
jebkādus papildu resursus (16. – 17. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 92
6. a punkts (jauns)

6a. aicina ERDF un ESF fondu sadalē 'reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības' 
mērķim pilnīgāk pielāgoties dalībvalstu vajadzībām, tā, lai pēc iespējas vairāk tiktu 
ņemtas vērā katras dalībvalsts īpatnības un vajadzības, un tādējādi palielinot 
apropriāciju efektivitāti (17. pants);

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Thijs Berman

Grozījums Nr. 93
6. a punkts (jauns)

6a. piekrīt, ka attiecībā uz apropriāciju sadali ERDF un ESF finansētajās programmās, 
ir jāpiemēro elastīga sadales formula, lai ņemtu vērā dažādās dalībvalstu un 
reģionu problēmas;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 94
6. a punkts (jauns)

6a. Gadījumā, ja pēc finanšu perspektīvas 2007. – 2013. apstiprināšanas 2. mērķim ir 
stipri ierobežots budžets, tādu centrālo mērķu kā konkurence, jaunievedumi un 
nodarbinātība veicināšanas nodrošināšanai jāizstrādā iespējas sabiedriski-privātu 
līdzfinansēšanas formu novatoriskai pielietošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Zita Gurmai

Grozījums Nr. 95
6. a punkts (jauns)

6a. Atzīst, ka dažu vismazāko brīvprātīgo un komūnas grupu atbalstam svarīga nozīme 
ir Globālām dotācijām, īpaši 1% specifikācijai no pašreizējā ESF programmas; 
aicina Komisiju piešķirt 2% no pieejamiem resursiem nākotnes vajadzībām, lai dotu 
iespēju sektoriem sekmīgi attīstīt šos projektus (17. pants);

Or. en

Grozījumus iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 96
6. a punkts (jauns)

6a. Aicina 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā iekļaut arī nodarbinātības līmeni 
attiecībā uz Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķu resursiem 
atbilstoši 17. panta 1. punkta a) apakšpunktam, jo šeit mēs saskaramies ar 
nodarbinātību kā ar uzdevumu;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 97
6. a punkts (jauns)

6a. atbalsta resursu sadalījumu mērķim „Reģionu konkurētspēja un nodarbinātība“ un 
aicina, veicot resursu sadalīšanu, papildus atbalstāmajiem iedzīvotājiem, reģionu 
labklājības līmenim, bezdarba līmenim un nodarbinātības rādītājiem kā kritērijus 
ietvert arī reģionus ar nelabvēlīgiem ģeogrāfiskiem vai dabas apstākļiem 52. panta 
1. punkta b apakšpunkta izpratnē (17. panta 1. punkta a apakšpunkts);

Or. de

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert 
van Nistelrooij

Grozījums Nr. 98
6. b punkts (jauns)

6b. uzsver mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" nozīmīgumu un aicina, veicot resursu 
sadalīšanu, galveno uzsvaru skaidri pārlikt uz pārrobežu sadarbību (18. panta a 
apakšpunkts);

Or. de

Grozījumu iesniedza Manfred Weber, Maria Berger

Grozījums Nr. 99
6. c punkts (jauns)

6c. uzsver mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība“ nozīmīgumu un aicina, vērtējot 
starpnāciju sadarbības attiecību pret pārrobežu sadarbību, resursu sadalījumā 
galveno uzsvaru ar 80 % likt uz pēdējo minēto sadarbību(18. pants);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 100
6. d punkts (jauns)

6d. uzsver mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība“ nozīmīgumu un aicina, vērtējot 
starpnāciju sadarbības attiecību pret pārrobežu sadarbību, resursu sadalījumā 
galveno uzsvaru ar 66 % likt uz pēdējo minēto sadarbību (18. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 101
7. pants

7. aicina saglabāt skaidras un saistošas Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes kohēzijas 
jomā, kas jāapstiprina saskaņā ar Līguma 161. pantā noteikto procedūru; bez tam 
prasa, lai jebkādu starpposma pārskatīšanu veiktu saskaņā ar to pašu procedūru, ja 
vien nebūs stājies spēkā Eiropas Konstitūcijas līgums, jo tādā gadījumā piemērojams 
III-223. pants, ņemot vērā Eiropas Parlamenta pilntiesīgo koplēmumu (23. – 24. 
pants);·

Or. el

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 102
7. pants

7. Aicina saglabāt skaidras un saistošas Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes kohēzijas 
jomā, kas jāapstiprina saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 161. pantā 
noteikto procedūru; turklāt prasa, lai jebkādu starpposma pārskatīšanu veiktu saskaņā 
ar to pašu procedūru, ja vien nebūs stājies spēkā Eiropas Konstitūcijas līgums, jo tādā 
gadījumā piemērojams III–223. pants, ņemot vērā Eiropas Parlamenta pilntiesīgo 
koplēmumu; uzskata, ka paredzot Eiropas Konstitūcijas Līguma stāšanos spēkā, II 
sadaļas I nodaļā jāpievieno pārejas noteikumi (23. – 24. pants);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 103
7. punkts

7. Aicina saglabāt skaidras (svītrots) Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes kohēzijas 
jomā, kas jāapstiprina saskaņā ar Līguma 161. pantā noteikto procedūru; turklāt prasa, 
lai jebkādu starpposma pārskatīšanu veiktu saskaņā ar to pašu procedūru, ja vien nebūs 
stājies spēkā Eiropas Konstitūcijas līgums, jo tādā gadījumā piemērojams III–119. 
pants, ņemot vērā Eiropas Parlamenta pilntiesīgo koplēmumu (23. – 24. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 104
7. pants

7. aicina saglabāt skaidras un aptverošas Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes 
kohēzijas jomā, kas jāapstiprina saskaņā ar Līguma 161. pantā noteikto procedūru; bez 
tam aicina, lai jebkādu starpposma pārskatīšanu veiktu saskaņā ar to pašu procedūru, 
ja vien nebūs stājies spēkā Eiropas Konstitūcijas līgums, jo tādā gadījumā ir 
piemērojams III -119. pants, kurš paredz plašu Eiropas Parlamenta kolektīvā lēmuma 
procedūras piemērošanu (no 23. līdz 24. pantam);

Or. de

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 105
7. pants

7. aicina saglabāt skaidras (svītrojums) Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes kohēzijas 
jomā, kas jāapstiprina saskaņā ar Līguma 161. pantā noteikto procedūru; bez tam 
prasa, lai jebkādu starpposma pārskatīšanu veiktu saskaņā ar to pašu procedūru, ja 
vien nebūs stājies spēkā Eiropas Konstitūcijas līgums, jo tādā gadījumā piemērojams 
III-119. pants, ņemot vērā Eiropas Parlamenta pilntiesīgo koplēmumu (23. – 24. 
pants);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 106
7. a punkts (jauns)

7a. Aicina, lai vispārējā regulā iekļautu stingrāku saiti ar Eiropas ilgspējīgās attīstības 
stratēģiju (23. pants); aicina šajā kontekstā dalībvalstis valstu stratēģiskā stuktūrā 
demonstrēt nodomus, vai finansēt vides aizsardzības vajadzības, īpaši Natura 2000 
tīkla atbalstu, izpildot Ūdeņu direktīvas un Kioto mērķus no Kopienas resursiem vai 
no pašu resursiem (25. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 107
7. a punkts (jauns)

7a. Aicina, lai vispārīgā regulā iekļautu stingrāku saiti ar Eiropas ilgspējīgās attīstības 
stratēģiju (23. pants); aicina šajā kontekstā dalībvalstis valstu stratēģiskā stuktūrā 
demonstrēt nodomus, vai finansēt vides aizsardzības vajadzības, īpaši Natura 2000 
tīkla atbalstu, izpildot Ūdeņu direktīvas un Kioto mērķus, no Kopienas resursiem, 
vai no pašu resursiem (25. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 108
7. a punkts (jauns)

7a. aicina izveidot kompensācijas mehānismu, lai novērstu pēkšņas izmaiņas kohēzijas 
politikā, un lai teritorijās, kuru statistiskos rādītājus ir ietekmējusi ES 
paplašināšana, pārejas periods būtu pietiekami pakāpenisks un ilgs, īpaši ja tas rada 
neproporcionālus kritumus to kopējā bilancē;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Grozījums Nr. 109
7. b punkts (jauns)

7b. norāda uz finanšu centieniem, kas paredzēti visattālāko reģionu atbalstam, bet 



PE 355.799v01-00 34/88 AM\562138LV.doc

LV Ārējais tulkojums

uzskata, ka lai nodrošinātu nepieciešamo pretsvaru pastāvīgajiem strukturāliem 
trūkumiem, kurus ir jāpārvar attiecīgajiem reģioniem, lai iekļūtu iekšējā tirgū, tiem 
ir jāturpina piešķirt statuss kā reģionam, kuram ir noteikts jauns konverģences 
mērķis, neatkarīgi no to ienākumu līmeņa;

Or. es

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Grozījums Nr. 110
8. punkts 

8. aicina katras dalībvalsts stratēģiskā plāna tematiskajās un teritoriālajās prioritātēs 
ietvert norādi uz reģioniem, kurus raksturo nelabvēlīgi ģeogrāfiski un dabas apstākļi 
un kuriem ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību, t.i. norādi uz salām, 
mazapdzīvotām teritorijām, kalnainiem apvidiem un konkrētiem robežreģioniem (25. 
panta 3. punkts);

Or. de

Grozījumu iesniedza István Pálfi, László Surján

Grozījums Nr. 111
8. punkts

8. aicina iekļaut norādi uz salu, mazapdzīvotiem un kalnainiem apvidiem, ES pierobežas 
teritorijām un izolētajiem reģioniem kā tematiskajām un teritoriālajām prioritātēm, 
kas iekļaujamas dalībvalstu stratēģisko atsauču sistēmas stratēģiskajā iedaļā (25. 
pants);

Or. hu

Grozījumu iesniedza Yiannakis Matsis

Grozījums Nr. 112
8. punkts

8. aicina iekļaut norādi uz salu (ieskaitot Maltu un Kipru), mazapdzīvotiem un 
kalnainiem apvidiem kā tematiskajām un teritoriālajām prioritātēm, kas iekļaujamas 
dalībvalstu stratēģisko atsauču sistēmas stratēģiskajā iedaļā (25. pants);·

Or. el
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Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 113
8. punkts

8. aicina iekļaut īpašu norādi uz attālākiem reģioniem, kā arī uz salu, mazapdzīvotiem 
un kalnainiem apvidiem kā tematiskajām un teritoriālajām prioritātēm, kas 
iekļaujamas dalībvalstu stratēģisko atsauču sistēmas stratēģiskajā iedaļā (25. pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 114
8. punkts

8. Aicina iekļaut norādi uz salu, mazapdzīvotiem, kalnainiem apvidiem un pierobežu 
reģioniem kā tematiskajām un teritoriālajām prioritātēm, kas iekļaujamas dalībvalstu 
stratēģisko atsauču sistēmas stratēģiskajā iedaļā (25. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo

Grozījums Nr. 115
8. a punkts (jauns)

8a. aicina, lai reģioniem, kuru statistiku ir ietekmējusi paplašināšanās, būtu pilnīgas 
tiesības saskaņā ar jauno konverģences mērķi, nodrošinot, ka to finanšu iespējas 
nedrīkst samazināt(saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Eiropas fondi ir jāsamazina 
par vienu trešdaļu), balstoties tikai uz statistikas rādītājiem, kas nekādā ziņā 
nenorāda uz to, ka ir uzlabojušies attiecīgo reģionu reālie ienākumi un labklājības 
līmenis;

Or. es

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 116
8. a punkts (jauns)

8a. aicina iekļaut lauku reģionu attīstības programmas kā integrētu sastāvdaļu katras 
dalībvalsts stratēģisko atsauču sistēmā, izstrādāt tās ar daudzgadīgu ievirzi, 
nodrošināt koherenci ar citiem fondiem un visām struktūrintervencijām sekmēt 
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veiksmīgu un ilgstošu lauku reģionu attīstību (7. apsvērums un 25. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 117
8. a punkts (jauns)

8a. atsaucoties uz Lisabonas stratēģiju, kā arī Vīma Koka (Wim Kok) ziņojuma 
rezultātiem, aicina ietvert rādītājus par inovāciju lēno ieviešanu dalībvalstu 
stratēģisko atsauču sistēmu stratēģiskās iedaļas tematiskajās un teritoriālajās 
prioritātēs (25. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 118
8. a punkts (jauns)

8. a Uzsver nepieciešamību piešķirt prioritāti tematiskajām un teritoriālajām nostādnēm, 
iekļaujot starpreģionālo un iekšreģionālo atšķirību samazināšanu, ilgspējīgu pilsētu 
attīstību un lauku ekonomikas un no zvejniecības atkarīgo apgabalu dažādošanu 
(25. panta 3. punkta a) apakšpunkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Elly de Groen-Kouwenhoven

Grozījums Nr. 119
8. a punkts (jauns)

8. a Aicina iekļaut norādi, ka ne tikai rīcības programmām, bet arī katrai dalībvalsts 
stratēģisko atsauču sistēmai ir jāietver izpildes, rezultātu un ietekmes indikatori; 
uzskata, ka indikatori garantē progresa novērtējumu attiecībā uz pamatsituāciju un 
dalībvalstu stratēģisko atsauču sistēmas izpildes efektivitāti (25. pants);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Yiannakis Matsis

Grozījums Nr. 120
8. a punkts (jauns)

8a. aicina jaunās dalībvalstis, kuras ir mazas salas Eiropas Savienības perifērijā (Maltu 
un Kipru), un kurām ir īpašas problēmas saņemt atbalstu konverģences mērķa 
sistēmā, pamatojoties uz vienlīdzīguma principu, kā tas notiek visnomaļākajos 
reģionos;

Or. el

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 121
8. b punkts (jauns)

8b. norāda, ka reģionu attīstība ir atkarīga no programmu plānojuma un finansējuma 
daudzgadīgās ievirzes, un tāpēc aicina to ņemt vērā, izstrādājot finanšu attīstības 
prognozes un veicot starpposma novērtēšanu (no 25. līdz 29. pantam);

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 122
8. c punkts (jauns)

8c. uzsver, ka Eiropas struktūrfondu un Kohēzijas fonda resursi, kā arī  lauku reģionu 
attīstībai paredzētie resursi ir koherenti jāizmanto nacionālo stratēģisko atsauču 
sistēmas mērķu sasniegšanai, tāpēc lauku reģionu attīstības mērķi ir jāiekļauj šajā 
atsauču sistēmā; aicina nacionālajā atsauču sistēmā integrēt patstāvīgai reģionu 
attīstībai veltīto forumu rezultātus un noteikt tiem līdzfinansējumu no “Tehniskās 
palīdzības“ programmas resursiem pirms šīs sistēmas izstrādāšanas (21., 43. un 44. 
pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 123
8. d punkts (jauns)

8d. aicina pārbaudīt nacionālo stratēģisko atsauču sistēmu ietekmi uz  vidi saskaņā ar 
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Direktīvu 2001/42/EK (25. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 124
8. e punkts (jauns)

8e. aicina katras dalībvalsts stratēģiskajā atsauču sistēmā par mērķi izvirzīt pašnoteiktu 
aptverošu un ilgstošu reģionu attīstību (25. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 125
9. punkts

9. aicina dalībvalstu stratēģisko atsauču sistēmas katrā dalībvalstī sagatavot katram 
mērķim atsevišķi, cieši sadarbojoties ar 10. pantā minētajiem partneriem, un bez tam 
šai sistēmai tai ir jābūt atkarīgai no partnerības ietvaros saskaņotā Komisijas lēmuma 
(26. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 126
9. punkts

9. aicina saglabāt katras dalībvalsts stratēģisko atsauču sistēmu, kuru sagatavo, cieši 
sadarbojoties ar 10. pantā minētajiem partneriem (svītrojums) (26. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 127
9. punkts

9. aicina saglabāt katras dalībvalsts stratēģisko atsauču sistēmu, kuru sagatavo, cieši 
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sadarbojoties ar 10. pantā minētajiem partneriem (svītrojums) (26. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 128
9. a punkts (jauns)

9. a Iesaka, lai dalībvalstis ciešā sadarbībā ar reģionālām un vietējām iestādēm izveido 
saiti starp valsts stratēģisko struktūru un projektiem, kuri tiek finansēti ar 
pētniecības un attīstības septīto struktūrprogrammu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 129
9. a punkts (jauns)

9a. uzskata, ka katrai dalībvalstij ir jāiesniedz valsts stratēģisko atsauču sistēma, lai 
nodrošinātu to, ka Kopienas strukturālais atbalsts ir saskaņā ar Kopienas stratēģijas 
pamatnostādnēm, un ir saistīts ar Kopienas prioritātēm, valstu, reģionu un pilsētu 
prioritātēm, kuru mērķis ir veicināt ilgspējīgu attīstību un valstu nodarbinātības 
darbības plānu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 130
9. b punkts (jauns)

9. b "Aicina, lai vispārīgā regulā iekļautu stingrāku saiti ar Eiropas ilgspējīgās attīstības 
stratēģiju (23. pants); aicina šajā kontekstā dalībvalstis valstu stratēģiskā stuktūrā 
demonstrēt viņu nodomu, vai finansēt vides aizsardzības vajadzības, īpaši Natura 
2000 tīkla atbalstu, izpildot Ūdeņu direktīvas un Kioto mērķus, no Kopienas 
resursiem vai no pašu resursiem (25. pants);"

Or. es
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Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 131
10. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 132
10. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Elly de Groen-Kouwenhoven

Grozījums Nr. 133
10. a punkts (jauns)

10a. Aicina publicēt dalībvalstu stratēģisko atsauču sistēmu pirms tās izpildes sākuma un 
veikt regulāras ikmēneša informācijas publikācijas par tās gaitu atbilstoši izpildes, 
rezultātu un ietekmes indikatoriem (26. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 134
11. punkts

11. aicina vienkāršot stratēģisko izvērtējumu, tomēr ņemot vērā to, ka kohēzijas politikas 
iznākums būs saredzams tikai pēc ilga laika, pieprasa ieviest dalībvalstu un 
Komisijas ziņojumus ik pēc diviem gadiem (27. un 28. pants); šajā sakarībā ierosina ik 
pēc diviem gadiem rīkot stratēģisku forumu, apspriedēs iesaistot Eiropas Parlamentu, 
Komisiju, dalībvalstis un reģionus (29. pants);

Or. es
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Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 135
11. punkts

11. aicina vienkāršot stratēģisko izvērtējumu, (svītrojums) tā lai dalībvalstis iesniedz reizi 
trijos gados saskaņā ar Komisijas noteikto kohēzijas ziņojumu grafiku (27. un 28. 
pants); šajā sakarībā ierosina ik pēc diviem gadiem rīkot stratēģisku forumu, 
apspriedēs iesaistot Eiropas Parlamentu, Komisiju, dalībvalstis un reģionus (29. 
pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 136
11 punkts

11. aicina vienkāršot stratēģisko izvērtējumu, nosakot, ka dalībvalstis iesniedz ziņojumus 
ik pēc trīs gadiem atkarībā no periodiskuma, kas paredzēts Komisijas ziņojumam 
par kohēziju (27. un 28. pants); šajā sakarībā ierosina ik pēc diviem gadiem rīkot 
stratēģisku forumu, apspriedēs iesaistot Eiropas Parlamentu, Komisiju, dalībvalstis un 
reģionus (29. pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 137
11. punkts

11. Aicina vienkāršot stratēģisko izvērtējumu, (svītrots) ieviešot dalībvalstu un Komisijas 
ziņojumus ik pēc trim gadiem, pievienojot to starpsesiju pārskatam; šajā sakarībā 
ierosina (svītrots) ik pēc trim gadiem rīkot stratēģisku forumu, apspriedēs iesaistot 
Eiropas Parlamentu, Komisiju, dalībvalstis un reģionus (29. pants);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 138
11. punkts

11. aicina vienkāršot stratēģisko izvērtējumu, (svītrojums) dalībvalstu un Komisijas 
ziņojumus reizi divos gados (27. un 28. pants); šajā sakarībā ierosina (svītrojums)
rīkot stratēģisku forumu, apspriedēs iesaistot Eiropas Parlamentu, Komisiju, 
Reģionālo komiteju, dalībvalstis un to varasiestādes (29. pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 139
11. punkts

11. Aicina vienkāršot stratēģisko izvērtējumu, (svītrots) ieviešot dalībvalstu un Komisijas 
ziņojumus ik pēc diviem gadiem (27. un 28. pants); šajā sakarībā ierosina (svītrots) ik 
pēc diviem gadiem rīkot stratēģisku forumu, apspriedēs iesaistot Eiropas Parlamentu, 
Komisiju, dalībvalstis un reģionus (29. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 140
11. punkts

11. Aicina vienkāršot stratēģisko izvērtējumu, ieviešot dalībvalstu un Komisijas 
ziņojumus ik pēc diviem gadiem (27. un 28. pants); šajā sakarībā ierosina ik pēc 
diviem gadiem rīkot stratēģisku forumu, apspriedēs iesaistot Eiropas Parlamentu, 
Komisiju, dalībvalstis un reģionus (29. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 141
11. punkts

11. Aicina vienkāršot stratēģisko izvērtējumu, ieviešot dalībvalstu un Komisijas 
ziņojumus ik pēc diviem gadiem (27. un 28. pants); šajā sakarībā ierosina ik pēc 
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diviem gadiem rīkot stratēģisku forumu, apspriedēs iesaistot Eiropas Parlamentu, 
Komisiju, dalībvalstis un reģionus (29. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 142
11. punkts

11. aicina vienkāršot stratēģiskos ziņojumus, ieviešot dalībvalstu un Komisijas ziņojumus 
reizi divos gados (27. un 28. pants); šajā sakarībā ierosina reizi divos gados rīkot 
stratēģisku forumu, apspriedēs iesaistot Eiropas Parlamentu, Komisiju, dalībvalstis un 
reģionus (29. pants);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 143
12. punkts

12. Aicina, saskaņā ar pieeju – viens fonds programmai – palielināt no 5% līdz 25% 
ierobežojumu, līdz kuram ESF vai ERAF drīkst piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas ir 
cita fonda piekritībā; aicina, saskaņā ar pieeju monofonda struktūrai, nepaaugstināt 
šķērsfinansēšanas griestus, bet programmu stratēģiskai realizācijai, 
šķērsfinansēšanai starp Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (turpmāk 
– ELFLA) un ESF, kā arī starp ERAF un ELFLA atļaut arī finansēšanu pa tām 
pašām kredītlīnijām (33. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 144
12. punkts

12. Aicina, saskaņā ar pieeju – viens fonds programmai – palielināt no 5% līdz 10% 
ierobežojumu, līdz kuram ESF vai ERAF drīkst piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas ir 
cita fonda piekritībā (33. pants); aicina, saskaņā ar pieeju – viens fonds programmai –
palielināt no 5% līdz 10% ierobežojumu, līdz kuram ESF vai ERAF drīkst piešķirt 
līdzekļus pasākumiem, kas ir cita fonda piekritībā (33. pants); Tomēr uzskata, ka 
dažos gadījumos Komisija var apstiprināt to pašu pārvaldes iestādi, kas ir vadījusi 
vairāk par vienu intervenci, bet tādā gadījumā jāpiemēro 10% ierobežojums;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 145
12. punkts

12. Aicina, saskaņā ar pieeju – viens fonds programmai – palielināt no 5% līdz 10% 
ierobežojumu, līdz kuram ESF vai ERAF drīkst piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas ir 
cita fonda piekritībā (33. pants) un tāpat iesaka, ka dalībvalstis sadarbībā ar 
reģioniem izveido saiti starp valstu Struktūrpolitikas 2. mērķa rīcības programmām 
un projektiem, kas meklē struktūrprogrammām paredzētos fondus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 146
12. punkts

12. aicina, saskaņā ar pieeju – viens fonds programmai – palielināt no 5% līdz 10% 
ierobežojumu, līdz kuram ESF vai ERAF drīkst piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas ir 
cita fonda piekritībā (33. pants); vienlaicīgi aicina to pacelt līdz dalībvalstīm, lai 
izvēlētos kā finansēt darbības programmas, piem. ieviest viena vai vairāku fondu 
programmas;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 147
12. punkts

12. aicina, saskaņā ar pieeju – viens fonds programmai – palielināt no 5% līdz 10% 
ierobežojumu, līdz kuram ESF vai ERAF drīkst piešķirt līdzekļus pasākumiem, kas ir 
cita fonda piekritībā (33. pants); vienlaicīgi aicina to pacelt līdz dalībvalstīm, lai 
izvēlētos kā finansēt darbības programmas, piem. ieviest viena vai vairāku fondu 
programmas;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza István Pálfi, László Surján

Grozījums Nr. 148
12. punkts

12. aicina, saskaņā ar pieeju – viens fonds programmai – palielināt no 5% līdz 10% vai 
iespējams vēl augstāk ierobežojumu, līdz kuram ESF vai ERAF drīkst piešķirt 
līdzekļus pasākumiem, kas ir cita fonda piekritībā; tāpat aicina Komisiju izstrādāt 
noteikumu sistēmu, saskaņā ar kuriem attaisnotos gadījumos subsīdijas var pat 
sasniegt 15% (33. pants);

Or. hu

Grozījumu iesniedza Simon Busuttil

Grozījums Nr. 149
12. a punkts (jauns)

12a. Aicina ņemt vērā to salu dalībvalstu speciālās vajadzības, kuras tiesīgas saņemt 
Kohēzijas fonda līdzekļus un kuras cieš no nopietniem un pastāvīgām dabas un 
demogrāfiskām problēmām, kas radušās no attīstības līmeņa atšķirības un grūtībām
pilnīgi integrēties iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 150
12. a punkts (jauns)

12a. aicina teritoriālos kritērijus izmantot kopā ar ekonomikas un sociāliem kritērijiem, 
lai noteiktu reģionu tiesības izvērtējot katru mērķi, un lai sadalītu finanšu resursus 
dalībvalstu starpā (3. pants);·

Or. el

Grozījumu iesniedza Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 151
12. b punkts (jauns)

12b. aicina mazās salu dalībvalstis, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par vienu miljonu, 
un kuras atrodas Savienības perifērijā, un kuras cieš no īpašiem ģeogrāfiskiem un 
teritoriāliem trūkumiem, saņemt līdzīgu vai vienādu attieksmi saskaņā ar 
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‘konverģences’ mērķi, kā īpaši nomaļie reģioni (5. pants);

Or. el

Grozījumu iesniedza Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 152
12. c punkts (jauns)

12c. aicina trešās valstīs, kurām ir robežas ar dalībvalstīm spēt sadarboties ar tuvāko 
dalībvalsti, ar kuru tā dala jūras robežu (7. pants);·

Or. el

Grozījumu iesniedza Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 153
12. d punkts (jauns)

12d. aicina veikt lielāku ieguldījumu no fondiem darbības programmām, kas ir 
palielināti līdz 85% no valsts izdevumiem ‘konverģences’ un ‘reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības’ mērķa sistēmā, kas paredzēts visattālākajiem 
reģioniem ir jāpaplašina, lai iekļautu Kipru un Maltu (51. pants);·

Or. el

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 154
13. punkts

13. aicina, ar mērķi uzsvērt pilsētu dimensiju, nodrošināt, lai valstu stratēģiskajos plānos 
tiktu paredzēta tādu programmu iekļaušana, kas attiecas uz ilgtspējīgas pilsētvides 
attīstību un lai rīcības programmas saistībā ar konverģences un reģionālās 
konkurētspējas, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas mērķiem varētu gūt tādu 
finansējuma līmeni, kas atbilstu vismaz tam, ko pilsētas saņēma atbilstoši 
iepriekšējiem tiesību aktiem un Kopienas iniciatīvai URBAN; aicina saglabāt 
prasību iesniegt informāciju par pieeju pilsētu tematikai, iekļaujot izvēlēto pilsētu 
sarakstu un tālākdeleģēšanas procedūras; aicina iekļaut šādas procedūras reģionālās 
partnerības kontekstā (36. pants);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 155
13. punkts

13. Aicina, ar mērķi uzsvērt pilsētu dimensiju, ERAF finansētajās programmās 
konverģences un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķu ietvaros saglabāt 
prasību iesniegt informāciju par pieeju pilsētu tematikai, iekļaujot izvēlēto pilsētu 
sarakstu un tālākdeleģēšanas procedūras; aicina iekļaut šādas procedūras reģionālās 
partnerības kontekstā, tādā veidā nodrošinot to, ka pilsētas ir labāk iesaistītas 
lēmuma procesā (36. pants); aicina, tā kā tiek aplūkota pilsētas dimensija, jēdzienu 
"ilgspējīga pilsētu attīstība" aizstāt ar jēdzienu "pilsētu atdzīvināšana";

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 156
13. punkts

13. Aicina, ar mērķi uzsvērt pilsētu dimensiju, ERAF finansētajās programmās 
konverģences un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķu ietvaros, kur tas 
piemērots, saglabāt prasību iesniegt informāciju par pieeju pilsētu tematikai. Tomēr, 
lai dotu reģioniem iespēju elastīgi noteikt viņu pašu prioritātes, dalībvalstis un 
reģioni izlemj, iesniegt vai neiesniegt izvēlēto pilsētu sarakstu un (svītrots) 
tālākdeleģēšanas procedūras Rīcības programmā iesaistītām pilsētu iestādēm (36. 
pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 157
13. punkts

13. aicina, ar mērķi uzsvērt pilsētu dimensiju un it īpaši ilgtspējīgu pilsētvides attīstību,
ERAF finansētajās programmās konverģences un reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķu ietvaros saglabāt prasību iesniegt informāciju par pieeju pilsētu 
tematikai, iekļaujot izvēlēto pilsētu sarakstu un tālākdeleģēšanas procedūras; aicina 
iekļaut šādas procedūras reģionālās partnerības kontekstā (36. pants);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 158
13. punkts

13. aicina, ar mērķi likt lielāku uzsvaru uz pilsētu dimensiju, ERAF finansētajās 
programmās mērķu „Konverģence“ un „Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība“ 
ietvaros saglabāt prasību iesniegt informāciju par pieeju pilsētu tematikai, iekļaujot 
izvēlēto pilsētu un piekritību tālākdeleģēšanas procedūru sarakstu; aicina šīs 
procedūras izstrādāt reģionālās un lokālās partnerības kontekstā (36. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 159
13. a punkts (jauns)

13a. Ņemot vērā mazo un mikro, it īpaši amatnieku uzņēmumu svarīgumu reģionālajā 
kohēzijā un attīstībā un to lomu nodarbinātības palielināšanā, jānodrošina, lai trīs 
pamatmērķos tiktu ievērotas to prioritātes un tiktu atbalstīta Feiras Eiropadomes 
2000. gadā pieņemtās Eiropas Mazo uzņēmumu hartas īstenošana;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 160
13. a punkts (jauns)

13a. Ierosina, ka rīcības programmām, kuras finansē ERAF (36. panta 3. punkts), 
pamatojums ir jābalsta uz papildu kritērija, t.i., pētnieciskā kritērija: mazo un vidējo 
uzņēmumu palīdzības mehānisms, kas pieņem jebkuru tādu pētniecības rezultātu 
brīvu izmantošanas formu, kuri vēl nav patentēti, bet pilnībā tiek finansēti no 
sabiedriskiem fondiem, pie nosacījuma, ka gūto labumu mazie un vidējie uzņēmumi 
pārveidos pētījumu rezultātus ražošanas vai apkalpošanas modernizācijā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 161
13. a punkts (jauns)

13a. Aicina, lai nākotnes Rīcības programmas, kuras pakļaujas "Reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības" mērķim, būtu izstrādātas NUTS I vai NUTS II 
līmenī, atbilstoši gan specifiskai dalībvalsts institucionālai sistēmai, gan ievērojot 
reģionu vietējo un reģionālo iestāžu lomu, kad tiek pieņemti partnerības lēmumi 
attiecībā uz ģeogrāfisko un tematisko koncentrāciju, kas izriet no šīs līnijas jaunām 
stratēģijām; programmas izstrādā dalībvalstis, atbilstoši teritorijas ESF, EARDF un 
EFF piegādāšanas kārtībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 162
13. a punkts (jauns)

13a. Uzsver lielpilsētu un pilsētu ieguldījumu reģionu attīstība un uzsver nepieciešamību 
pievērst lielāku uzmanību viņu lomai ilgspējīgas attīstības veicināšanā, 
konkurētspējas stiprināšanā, nodarbinātības un sociālā kohēzijā un apkārtējās vides 
uzlabošanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Grozījums Nr. 163
13. a punkts (jauns)

13a. Mudina, lai tiktu atbalstītas ar sociāli atstumtām personām strādājošas Pilsonisko 
sabiedrību organizācijas, dodot tām iespēju ņemt pilnu dalību strukturālo fondu 
izstrādāšanā, plānošanā, piegādē, izpildē, novērtēšanā un pārraudzībā (44. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 164
13. a punkts (jauns)

13a. Aicina garantēt, ka pilsētu reģenerācijas atbalstam no fondu trim prioritāriem 
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uzdevumiem tiktu sniegts pietiekams finanšu atbalsts, un īpaši resursi mājokļu 
asociācijām, mājokļu kopienām un sabiedriskām mājām, kādas ir plaši izplatītas 
jaunajās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 165
13. a punkts (jauns)

13a. Aicina izturēties saskaņoti un atbalstīt Struktūrfondu procedūras, kad esošās 
Kaimiņattiecību programmas tiek pārveidotas par programmām, atbilstošām 
Savienības ārējo robežu jauniem sadarbības instrumentiem (ENPI un IPA);

Or. en

Grozījumu iesniedza Elly de Groen-Kouwenhoven

Grozījums Nr. 166
13. a punkts (jauns)

13a. Aicina publicēt katru rīcības programmu pirms tās izpildes sākuma, un veikt 
regulāras ikmēneša informācijas publicēšanu par izpildes gaitu, atbilstoši izpildes, 
rezultātu un ietekmes indikatoriem. Šai informācijai jāsatur: programmai 
paredzētās naudas apjoms; darba uzņēmēja nosaukums; mērķi; katra kontrakta 
izpildes sagaidāmais rezultāts (36. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 167
14. punkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 168
14. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 169
14. punkts

14. aicina svītrot no maksājumiem atkarīgās Kopienas rezerves, jo tās nav sasniegušas 
izvirzīto mērķi un vēl vairāk ir palielinājušas pārvaldes izdevumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 170
14. punkts

14. Izsaka bažas par priekšlikumu veidot Kopienas rezerves fondu par kvalitāti un 
veiktspēju kā progresa uzteikšanas mehānismu; uzskata, ka jāpielieto taisnīgāki, 
objektīvāki un plašāk pieņemami kritēriji, lai panāktu, ka tas (svītrots) palīdz šādam 
mērķim, nesodot konverģences pūles Kohēzijas valstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 171
14. punkts

14. aicina dalībvalstis, kuras to vēlas izstrādāt noteikumus (svītrojums) rezerves fondu 
par kvalitāti un veiktspēju kā progresa uzteikšanas mehānismu, (svītrojums) ar 
taisnīgiem un objektīviem kritērijiem (svītrojums), lai panāktu, ka tas patiešām kalpo 
šādam mērķim (48. pants);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 172
14. punkts

14. aicina izveidot Kopienas rezerves fondu par kvalitāti un veiktspēju kā progresa 
uzteikšanas mehānismu, (svītrojums) ar taisnīgiem, (svītrojums) objektīviem un 
vienoti pieņemtiem kritērijiem, lai panāktu, ka tas patiešām kalpo šādam mērķim (48. 
pants);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 173
14. punkts

14. aicina (svītrojums) priekšlikumu veidot Kopienas rezerves fondu par kvalitāti un 
veiktspēju kā progresa uzteikšanas mehānismu, lai ietvertu kohēzijas fondu (20. 
pants); tomēr pieprasa taisnīgāku, objektīvāku un plašāk pieņemamus kritērijus, kas 
jāpiemēro lai panāktu, ka tas patiešām kalpo šādam mērķim (48. pants);

Or. it

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 174
14. a punkts (jauns)

14a. Aicina ERAF finansētās rīcības programmās izslēgt prasību, lai tās saturētu 
'darbības starpreģionālai sadarbībai ar vismaz vienu citas dalībvalsts reģionu' (36. 
panta 4. punkta a) apakšpunkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 175
14. a punkts (jauns)

14a. aicina, lai papildus vides kritēriji tiek skaidri minēti kritēriju sarakstā, kas nosaka 
kā kvalitātes un izpildes rezerves ir jāsadala dalībvalstu starpā (48. panta 1. punkts);

Or. it



AM\562138LV.doc 53/88 PE 355.799v01-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler, Richard Howitt

Grozījums Nr. 176
14. a punkts(jauns)

14a. Aicina stratēģiskās pamatnostādnēs un to pieprasītā novērtēšanas procesā skaidri 
izteikt prasību un principā un praktiski atzīt invalīdu pieejamības problēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 177
14. a punkts (jauns)

14a. Aicina stratēģiskās pamatnostādnēs un to pieprasītā novērtēšanas procesā skaidri 
izteikt prasību un principā un praktiski atzīt invalīdu pieejamības problēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 178
15. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 179
15. punkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 180
15. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 181
15. punkts

15. Aicina, lai dalībvalstu rezerve neparedzētiem gadījumiem nebūtu obligāta, un iesaka 
dot lielāku brīvību tās izmantojuma ziņā (49. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 182
15. punkts

15. aicina saglabāt prasību dalībvalstīm nodrošināt obligāto rezervi neparedzētiem 
gadījumiem, taču iesaka dot lielāku brīvību to izmantojuma ziņā (49. pants), un jo 
īpaši, ka ir jāsagatavo specifiskas darbības programmas , gadījumiem ja rodas 
krīzes situācijas, kuras tāpat varētu izmantot, ja šādas situācijas neizveidojas;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Bernard Poignant

Grozījums Nr. 183
15. punkts

15. aicina dalībvalstis, kuras to vēlas izstrādāt noteikumus par obligāto rezervi 
neparedzētiem gadījumiem, un iesaka dot lielāku brīvību tā izmantojuma ziņā (49. 
pants);

Or. fr



AM\562138LV.doc 55/88 PE 355.799v01-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 184
15. punkts

15. aicina dalībvalstis, kuras to vēlas, izstrādāt noteikumus par obligāto rezervi 
neparedzētiem gadījumiem, un iesaka dot lielāku brīvību tā izmantojuma ziņā (49. 
pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 185
15. punkts

15. Aicina (svītrots) saglabāt prasību dalībvalstīm nodrošināt obligāto rezervi 
neparedzētiem gadījumiem, taču iesaka dot lielāku brīvību to izmantojuma ziņā (49. 
pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 186
15. a punkts (jauns)

15a. aicina, saistībā ar ieguldījumu no fondiem, kurus veido ņemot vērā privātā 
finansējuma mobilizācijas likmi, jo īpaši saskaņā ar valsts un privātā sektora 
attiecībām, attiecīgajās jomās (50. panta d) punkts), izveidot kritērijus, kas netiktu 
izmantoti reģionos, kuros dzīves līmenis ir ļoti zems, ne arī reģionos ar pārāk augstu 
bezdarba līmeni; attiecībā uz atbalstu uzņēmumiem, ir nepieciešams minimālais 
ieguldījums no atbalsta saņēmēja;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 187
16. punkts

Svītrots

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 188
16. punkts

16. Aicina palielināt no 80% uz 85% Kopienas iemaksas to Kohēzijas valstu 
programmās, kuras iekļautas konverģences uzdevumā. Šāds palielinājums, 
pamatojoties uz vienošanos starp dalībvalstīm Komisiju, ļaus subsidēt attiecīgus 
intervences līmeņus, ņemot vērā Kohēzijas valstu specifiku, viņu zemo sociāli-
ekonomisko attīstības līmeni un pamata infrastruktūras nozīmīgās prasības (51. 
pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 189
16. punkts

16. Aicina palielināt līdzfinansēšanas likmes līdz 85% no Kohēzijas valstīm tiem 
reģioniem, kuri iekļauti 1. mērķa programmā, līdzīgi kā tālākiem reģioniem; šajā 
kontekstā uzskata, ka augstāka līdzfinansēšana jānodrošina, ņemot vērā ne tikai 
ģeogrāfiskos, bet arī ekonomiskos kritērijus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Falbr

Grozījums Nr. 190
16. punkts

16. Aicina pietiekami pamatotos gadījumos palielināt līdzfinansēšanas likmes līdz 85% 
no Kohēzijas valstīm tiem reģioniem, kuri iekļauti 1. mērķa programmā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 191
16. punkts

16. Noraida spiedienu ar mērķi mainīt ierosinātās līdzfinansēšanas likmes un pieprasa, lai 
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līdzfinansēšanas definīcijas turpina palīdzēt izmantot brīvprātīgo laika kā saskaņota 
finansēšana (51. pants) (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Grozījums Nr. 192
16. punkts

16. Noraida spiedienu ar mērķi mainīt ierosinātās līdzfinansēšanas likmes un steidzina, ka 
līdzfinansēšanas definīcijas turpina palīdzēt izmantot brīvprātīgo laika kā saskaņota 
finansēšana (51. pants), bet aicina dubultot pieļaujamo palielinājumu līdz 10 
procentpunktiem tajos apvidos, kur ir vairāk nekā viens no priekšlikumā noteiktajiem 
nelabvēlīgajiem ģeogrāfiskajiem vai dabas apstākļiem (52. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 193
16. punkts

16. Aicina ierobežot līdz 60% sabiedriskos izdevumus, kurus līdzfinansējis ERAF vai 
ESF "Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības" uzdevuma rīcības 
programmās (51. panta 3. punkta c) apakšpunkts) un aicina dubultot pieļaujamo 
palielinājumu līdz 10 procentpunktiem tajos apvidos, kur ir vairāk nekā viens no 
priekšlikumā noteiktajiem nelabvēlīgajiem ģeogrāfiskajiem vai dabas apstākļiem (52. 
pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 194
16. punkts

16. noraida spiedienu ar mērķi mainīt ierosinātās līdzfinansēšanas likmes (51. pants), bet 
aicina dubultot pieļaujamo palielinājumu līdz 10 procentpunktiem tajos apvidos, kur ir 
vairāk nekā viens no priekšlikumā noteiktajiem nelabvēlīgajiem ģeogrāfiskajiem vai 
dabas apstākļiem; aicina arī noteikt palielinājumu par 10 procentpunktiem pilsētu 
zonām (52. pants);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 195
16. punkts

16. īpašos gadījumos piekrīt izmaiņām ierosinātās līdzfinansēšanas likmēs (51. pants), un 
aicina dubultot pieļaujamo palielinājumu līdz 10 procentpunktiem tajos apvidos, kur ir 
vairāk nekā viens no priekšlikumā noteiktajiem nelabvēlīgajiem ģeogrāfiskajiem vai 
dabas apstākļiem (52. pants);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 196
16. punkts

16. piekrīt tikai gadījumos, kad tas ir pilnībā attaisnojams, izmaiņām ierosinātās 
līdzfinansēšanas likmēs (51. pants), un aicina dubultot pieļaujamo palielinājumu līdz 
10 procentpunktiem tajos apvidos, kur ir vairāk nekā viens no priekšlikumā 
noteiktajiem nelabvēlīgajiem ģeogrāfiskajiem vai dabas apstākļiem (52. pants);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 197
16. punkts

16. Noraida spiedienu ar mērķi mainīt ierosinātās līdzfinansēšanas likmes lejupejošā 
virzienā (51. pants), bet aicina dubultot pieļaujamo palielinājumu līdz 10 
procentpunktiem tajos apvidos, kur ir vairāk nekā viens no priekšlikumā noteiktajiem 
nelabvēlīgajiem ģeogrāfiskajiem vai dabas apstākļiem (52. pants);

Or. es

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 198
16 a punkts (jauns)

16a. aicina, attiecībā uz kohēzijas politikas teritoriālo dimensiju, atzīt visus traucējumus, 
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kas ietekmē salu reģionus, kā to paredz Līguma par Konstitūciju Eiropai III-
220. pants (52. un 3. pants);

Or. it

Grozījumu iesniedza Francesco Musotto, Luigi Cocilovo, Alfonso Andria

Grozījums Nr. 199
16. a punkts (jauns)

16a. aicina, attiecībā uz kohēzijas politikas teritoriālo dimensiju, atzīt visus traucējumus, 
kas ietekmē salu reģionus, kā to paredz Līguma par Konstitūciju Eiropai III-
220. pants (52. un 3. pants);

Or. it

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 200
16. a punkts (jauns)

16a. aicina Komisiju, saistībā ar pieaugošu Kopienas finansējumu saskaņā ar 
'konverģences' mērķi (52. pants),pietiekami ņemt vērā vecos rūpniecības rajonus un 
dot tiem tiesības saņemt palielinātu finansējumu, kas ir būtiski lai samazinātu 
ekonomikas pārstrukturizācijas sekas;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 201
16. a punkts (jauns)

16a. aicina ES līdzfinansējuma daļu noteikt ne lielāku par 75 %, lai reģionam 
nodrošinātu intervencijas efektivitāti un ilgtspēju, izņēmums ir „Tehniskās 
palīdzības“ programmas; papildu inovatīvo vai starpreģionu pasākumu īstenošanai 
ES līdzfinansējuma daļa var tikt palielināta līdz 85 % (no 50. līdz 53. pantam);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 202
16. b punkts (jauns)

16b. Aicina pievienot rīcības programmas, kuras paredzētas Eiropas Savienības 
Ziemeļatlantijas perifērijas aizjūras teritorijas iekļaušanai 51. panta 4. punkta 
"Konverģences" vai "Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības" uzdevumos;

Or. en

Grozījumus iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 203
17. punkts

17. noraida Komisijas priekšlikumu par līdzfinansējuma samazināšanu līdz valsts 
izdevumiem, lai tādējādi novērstu papildu noslogojumu atbalstāmo reģionu 
budžetiem un lai radītu priekšnosacījumus privāto resursu mobilizētai piesaistei, un 
tā vietā aicina saglabāt līdzšinējo regulu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Garrelt Duin

Grozījums Nr. 204
17. punkts

17. noraida priekšlikumu par Kopienas līdzfinansējuma likmes samazināšanu līdz 
noteiktai kopējo deklarēto valsts izdevumu daļai, jo tas ir pretrunā arī Komisijas 
centieniem mobilizēt privātos ekonomiskos resursus īpaši valsts un privāto 
partnerību ietvaros;

Or. de

Grozījumu iesniegušas Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Grozījums Nr. 205
17. punkts

17. aicina priekšlikumā aprēķināt fondu ieguldījumu attiecībā tikai uz valsts 
izdevumiem; tā vietā aicina ņemt vērā kopējos valsts un privātos izdevumus, bet 
attiecībā uz privātajiem izdevumiem ņemt vērā ja tie tiek izmantoti kopā ar valsts 
finansējumu, tādējādi veicinot pozitīvu pieeju valsts un privātā sektora attiecībām 
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un novēršot iespēju, ka Kopienas fondi tiek finansēti tikai no privātām investīcijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 206
17. punkts

17. Stingri atbalsta visas iniciatīvas, kas vērstas uz privātkapitāla iesaistīšanu un 
sabiedriski privātām partnerattiecībām jaunā programmu periodā (50. un 76. pants); 

Or. xm

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 207
17. punkts

17. Aicina saglabāt priekšlikumu, kas ļauj vienkāršot darbības, ierobežojot Kopienas 
līdzfinansēšanas likmi tikai līdz deklarētajiem valsts izdevumiem (svītrots) (51. un 76. 
pants); tomēr, ja sabiedriskās iestādes atzīst, ka sabiedriski-privātās partnerattiecību 
(PPP) kontrakts ir paredzēts privātās partnerības atbalstam, ieguldītās privātās 
investīcijas, pamatojoties uz PPP kontraktu, var daļēji izmantot līdzfiansēšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 208
17. punkts

17. Aicina pārskatīt priekšlikumu, kas ierobežo Kopienas līdzfinansēšanas likmi tikai 
līdz deklarētiem sabiedrisko izdevumu procentiem; uzskata, ka dalībvalstīm ir jādod 
iespēja aprēķināt Fondu ieguldījumu vai no kopējām likumīgām izmaksām, vai arī 
no kopējiem sabiedriskiem izdevumiem; šajā sakarā uzsver privātā sektora 
svarīguma lielāku atbildību un līdzdalību reģionālā attīstībā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Richard Falbr

Grozījums Nr. 209
17. punkts

17. Aicina saglabāt principu, ka ieguldījums no Fondiem pie jebkādas palīdzības
formas tiek aprēķināts vai no kopējām likumīgām izmaksām, vai arī no kopējiem 
sabiedriskiem izdevumiem vai līdzīgiem likumīgiem izdevumiem (valsts, 
reģionāliem, vai vietējiem un Kopienas; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 210
17. punkts

17. Stingri atbalsta visas iniciatīvas, kas vērstas uz privātkapitāla iesaistīšanu un 
sabiedriski privātām partnerattiecībām jaunā programmu periodā (50. d un 54. 
pants); noraida Komisijas izstrādāto priekšlikumu ierobežot līdzfinansēšanu tikai 
sabiedriskiem izdevumiem. Uzskata, ka dalībvalstis noteikto limitu ietvaros ir 
spējīgas izvēlēties, kādā apjomā privātie līdzekļi var veicināt līdzfinansēšanas 
aprēķinus katram pasākumam.

Or. en

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 211
17.punkts

17. Stingri atbalsta visas iniciatīvas, kas vērstas uz privātkapitāla iesaistīšanu un 
sabiedriski privātām partnerattiecībām jaunā programmu periodā (50. d un 54. 
pants); Stingri atbalsta visas iniciatīvas, kas vērstas uz privātkapitāla iesaistīšanu un 
sabiedriski privātām partnerattiecībām jaunā programmu periodā (50. d un 54. 
pants); aicina saglabāt pašreizējo praksi, ko nosaka Padomes regula (ES) Nr. 
1260/1999  29. panta 2. punkts par Struktūrfondu vispārējiem noteikumiem, dodot 
iespēju dalībvalstīm aprēķināt Kopienas intervenci vai nu tikai no deklarētiem 
sabiedriskiem izdevumiem, vai arī no kopējām likumīgām izmaksām, ieskaitot 
privātos finansēšanas avotus. Esošās kopējo likumīgo izmaksu metodes saglabāšana 
palīdz mazināt sabiedriskā budžeta līdzfinansējuma pieprasījumu (51. un 76. pants);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 212
17. punkts

17. Stingri atbalsta visas iniciatīvas, kas vērstas uz privātkapitāla iesaistīšanu un 
sabiedriski privātām partnerattiecībām jaunā programmu periodā (50. d un 54. 
pants); uzskata, ka Kopienas līdzfinansēšanas likmes aprēķins, izteikts procentos no 
deklarētiem sabiedriskiem izdevumiem, būtiski vienkāršo šīs Regulas priekšlikumu 
un labāk nodrošina pievienojamības principa pielietošanu; tanī pašā laikā aicina 
saglabāt elastīgumu, ko nodrošina līdzfinansēšanas likmes aprēķins katrai 
prioritātei, bet ne katram pasākumam (51. un 76. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 213
17. punkts

17. Stingri atbalsta visas iniciatīvas, kas vērstas uz privātkapitāla iesaistīšanu un 
sabiedriski privātām partnerattiecībām jaunā programmu periodā (50. d un 54. 
pants); uzskata, ka Kopienas līdzfinansēšanas likmes aprēķins, izteikts procentos no 
deklarētiem sabiedriskiem izdevumiem, būtiski vienkāršo šīs Regulas priekšlikumu 
un labāk nodrošina pievienojamības principa pielietošanu; tanī pašā laikā aicina 
saglabāt elastīgumu, ko nodrošina līdzfinansēšanas likmes aprēķins katrai 
prioritātei, bet ne katram pasākumam (51. un 76. pants); tomēr uzsver, ka 
līdzfinansēšanas likmes aprēķins nekaitē NVO un citu bezpeļņas organizāciju 
līdzdalības darbībās ar struktūrfondiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 214
17. punkts

17. Aicina saglabāt priekšlikumu, kas ļauj vienkāršot darbības, ierobežojot Kopienas 
līdzfinansēšanas likmi tikai līdz deklarētajiem valsts izdevumiem, tādējādi noraidot 
jebkādu iespēju ar Kopienas līdzekļiem daļēji finansēt tikai privātas investīcijas, bet 
uzsver, ka NVO un citas bezpeļņas organizācijas attiecīgi turpina no fondiem 
saņemt atbalstu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 215
17. punkts

17. aicina saglabāt priekšlikumu, kas ļauj vienkāršot darbības, ierobežojot Kopienas 
līdzfinansējuma likmi līdz noteiktai kopējo deklarēto valsts izdevumu daļai; tāpēc 
noraida jebkādu iespēju daļēji finansēt privātās investīcijas tikai no Kopienas 
līdzekļiem (51. un 76. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 216
17. punkts

17. aicina saglabāt priekšlikumu, kas ļauj vienkāršot darbības, ierobežojot Kopienas 
līdzfinansējuma likmi līdz noteiktai kopējo deklarēto valsts izdevumu daļai, tāpēc 
noraida jebkādu iespēju daļēji finansēt privātās investīcijas tikai no Kopienas 
līdzekļiem (51. un 76. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 217
17. a punkts (jauns)

17a. Uzskata, ka Komisijas priekšlikums, kas paredz sodīt uzņēmumus, kas pārvieto savu 
darbību, ir vajadzīgs pasākums, bet tas jāpastiprina, ņemot vērā to, ka pārvietošana 
rada lielus nodarbinātības zaudējumus un tāpēc var sevišķi apdraudēt ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas īstenošanu izejas reģionā; uzskata, piemēram, ka 
jāņem vērā arī uz pretējo pusi vērsto pārvietošanu parādību, attiecinot minēto 
sodīšanu arī uz uzņēmumiem, kas draud ar pārvietošanu, lai panāktu, ka to darba 
ņēmējiem tiek samazināta darba apstākļu kvalitāte vai palielināts darba laiks, 
saglabājot to pašu algu, ar mērķi veikt ievērojamus ietaupījumus uz visu darba 
ņēmēju kopuma (56. pants);

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Garrelt Duin

Grozījums Nr. 218
17. a punkts (jauns)

17a. aicina regulā iekļaut papildu noteikumu, kas paredz finansiālā atbalsta liegšanu 
tādu nodomu realizēšanai, kuru rezultātā būtiski samazinātos darba vietu skaits vai 
tiktu slēgta uzņēmuma ražotne līdzšinējā atrašanās vietā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 219
17. a punkts (jauns)

17a. aicina atbalstītiem uzņēmumiem atkarībā no tiem piešķirtās dotācijas apjoma 
vismaz uz 15 gadiem liegt iespēju pilnībā vai daļēji pārcelties uz citu atbalstāmo 
reģionu, neatmaksājot atpakaļ dotācijas summu (55. pants);

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 220
17. a punkts (jauns)

17a. aicina Komisiju, saistībā ar aprēķiniem par valsts izdevumiem, kas ieguldīti peļņu 
nesošos projektos (54. pants 2. punkts) atteikties no 'parastās' pelnīt spējas un 
ieviest aprēķinu sistēmu, kurā tiek ņemts vērā reģiona veids un tā attīstības līmenis; 
turpmāk pieprasa Komisijai, aprēķinos ievērot vienlīdzības principu, kuros saistība 
ar attiecīgās dalībvalsts labklājības līmeni ir obligāta, nevis iespējama un 
izmantojama nepieciešamības gadījumā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 221
17. a punkts (jauns)

17a. Aicina, lai dalībvalstīm tiktu dota iespēja iesniegt savas rīcības programmas visiem, 
kā lieliem, tā maziem, projektiem Komisijas novērtējumam pirms 2007. gada 1. 
janvāra, jo tas ir ļoti svarīgi projektu sagatavošanai un OP realizācijai. Tāpēc ir 
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jāsaglabā esošie noteikumi, kuri ir spēkā kopš 1988. gada (55. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 222
17. b punkts (jauns)

17b. Noraida ierobežojumu noteikt rīcības ilgumu līdz 5 gadiem, kas ir spēkā programmu 
periodam no 2000. gada līdz 2006. gadam, bet noteikt ilguma periodu līdz 7 gadiem, 
kā to iesaka Regulas projekts, jo noteikumam nav reālas pievienotās vērtības (56. 
pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 223
18. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 224
18. a punkts (jauns)

18a. aicina plānošanā efektīvi piemērot proporcionalitātes (no 31. līdz 37. pantam), 
novērtējuma (45. pants), pārraudzības, monitoringa un kontroles (no 57. līdz 
73. pantam) principus saskaņā ar programmu apjomu; pie tam uzskata, ka šajos 
apgabalos vienkāršošanas princips ir jāpiemēro visām programmām;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Bernard Poignant

Grozījums Nr. 225
18. a punkts (jauns)

18a. 18.a) aicina efektīvi piemērot proporcionalitātes principu plānošanai (31. līdz 
37. pants), novērtēšanai (45. pants), pārvaldei, pārraudzībai un kontrolei (57. līdz 
73. pants) atkarībā no programmas lieluma; turklāt uzskata, ka šajās jomās visām 
programmām un visu dalībvalstu labā jāpiemēro vienkāršošanas princips;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 226
18. a punkts (jauns)

18a. Atzīmē, kas Komisija un dalībvalstis kopēji dala atbildību par struktūrfondiem. 
Aicina, lai dalībvalstis izpildītu garantijas deklarācijas par to, ka ES nodokļu 
maksātāju nauda ir izlietota pilnīgi likumīgā un caurskatāmā veidā; Aicina, lai šīs 
deklarācijas parakstītu katras dalībvalsts finanšu ministrs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elly de Groen-Kouwenhoven

Grozījums Nr. 227
18. a punkts (jauns)

18a. Aicina, lai jaunās Kopienas norādes par Fondu caurskatāmību saturētu skaidrus 
likumus un procedūras par informāciju un publicitāti Kopienas un dalībvalstu 
līmenī (68. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 228
19. punkts

19. Atbalsta priekšlikumu par proporcionālās kontroles piemērošanu, bet aicina, lai 
proporcionalitātes noteikumi, bez kuriem nevar veikt sistemātisku kontroli, attiektos 
uz visām programmām, kurās ES līdzfinansēšanas likme ir zem 50% no kopējās 
rīcības programmas vērtības;
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Or. en

Grozījumu iesniedza István Pálfi, László Surján

Grozījums Nr. 229
19. punkts

19. Atbalsta vienkāršošanas principu, ar nolūku samazināt administratīvo nastu, bet 
uzsver, ka par katram ES subsīdijās tērētajam eiro ir jāpiemēro vienādi kontroles 
noteikumi (73. pants);  

Or. hu

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 230
19. punkts

19. pieprasa (svītrojums) ierobežojumus saistībā ar proporcionālās kontroles piemērošanu 
(33% līdzfinansējums un EUR 250 miljonu izmaksas); ja rādītāji zemāki tie ir 
jāpaaugstina, Komisija sistemātisku kontroli neveic; tomēr ierosina ņemt vērā dažādo 
fondu īpašās atšķirības (73. pants);

Or. fi

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 231
20. punkts

20. Aicina palielināt ierosināto iepriekšējā finansējuma apjomu Struktūrfondiem no 7% 
līdz 10,5% (81. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 232
20. pants

20. Noraida jebkādas izmaiņas ierosināto iepriekšējā finansējuma apjoma samazināšanā 
un uzskata, ka ir jāpalielina Struktūrfonda un Kohēzijas fonda finansējums (81. 
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pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Falbr

Grozījums Nr. 233
20. a punkts (jauns)

20a. Aicina dot dalībvalstīm iespēju pirms 2007. gada 1. janvāra pakļauties 
Kapitālprojektiem , kā to nosaka 38. pants.
Tādā gadījumā, ja iesniegums ir saņemts no Komisijas, izdevumi atbalstam no 
Fondiem ir likumīgi. Šis datums nosaka izdevumu likumības sākuma punktu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 234
20. a punkts (jauns)

20a. Aicina apturēt maksājumus gadījumos, ja rīcības programmu izpildes laikā tiek 
pārkāpti Kopienas likumi (91. pants);

Or. en

Grozījumu iesniedza Vladimír Železný

Grozījums Nr. 235
21. punkts

21. Aicina uz elastīgāku N+2 formulas pielietošu attiecībā uz projektiem, kas tiek 
realizēti reģionālā līmenī desmit jaunās ES dalībvalstīs, ja tas šķiet pieņemami, ka 
pret šīm jaunām dalībvalstīm tiek pielietots pagaidu izņēmums attiecībā par šī 
likuma stingru pielietojumu, lai dotu tām iespēju iegūt nepieciešamās iemaņas un 
pieredzi tā pilnīgai un bezierunu izpildei nākošo programmu laikā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 236
21. punkts

21. Atbalsta "N+2" principa saglabāšanu, jo ieguvumi no tā tiek demonstrēti ar 
paātrinātu finanšu īstenošanas ietekmi pašreizējo programmu laikā, apsveic 
Komisijas piedāvāto lielāku elastīgumu šī likuma pielietošanā un rekomendē rīcības 
programmām, kas apstiprinātas pēc 2007. gada 1. janvāra, automātiskā kredītu 
neizmantošanas pirmā diena ir jārēķina no tā gada 1. janvāra, kas seko pēc 
programmas apstiprināšanas datuma;

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Falbr

Grozījums Nr. 237
21. punkts

21. Vispārīgos vilcienos noraida jebkuru n+2 formulas vājināšanu, jo ieguvumi no tā 
tiek demonstrēti ar paātrinātu finanšu īstenošanas ietekmi pašreizējo programmu 
laikā (93. pants). Tomēr aicina kapitālprojektos ievērot lielāku elastīgumu, jo šā 
likuma pilnīga un nekavējoša pielietošana Kohēzijas fondam nav bez riska 
Kohēzijas fonda valstīm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 238
21. punkts

21. Noraida jebkādas turpmākas N+2 formulas atlaides, izņemot tās, kas jau ierosinātas 
saistībā ar kapitālprojektiem, un aicina ievērot elastīgumu, ja programmas sākuma 
aizkavē tās novēlota apstiprināšana, jo šā noteikuma priekšrocība jau izpaudusies 
sekmīgā līdzekļu izmantošanas uzlabojumā pašreizējā plānošanas perioda laikā (93. 
pants);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Grozījums Nr. 239
21. punkts

21. Noraida jebkādas turpmākas N+2 formulas atlaides, izņemot tās, kas jau ierosinātas 
saistībā ar kapitālprojektiem, jo šā noteikuma priekšrocība jau izpaudusies sekmīgā 
līdzekļu izmantošanas uzlabojumā pašreizējā plānošanas perioda laikā (93. pants), 
tomēr paļaujas, ka rīcības programmām, kas apstiprinātas pēc 2007. gada 1. 
janvāra, automātiskā kredītu neizmantošanas pirmā diena, kā to nosaka 92. panta 1. 
punkts, ir jāpagarina līdz tā gada 31. decembrim, kas seko pēc programmas
apstiprināšanas datuma diviem gadiem (92. panta 3. punkts);

Or. en

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 240
21. punkts

21. noraida (svītrojums) jebkādas turpmākas formulas N+2 atlaides tā ieviešanā 
plānošanas pirmo trīs gadu laikā, izņemot tās, kas jau ierosinātas saistībā ar lieliem 
projektiem, jo šā noteikuma priekšrocība jau izpaudusies sekmīgā līdzekļu 
izmantošanas uzlabojumā pašreizējā plānošanas perioda laikā (93. pants);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 241
21. punkts

21. Noraida jebkādas turpmākas formulas N+2 atlaides, izņemot tās, kas jau ierosinātas 
saistībā ar lieliem projektiem, jo šā noteikuma priekšrocība jau izpaudusies sekmīgā 
līdzekļu izmantošanas uzlabojumā pašreizējā plānošanas perioda laikā (93. pants); 
tomēr paļaujas, ka attiecībā uz sadarbības mērķu saistībām, sakarā ar programmas 
transnacionālo dimensiju, laika periods tiek pagarināts līdz (N+3);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 242
21. punkts

21. noraida jebkādas turpmākas formulas N+2 atlaides, izņemot tās, kas jau ierosinātas 
saistībā ar lieliem projektiem, jo šā noteikuma priekšrocība jau izpaudusies sekmīgā 
līdzekļu izmantošanas uzlabojumā pašreizējā plānošanas perioda laikā; tomēr uzskata, 
ka saistībā ar programmām, kas vērstas uz tāda struktūrprojekta īstenošanu, kas 
attiecas uz infrastruktūru, ēkām vai zemi, Komisija, ja pie tās vēršas dalībvalsts, 
reģions vai pilsēta, kas ir kompetenta attiecībā uz šādu programmu, varētu, 
pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem, pirmajiem diviem plānošanas gadiem 
piešķirt viena gada pagarinājumu, kas paredzēts iepriekšējā daļā (93. pants);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 243
21. punkts

21. Atkārto, ka Struktūrfondu finanšu resursi jāuzskata kā izdevumu mērķis un 
uzskata, ka šajā kontekstā N+2 formula ir jānovērtē, piešķirot tai lielāku elastību, 
īpaši programmas pirmajos gados, kas jau ierosinātas saistībā ar kapitālprojektiem, jo 
šā noteikuma priekšrocība ir jau izpaudusies; noraida N+2 formulas paplašināšanu 
uz Kohēzijas fondu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 244
21. punkts

21. Noraida jebkādas turpmākas formulas N+2 atlaides, izņemot tās, kas jau ierosinātas 
saistībā ar ģenerālprojektiem, jo šā noteikuma priekšrocība jau izpaudusies sekmīgā 
līdzekļu izmantošanas uzlabojumā pašreizējā plānošanas perioda laikā (93. pants); 
aicina, lai formula N+2 netiktu pielietota attiecībā uz Kohēzijas fondu, jo tas būtu 
galvenais ierobežojums, kas var radīt nopietnas grūtības gan plānošanai, gan 
realizācijai. Tāpēc, lai izvairītos no lielu apjomu asignējumu neizmantotu kredītu 
riska, turpmāk jāpielieto uz Kohēzijas fondu attiecinātie esošie noteikumi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza László Surján, István Pálfi

Grozījums Nr. 245
21. punkts

21. noraida jebkādas turpmākas formulas N+2 atlaides attiecībā uz struktūrfondiem, 
izņemot tās, kas jau ierosinātas saistībā ar lieliem projektiem, jo šā noteikuma 
priekšrocība jau izpaudusies sekmīgā līdzekļu izmantošanas uzlabojumā pašreizējā 
plānošanas perioda laikā; saglabājot finanšu disciplīnu un reģionālās kohēzijas 
sasniegšanas interesēs; pieprasa lai ierobežotu pārejas perioda laiku kohēzijas 
fonda atbalstītajiem projektiem tiktu piemērota N+3 formula; tajā pašā laikā 
mudina, lai tiktu veikta detalizēta analīze no ekonomiskā izdevīguma viedokļa N+2 
formulas piemērošanā (93. pants);

Or. hu

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 246
21. punkts

21. noraida jebkādas turpmākas formulas N+2 atlaides, izņemot izņēmumus, kas jau ir 
noteikti saistībā ar lieliem projektiem, jo šā noteikuma priekšrocība jau izpaudusies 
sekmīgā līdzekļu izmantošanas uzlabojumā pašreizējā plānošanas perioda laikā (93. 
un 95. pants);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 247
22. a punkts (jauns)

22a. aicina noteikt, ka, iesniedzot pieprasījumu ESF, nepieciešamā nacionālā 
līdzfinansējuma saņemšanai atsevišķa apliecinājuma vietā pietiktu iesniegt 
apliecinājumu par vispārēju summu, kas nepārsniedz 25% no vienas programmas 
līdzfinansējuma, ja šīs summas aprēķināšana notikusi, balstoties uz saprotamām un 
atzītām procedūrām (piem., izlases pārbaužu veikšana), lai tādējādi izvairītos no 
nelietderīgiem birokrātiskiem procesiem un vienlaikus optimizētu nodarbinātības 
palielināšanas metodes (66. pants);

Or. de
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Grozījumu sagatavojusi Eluned Morgan

Grozījums Nr. 248
23. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 249
23. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 250
23. punkts

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 251
23. punkts

23. Aicina iekļaut likumīgos izdevumos neatmaksājamu PVN un naktsmītnes 
izdevumus, kas attiecas uz sociālās relevances konverģences mērķu realizāciju, 
tādiem kā apbūvētās vides atveseļošanu, renovāciju, demontāžu un dzīvokļu 
pārvietošanu no pastāvīgā sabiedriskā īpašuma pasliktinātām zonām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 252
23. punkts

23. Aicina saglabāt likumību neapmaksājamam PVN, kas sastāda saņēmēju, kas nav 
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PVN maksātāji, investīciju ievērojamu daļu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 253
23. pants

23. noraida jebkādus mēģinājumus iekļaut izdevumus, kas nav saistīti ar investīcijām, 
tādus, kā PVN ieņēmumus vai mājokļu būvniecību, Kopienas līdzfinansējuma 
aprēķinos; tomēr uzskata, ka jāparedz, ka ir attaisnojami izdevumi, kas saistīti ar 
sociālas nozīmes mājokļu atjaunošanu ar mērķi īstenot enerģijas ekonomiju, 
saudzēt vidi un veicināt sociālās kohēzijas mērķa sasniegšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Tunne Kelam

Grozījums Nr. 254
23. punkts

23. noraida jebkādus mēģinājumus iekļaut izdevumus, kas nav saistīti ar investīcijām, 
tādus, kā (svītrojums) vai naktsmītnes izdevumus, Kopienas līdzfinansējuma 
aprēķinos; lai gan ierosina, ka PVN ieņēmumi var tikt izmantoti atbalstam saskaņā 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu;

Or. et

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 255
23. punkts

23. noraida jebkādus mēģinājumus iekļaut izdevumus, kas nav saistīti ar investīcijām, 
tādus, kā ieņēmumi no atgriežamā PVN dzīvokļu izdevumus, izņemot sociālās mītnes 
un komunālo pakalpojumu instalācijas izmaksas vietās, kas paredzētas apdzīvošanai
Kopienas līdzfinansējuma aprēķinos;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 256
23. punkts

23. Noraida jebkādus mēģinājumus iekļaut izdevumus, kas nav saistīti ar investīcijām, 
tādus, kā apmaksājamu PVN (svītrots) vai naktsmītnes izdevumus, uzskatīt kā 
likumīgus izdevumus Kopienas līdzfinansējuma aprēķinos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 257
23. punkts

23. noraida jebkādus mēģinājumus iekļaut izdevumus, kas nav saistīti ar investīcijām, 
tādus, kā PVN ieņēmumus organizācijām, kurām ir jāiesniedz PVN atskaites vai 
naktsmītnes izdevumus, Kopienas līdzfinansējuma aprēķinos;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 258
23. punkts

23. Noraida jebkādus mēģinājumus iekļaut izdevumus, kas nav saistīti ar investīcijām, 
tādus, kā PVN ieņēmumus vai naktsmītnes izdevumus, uzskatīt kā likumīgus 
izdevumus Kopienas līdzfinansējuma aprēķinos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 259
23. a punkts (jauns) 

23a. aicina panākt viendabību starp regulas projektu ar vispārējiem noteikumiem un 
regulas projektu par Eiropas Sociālo fondu attiecībā uz nosacījumu, ka tikai 
atmaksājamais PVN nav dotējams;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 260
23. a punkts (jauns)

23a. aicina izstrādāt regulu, kas NUTS 3 robežteritorijām neļautu noteikt atšķirīgus 
pabalstu apjomus, ja to starpība ir lielāka par 20%; nav pieļaujams, ka šī pabalstu 
starpība radītu šķēršļus ekonomikas augšupejai vāji attīstītos reģionos, un šai 
regulai būtu jāatvieglo robežu saplūšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 261
23. a punkts (jauns) 

23a. Aicina noteikt pārskatāmus un vienkāršus principus tām likumīgām izmaksām, 
kuras var izmantot Savienības līdzfinansēšanā. PVN izmaksas var uzskatīt par 
likumīgām, ja tās noteikti ir radušās gala saņēmējam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 262
23. a punkts (jauns)

23a. Aicina ieviest PVN ieņēmumus kā likumīgas izmaksas, kuras var izmantot 
Savienības līdzfinansēšanā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 263
24. punkts 

Svītrots

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 264
24. punkts

24. Atzīst, ka reģionālās palīdzības valstu shēmas sastāda būtisku papildinājumu 
struktūrfondu intervencēm, un ka palīdzības intensitātes jānostāda ekonomikas 
stāvoklim atbilstošā līmenī, un šajā sakarā aicina, lai reģiona subjektu statistiskam 
efektam būtu pilnīgs 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta statuss - tādēļ dalībvalstīm 
ir nepieciešama brīva izvēle pielietot reģionālo valsts palīdzību neattīstītiem 
apgabaliem ārpus konverģences reģioniem, ieskaitot, bet neaprobežojoties, zonas, 
kas pakļautas dabas vai ģeogrāfiskiem trūkumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Marian Harkin

Grozījums Nr. 265
24. punkts

24. Noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; aicina, lai visi konverģences mērķa reģioni 
attiecībā uz konkurences politiku pakļautos ES Līguma 87. panta 3. panta a) 
apakšpunktam; aicina saglabāt teritoriālo diferenciāciju , jo īpaši ņemot vērā 
nelabvēlīgus dabas vai ģeogrāfiska rakstura apstākļus valsts atbalsta sniegšanā 
reģioniem, kas nav iekļauti konverģences programmā; tāpat aicina, lai dalībvalstis 
spētu sniegt reģionālo valsts palīdzību citos neattīstītiem apgabalos ārpus 
konverģences reģioniem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 266
24. punkts

24. Noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; aicina, lai visi konverģences mērķa reģioni 
attiecībā uz konkurences politiku pakļautos ES Līguma 87. panta 3. panta a) 
apakšpunktam; aicina saglabāt teritoriālo diferenciāciju , jo īpaši ņemot vērā 
nelabvēlīgus dabas vai ģeogrāfiska rakstura apstākļus valsts atbalsta sniegšanā 
reģioniem, kas nav iekļauti konverģences programmā, ja tie ir atzīti kā nabadzīgi 
apgabali;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 267
24. punkts

24. noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; aicina, lai vienāda attieksme būtu pret 
visiem reģioniem, uz kuriem attiecas 'konverģences' mērķis jautājumā par atbalsta 
noteikumiem, un lai tie atbilstu EK līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktam; 
aicina saglabāt teritoriālo diferenciāciju , jo īpaši ņemot vērā nelabvēlīgus dabas vai 
ģeogrāfiska rakstura apstākļus valsts atbalsta sniegšanā reģioniem, kas nav iekļauti 
konverģences programmā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 268
24. punkts

24. noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; pieprasa pakāpenisku pāreju limitiem kas 
noteikti dabas ietekmētajiem reģioniem attiecībā uz konverģences mērķi; aicina 
saglabāt teritoriālo diferenciāciju , jo īpaši ņemot vērā nelabvēlīgus dabas vai 
ģeogrāfiska rakstura apstākļus valsts atbalsta sniegšanā reģioniem, kas nav iekļauti 
konverģences programmā; lai novērstu nevēlamu kompāniju pārvietošanu, atšķirības 
finansējumā blakus esošajiem reģioniem nedrīkst atšķirties par vairāk kā 20%;

Or. xm

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 269
24. punkts

24. noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; aicina saglabāt teritoriālo diferenciāciju , jo 
īpaši ņemot vērā nelabvēlīgus dabas vai ģeogrāfiska rakstura apstākļus valsts atbalsta 
sniegšanā reģioniem, kas nav iekļauti konverģences programmā; lai novērstu 
nevēlamu kompāniju pārvietošanu, atšķirības finansējumā blakus esošajiem 
reģioniem nedrīkst atšķirties par vairāk kā 20%;  
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Or. de

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 270
24. punkts

24. noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; aicina saglabāt teritoriālo diferenciāciju , jo 
īpaši ņemot vērā nelabvēlīgus dabas vai ģeogrāfiska rakstura apstākļus valsts atbalsta 
sniegšanā reģioniem, kas nav iekļauti konverģences programmā; attiecībā uz fondu 
izmantošanu saskaņā ar 1(b) kategoriju, ‘kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai’, 
iesaka, ka 1. struktūrfondu mērķī tiek iekļauts jauns  ‘cilvēku kapitāla’ mērķis, lai 
nosegtu reģionus, kuros iedzīvotāju ar augstāko izglītību skaits nesasniedz 75% no 
Kopienas vidējā; uzskata, ka šis jaunais indikators ir jāpiemēro kopā ar pašreizējo 
indikatoru, attiecībā uz reģioniem, kuru IKP ir mazāks kā 75% no Kopienas vidējā, 
un tas būtu papildus nodarbinātības līdzeklis, lai veiktu efektīvas darbības 
Lisabonas 2010. gada mērķu sasniegšanā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 271
24. punkts

24. noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; pieprasa, lai tiktu veiktas atbalsta limita 
pakāpeniskas izmaiņas dabas procesu ietekmētajos reģionos aicina saglabāt 
teritoriālo diferenciāciju , jo īpaši ņemot vērā nelabvēlīgus dabas vai ģeogrāfiska 
rakstura apstākļus valsts atbalsta sniegšanā reģioniem, kas nav iekļauti konverģences 
programmā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 272
24. punkts

24. noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; aicina saglabāt teritoriālo diferenciāciju , jo 
īpaši ņemot vērā īpašas problēmas, kas rodas pilsētu rajonos un nelabvēlīgus dabas 
vai ģeogrāfiska rakstura apstākļus valsts atbalsta sniegšanā reģioniem, kas nav iekļauti 
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konverģences programmā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jim Higgins, Tunne Kelam, Marian Harkin, Alfonso Andria, Catherine 
Stihler, Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 273
24. punkts

24. Noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; aicina uz pakāpenisku griestu izmaiņu 
dabīgā efekta reģioniem konverģences uzdevuma ietvaros; aicina saglabāt teritoriālo 
diferenciāciju, jo īpaši ņemot vērā nelabvēlīgus dabas vai ģeogrāfiska rakstura 
apstākļus valsts atbalsta sniegšanā reģioniem, kas nav iekļauti konverģences 
programmā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 274
24. punkts

24. noraida jebkādus valsts atbalsta griestu samazinājumus konverģences reģioniem, arī 
tiem, kuros izpaužas statistiskais efekts; un tiem kam pienākas valsts atbalsts ļoti 
zemā iedzīvotāju blīvuma pastāvīgu dabas traucējumu dēļ aicina saglabāt teritoriālo 
diferenciāciju , jo īpaši ņemot vērā nelabvēlīgus dabas vai ģeogrāfiska rakstura 
apstākļus valsts atbalsta sniegšanā reģioniem, kas nav iekļauti konverģences 
programmā;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Grozījums Nr. 275
24. a punkts (jauns)

24a. aicina izstrādāt regulu, kas paredzētu līdzfinansējuma liegšanu tādām darbībām, 
kuru rezultātā būtiski samazinātos darbavietu skaits vai tiktu slēgta uzņēmuma 
ražotne līdzšinējā atrašanās vietā; finansējumu drīkst nodrošināt tikai tādām 
darbībām, kuru rezultātā rodas „jaunas darba vietas“;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 276
24. a punkts (jauns)

24a. Uzskata, ka jāgarantē, ka šī sabiedriskā palīdzība neveicinās uzņēmējdarbības 
pārvietošanos ES ietvaros, sabiedriskā palīdzība jānosaka ar ilgtermiņa līgumiem, 
kuri regulē izvietojumu, termiņus un nodarbinātību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 277
24. a punkts (jauns)

24a. aicina, lai atvieglotu pāreju no reģioniem, kuri nav iekļauti 1. mērķī, dabas procesu 
rezultātā, uz reģioniem kas atbilst jaunajam konverģences mērķim, noteikt 
pasākumu, kas tiek finansēti no struktūrfondiem, piemērotību tādējādi izvairoties no 
jebkādām papildus izmaksām;

Or. es

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 278
24. a punkts (jauns)

24a. Noraida priekšlikumu sodīt uzņēmumu pārvietošanu Eiropas Savienības ietvaros; 
aicina, gluži pretēji, īpašas gadījumos, gūstot atvieglojumus, pārvietot ražošanu 
ārpus Eiropas Savienības;

Or. en
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