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GROZĪJUMI Nr. 1. – 50.

Ziņojuma projekts (PE 355.462v01-00)
Alfonso Andria
Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido Kohēzijas fondu
(COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 1
1. punkta i) apakšpunkts

i) uzskata, ka ekonomiskajai, (svītrots) sociālajai un teritoriālajai kohēzijai ir jābūt 
galvenajam pamatelementam, nosakot Eiropas integrāciju;
uzskata, ka Kohēzijas fondam arī turpmāk jākalpo Savienības mērķiem veicināt 
kohēziju un solidaritāti dalībvalstu starpā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 2
1. punkta i a) apakšpunkts (jauns)

i a) atbalsta, ka priekšlikums iekļauj Kohēzijas fondu jaunajā "konverģences" mērķī, 
tādējādi izveidojot saikni starp 1. mērķa programmām un Kohēzijas fonda atbalstu, 
un uzskata, ka attiecībā uz Savienības teritorijām, kas paplašināšanas dēļ nākotnē 
tiks izslēgtas, jāmeklē politisks risinājums;

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

Grozījums Nr. 3
1. punkta i a) apakšpunkts (jauns)

i a) pieprasa, lai jaunajā laikposmā, atsaucoties uz ekonomisko un sociālo kohēziju, 
vienmēr atsauktos arī uz teritoriālās kohēzijas principu un lai šim jaunajam 
jēdzienam tiktu veltīta īpaša uzmanība ar mērķi to attīstīt;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach un Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 4
1. punkta ii i) apakšpunkts

ii i) aicina atbalstīt Kohēzijas fonda finanšu budžeta palielinājumu (laikposmam no 2000. 
līdz 2006. gadam) no 18 miljoniem uz 62,99 miljoniem eiro un aicina nodrošināt 
līdztiesīgu šo līdzekļu sadali starp vides un transporta infrastruktūru sektoriem, veicot 
fonda finanšu operācijas ar zināmu elastību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 5
1. punkta ii i) apakšpunkts

ii i) aicina atbalstīt Kohēzijas fonda finanšu budžeta palielinājumu (laikposmam no 2000. 
līdz 2006. gadam) no 18 miljoniem uz 62,99 miljoniem eiro un (svītrots) šo līdzekļu 
sadali starp vides un transporta infrastruktūru sektoriem, veicot fonda finanšu 
operācijas ar zināmu elastību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 6
1. punkta ii i) apakšpunkts

ii i) aicina atbalstīt Kohēzijas fonda finanšu budžeta palielinājumu (laikposmam no 2000. 
līdz 2006. gadam) no 18 uz 62,99 miljoniem eiro un līdzsvarotu šo līdzekļu sadali 
starp vides un transporta infrastruktūru sektoriem, veicot Fonda finanšu operācijas ar 
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zināmu elastību, bet uzskata, ka šis palielinājums nav pietiekams, lai apmierinātu 
visas kohēzijas vajadzības, kas rodas paplašinātās ES dēļ;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 7
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

i i a) piezīmē, ka to valstu skaits, kam ir tiesības uz līdzekļiem, līdz 2009. gadam var palielināties 
no pašreizējām 3 līdz 13, pievienojot apmēram 108 miljonus pilsoņu tiem 60 miljoniem, kas 
līdzekļus saņem šodien;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 8
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) uzsver, ka papildus Transeiropas transporta tīkliem Kohēzijas fonda līdzekļus 
varēs saņemt arī projekti, kas saistīti ar reģionālo tīklu uzlabošanu, lai tie būtu 
droši un darboties spējīgi;

Or. it

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 9
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) pieprasa, lai tiktu uzskatīts, ka ostas un lidostas, kas atrodas attālākos reģionos, 
ir iekļautas 2. panta 1. punkta darbības jomā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 10
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) uzsver Kohēzijas fonda potenciālu saistībā ar ES vides tiesību aktu īstenošanu, 
ieskaitot Ūdens ietvardirektīvu, un Natura 2000 tīkla pareizu pārvaldi un aicina 
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veicināt mazākus, vietējām vajadzībām pielāgotus projektus, lai atbalstītu šādus 
pasākumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 11
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) aicina Komisiju padarīt iespējamu Kohēzijas fonda izmantošanu pagājušā gadsimta 
otrajā pusē uzbūvēto paneļu dzīvojamo ēku dzīvotspējas atjaunošanai, jo ar tiem ir 
saistīti lieli pilsētvides draudi palielinātā ekonomiskā, vides un sociālā riska dēļ;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 12
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) aicina, lai individuālā transporta nozarēs, kas ir Kohēzijas fonda darbības jomā 
(2. pants, 3. pants), tiktu īpaši iekļauta piekrastes kuģniecība, jūras savienojumi ar 
mazām salām un gaisa starpsavienojumi starp pirmās un otrās kategorijas lidostām;

Or. el

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 13
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) aicina 2. pantā Regulai, ar kuru tiek dibināts Kohēzijas fonds, iekļaut īpašu atsauci 
un skaidri atzīt lomu, kas Kohēzijas fondam ir saistībā ar barjeru likvidēšanu un 
nelabvēlīgā situācijā esošu grupu iekļaušanā, it īpaši barjeru likvidēšanā 
invalīdiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 14
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) aicina 2. pantā Regulai, ar kuru tiek dibināts Kohēzijas fonds, iekļaut īpašu atsauci 
un skaidri atzīt lomu, kas Kohēzijas fondam ir saistībā ar barjeru likvidēšanu un 
nelabvēlīgā situācijā esošu grupu iekļaušanā, it īpaši barjeru likvidēšanā 
invalīdiem;

Or. en

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

Grozījums Nr. 15
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) aicina Komisiju nepieļaut diskrimināciju invaliditātes dēļ, visus projektus, kam 
paredzēts Fonda atbalsts, saistot ar pieejamības nosacījumu;

Or. es

Grozījumu iesniedza István Pálfi un László Surján

Grozījums Nr. 16

1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii) uzsver, ka vajadzīgi apzināti pūliņi, lai novērstu saspīlējuma rašanos starp 
reģioniem, kas pēc ES paplašināšanās var piedalīties Kohēzijas fondā, un tiem, kam 
statistikas dēļ var pēkšņi liegt subsīdijas; 

Or. hu

Grozījumu iesniedza István Pálfi un László Surján

Grozījums Nr. 17
1. punkta iii b) apakšpunkts (jauns)

iii b) uzskata, ka šim finanšu nolīgumam jānodrošina, lai mēs varētu stāties pretī mūsu 
laika politiskajiem izaicinājumiem, no kuriem galvenais ir kohēzijas politikas 
reforma. Šim nolūkam 0,41 % no ES nacionālā kopprodukta (NKP) ir atbilstošais 
līmenis; 
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Or. hu

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 18
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) uzskata, ka pēc 22. un 23. marta pavasara Eiropas Padomes secinājumiem attiecībā 
uz Stabilitātes un izaugsmes pakta pārskatīšanu, kuros tā norādīja, ka “pārmērīgas 
budžeta deficīta novēršanas procedūras mērķis ir drīzāk palīdzēt, nevis sodīt”, ir 
jāatceļ nosacījumi fonda atbalsta saņemšanai (4. pants priekšlikumā regulai, ar ko 
tiek dibināts Kohēzijas fonds), lai kohēzijas valstīm palīdzētu apmierināt lielu 
investīciju vajadzību, it sevišķi infrastruktūrā, un lai palīdzētu nodrošināt reālu 
konverģenci;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 19
1. punkta iii a) apakšpunkts (jauns)

iii a) uzskata, ka jebkāda fonda atbalsta apturēšana gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums, 
kas minēts EK līguma 104. panta 8. punktā, ir jāsaista ar īpašu Padomes lēmumu 
un nevar notikt automātiski, kā tas paredzēts priekšlikumā regulai;

Or. el

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 20
1. punkta iii b) apakšpunkts (jauns)

iii b) aicina nodrošināt konsekvenci starp projektiem, ko finansē Kohēzijas fonds, un 
projektiem, ko finansē saskaņā ar Komisijas programmām, it īpaši gadījumos, kad 
ir iesaistīta programma Natura 2000; 

Or. it
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Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 21
1. punkta iii b) apakšpunkts (jauns)

iii b) atzinīgi uzņem atbalsta attiecināšanu arī uz enerģētikas efektivitāti un atjaunojamo 
enerģiju, jo tai ir liels izmantošanas potenciāls attiecīgajās valstīs un tās radītās sekas, 
ieskaitot gaisa kvalitātes uzlabošanu, jaunu darba vietu radīšana un lielāks sociālais 
taisnīgums, ir Eiropas kopīgās interesēs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 22
1. punkta i v) apakšpunkts

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 23
1. punkta i v) apakšpunkts

i v) uzskata, ka noteikumi par lielajiem projektiem, ko regulē 38. – 40. pants priekšlikumā 
par vispārējo regulu, ir skaidri jāiekļauj regulā par Kohēzijas fondu, lai radītu lielāku 
caurskatāmību;

Or. it

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 24
1. punkta v i) apakšpunkts

svītrots

Or. el
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Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 25
1. punkta v i) apakšpunkts

v i) uzskata, ka Kohēzijas fonda koordinēšanai ar ERAF saskaņā ar konverģences 
attīstības prioritātēm kopumā ir pozitīva nozīme un ka Kohēzijas fondam valstu 
programmu izstrādāšanā jāpiešķir pašam sava prioritāte paralēli ERAF;

Or. de

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 26
1. punkta v ii) apakšpunkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 27
1. punkta v ii) apakšpunkts

v ii) uzsver nepieciešamību ieviest elastīgus noteikumus kopā ar stingru pārbaudes 
procedūru attiecībā uz to, ka netiek segti izdevumi zemes pirkšanai, kas pārsniedz 
10% no šīs regulas 3. panta 3. punktā paredzētā darījuma attaisnoto izdevumu kopējās 
summas, lai ļautu attiecīgo projektu īstenot arī tad, ja šis skaitlis nav atbilstošs un var 
radīt problēmas projekta īstenošanā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan un Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 28
1. punkta v ii) apakšpunkts

v ii) uzsver nepieciešamību ieviest elastīgus noteikumus attiecībā uz to, ka netiek segti 
atmaksājamā PVN izdevumi, mājokļa izdevumi, izņemot sociālo mājokļu izdevumus 
un izmaksas, kas saistītas ar pašvaldību zemi, uz kuras tiek būvēti mājokļi, un
izdevumi zemes pirkšanai, kas pārsniedz 10% no šīs regulas 3. panta 3. punktā 
paredzētā darījuma attaisnoto izdevumu kopējās summas, lai ļautu attiecīgo projektu 
īstenot arī tad, ja šis skaitlis nav atbilstošs un var radīt problēmas projekta īstenošanā;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 29
1. punkta v ii) apakšpunkts

v ii) uzsver nepieciešamību ieviest elastīgus noteikumus attiecībā uz to, ka netiek segti 
izdevumi zemes pirkšanai, kas pārsniedz 10% no šīs regulas 3. panta 3. punktā 
paredzētā darījuma attaisnoto izdevumu kopējās summas, lai ļautu attiecīgo projektu 
īstenot arī tad, ja šis skaitlis nav atbilstošs un var radīt problēmas projekta īstenošanā; 
tomēr uzskata, ka attiecībā uz izdevumiem, kas rodas saistībā ar sociālo mājokļu 
atjaunošanu ar mērķi panākt enerģijas taupīšanu, nodrošināt vides aizsardzību un 
sociālās kohēzijas mērķa sasniegšanu, jāparedz tiesības saņemt atbalstu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 30
1. punkta v ii a) apakšpunkts (jauns)

v ii a) pieprasa saglabāt pašreizējos principus attiecībā uz tiesībām saņemt atbalstu par 
PVN;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 31
1. punkta v ii a) apakšpunkts (jauns)

v ii a) aicina apturēt to projektu finansēšanu, kas tiek attīstīti, pārkāpjot ES vides tiesību 
aktus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 32
1. punkta v ii b) apakšpunkts (jauns)

v ii b) aicina Komisiju sekot, vai visiem ierosinātajiem transporta attīstības plāniem tiek 
piemērots Stratēģiskais vides novērtējums, un neapstiprināt plānus gadījumos, kad 
tas netiek darīts;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 33
1. punkta v ii i) apakšpunkts

v ii i) pieprasa Komisijai sastādīt aptuvenu prioritāšu sarakstu plānošanas stadijā, lai 
projekta rezultātus varētu novērtēt ne tikai no kvalitātes viedokļa kopā ar Kopienas 
finansējuma efektivitāti;

Or. it

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 34
1. punkta v ii i) apakšpunkts

v ii i) pieprasa Komisijai sastādīt aptuvenu prioritāšu sarakstu plānošanas stadijā, kvalitātes 
noteikšanai un projekta rezultātu novērtēšanai, kā arī kopienas finansējuma efektīvākai 
izmantošanai, lai tas dotu ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai visās jomās, ko finansē 
Kohēzijas fonds;

Or. en

Grozījumu iesniedza Vladimír Železný

Grozījums Nr. 35
1. punkta i x) apakšpunkts

i x) aicina Komisiju ieviest ”prēmiju sistēmu”, lai veicinātu, ka tās saņēmējas valstis, 
kuru nacionālais kopienākums (NKI) ir mazāks nekā 90% no Kopienas vidējā 
līmeņa, vairāk rūpējas par augtas kvalitātes projektu vadības prasmju attīstību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 36
1. punkta i x) apakšpunkts

i x) aicina Komisiju ieviest ”prēmiju sistēmu”, lai pašu veiksmīgāko dalībvalstu panākumi 
tiktu godalgoti, it īpaši saistībā ar finansēto projektu labāku novērtēšanu, labāku 
izmaksu-ieguvumu analīzi, inovāciju un ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 37
1. punkta i x) apakšpunkts

i x) aicina Komisiju ieviest ”prēmiju sistēmu”, lai pašu veiksmīgāko dalībvalstu panākumi 
tiktu godalgoti ar noteikumu, ka prēmija nepārsniedz atbalsta griestus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 38
1. punkta x) punkts

x) uzskata, ka būtu lietderīgi palielināt valstu, reģionu un vietējo administrāciju 
līdzdalību Kohēzijas fonda darbībā, izmantojot īpašus atbalsta pasākumus un ”labas 
prakses” piemērošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 39
1. punkta x i) apakšpunkts

x i) noraida noteikumu par neizmantoto kredītu atbrīvošanu (tā sauktais N+2 noteikums) 
piemērošanu Kohēzijas fondam un atgādina šī fonda īpatnības un mērķus; tomēr, ja 
tas tiek piemērots, pieprasa piemērošanas elastīgumu, it īpaši jaunā plānošanas 
perioda pirmo trīs gadu laikā,

Or. en
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Grozījumu iesniedza István Pálfi and László Surján

Grozījums Nr. 40
1. punkta x i) apakšpunkts

x i) noraida attiecībā uz struktūrfondiem jebkādu tālāku lielajiem projektiem ierosināto 
N+2 noteikuma piemērošanas mazināšanu, jo tā lietderību ir pierādījusi tā 
efektivitāte, palielinot līdzekļu efektīvu izlietošanu pašreizējā plānošanas periodā; 
aicina ierobežotā pārejas laikposmā piemērot Kohēzijas fonda atbalstītajiem 
projektiem n+3 noteikumu, vienlaikus uzturot finanšu disciplīnu un ievērojot 
reģionālās kohēzijas intereses; tajā pašā laikā pieprasa, lai tiktu veikta sīka analīze 
par n+2 noteikuma piemērošanu no ekonomiskā izdevīguma viedokļa.

Or. hu

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper un Manfred Weber

Grozījums Nr. 41
1. punkta x i) apakšpunkts

x i) atbalsta noteikumu par neizmantoto kredītu atbrīvošanu (tā sauktais N+2 noteikums) 
piemērošanu Kohēzijas fondam; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan un Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 42
1. punkta x i) apakšpunkts

x i) atbalsta noteikumu par neizmantoto kredītu atbrīvošanu (tā sauktais N+2 noteikums) 
mērķtiecīgu piemērošanu Kohēzijas fondam; tomēr pieprasa piemērošanas elastīgumu 
jaunā plānošanas perioda pirmo trīs gadu laikā;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Rolf Berend un Markus Pieper

Grozījums Nr. 43
1. punkta x ii) apakšpunkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska,
Grozījums Nr. 44
1. punkta x ii) apakšpunkts

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 45
1. punkta x ii) apakšpunkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 46
1. punkta x ii) apakšpunkts

x ii) uzskata, ka regulā par Kohēzijas fondu jābūt definētiem nosacījumiem un detalizētiem 
noteikumiem par pārejas mehānismu pakāpeniskai atbalsta samazināšanai tām 
dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir lielāks par 
90% no Kopienas vidējā līmeņa, lai izvairītos no smagiem ekonomiskiem 
traucējumiem, ko izraisītu šī atbalsta samazināšana, kas nozīmē, ka atbilstoši 
jāpalielina finanšu resursi (par apmēram 3 miljardiem eiro vairāk laikposmam no 
2007. līdz 2013. gadam);

Or. en

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

Grozījums Nr. 47
1. punkta x ii) apakšpunkts

x ii) uzskata, ka regulā par Kohēzijas fondu jābūt definētiem nosacījumiem un detalizētiem 
noteikumiem par pārejas mehānismu pakāpeniskai atbalsta samazināšanai tām 
dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir lielāks par 
90% no Kopienas vidējā līmeņa, lai izvairītos no smagiem ekonomiskiem 
traucējumiem, ko izraisītu šī atbalsta samazināšana; uzskata, ka būtu lietderīgi, kā 
tika aicināts saistībā ar iepriekšējo finanšu plānu, izveidot starptautisku 
mehānismu, kas būtu līdzīgs mehānismam, kurš paredzēts struktūrfondiem, lai 
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novērstu nopietnus ekonomiskos traucējumus un konsolidētu sasniegto 
konverģenci;

Or. es

Grozījumu iesniedza Josu Ortuondo Larrea

Grozījums Nr. 48
1. punkta x ii a) apakšpunkts (jauns)

x ii a) uzskata arī, ka regulā nedrīkst būt nekā, kas kavētu Padomi apstiprināt 
vienošanos, ar ko iepriekšējās Kohēzijas fonda saņēmējas valstis, kuru 
nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju kļuvis lielāks par 90% no 
Kopienas vidējā līmeņa, bet kas noticis nevis tāpēc, ka tās palielinājušas savu 
kopienākumu absolūtā izteiksmē, bet gan tikai to statistikas rezultātu dēļ, kas 
saistīti ar jauno dalībvalstu pievienošanos Eiropas Savienībai, var arī turpmāk 
saņemt fonda palīdzību, samazinot gada atbalsta summas tajā plānošanas 
periodā, kas seko tam, kurā tās pārsniegušas iepriekšminētos 90% no vidējā 
līmeņa;

Or. es

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 49
1. punkta x ii a) apakšpunkts (jauns)

x ii a) aicina pieņemt atbilstošus pārejas noteikumus, lai nodrošinātu pakāpenisku un 
efektīvu pāreju uz jaunajiem principiem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Simon Busuttil

Grozījums Nr. 50
1. punkta x ii a) apakšpunkts (jauns)

x ii a) aicina Komisiju, nosakot jaunos fonda līdzekļu sadales kritērijus, ņemt vērā īpašos 
to salu dalībvalstu apstākļus, kurām ir tiesības saņemt Kohēzijas fonda atbalstu, 
ņemot vērā, ka tās cieš no nopietniem un pastāvīgiem dabas un demogrāfiskiem 
apgrūtinājumiem, it īpaši no ļoti augsta iedzīvotāju blīvuma, kas rada atšķirības 
attīstības līmenī un grūtības pilnībā integrēties iekšējā tirgū;

Or. en
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