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Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 26
1. panta 1. punkts

Šī regula nosaka Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) uzdevumus, tā 
palīdzības piemērošanas jomas attiecībā uz 
”konverģences”, ”reģionālās konkurētspējas 
un nodarbinātības” un ”Eiropas teritoriālās 
sadarbības” mērķiem, kā tie noteikti 3. pantā 
Regulā (EK) Nr. .. , kurā iekļauti vispārēji 
noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu, kā arī par attaisnoto izdevumu 
veidiem, attiecībā uz kuriem ir tiesības 
saņemt atbalstu.

Šī regula nosaka Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) uzdevumus, tā 
palīdzības piemērošanas jomas attiecībā uz 
”konverģences”, ”reģionālās konkurētspējas,
nodarbinātības un sociālās iekļaušanas” un 
”Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķiem, 
kā tie noteikti 3. pantā Regulā (EK) Nr. .. , 
kurā iekļauti vispārēji noteikumi par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
fondu un Kohēzijas fondu, kā arī par 
attaisnoto izdevumu veidiem, attiecībā uz 
kuriem ir tiesības saņemt atbalstu.

(Šis grozījums attiecas uz visu izskatāmā 
dokumenta tekstu; ja tas tiks pieņemts, visā 
tekstā būs jāizdara tehniski pielāgojumi.)

Or. fr

Pamatojums

Komisija savu reformu pamato ar ciešo saikni, kas pastāv starp struktūrfondiem un 
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Lisabonas stratēģiju. Tomēr konstatējam, ka Lisabonas stratēģijas sociālā dimensija dažādu 
iemeslu dēļ netiek pilnībā īstenota. 

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 27
1. apsvērums

1) Līguma 160. pants nodrošina, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
paredzēts, lai palīdzētu izlīdzināt Kopienas 
reģionu galvenās atšķirības. Tāpēc ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un mazāk attīstīto reģionu, 
kā arī salu, tostarp lauku teritoriju atpalicību.

1) Līguma 160. pants nodrošina, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
paredzēts, lai palīdzētu izlīdzināt Kopienas 
reģionu galvenās atšķirības. Tāpēc ERAF
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un mazāk attīstīto reģionu, 
kā arī salu, tostarp lauku teritoriju un 
visattālāko reģionu atpalicību un ilgspējīgas 
attīstības veicināšanu.  

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar TEC 299. panta 2. punktu un lēmumu, kas pieņemts Gēteborgas Eiropas Padomē 
2001. gada 15. jūnijā. 

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 28
1. apsvērums

1) Līguma 160. pants nodrošina, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
paredzēts, lai palīdzētu izlīdzināt Kopienas 
reģionu galvenās atšķirības. Tāpēc ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un mazāk attīstīto reģionu 
un salu, tostarp lauku teritoriju, atpalicību.

1) Līguma 160. pants nodrošina, ka Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
paredzēts, lai palīdzētu izlīdzināt Kopienas 
reģionu galvenās atšķirības. Tāpēc ERAF 
palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības 
līmeņa atšķirības un mazāk attīstīto reģionu,
tai skaitā lauku un pilsētu teritoriju, arī to 
teritoriju, kuras ietekmējusi rūpnieciskā 
pāreja, un to reģionu, kurus ietekmējuši 
nopietni un nemainīgi dabas vai 
demogrāfiskie trūkumi, rajonu ar zemu 
apdzīvojuma blīvumu un salu, pārrobežu 
un kalnu rajonu, atpalicību.
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Or. es

Pamatojums

Ir jāpievērš īpaša uzmanība visiem rajoniem, kuros pastāvīgi ir nelabvēlīgi apstākļi to 
ģeogrāfiskā izvietojuma vai piekļuves grūtību dēļ, jo tie aizkavē attīstību un iekļaušanu 
iekšējā tirgū.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 29
3. apsvērums

3) ERAF ir jāsniedz palīdzība, ievērojot 
vispārējo kohēzijas politikas stratēģiju, kas 
nodrošina lielāku palīdzības koncentrēšanu 
uz Kopienas prioritātēm, jo īpaši ārpus 
nodrošina lielāku palīdzības koncentrēšanu 
uz Kopienas prioritātēm, jo īpaši ārpus
mazāk attīstītajiem reģioniem.

3) ERAF ir jāsniedz palīdzība, ievērojot 
vispārējo kohēzijas politikas stratēģiju, kas 
nodrošina lielāku palīdzības koncentrēšanu 
uz Kopienas prioritātēm, un jāsāk risināt 
pamatcēloņi, kas rada reģionālās 
atšķirības, jo īpaši mazāk attīstītajos 
reģionos.

Or. en

Pamatojums

Labojums jāizskata 2. panta kontekstā, un tas papildina vispārējo Eiropas Reģionālās 
Attīstības fonda stratēģiju, kas vērsta uz reģionālo atšķirību cēloņu novēršanu.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 30
3. apsvērums

3) ERAF ir jāsniedz atbalsts, ievērojot 
vispārējo kohēzijas politikas stratēģiju, kas 
nodrošina lielāku palīdzības koncentrēšanu 
uz Kopienas prioritātēm, jo īpaši ārpus 
mazāk attīstītajiem reģioniem.

3) ERAF ir pilnībā jāiesaistās vispārējās 
kohēzijas politikas stratēģijā, kas nodrošina 
lielāku palīdzības koncentrēšanu uz 
Kopienas prioritātēm, jo īpaši ārpus mazāk 
attīstītajiem reģioniem.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā ERAF ir viens no galvenajiem kohēzijas politikas īstenošanas līdzekļiem, tam ne tikai 
jāsniedz atbalsts, bet jābūt vērstam uz tām pašām prioritātēm, iesaistoties vispārējā kohēzijas 
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politikas stratēģijā. Termins ”atbalsts” var radīt pārpratumus.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 31
4. apsvērums

4) Regula (EK) Nr. .. paredz, ka attaisnotie 
izdevumi jānosaka valstu līmenī ar dažiem 
izņēmumiem, par kuriem ir jāpieņem īpaši 
noteikumi. Tāpēc ir jānosaka izņēmumi 
attiecībā uz ERAF.

4) Regula (EK) Nr. .. paredz, ka noteikumi 
par attaisnotajiem izdevumiem jānosaka
valstu līmenī ar dažiem izņēmumiem, par 
kuriem ir jāpieņem īpaši noteikumi. Tāpēc ir 
jānosaka izņēmumi attiecībā uz ERAF.

Or. fr

Pamatojums

Regula (EK) Nr. .. paredz, ka attaisnotie izdevumi jānosaka valstu līmenī, bet tās neizlemj 
atsevišķu izdevumu attaisnošanu, un tādējādi nodrošina labāku pieņemto lēmumu 
caurskatāmību.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 32
5. apsvērums

5) Reāla un efektīva ERAF atbalstītās 
darbības īstenošana balstās uz labu pārvaldi 
un partnerību starp visiem iesaistītajiem
teritoriālajiem un sociālekonomiskajiem 
dalībniekiem un jo īpaši reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm.

5) Reāla un efektīva ERAF atbalstītās 
darbības īstenošana balstās uz labu pārvaldi 
un visu attiecīgo partneru – teritoriālo, 
sociālekonomisko un vides dalībnieku un jo 
īpaši starpreģionālo, reģionālo un vietējo 
varas iestāžu – asociēšanu un iesaistīšanu 
visās plānošanas stadijās: sagatavošanā, 
ieviešanā, uzraudzīšanā un novērtēšanā.

Or. fr

Pamatojums

Ir vēlams atgādināt, ka partnerattiecības ar attiecīgajiem teritoriālajiem dalībniekiem 
jāīsteno dažādās plānošanas laikā, lai ERAF tiktu izmantots pēc iespējas labāk.



AM\562438LV.doc 5/147 PE 357.528v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr.33
5. apsvērums

5) Efektīva ERAF atbalstītās darbības 
īstenošana pamatojas uz labu pārvaldi un 
partnerību starp visiem saistītajiem 
teritoriālajiem un sociālekonomiskajiem 
dalībniekiem un jo īpaši uz reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm.

5) Efektīva ERAF atbalstītās darbības 
īstenošana pamatojas uz labu pārvaldi un 
partnerību starp visiem saistītajiem 
teritoriālajiem un sociālekonomiskajiem 
dalībniekiem un jo īpaši uz reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm; šādos gadījumos, 
ja ir nepieciešams, sadarbība starp 
reģionālajām un vietējām organizācijām, jo 
īpaši tām, kas atrodas pilsētās, tiks 
pastiprināta, lai īstenotu kopējos mērķus. 

Or. es

Pamatojums

Valdības līdzdalības uzlabošana ir augstākajā mērā būtiska, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju 
labāk izprast Kopienas darbību un nodrošinātu, ka Savienības intervence ir efektīvāka un 
vienkāršāka.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 34
5. apsvērums

5) Efektīva ERAF atbalstītās darbības 
īstenošana pamatojas uz labu pārvaldi un 
partnerību starp visiem saistītajiem 
teritoriālajiem un sociālekonomiskajiem 
dalībniekiem un jo īpaši uz reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm.

5) Efektīva ERAF atbalstītās darbības 
īstenošana pamatojas uz labu pārvaldi un 
partnerību starp visiem saistītajiem 
teritoriālajiem, sociālekonomiskajiem un 
apkārtējās vides dalībniekiem, un jo īpaši uz 
reģionālajām un vietējām varas iestādēm, un 
uz Kopienā pastāvošo principu ievērošanu.

Or. pt

Pamatojums

Savienojams ar Kopienas tiesiskajiem rīkojumiem un principu prioritātēm, tos pārvaldot.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 35
5. apsvērums

5) Efektīva ERAF atbalstītās darbības 
īstenošana pamatojas uz labu pārvaldi un 
partnerību starp visiem atbildīgajiem 
teritoriālajiem un sociāli ekonomiskajiem 
dalībniekiem un it īpaši uz reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm.

5) Efektīva ERAF atbalstītās darbības 
īstenošana pamatojas uz labu pārvaldi un 
partnerību starp visiem atbildīgajiem 
teritoriālajiem un sociāli ekonomiskajiem 
dalībniekiem un it īpaši uz reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, sociālajiem un 
vides partneriem, kā arī atzītajām NVO, 
kuru darbība vērsta uz vīriešu un sieviešu 
vienlīdzības veicināšanu.

Or. de

Pamatojums

Ar šo papildinājumu formulējums tiek pieskaņots Vispārīgo noteikumu 10 . pantam, kur visas 
speciāli minētās grupas ir uzskaitītas 1. punkta a), b), c) apakšpunktā.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 36
5. a apsvērums

5. a) Saistībā ar tehnisko atbalstu, ko 
paredz Regulas (EK) Nr. .. 43. un 44. pants, 
ERAF var finansēt sagatavošanas, 
uzraudzīšanas, novērtēšanas, 
administratīvā un tehniskā atbalsta, audita 
un kontroles darbības, kas vajadzīgas gan 
valsts administratīvajiem dienestiem, gan
iesaistītajiem teritoriālajiem dalībniekiem, 
piemēram, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO), vēlētu pārstāvju apvienībām, sociāli 
profesionālām un vides organizācijām.    

Or. fr

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka arī tie teritoriālie dalībnieki, kas nav valsts iestādes un reģionālās vai 
vietējās pašvaldības, var pretendēt uz tā tehniskā atbalsta saņemšanu, kas vajadzīgs Regulas 
(EK) Nr. .. un katras darbības programmas īstenošanai, jo līdz šim tās atbalstu saņēmušas 
ļoti reti.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 37
6. apsvērums

6) Balstoties uz Padomes 1999. gada 21. 
jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par 
struktūrfondiem 20. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minētās Kopienas iniciatīvas 
URBAN pieredzi un pozitīvajiem aspektiem, 
ir jāattīsta pilsētas dimensija, šīs jomas 
pasākumus pilnā mērā ietverot ERAF 
līdzfinansētajās operacionālajās
programmās.

6) Balstoties uz Padomes 1999. gada 21. 
jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par 
struktūrfondiem 20. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minētās, Kopienas iniciatīvas 
URBAN pieredzi un pozitīvajiem aspektiem, 
ir jāattīsta pilsētas dimensija, šīs jomas 
pasākumus pilnā mērā ietverot ERAF 
līdzfinansētajās operacionālajās
programmās. Te nozīmīga loma ir vietējās 
attīstības un nodarbinātības iniciatīvām, kā 
arī to inovāciju potenciālam.

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 38
7. apsvērums

7) Īpaša uzmanība ir jāpievērš ERAF, 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai piešķirtā atbalsta saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. (...), kā arī Eiropas 
Zivsaimniecības fonda saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. (...) sniegtā atbalsta savstarpējai 
papildināmībai un atbilstībai. Tāpēc ERAF 
līdzfinansētajām programmām būtu 
jāveicina lauku ekonomikas un no 
zivsaimniecības atkarīgo teritoriju 
diversifikācija, attīstot netradicionālas 
darbības.

7) Īpaša uzmanība ir jāpievērš ERAF, 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai piešķirtā atbalsta saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. (...), kā arī Eiropas 
Zivsaimniecības fonda saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. (...) sniegtā atbalsta savstarpējai 
papildināmībai un atbilstībai. Tāpēc ERAF 
līdzfinansētajām programmām būtu 
jāveicina lauku ekonomikas diversifikācija, 
lauku kultūras dimensijas un tūrisma 
attīstība un no zivsaimniecības atkarīgo 
teritoriju diversifikācija, attīstot 
netradicionālas darbības, kā arī jāveicina 
pastāvīgas darba vietas un jāpalīdz šiem 
reģioniem kļūt pievilcīgākiem 
ekonomiskajā un sociālajā ziņā.
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Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 39
7. apsvērums

Īpaši uzmanība jāpievērš papildinājuma un 
atbilstības nodrošināšanai starp ERAF un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai piešķirto atbalstu saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. (...) un Eiropas 
Zivsaimniecības fonda piešķirto atbalstu 
saskaņā ar Regulu Nr. (...). Tāpēc ERAF 
līdzfinansētajām programmām jāatbalsta 
lauku ekonomika un no zivsaimniecības 
atkarīgo teritoriju diversifikācija, kas 
atpaliek no tradicionālajām darbībām. 

Īpaši uzmanība jāpievērš papildinājuma un 
atbilstības nodrošināšanai starp ERAF un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai piešķirto atbalstu saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. (...) un Eiropas 
Zivsaimniecības fonda piešķirto atbalstu 
saskaņā ar Regulu Nr. (...).Tāpēc ERAF 
līdzfinansētajām programmām jāatbalsta 
lauku ekonomika un no zivsaimniecības 
atkarīgo teritoriju diversifikācija, kas 
atpaliek no tradicionālajām darbībām, 
ievērojot ilgspējīgas attīstības metodi.  

Or. pt

Pamatojums

Savienojams ar lēmumiem, kas izdoti, ievērojot 2001. gada 15. – 16. jūnijā Gēteborgas 
Eiropas Padomes lēmumus.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 40
8. a. apsvērums (jauns)

8. a) Ir vēlams attīstīt līdzekļus un rajonus, 
kurus atbalsta konverģences mērķi, ieviešot 
jaunu palīdzības mehānismu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) un jaunu 
pieeju reģionālajai attīstībai, atbrīvojot tos 
no maksas par izpētes rezultātiem, kas 
veikta par valsts līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ievieš izpētei novatorisku pieeju. Pirmkārt, tas uzliek par pienākumu tiem pētījumu 
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institūtiem, kas pilnībā tiek finansēti no valsts (Eiropas vai nacionālā) budžeta, piedāvāt 
savus izpētes rezultātus MVU, kas mēģina tiem rast noteiktu rūpniecisku pielietojumu. 
Otrkārt, mums pamatā ir jābūt valsts fondu iegūto zināšanu tiešai nodošanai tiem, kas ir 
ieinteresēti tās virzīt tālāk reģionālās attīstības labā.

Grozījumu iesniedza Salvatore Tatarella

Grozījums Nr. 41
8a. apsvērums (jauns)

8. a.) Turklāt ERAF darbība ir vairāk 
jāsaskaņo ar septīto ietvarprogrammu.

Or. it

Pamatojums

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds jākoordinē saskaņā ar septīto ietvarprogrammu, lai 
radītu uz zināšanām balstītu sabiedrību, kā paredzēts Lisabonas stratēģijā, atbilstoši 
Komisijas priekšlikumā attiecībā uz regulu 4. un 5. pantā minētajam. 

Grozījumu iesniedza Michl Ebner

Grozījums Nr. 42
8. a apsvērums (jauns)

8 a) Būtu jāakcentē ERAF potenciāls 
ekonomiskās un sociālās integrācijas 
veicināšanai, it īpaši daudzkultūru un 
daudzvalodu rajonos. 

Or. de

Pamatojums

Visefektīvāk ERAF līdzekļi ir izmantojami tieši rajonos, kur pārstāvētas daudzas kultūras un 
valodas. Tas būtu skaidri jānorāda, jo šie rajoni bieži vien ir pirmie, kas izmanto fondu 
dažādu kultūru un valodu veicināšanai.
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Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Grozījums Nr.43
9. apsvērums

9) Īpaša uzmanība jāpievērš visattālākajiem 
reģioniem, proti, uz izņēmuma pamata 
paplašinot ERAF piemērošanas jomu līdz 
darbības palīdzības finansēšanai, kas ir 
saistīta ar papildu izmaksu kompensēšanu 
dažādās nozarēs. Šāda veida izņēmuma dēļ 
Līguma 299. panta 2. punkts ir jāizmanto kā 
likumīgs pamats.

9) Īpaša uzmanība jāpievērš visattālākajiem 
reģioniem, proti, uz izņēmuma pamata 
paplašinot ERAF piemērošanas jomu līdz 
darbības palīdzības finansēšanai, kas ir 
saistīta ar papildu izmaksu kompensēšanu, 
kuras rodas no to īpašās sociālās un 
ekonomikas strukturālās situācijas, kas 
savukārt pasliktinās lielā attāluma, 
izolētības, mazās zemes platības, 
nelabvēlīgā reljefa un klimata un 
ekonomiskās atkarības dēļ no mazā 
produktu skaita, kā arī no faktoriem, kuru 
pastāvēšana un kombinācija nopietni 
apdraud to attīstību un piekļuvi iekšējam 
tirgum. Šāda veida izņēmuma dēļ Līguma 
299. panta 2. punkts jāizmanto kā likumīgs 
pamats, un Līguma III-424. pants, kas 
veido Eiropas konstitūciju.

Or. es

Pamatojums

Reģionālajam attīstības fondam jārisina problēmas, kas saistītas ar piekļuvi tirgum un ar 
kurām saskaras visi rajoni, kuros pastāvīgi ir nelabvēlīgi dabas apstākļi to īpašās 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas un ekonomikas iezīmju dēļ.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 44
9. apsvērums

9) Īpaša uzmanība jāpievērš visattālākajiem 
reģioniem, proti, uz izņēmuma pamata 
paplašinot ERAF piemērošanas jomu līdz 
darbības palīdzības finansēšanai, kas ir 
saistīta ar papildu izmaksu kompensēšanu 
dažādās nozarēs. Šāda veida izņēmuma dēļ
Līguma 299. panta 2. punkts ir jāizmanto kā 
likumīgs pamats.

9) Īpaša uzmanība jāpievērš visattālākajiem 
reģioniem, proti, uz izņēmuma pamata 
paplašinot ERAF piemērošanas jomu līdz 
darbības palīdzības finansēšanai, kas ir 
saistīta ar papildu izmaksu kompensēšanu 
dažādās nozarēs saskaņā ar Līguma 299. 
panta 2. punktu.

Or. pt
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Pamatojums

Ir jānoskaidro vajadzība ievērot pašreizējos Līguma nosacījumus, arī 299. panta 2. punktu.

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 45
10. apsvērums

10) ERAF ir jārisina lielo tirgu pieejamības 
un attāluma problēmas, pretstatot rajonus 
ar īpaši zemu iedzīvotāju blīvumu, kā ir 
minēts Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās akta Protokolā Nr. 6. ERAF 
ir jārisina arī īpašās grūtības, ar kurām 
sastopas dažas salas, kalnu apgabali un 
mazapdzīvotas vietas, kuru ģeogrāfiskais 
stāvoklis palēnina to attīstības gaitu.

svītrots

Or. xm

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

Grozījums Nr. 46
10. apsvērums

10) ERAF būtu jārisina arī specifiskas 
problēmas, ar kurām saskaras atsevišķas 
salas, kalnaini apvidi un mazapdzīvoti 
rajoni, kuru attīstību kavē to ģeogrāfiskais 
stāvoklis. 

10) ERAF būtu jārisina arī specifiskas ar 
ģeogrāfisko stāvokli un dabas 
nelabvēlīgiem apstākļiem saistītas
problēmas, kas kavē atsevišķu salu, kalnainu 
apvidu un mazapdzīvotu rajonu attīstību. 
Bez tam jārēķinās ar to reģionu 
specifiskajām problēmām, kuri līdz 2004. 
gada 30. aprīlim veidoja Kopienas ārējo 
robežu un kuru pašreizējais statuss ir 
mainījies.

Or. de

Pamatojums

Robežrajoni, kas pirms Austrumeiropas dalībvalstu iestāšanās ES veidoja ES ārējo robežu, 
saskaras ar īpašiem izaicinājumiem. Te ir īpaši liels labklājības līmeņa kritums. Šie reģioni 
sadalītās Eiropas laikā bija zaudētāji, un tagad tie nedrīkstētu atkārtoti kļūt par tādiem. ES 
panākumi pēc paplašināšanās austrumu virzienā izšķirsies šai kādreizējā savienojuma vietā. 
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Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Grozījums Nr. 47
10. apsvērums 

10) ERAF būtu jārisina arī specifiskas 
problēmas, ar kurām saskaras atsevišķas 
salas, kalnaini apvidi un mazapdzīvoti 
rajoni, kuru attīstību kavē to ģeogrāfiskais 
stāvoklis.

10) ERAF būtu jārisina arī specifiskas ar 
ģeogrāfisko stāvokli un dabas 
nelabvēlīgiem apstākļiem saistītas
problēmas, kas kavē atsevišķu salu, kalnainu 
apvidu un mazapdzīvotu, kā arī noteiktu 
robežrajonu attīstību.

Or. de

Pamatojums

Eiropas konstitūcijas III-220. pantā noteiktie robežrajoni tiks atzīti par īpašu problēmu 
reģioniem. Tam jāatspoguļojas arī Eiropas solidaritātē.

Grozījumu iesniedza Salvatore Tatarella

Grozījums Nr.48
10. apsvērums

10) ERAF ir jārisina lielo tirgu pieejamības 
un attāluma problēmas, pretstatot rajonus ar 
īpaši zemu iedzīvotāju blīvumu, kā ir minēts 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās akta Protokolā Nr. 6. ERAF ir 
jārisina arī īpašās grūtības, ar kurām 
sastopas dažas salas, kalnu apgabali un 
mazapdzīvotas vietas, kuru ģeogrāfiskais 
stāvoklis palēnina to attīstības gaitu. 

10) ERAF ir jārisina lielo tirgu pieejamības 
un attāluma problēmas, pretstatot rajonus ar 
īpaši zemu iedzīvotāju blīvumu, kā ir minēts 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās akta Protokolā Nr. 6. ERAF ir 
jārisina arī īpašās grūtības, ar kurām 
sastopas dažas salas, kalnu apgabali un 
mazapdzīvotas vietas, kuru ģeogrāfiskais 
stāvoklis vai sociālekonomiskais faktors 
palēnina to attīstības gaitu.

Or. it

Pamatojums

Salu, kalnu apgabalu un mazapdzīvoto vietu attīstības šķēršļi var rasties ļoti daudzu iemeslu 
dēļ: nepietiek tikai ar to, ka par lielo tirgu pieejamības un attāluma problēmu min 
ģeogrāfisko atrašanās vietu.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 49
10. apsvērums

10) ERAF ir jārisina lielo tirgu pieejamības 
un attāluma problēmas, ar kurām saskaras 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās akta Protokolā Nr. 6 minētās 
teritorijas ar īpaši zemu iedzīvotāju blīvumu. 
ERAF būtu jārisina arī specifiskas 
problēmas, ar kurām saskaras atsevišķas 
salas, kalnaini apvidi un mazapdzīvoti 
rajoni, kuru attīstību kavē to ģeogrāfiskais 
stāvoklis.

10) ERAF ir jārisina lielo tirgu pieejamības 
un attāluma problēmas, ar kurām saskaras 
Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās akta Protokolā Nr. 6 minētās 
teritorijas ar īpaši zemu iedzīvotāju blīvumu. 
ERAF būtu jārisina arī specifiskas 
problēmas, ar kurām saskaras atsevišķas 
salas, kalnaini apvidi, robežreģioni un 
mazapdzīvoti rajoni, kuru attīstību kavē to 
ģeogrāfiskais stāvoklis, lai atbalstītu šo 
reģionu patstāvīgu ilgspējīgu attīstību.

Or. de

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 50
10. apsvērums

10) ERAF jārisina lielo tirgu pieejamības un 
attāluma problēmas, ar kurām jāsaskaras 
īpaši zema iedzīvotāju blīvuma reģioniem, 
kas minēti Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās akta 6. protokolā. ERAF 
risina arī īpašās grūtības, ar kurām sastopas 
dažas salas, kalnu apgabali un 
mazapdzīvotas vietas, un kuras rada to 
ģeogrāfiskais stāvoklis un kuras palēnina to 
attīstības gaitu.

10) ERAF jārisina lielo tirgu pieejamības un 
attāluma problēmas, ar kurām jāsaskaras 
īpaši zema iedzīvotāju blīvuma reģioniem, 
kas minēti Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
Pievienošanās akta 6. protokolā. ERAF 
risina arī īpašās grūtības, ar kurām sastopas 
salu reģioni, kalnu apgabali un 
mazapdzīvotas vietas, un kuras rada to 
ģeogrāfiskais stāvoklis un kuras palēnina to 
attīstības gaitu. 

Or. fr

Pamatojums

Jālieto tas formulējums, kas lietots Konstitucionālā līguma III-220. pantā.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 51
11. apsvērums
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11) Jāveido mijiedarbība starp ERAF un 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 
atbalstu. Bez tam ir jānodrošina savstarpēja 
papildināmība un saistība ar citām Kopienas 
politikām.

11) Jāveido mijiedarbība starp ERAF un 
Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 
atbalstu. Bez tam ir jānodrošina savstarpēja 
papildināmība un saistība ar citām Kopienas 
politikām. Šai mijiedarbībai jābūt 
atpazīstamai atsevišķu valstu stratēģiskajos 
ietvarplānos un atbilstošajās 
operacionālajās programmās.

Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 52
12. apsvērums

12) Jānosaka īpaši nosacījumi saistībā ar 
darbības programmu, vadību, novērošanu, 
programmas izveidi un kontroli saskaņā ar 
„Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķi.

12) Jānosaka īpaši nosacījumi saistībā ar 
darbības programmu, vadību, novērošanu, 
programmas izveidi un kontroli saskaņā ar 
„Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķi un 
jāveido papildinošas un saskaņotas 
saistības ar citām Kopienas politikām, tai 
skaitā ar „plašāku saistību” politiku.

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar „Komisijas paziņojumu – trešo progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo 
kohēziju” (COM(2004)0107).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 53
12. apsvērums

12) Saskaņā ar „Eiropas teritoriālās 
sadarbības“ mērķi ir jāformulē īpaši 
nosacījumi attiecībā uz programmas 
plānošanu, pārvaldi, operacionālo 
programmu uzraudzību un kontroli.

12) Saskaņā ar „Eiropas teritoriālās
sadarbības“ mērķi ir jāformulē īpaši 
nosacījumi attiecībā uz programmas 
plānošanu, pārvaldi, operacionālo 
programmu uzraudzību un kontroli, kuros 
saskatāms pasākumu pārrobežu, 
starptautiskais vai starpreģionālais 
raksturs.
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Or. de

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 54
13. apsvērums

13) Jāatbalsta efektīva pārrobežu un 
starptautiskā sadarbība ar Kopienai kaimiņos 
esošajām valstīm, ņemot vērā to, ka efektīvi 
var atbalstīt to dalībvalstu reģionu attīstību, 
kas robežojas ar trešajām valstīm. Tādēļ 
izņēmuma kārtā var apstiprināt palīdzības 
finansējumu no ERAF tiem projektiem, kas 
atrodas trešo valstu teritorijā, ja tie ir 
paredzēti Kopienas reģionu attīstībai.

13)Jāatbalsta efektīva pārrobežu un 
starptautiskā sadarbība ar Kopienai kaimiņos 
esošajām valstīm, ņemot vērā to, ka efektīvi 
var atbalstīt to dalībvalstu reģionu attīstību, 
kas robežojas ar trešajām valstīm. Tādēļ 
izņēmuma kārtā var apstiprināt palīdzības 
finansējumu no ERAF tiem projektiem, kas 
atrodas trešo valstu teritorijā, ja tie ir 
paredzēti Kopienas reģionu attīstībai. Ir arī 
svarīgi nodrošināt pareizu finanšu resursu 
sadalījumu starp starptautiskajiem un 
pārrobežu Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķiem. Pārrobežu sadarbībai ir jāpievērš 
īpaša uzmanība, jo Savienības robežas ir 
ievērojami paplašinājušās un daudzi no 
reģioniem, kas atrodas aiz tām, ir robežu 
reģioni.

Or. en

Pamatojums

Šī labojuma mērķis ir nodrošināt nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamību, lai tiktu galā ar 
jauniem izaicinājumiem starp valstīm Eiropas teritoriālajā sadarbībā paplašinātajā 
Savienībā.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 55
13. apsvērums

13) Jāatbalsta efektīva pārrobežu un 
starptautiskā sadarbība ar Kopienai kaimiņos 
esošajām valstīm, ņemot vērā to, ka efektīvi 
var atbalstīt to dalībvalstu reģionu attīstību, 
kas robežojas ar trešajām valstīm. Tādēļ 
izņēmuma kārtā var apstiprināt palīdzības 

13) Jāatbalsta efektīva pārrobežu un 
starptautiskā sadarbība ar Kopienai kaimiņos 
esošajām valstīm, ņemot vērā to, ka efektīvi 
var atbalstīt to dalībvalstu reģionu attīstību, 
kas robežojas ar trešajām valstīm. Tādēļ 
izņēmuma kārtā var apstiprināt palīdzības 
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finansējumu no ERAF tiem projektiem, kas 
atrodas trešo valstu teritorijā, ja tie ir 
paredzēti Kopienas reģionu attīstībai.

finansējumu no ERAF tiem projektiem, kas 
atrodas trešo valstu teritorijā, ja tie ir 
paredzēti Kopienas reģionu attīstībai. Šie 
projekti ir jāfinansē tikai no Jaunā Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerattiecību 
instrumenta un Pirmspievienošanās 
instrumenta līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla finansēt no ERAF līdzekļiem tos projektus, kas tiek realizēti tikai trešo valstu 
teritorijā, ja ES ir paredzējusi trešajām valstīm īpašus finanšu instrumentus. ERAF līdzekļi 
jāizmanto tikai projektiem, kas tiek realizēti ES teritorijā. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 56
13. apsvērums

13) Jāatbalsta efektīva pārrobežu un 
starptautiska sadarbība ar Kopienas 
kaimiņvalstīm. Pie tam ir jārūpējas, lai 
dalībvalstu reģioni, kas robežojas ar trešajām 
valstīm, saņemtu pienācīgu atbalstu to 
attīstībai. Tādēļ izņēmuma kārtā būtu 
pieļaujama ERAF intervencija, kas paredz 
projektu finansēšanu, kas tiek īstenoti trešo 
valstu teritorijā un nāk par labu Kopienas 
reģioniem.

13)Jāatbalsta efektīva pārrobežu un 
starptautiska sadarbība ar Kopienas 
kaimiņvalstīm. Pie tam ir jārūpējas, lai 
dalībvalstu reģioni, kas robežojas ar trešajām 
valstīm, saņemtu pienācīgu atbalstu to 
attīstībai. Tāpat ir jānodrošina, lai 
Savienības attiecīgie reģioni iespēju un 
tiesību ziņā nebūtu sliktākā stāvoklī kā līdz 
šim un salīdzinājumā ar reģioniem pie ES 
iekšējām robežām. Tādēļ izņēmuma kārtā 
būtu pieļaujama ERAF intervence, kas 
paredz projektu finansēšanu, kas tiek īstenoti 
trešo valstu teritorijā un nāk par labu 
Kopienas reģioniem.

Or. de

Pamatojums

Esošajos regulas tekstos ir saskatāmas pazīmes, ka attiecībā uz ES robežreģionu dalību 
programmu izstrādē un īstenošanā (subsidiaritāte un partnerība), kā arī atbilstībā 
(piemēram, budžeta vai pārtikas produktu atbalsts) tie ir sliktākā stāvoklī nekā līdz šim, un 
pārāk liela uzmanība tiek pievērsta ne ES robežrajoniem.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 57
13. apsvērums

13) Jāatbalsta efektīva pārrobežu un 
starptautiska sadarbība ar Kopienas 
kaimiņvalstīm. Pie tam ir jārūpējas, lai 
dalībvalstu reģioni, kas robežojas ar trešajām 
valstīm, saņemtu pienācīgu atbalstu to 
attīstībai. Tādēļ izņēmuma kārtā būtu 
pieļaujama ERAF intervence, kas paredz 
projektu finansēšanu, kas tiek īstenoti trešo 
valstu teritorijā un nāk par labu Kopienas 
reģioniem.

13) Jāatbalsta efektīva pārrobežu un 
starptautiska sadarbība ar Kopienas 
kaimiņvalstīm. Pie tam ir jārūpējas, lai 
dalībvalstu reģioni, kas robežojas ar trešajām 
valstīm, saņemtu pienācīgu atbalstu to 
attīstībai. Tādēļ izņēmuma kārtā būtu 
pieļaujama ERAF intervence, kas paredz 
projektu finansēšanu, kas tiek īstenoti trešo 
valstu teritorijā, ja tie nāk par labu 
pārrobežu sadarbībai ar Kopienas 
reģioniem.

Or. de

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 58
13. apsvērums (jauns)

13a) Vispārīgie noteikumi piedāvā 
norādošu Eiropas Reģionālās Attīstības 
Fondam veltīto finanšu līdzekļu sadali 
starp dažādiem mērķiem, kas sasniedz 
atbilstošu finanšu ietvaru, kādā vērsties 
pret trīs mērķu izaicinājumu. Neskatoties 
uz 5. panta plašāku pielāgojamību, šis 
finanšu ietvars jāsaglabā, kā to paredz 
Padomes vispārīgo noteikumu regula.

Or. en

Pamatojums

Atšķirība starp reģionu vajadzībām, kas atbilst mērķim “Reģionālā konkurētspēja un 
nodarbinātība", ir būtiski pieaugusi līdz ar Savienības paplašināšanos, un kopš funkciju 
decentralizācijas principam jāsniedz reģionu pārvaldēm iespēja noteikt to prioritātes, plašāka 
pielāgojamība jāpiešķir 5. pantā minētajam intervences apmēram.
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Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Grozījums Nr. 59
1. panta 2. punkts

Tā nosaka īpašus noteikumus pilsētas un 
lauku teritorijām, no zivsaimniecības 
atkarīgām teritorijām, visattālākajiem 
reģioniem un teritorijām ar nelabvēlīgiem 
dabas apstākļiem. 

Tā nosaka īpašus noteikumus pilsētas un 
lauku teritorijām, no zivsaimniecības 
atkarīgām teritorijām, visattālākajiem 
reģioniem, salu reģioniem, rajoniem ar 
nopietniem un pastāvīgiem dabas vai 
demogrāfiskajiem nelabvēlīgajiem 
apstākļiem, rajoniem ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu un pārrobežu un kalnu rajoniem.

Or. es

Pamatojums

Veidojot īpašos nosacījumus, mums nevajadzētu aizmirst rajonus, kuriem ir piekļuves 
problēmas iekšējam tirgum.

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

Grozījums Nr. 60
1. panta 2. punkts

Tā nosaka īpašus noteikumus pilsētas un 
lauku teritorijām, no zivsaimniecības 
atkarīgām teritorijām, visattālākajiem 
reģioniem un teritorijām ar nelabvēlīgiem 
dabas apstākļiem.

Tā nosaka īpašus noteikumus pilsētas un 
lauku teritorijām, no zivsaimniecības 
atkarīgām teritorijām, visattālākajiem 
reģioniem, robežreģioniem, kuros ir liels 
dzīves līmeņa kritums un teritorijām ar 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem.

Or. de

Pamatojums

Cieša sadarbība Eiropas ietvaros principā vairāk ietekmē robežreģionus nekā iekšzemes 
reģionus. Robežreģionos, kur ir izteikts labklājības līmeņa kritums, liela nozīme ir Eiropas 
solidaritātei. Te jāļauj saaugt kopā un darboties kopējai ekonomiskai telpai.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 61
2. pants

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
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ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot reģionu 
atšķirības un atbalstot strukturālo attīstību 
un reģionālo ekonomiku pielāgošanu, tai 
skaitā panīkušu rūpniecības reģionu 
pārveidi.

ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai ilgspējīgas 
attīstības stratēģijas kontekstā samazinot 
reģionu atšķirības un atbalstot strukturālo 
attīstību un reģionālo ekonomiku 
pielāgošanu, tai skaitā panīkušu rūpniecības 
reģionu pārveidi.

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm, jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un 
inovāciju, izveidot pastāvīgas darba vietas, 
un veicināt videi labvēlīgu izaugsmi.

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm, jo īpaši:

a) uz nepieciešamību stiprināt 
konkurētspēju un inovāciju, izveidot 
pastāvīgas darba vietas, veicināt sociālo 
iekļaušanu un vienlīdzību starp vīriešiem 
un sievietēm, lai novērstu diskrimināciju 
un sasniegtu vides uzlabojumus, īstenojot 
Kopienas vides likumdošanu un Natura 
2000 tīkla pareizu apsaimniekošanu;
b) uz nepieciešamību novērst barjeras, ar 
kurām sastopas invalīdi, saņemot preces 
un pakalpojumus un veidojot fonda 
atbalstītās teritorijas, galvenais 
priekšnosacījums ir to pieejamība.

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 62
2. pants

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot reģionu 
atšķirības un atbalstot strukturālo attīstību un 
reģionālo ekonomiku pielāgošanu, tai skaitā 
panīkušu rūpniecības reģionu pārveidi.

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai Eiropas 
Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
kontekstā samazinot reģionu atšķirības un 
atbalstot strukturālo attīstību un reģionālo 
ekonomiku pielāgošanu, tai skaitā panīkušu 
rūpniecības reģionu pārveidi.

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm, un jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un 
inovāciju, izveidot pastāvīgas darba vietas, 
un veicināt videi labvēlīgu izaugsmi.

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm, šo prioritāšu punkti ir 
jānosaka reģionālajiem un vietējiem 
partneriem saskaņā ar darbības 
programmām un valsts likumiem, jo īpaši: 
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(a) nepieciešamību stiprināt konkurētspēju 
un inovāciju, izveidot pastāvīgas darba 
vietas, veicināt sociālo iekļaušanu un 
vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, lai 
novērstu diskrimināciju un sasniegtu vides 
uzlabojumus, īstenojot Kopienas vides 
likumdošanu;

(b) uz nepieciešamību novērst barjeras, ar 
kurām sastopas invalīdi, saņemot preces un 
pakalpojumus un veidojot fonda atbalstītās 
teritorijas, galvenais priekšnosacījums ir to 
pieejamība. 

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi, tam atbilstošās darbības ir 
pārāk detalizētas un ierobežotas, lai atspoguļotu visu Eiropas Savienības reģionu attīstības 
vajadzības. Pašreizējie priekšlikumi īpaši neatzīst lauku apvidu vajadzības.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 63
2. pants

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot
reģionu atšķirības un atbalstot strukturālo 
attīstību un reģionālo ekonomiku 
pielāgošanu, tai skaitā panīkušu rūpniecības 
reģionu pārveidi.

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, konstatējot un 
izskatot reģionu atšķirību galvenos iemeslus
un atbalstot strukturālo attīstību un reģionālo 
ekonomiku pielāgošanu, tai skaitā panīkušu 
rūpniecības reģionu pārveidi. 

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm, jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju un 
inovāciju, izveidot pastāvīgas darba vietas, 
un veicināt videi labvēlīgu izaugsmi.

Tā īstenošanai ERAF ir jāliek uzsvars uz 
Kopienas prioritātēm, jo īpaši uz 
nepieciešamību stiprināt konkurētspēju ar 
inovatīvu pieeju reģionālai attīstībai ar 
mērķi izveidot pastāvīgas darba vietas, 
veicināt videi labvēlīgu izaugsmi. 

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums kopā ar 3. ievilkumu veido situāciju, ka ARAF galvenais mērķis ir iznīcināt 
reģionālo atšķirību cēloņus. Tādēļ ERAF atbalsts ir jākoncentrē uz galvenajiem faktoriem, 
kas izraisa un uzsver reģionālās atšķirības. Turklāt tajā ir paskaidrots, ka inovācijas pašas 
par sevi ne vienmēr samazina reģionālās atšķirības, ne arī ilgspējīgu attīstību. No otras 
puses, novatoriska pieeja palīdzētu veicināt multiplikatora efektu uz darba vietu veidošanu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 64
2. pants

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā, kas 
vērsta uz ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās vienotības stiprināšanu, mazinot 
reģionālās atšķirības un veicinot reģionālās 
ekonomikas strukturālo attīstību un 
pielāgošanu, ieskaitot panīkušu rūpniecības 
reģionu pārveidi.

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā, kas 
vērsta uz ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās vienotības stiprināšanu, mazinot 
reģionālās atšķirības un veicinot reģionālās 
ekonomikas strukturālo attīstību un 
pielāgošanu, ieskaitot panīkušu rūpniecības 
reģionu pārveidi, kā arī sociālo, ekoloģisko 
un ekonomisko problēmu risināšanu 
pilsētas teritorijās.

Or. de

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 65
2. panta 1. punkts

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot reģionu 
atšķirības un atbalstot strukturālo attīstību un 
reģionālo ekonomiku pielāgošanu, tai skaitā 
panīkušu rūpniecības reģionu pārveidi.

ERAF piedalās palīdzības finansēšanā 
ekonomikas, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas pastiprināšanai, samazinot starp-
un iekšējo reģionu atšķirības un atbalstot 
strukturālo attīstību un reģionālo ekonomiku 
pielāgošanu, tai skaitā panīkušu rūpniecības 
reģionu pārveidi.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu relatīvā nabadzība ir salīdzināma ar nekonverģenci starp nabadzīgākām un 
bagātākām dalībvalstīm, un ERAF atrodas vislabākajā situācijā, lai to izbeigtu.
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Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert 
van Nistelrooij

Grozījums Nr. 66
3. panta 2. punkta a) daļa

a) ienesīgas investīcijas a) ienesīgas investīcijas darba vietu 
radīšanai vai saglabāšanai ilgtermiņā;

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā augsto bezdarbnieku skaitu Eiropā, skaidri jānorāda, ka uzņēmumiem ir tiesības 
uz atbalstu, ja tie nodrošina vai rada jaunas darba vietas. Tas ir skaidri jānosaka.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 67
3. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) infrastruktūra b) fiziskā un tehnoloģiju infrastruktūra;

Or. en

Pamatojums

Šie divi īpašības vārdi: „fiziskais un tehnoloģiskais” jo īpaši definē infrastruktūras tipu, kuru 
varētu uzskatīt par piemērotu, lai AREF to finansētu. Jebkāda veida infrastruktūra ne vienmēr 
nodrošina reģionu produktivitāti. Tāpēc ir nepieciešams noskaidrot situāciju, kā tas ir ieteikts 
šajā grozījumā.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 68
3. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) citus attīstības pasākumus, tai skaitā, 
sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, 
finanšu līdzekļu izveidi un attīstību, 
piemēram, riska kapitālu, aizdevumu un 
garantiju fondu un vietējās attīstības fondus, 
procentu subsīdijas, vietējos pakalpojumus 

c) citus attīstības pasākumus, tai skaitā, 
sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, 
finanšu līdzekļu izveidi un attīstību, 
piemēram, riska kapitālu, aizdevumu un 
garantiju fondu un vietējās attīstības fondus, 
procentu subsīdijas, vietējos pakalpojumus, 
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un pieredzes apmaiņu starp reģioniem, 
pilsētām un saistītiem sociāliem, 
ekonomiskiem un apkārtējās vides 
apstākļiem.

kopējās vietējās iniciatīvas, tīklošanu un 
sadarbību, un sinerģijas apmaiņu starp 
reģioniem, pilsētām, tuvākajām apkaimēm,
un saistītiem sociāliem, ekonomiskiem un 
apkārtējās vides apstākļiem.

Or. pt

Pamatojums

Stingrāk uzsver vajadzību pēc lielākas starptautiskas saskarsmes starp dažādām reģionālām 
un vietējām varas iestādēm un dažādiem sociāliem, ekonomiskiem un apkārtējās vides 
apstākļiem.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 69
3. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) citus attīstības pasākumus, tai skaitā,
sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, 
finanšu līdzekļu izveidi un attīstību, 
piemēram, riska kapitālu, aizdevumu un 
garantiju fondu un vietējās attīstības fondus, 
procentu subsīdijas, vietējos pakalpojumus 
un pieredzes apmaiņu starp reģioniem, 
pilsētām un saistītiem sociāliem, 
ekonomiskiem un apkārtējās vides 
apstākļiem;

c) attīstības pasākumus, kas sastāv no
pakalpojumiem uzņēmumiem, finanšu 
līdzekļu izveidi un attīstību, piemēram, riska 
kapitālu, aizdevumu un garantiju fondu un 
vietējās attīstības fondus, procentu 
subsīdijas, vietējos pakalpojumus un tīklu 
pieredzes apmaiņai starp reģioniem vai
pilsētām, saistītām vietējām iniciatīvām un 
sociāliem, ekonomiskiem un apkārtējās 
vides apstākļiem;

Or. en

Pamatojums

Pirmā labojuma daļa ir formulējoša tādā nozīmē, ka ‘attīstības iniciatīvām’ jābūt konkrētam, 
nevis abstraktam jēdzienam. Otrā daļa iepazīstina ar 'pieredzes sistēmu’ kā novatorisku 
līdzekli, lai sasniegtu Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda palīdzības ietvaru, kopā ar 
‘kopīgajām vietējām iniciatīvām’, kuras pēc to būtības veicina vietējo pārvalžu līdzdalību 
reģionālajā attīstībā.
.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 70
3. panta 2. punkta c) apakšpunkts
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c) citus attīstības pasākumus, tai skaitā, 
sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, 
finanšu līdzekļu izveidi un attīstību, 
piemēram, riska kapitālu, aizdevumu un 
garantiju fondu un vietējās attīstības fondus, 
procentu subsīdijas, vietējos pakalpojumus 
un pieredzes apmaiņu starp reģioniem, 
pilsētām un saistītiem sociāliem, 
ekonomiskiem un apkārtējās vides 
apstākļiem; 

c) citus attīstības pasākumus, tai skaitā, 
sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, 
finanšu līdzekļu izveidi un attīstību, 
piemēram, riska kapitālu, aizdevumu un 
garantiju fondu un vietējās attīstības fondus, 
procentu subsīdijas, vietējos pakalpojumus, 
saistītās vietējās iniciatīvas, tīklošanu, 
sadarbību un pieredzes apmaiņu starp 
reģioniem, pilsētām un saistītiem sociāliem, 
ekonomiskiem un apkārtējās vides 
apstākļiem;

Or. it

Pamatojums

Jābūt teritoriālās sadarbības jomai, lai rastu dažādus risinājumus. Cita veida iniciatīvas ir 
jāiekļauj papildus, lai gūtu pieredze apmaiņu, kā to noteikusi Komisija.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 71
3. panta 2. punkta c) daļa

c) citus attīstības pasākumus, tai skaitā, 
pakalpojumus uzņēmumiem, finanšu 
līdzekļu izveidi un attīstību, piemēram, riska 
kapitālu, aizdevumu un garantiju fondu un 
vietējās attīstības fondus, aizdevumus ar 
pazeminātu procentu likmi, kā arī vietējos 
pakalpojumus un pieredzes apmaiņu starp 
attiecīgiem reģioniem, pilsētām, sociāli 
ekonomisko un vides jautājumu risinātājiem;

c) citus attīstības un nodarbinātības 
pasākumus, tai skaitā, pakalpojumus 
uzņēmumiem, finanšu līdzekļu izveidi un 
attīstību, piemēram, riska kapitālu, 
aizdevumu un garantiju fondu un vietējās 
attīstības fondus, aizdevumus ar pazeminātu 
procentu likmi, kā arī vietējos pakalpojumus 
un pieredzes apmaiņu starp attiecīgiem 
reģioniem, pilsētām, sociāli ekonomisko un 
vides jautājumu risinātājiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Garrelt Duin

Grozījums Nr. 72
3. panta 2. punkta a b) apakšpunkts (jauns)

c a) mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes 
un nodarbinātības attīstību (tādos 
uzņēmējdarbības jautājumos, kā 
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uzņēmuma dibināšana, nodošana, 
uzņēmuma dinamika, ārējā tirdzniecība un 
kompetences jomu attīstību);

Or. de

Pamatojums

Veicinot šo darbības jomu, it īpaši reģionos ar sociāli ekonomiskām problēmām, ir svarīgi 
radīt adekvātus priekšnoteikumus ekonomikas un nodarbinātības izaugsmei.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 73
3. panta 2. punkta c b) apakšpunkts (jauns)

c b) visām 8., 9. un 10. pantā minētajām 
darbībām, kas ir iepriekš minēto galveno 
jautājumu papildinājumi attiecībā uz
līdzekļu sadali, ir jāsaņem vienāda 
palīdzība, proti, 8. pantā minētā kompleksa 
bojājumu skarto pilsētu teritoriju 
atjaunošana, 9. pantā minētās pilsētu 
teritorijas un rajoni, kas atkarīgi no 
zvejniecības un 10. pantā minētie rajoni, 
kuriem ir būtiski trūkumi;

Or. en

Pamatojums

Panta mērķis ir noskaidrot nianses starp 4. un 5. pantu un 8., 9. un 10. pantu.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 74
3. panta 2. punkts 

ERAF ir jāsniedz ieguldījums, finansējot: ERAF ir jāsniedz ieguldījums, finansējot:
a)ienesīgus ieguldījumus; a) ienesīgus ieguldījumus; 
b)infrastruktūru; b) infrastruktūru;
c)citus attīstības pasākumus, tai skaitā, 
sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, finanšu 
līdzekļu izveidi un attīstību, piemēram, riska 
kapitālu, aizdevumu un garantiju fondu un 

c) citus attīstības pasākumus, tai skaitā, 
sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, finanšu 
līdzekļu izveidi un attīstību, piemēram, riska 
kapitālu, aizdevumu un garantiju fondu un 
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vietējās attīstības fondus, procentu subsīdijas, 
vietējos pakalpojumus un pieredzes apmaiņu
starp reģioniem, pilsētām un saistītiem 
sociāliem, ekonomiskiem un apkārtējās vides 
apstākļiem;

vietējās attīstības fondus, procentu subsīdijas, 
vietējos pakalpojumus, un sadarbību starp
reģionāliem un vietējiem līmeņiem un 
saistītiem sociāliem, ekonomiskiem un 
apkārtējās vides apstākļiem;

d) tehniskā palīdzība saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. (...) 43. un 44. pantu;

d) tehniskā palīdzība saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. (...) 43. un 44. pantu;
e) ieguldījumi kultūras mantojumos;
f) ieguldījumi, lai veicinātu būvniecību un 
piemērošanās spēju un aktīvās 
nodarbinātības politikas iespējas;
g) kārtējās izmaksas par iepriekšminētajām 
piemērošanās spēju apmācībām un 
aktīvajām nodarbinātības politikas 
aktivitātēm, cik tālu tas attiecās uz ERAF 
izvirzīto mērķi Padomes regulas (EK) 33. 
panta 2. punktu... 

Or. en

Pamatojums

Teritoriālās sadarbības ierobežošana līdz pieredzes apmaiņai ir pārlieku ierobežojoša, tā kā 
pieredzes apmaiņa ir tikai viens sadarbības aspekts. Turklāt, pamatojoties uz Eiropas 
Reģionālās Attīstības Fonda pozitīvo pieredzi, būtu lietderīgi arī noteikt un atzīmēt 
investīcijas kultūras mantojuma atjaunošanā, pārstrukturizēšanā un popularizēšanā, kā arī 
investīcijas valsts struktūrās, kas pilda funkcionālu un strukturālu lomu Eiropas Sociālā 
Fonda darbības īstenošanā. Tāpat būtu nepieciešams skaidri definēt atbilstību attiecībā uz 
pašreizējām izmaksām ar nolūku nodrošināt pabeigtību un konsekvenci ar citiem 
priekšlikuma pantiem (skatīt 8. panta 2. punktu).

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 75
4. panta ievadfrāze 

Saskaņā ar „konverģences“ mērķi ERAF 
virza savu palīdzību ilgspējīgas integrētas 
reģionālās un vietējās ekonomikas attīstības 
atbalstam, sakopojot un stiprinot iekšējo 
potenciālu ar to programmu palīdzību, kas 
paredzētas reģionālo ekonomisko struktūru 
modernizēšanai un dažādošanai, it īpaši 
turpmāk minētajās jomās:

Saskaņā ar „konverģences“ mērķi ERAF 
virza savu palīdzību ilgspējīgas integrētas 
reģionālās un vietējās ekonomikas attīstības 
atbalstam, sakopojot un stiprinot iekšējo 
potenciālu ar to programmu palīdzību, kas 
paredzētas reģionālo ekonomisko struktūru 
modernizēšanai un dažādošanai un 
ilgtermiņa darba vietu radīšanai, it īpaši 
turpmāk minētajās nozarēs:



AM\562438LV.doc 27/147 PE 357.528v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Or. de

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 76
4. panta ievaddaļa

Saskaņā ar „konverģences” mērķi ERAF 
virza savu palīdzību ilgspējīgas integrētas 
reģionālās un vietējās attīstības atbalstam, 
sakopojot un stiprinot iekšējo jaudu ar to 
programmu palīdzību, kas ir paredzētas 
reģionālo ekonomikas struktūru 
modernizācijai un dažādošanai, pirmkārt, jau 
šādās nozarēs: 

Saskaņā ar „konverģences” mērķi ERAF 
virza savu palīdzību ilgspējīgas integrētas 
reģionālās, vietējās, lauku un pilsētu 
ekonomikas attīstības atbalstam, sakopojot 
un stiprinot iekšējo jaudu ar to programmu 
palīdzību, kas ir paredzētas reģionālo 
ekonomikas struktūru modernizācijai un 
dažādošanai, pirmkārt, jau šādās nozarēs:

Or. en

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 77
4. panta ievads

Saskaņā ar „konverģences” mērķi ERAF 
virza savu palīdzību ilgspējīgas integrētas 
reģionālās un vietējās attīstības atbalstam, 
sakopojot un stiprinot iekšējo jaudu ar to 
programmu palīdzību, kas ir paredzētas 
reģionālo ekonomikas struktūru 
modernizācijai un dažādošanai, pirmkārt, jau 
šādās nozarēs:

Saskaņā ar „konverģences” mērķi ERAF 
virza savu palīdzību ilgspējīgas integrētas 
reģionālās un vietējās attīstības atbalstam, 
sakopojot un stiprinot iekšējo jaudu ar to 
programmu palīdzību, kas ir paredzētas 
reģionālo ekonomikas, administratīvo un 
sociālo struktūru modernizācijai un 
dažādošanai, pirmkārt, jau šādās nozarēs:

Or. it

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 78
4. panta 1. punkts (jauns) 

1) teritoriālā inovācija nav mazsvarīga, lai 
veicinātu reģionālo un vietējo 
institucionālo, sociālo un ekonomisko 
organizāciju potenciālu un modernizētu 
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vispārējās valsts varas institūcijas, attīstības 
aģentūras un finansu iestādes;

Or. it

Teritoriālā inovācija un uzņēmumu inovācija ir atsevišķi jēdzieni un ir nepieciešams tos 
izšķirt. Pēdējais, lai arī neapšaubāmi nozīmīgs, ir ne vairāk kā viens no iepriekšējiem 
aspektiem. Tāpēc ir jāuzsver vietējo institūcija būtiskums ilgspējīgas teritoriālās attīstības 
veicināšanā.

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

Grozījums Nr. 79
4. panta 1) daļa

1. pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(PTA), inovācija un uzņēmējdarbība, 
ieskaitot reģionālās PTA jaudu stiprināšanu; 
atbalsts rūpnieciskai PTA mazajos un 
vidējos uzņēmumos (MVU) un tehnoloģiju 
pārcelšanai; MVU un augstskolu, kā arī 
pētniecības un tehnoloģiju centru saikņu 
uzlabošana; uzņēmējdarbības tīklu un grupu 
attīstība; uzņēmējdarbības un tehnoloģijas 
pakalpojumu nodrošinājuma atbalsts MVU 
grupām; uzņēmējdarbības un MVU 
inovāciju fonda sekmēšana ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību.

1. pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(PTA), inovācija un uzņēmējdarbība, 
ieskaitot reģionālās PTA jaudu stiprināšanu; 
atbalsts rūpnieciskai PTA mazajos un
vidējos uzņēmumos (MVU) un tehnoloģiju 
pārcelšanai; MVU un augstskolu, kā arī 
pētniecības un tehnoloģiju centru saikņu 
uzlabošana; uzņēmējdarbības tīklu un grupu 
attīstība; uzņēmējdarbības un tehnoloģijas 
pakalpojumu nodrošinājuma atbalsts MVU 
grupām; uzņēmējdarbības un MVU 
inovāciju fonda sekmēšana ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību; reģionālās ekonomikas 
attīstības klasiskā instrumentārija, tāda kā 
apdzīvotu vietu mērķtiecīgs atbalsts un 
uzņēmumu investīcijas ārpus MVU jomas, 
kā arī ekonomikai tuvās infrastruktūras 
radīšanas un attīstības atbalsts.

Or. de

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 80
4. panta 1. punkts

1) Pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(PTA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, atbalsts PTA 

1) Pētniecības un tehnoloģijas attīstība
(PTA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, atbalsts PTA 
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mazajos un vidējos uzņēmumos un 
tehnoloģiju nodeva, MVU un universitāšu, 
pētniecības un tehnoloģiju centru saikņu 
uzlabošana, uzņēmējdarbības tīklu un grupu 
attīstība, uzņēmējdarbības un tehnoloģijas 
pakalpojumu nodrošināšanas atbalsts MVU
grupām, uzņēmējdarbības un MVU
inovāciju fonda sekmēšana ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību; 

mazajos un vidējos uzņēmumos un 
tehnoloģiju nodeva, informācijas 
apkopošana un izplatīšana, uzņēmumu 
finansēšana, tiem iegādājoties jaunas 
tehnoloģijas, kvalitātes pārbaudes 
procedūras, tehniskie un vides standarti, 
uzņēmumu, universitāšu, nevalstisko 
organizāciju un pētniecības un tehnoloģiju 
centru saikņu uzlabošana, uzņēmējdarbības 
tīklu un grupu attīstība, uzņēmējdarbības un 
tehnoloģijas pakalpojumu nodrošināšanas 
atbalsts uzņēmumiem, uzņēmējdarbības un 
inovāciju fonda sekmēšana uzņēmumiem ar 
jaunu finanšu līdzekļu palīdzību; 

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir veicināt labāku P&TA kontroli un ieviešanu. Elastīgāk ir jātraktē 1. punktā 
ierosinātie priekšlikumi, lai visi uzņēmumi, ne tikai MVU varētu iesaistīties P&TA darbībās. 
Tas ir ļoti svarīgi, jo lielāku uzņēmumu piesaistīšanai būtu lielāka ietekme.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 81
4. panta 1. punkts

1) Pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(PTA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, atbalsts PTA 
mazajos un vidējos uzņēmumos un 
tehnoloģiju nodeva, MVU un universitāšu, 
pētniecības un tehnoloģiju centru saikņu 
uzlabošana, uzņēmējdarbības tīklu un grupu 
attīstība, uzņēmējdarbības un tehnoloģijas 
pakalpojumu nodrošināšanas atbalsts MVU 
grupām, uzņēmējdarbības un MVU 
inovāciju fonda sekmēšana ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību;

1) Pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(PTA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, to iekļaušana 
Eiropas izpētes rajonā, atbalsts PTA 
mazajos un vidējos uzņēmumos un 
tehnoloģiju nodeva, MVU un universitāšu, 
pētniecības un tehnoloģiju centru saikņu 
uzlabošana, piemēram, sekojot iespējamām 
sabiedriski privātām apvienībām,
uzņēmējdarbības tīklu un grupu attīstība, 
uzņēmējdarbības un tehnoloģijas 
pakalpojumu nodrošināšanas atbalsts MVU 
grupām, uzņēmējdarbības un MVU 
inovāciju fonda sekmēšana ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību;

Or. pt
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Pamatojums

Piemērots veids, lai uzlabota tehnoloģiskā attīstība varētu būt P&TA reģionālās jaudas 
aktīvāka iekļaušana Eiropas izpētes nozarē, kā tas noteikts Lisabonas stratēģijā.  
Valsts un privātās partnerības izmantošana, kad tas iespējams, varētu veicināt dažāda veida 
universitāšu piedāvāto potenciālu ciešāku pielāgošanu darba tirgus vajadzībām.

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

Grozījums Nr. 82
4. panta 1. punkts

1) Pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(PTA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, atbalsts P&TA 
mazajos un vidējos uzņēmumos un 
tehnoloģiju nodeva, MVU un universitāšu, 
pētniecības un tehnoloģiju centru saikņu 
uzlabošana, uzņēmējdarbības tīklu un grupu 
attīstība, uzņēmējdarbības un tehnoloģijas 
pakalpojumu nodrošināšanas atbalsts MVU 
grupām, uzņēmējdarbības un MVU 
inovāciju fonda sekmēšana ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību.

1) Pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(PTA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana un tehnoloģijas 
plaisas starp reģioniem mazināšana, 
atbalsts PTA mazajos un vidējos 
uzņēmumos un tehnoloģiju nodeva, MVU 
un universitāšu, pētniecības un tehnoloģiju 
centru saikņu uzlabošana, uzņēmējdarbības 
tīklu un grupu attīstība, uzņēmējdarbības un 
tehnoloģijas pakalpojumu nodrošināšanas 
atbalsts MVU grupām, uzņēmējdarbības un 
MVU inovāciju fonda sekmēšana ar jaunu 
finanšu līdzekļu palīdzību.

Or. es

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 83
4. panta 1) punkts

1) Pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(P&TA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, atbalsts P&TA 
mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) un 
tehnoloģiju nodošanai, saikņu uzlabošana 
starp MVU, no vienas puses, un 
universitāšu, pētniecības un tehnoloģiju 
centriem, no otras puses, uzņēmējdarbības 
tīklu un grupu attīstība, uzņēmējdarbības un 

1) Pētniecības un tehnoloģijas attīstība 
(P&TA), inovācija un uzņēmējdarbība, tai 
skaitā reģionālās pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības jaudas stiprināšana, atbalsts P&TA 
mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) un
tehnoloģiju nodošanai, saikņu uzlabošana 
starp MVU, no vienas puses, un 
universitāšu, pētniecības un tehnoloģiju 
centriem, no otras puses, uzņēmējdarbības 
tīklu un grupu attīstība, uzņēmējdarbības un 
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tehnoloģijas pakalpojumu sniegšanas 
atbalsts MVU grupām, uzņēmējdarbības 
sekmēšana un inovāciju finansējuma avotu 
nodrošināšana MVU ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību;

tehnoloģijas pakalpojumu sniegšanas 
atbalsts MVU grupām, uzņēmējdarbības 
sekmēšana un inovāciju finansējuma avotu 
nodrošināšana MVU ar jaunu finanšu 
līdzekļu palīdzību, MVU, mikrouzņēmumu 
un amatniecības uzņēmumu organizāciju 
kompetences un darbības un pārstāvības 
jaudas uzlabošana, sadarbības un 
saskaņotības pastiprināšana starp šīm 
organizācijām un veco dalībvalstu 
organizācijām;

Or. fr

Pamatojums

4. panta pasākumus varēs īstenot tikai ar MVU, mikrouzņēmumu un amatniecības uzņēmumu 
pārstāvošo organizāciju līdzdalību un iesaistīšanu. Konverģences mērķus varēs sasniegt, 
īstenojot aktīvu minēto organizāciju atbalsta politiku, un ir svarīgi nodrošināt sadarbību 
starp jauno un veco dalībvalstu organizācijām.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 84
4. panta 1a. punkts (jauns)

1. a) Izpētes produktus, kas pilnībā 
finansēti no valsts fondiem, izmantojot EK 
budžetu vai valsts izpētes institūtus, kas vēl 
nav patentēti, var piedāvāt MVU bez 
maksas, ar noteikumu, ka šīs izpētes 
rezultāti tiek nodoti inovatīvajai izpētei. Lai 
atbalstītu pieredzes apmaiņu, neveicot 
jaunas ekspertīzes, reģionālajam vai 
nacionālajam „zināšanu sertifikātam” ir 
jābūt pieejamam kā kopējam dokumentam.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībā un, iespējams, lielākajā daļā dalībvalstu nav mehānisma, ar kura palīdzību 
universitāšu veiktie pētījumi tiktu virzīti uz to pielietošanu ražošanā. Šis trūkstošais 
mehānisms kavē attīstību, un labojums to kompensē. Tas ievieš jaunu mehānismu MVU 
atbalstam, piemērojot pašreizējās pētījumu institūtu zināšanas, un atbalsta zināšanu 
pielietošanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šāda izpēte kļuva iespējama, pateicoties 
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valsts sektora finansējumam.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 85
4. panta 2. punkts

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, un jo īpaši sociāli 
neiekļautajām grupām, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

Or. en

Pamatojums

Sociāli neiekļauto grupu apvienošana ir strukturālo fondu galvenais mērķis.  

Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Grozījums Nr. 86
4. panta 2. punkts

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, jo īpaši 
pieeja invalīdiem un citām neiekļautajām 
grupām, palīdzība un pakalpojumi MVU, lai 
pieņemtu un efektīvi izmantotu informācijas 
un sakaru tehnoloģijas (IST);

Or. en

Pamatojums

ERAF 4.pants, kas attiecas tikai uz 1. mērķa reģioniem, pienācīgi uzsver informācijas 
sabiedrības būtiskumu. 

Iekļaušana ir būtisks Eiropas Kopienas mērķa elements, lai sasniegtu informācijas sabiedrību 
visiem, tas ir, informācijas sabiedrības pieejamības veicināšana neaizsargātajām grupām. 
ERAF pilnībā jāseko vispārējiem e-iekļaušanas un e-pieejamības mērķiem un nodomiem un 
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tāpēc jānodrošina, ka atbalstītās darbības šajā sfērā pievērš uzmanību un atzīst veicināšanas 
nepieciešamību un informācijas sabiedrības drošu pieejamību invalīdiem.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 87
4. panta 2. punkts

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, jo īpaši 
pieeja invalīdiem un citām neiekļautajām 
grupām, palīdzība un pakalpojumi MVU, lai 
pieņemtu un efektīvi izmantotu informācijas 
un sakaru tehnoloģijas (IST);

Or. en

Pamatojums

ERAF 4.pants, kas attiecas tikai uz 1. mērķa reģioniem, pienācīgi uzsver informācijas 
sabiedrības būtiskumu. Iekļaušana ir būtisks Eiropas Kopienas mērķa elements, lai sasniegtu 
informācijas sabiedrību visiem, tas ir, informācijas sabiedrības pieejamības veicināšana 
neaizsargātajām grupām. ERAF pilnībā jāseko vispārējiem e-iekļaušanas un e-pieejamības 
mērķiem un nodomiem un tāpēc jānodrošina, ka atbalstītās darbības šajā sfērā pievērš 
uzmanību un atzīst veicināšanas nepieciešamību un informācijas sabiedrības drošu 
pieejamību invalīdiem.  

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 88
4. panta 2. punkts

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
atbalsta nodrošināšana sociāli 
neiekļautajām grupām, lai novērstu 
atšķirības starp piekļuvi IST, tiešsaistes 
sabiedrisko pakalpojumu piekļuves 
uzlabošana un attīstība, palīdzība un 
pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un efektīvi 
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izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

Or. en

Pamatojums

Vajadzība nodrošināt to, ka šis mērķis ir sociāli ietverošs.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 89
4. panta 2. punkts

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu 
piekļuves uzlabošana un attīstība, palīdzība 
un pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un 
efektīvi izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST);

2) Informācijas sabiedrības, tai skaitā vietējā 
satura, pakalpojumu un lietotņu attīstība, 
atbalsta nodrošināšana sociāli 
neiekļautajām grupām, lai novērstu 
atšķirības starp piekļuvi informācijas un 
sakaru tehnoloģijām (IST ), palīdzība un 
pakalpojumi MVU, lai pieņemtu un efektīvi 
izmantotu informācijas un sakaru 
tehnoloģijas (IST), IST infrastruktūras 
attīstīšana, jo īpaši platjoslas 
infrastruktūras attīstīšana mazāk 
attīstītajos reģionos un dalībvalstīs. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums parāda ievērojamās atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz IST 
infrastruktūras izmantošanu (piem., platjoslas), un sniedz lielus ieguldījumus konverģencei, 
konkurētspējas veicināšanai, un ir īpaši svarīgs katram uzņēmumam, kas nodarbojas ar 
pakalpojumu sniegšanu.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 90
4. panta 2a. punkts (jauns)

2a) Piekļuves iespējas uzlabošana un 
tiešsaistes pakalpojumi, tai skaitā IST 
infrastruktūras attīstība, jo īpaši platjoslas 
infrastruktūras, sabiedrisko pakalpojumu 
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nozarē (veselības sociālā aprūpe, izglītība, 
apkārtējās vides aizsardzība utt.);

Or. en

Pamatojums

Skat. Grozījumu Nr. 88.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 91
4. panta 2.a punkts (jauns)

2. a. dzimumu līdztiesības veicināšana, 
ieskaitot: uzņēmumu dibināšanas 
veicināšanu, specifiskus pasākumus 
uzņēmējām, lai atvieglotu jaunu ideju 
ekonomisku izmantošanu un atbalstu 
jaunu, no augstskolām un esošiem 
uzņēmumiem atvasinātu uzņēmumu 
dibināšanā, infrastruktūru un pakalpojumu 
veicināšanu, kas ļautu savienot ģimeni ar 
darbu;

Or. de

Pamatojums

Skatīt EP lēmumu (P5_TA(2003) 0093, it īpaši 1 un 14. punktu

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 92
4. panta 3. punkts

3. apkārtējā vide, ieskaitot: investīcijas 
saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, 
ūdensapgādi, komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu un gaisa kvalitāti; integrētu 
piesārņojuma profilaksi un kontroli, 
piesārņotu teritoriju un platību attīrīšanu; 
bioloģiskās dažādības un dabas aizsardzības 
veicināšanu; MVU atbalstu, ņemot vērā 
ilgspējīgas ražošanas plānu veicināšanu, 

3. apkārtējā vide, ieskaitot: uzlabotu vides 
tehniku, investīcijas saistītas ar atkritumu 
apsaimniekošanu, ūdensapgādi un ūdens 
kvalitāti, ieskaitot nodrošinājumu ar tīru 
dzeramo ūdeni un pilsētas komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši ūdens
ietvardirektīvai, ieskaitot pasākumus tās 
īstenošanai un pilsētas gaisa kvalitātes 
uzlabošanai; integrētu piesārņojuma 
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ieviešot rentablas apkārtējās vides 
apsaimniekošanas sistēmas un izmantojot 
piesārņojuma novēršanas tehnoloģijas.

profilaksi un kontroli, atkritumu izgāztuvju 
savākšanu un piesārņoto teritoriju un 
platību attīrīšanu; bioloģiskās dažādības un 
dabas aizsardzības veicināšanu, kā arī 
infrastruktūras attīstības veicināšanu, 
īstenojot programmu NATURA 2000; MVU 
atbalstu, ņemot vērā ilgspējīgas ražošanas 
plānu veicināšanu, piesārņojuma novēršanu 
un taupīgu apiešanos ar dabas resursiem , 
ieviešot rentablas apkārtējās vides 
apsaimniekošanas sistēmas, kā arī ieviešot 
un izmantojot jaunas tehnoloģijas.

Or. de

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 93
4. panta 3. punkts

3) Apkārtējās vides, tai skaitā investīcijas 
saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, 
ūdensapgādi un komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu un gaisa kvalitāti, integrētu 
piesārņojuma novēršanu un kontroli, 
piesārņotu vietu un zemju attīrīšanu, 
bioloģiskās dažādības un dabas aizsardzības 
veicināšanu, palīdzību MVU, lai sekmētu 
ilgtspējīgas ražošanas shēmas, ieviešot 
rentablas apkārtējās vides apsaimniekošanas 
sistēmas un, pieņemot un izmantojot 
piesārņojuma novēršanas tehnoloģijas;

3) Apkārtējās vides, tai skaitā investīcijas 
saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, 
ūdensapgādi un komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu un gaisa kvalitāti, integrētu 
piesārņojuma novēršanu un kontroli, 
piesārņotu vietu un zemju attīrīšanu, 
sabiedrībai piederošo kopējo platību 
attīrīšanu bojāto pilsētu apkārtnē, pilsētas 
zaļo zonu attīstīšanu, trokšņa novēršanu, 
ūdens kvalitātes aizsardzību, ūdens 
apsaimniekošanu, tīra sabiedriskā 
transporta veicināšanu, riska novēršanu,
bioloģiskās dažādības un dabas aizsardzības 
veicināšanu, palīdzību MVU, lai sekmētu 
ilgtspējīgas ražošanas shēmas, ieviešot 
rentablas apkārtējās vides apsaimniekošanas 
sistēmas un, pieņemot un izmantojot 
piesārņojuma novēršanas tehnoloģijas;

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir iekļaut dažus no aspektiem Konverģences mērķos, jo īpaši tos, kas attiecas vairāk uz 
reģioniem, kas pašlaik ir reģionālās konkurētspējas kontekstā un/vai ir iekļauti Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķos. Turklāt jāņem vērā arī pilsētas atjaunošanas vides aspekti.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 94
4. panta 3. a punkts (jauns)

3. a. Konversija, ieskaitot: atkritumu 
izgāztuvju pārbaudi, militārām vajadzībām 
izmantoto teritoriju attīrīšanu un 
sakārtošanu civilai izmantošanai, to 
atjaunošanu vai apmežošanu, kaujas vielu 
likvidēšanu, kazarmu un to teritoriju 
rekonstrukciju un modernizēšanu, to 
ekonomiskai, sociālai un kultūras 
atdzīvināšanai, ieskaitot ar to saistīto jomu, 
it īpaši MVU, veicināšanu.

Or. de

Pamatojums

Atsevišķos reģionos un pilsētās, kur bija izvietots liels kazarmu skaits, atkritumu izgāztuvju kā 
Aukstā kara palieku attīrīšana prasa lielu ieguldījumu un kavē šo teritoriju attīstību. 

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

Grozījums Nr. 95
4. panta 5. punkts

5) Tūrisms, tai skaitā dabisko un kultūras 
vērtību sekmēšana ilgspējīgai tūrisma 
attīstībai, kultūras mantojuma aizsardzībai 
un veicināšanai ekonomikas attīstības 
atbalsta labā, palīdzība tūrisma pakalpojumu 
nodrošināšanas uzlabojumā ar jauniem, 
labākiem pakalpojumiem.

5) Tūrisms, tai skaitā dabisko un kultūras 
vērtību sekmēšana ilgspējīgai tūrisma 
attīstībai, kultūras mantojuma aizsardzībai 
un veicināšanai ekonomikas attīstības 
atbalsta labā, palīdzība tūrisma pakalpojumu 
nodrošināšanas uzlabojumā ar jauniem, 
labākiem pakalpojumiem un izmaiņu 
veicināšana, lai veidotos jauni, ilgspējīgāki 
tūrisma modeļi.

Or. es

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 96
4. panta 5. punkts



PE 357.528v01-00 38/147 AM\562438LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

5) Tūrisms, tai skaitā dabisko un kultūras 
vērtību sekmēšana ilgspējīgai tūrisma 
attīstībai, kultūras mantojuma aizsardzībai 
un veicināšanai ekonomikas attīstības 
atbalsta labā, palīdzība tūrisma pakalpojumu 
nodrošināšanas uzlabojumā ar jauniem, 
labākiem pakalpojumiem;

5) Tūrisms un kultūra, tai skaitā dabisko un 
kultūras vērtību sekmēšana ilgspējīgai 
tūrisma attīstībai, kultūras mantojuma 
aizsardzībai un veicināšanai, kultūras 
infrastruktūras veicināšanai ekonomikas 
attīstības atbalsta labā un reģionu 
pievilcīgumu palielināšana, palīdzība 
tūrisma un kultūras pakalpojumu 
nodrošināšanas uzlabojumā ar jauniem, 
labākiem pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumi sporta infrastruktūras un kultūras pakalpojumu jomās ievērojami ietekmē sociālo 
un ekonomisko situāciju reģionā. Tie veido jaunas darba perspektīvas un piesaista tūristus, kā 
arī uzlabo vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi šajā pantā iekļaut 
ar kultūru saistītos jautājumus.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 97
4. panta 5. a punkts (jauns)

5. a. Krīžu skarto pilsētu un piepilsētu 
teritoriju ekonomiska un sociāla 
atdzīvināšana: vienoti  koncepti krīžu 
skarto pilsētu teritoriju, vidēju un mazu 
pilsētu, kas pilda centra funkciju, kā arī 
piepilsētu rajonu ilgtspējīgai attīstībai, 
pilsētas un tai piegulošo teritoriju attiecību
atdzīvināšanu saistībā ar sociālā 
nodrošinājuma funkcijām;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 98
4. panta 5. b punkts (jauns)

5. b. sociālā ekonomika: infrastruktūras 
izveide, kas pēc savas dimensijas ir 
piemērota vietējai attīstībai un 
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nodarbinātības attīstībai; atbalsts vietējiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kas rada darba 
vietas, izņemot Eiropas Sociālā fonda
(ESF) finansētos pasākumus.

Or. de

Pamatojums

Sociālās ekonomikas sfērai ir īpaša nozīme pilsētu problēmkvartālu attīstībā. Formulējums 
atbilst spēkā esošās ERAF regulas EG 1783/1999, 2. panta, 1. c), v) un vi) apakšpunktam.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 99
4. panta 6. punkts

6. transporta investīcijas, ieskaitot Eiropas 
tīklu un integrētas stratēģijas tīras pilsētas 
satiksmes veicināšanai, kas sekmē personu 
un kravu apgrozību un to pieejamību, 
līdzsvaro attiecības starp transporta 
pakalpojumu sniedzējiem, attīsta kombinētās 
satiksmes sistēmas un mazina ietekmi uz 
apkārtējo vidi.

6. transporta investīcijas, ieskaitot Eiropas 
tīklu un integrētas stratēģijas tīras pilsētas 
satiksmes veicināšanai, kas sekmē personu 
un kravu apgrozību, it īpaši attiecībā uz 
personām ar ierobežotām kustības 
iespējām, un to pieejamību, līdzsvaro 
attiecības starp transporta pakalpojumu 
sniedzējiem, attīsta kombinētās satiksmes 
sistēmas, mazina ietekmi uz apkārtējo vidi, 
ieskaitot apkārtējās vides trokšņus un 
putekļu smalko daļiņu emisiju un atbalsta 
degvielas aizstājēju ieviešanu.

Or. de

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Grozījums Nr. 100
4. panta 6. punkts

6. transporta investīcijas, ieskaitot Eiropas 
tīklu un integrētas stratēģijas tīras pilsētas 
satiksmes veicināšanai, kas sekmē personu 
un kravu apgrozījumu un to pieejamību, 
līdzsvaro attiecības starp transporta 
pakalpojumu sniedzējiem, attīsta kombinētās 
satiksmes sistēmas un mazina ietekmi uz 

6. transporta investīcijas, ieskaitot Eiropas 
tīklu, lai it īpaši kandidātvalstīm dotu plašu 
iespēju piedalīties Eiropas iekšējā un visas 
pasaules darba dalīšanā, un integrētas 
stratēģijas tīras pilsētas satiksmes 
veicināšanai, kas sekmē personu un kravu 
apgrozījumu un to pieejamību, līdzsvaro 
attiecības starp transporta pakalpojumu 
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apkārtējo vidi. sniedzējiem, attīsta kombinētās satiksmes 
sistēmas un mazina ietekmi uz apkārtējo 
vidi.

Or. de

Pamatojums

Atbilstoši EK Līguma 160. pantam Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) uzdevums ir 
Kopienas ietvaros veicināt būtiskāko reģionālo atšķirību izlīdzināšanu. It īpaši Vācijas jaunās 
federālās zemes, kā arī 10 jaunās ES valstis būtu pilnā mērā jāiesaista pasaules darba 
dalīšanā.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 101
4. panta 6. punkts

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas transportam, kas veicinātu lielāku 
piekļuvi pasažieru un preču pakalpojumiem, 
kā arī to kvalitāti, līdzsvarotāka modālā 
sadalījuma sasniegšanu un starpmodālu 
sistēmu veicināšanu un apkārtējās vides 
ietekmju samazināšanu; 

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un ceļu rekonstrukcija un TEN tīklu 
iespēju ārēja uzlabošana, stingra 
apņemšanās izveidot saikni ar salām, 
lauku, zemes ietvertu un citādi nomaļiem 
reģioniem un starp šiem reģioniem, un 
Kopienas centrālajiem reģioniem, un 
integrētas pilsētas stratēģijas tīram pilsētas 
transportam, kas veicinātu lielāku piekļuvi 
pasažieru un preču pakalpojumiem, kā arī to 
kvalitāti, līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un apkārtējās vides ietekmju 
samazināšanu;  

Or. en

Pamatojums

Ceļu remontam un uzlabošanai ārpus TEN-T būtības skaidri jāparādās regulas tekstā, it 
īpaši, kā atsauce uz Komisijas komentāru 1.oktobrī Zinātnisko konsultāciju darba grupas 
sapulcē, kur Komisija iebilda, ka TEN-T finansē Kohēzijas fonds un sekundārās sistēmas no 
ERAF arī ceļu gadījumā. Labojuma otrajā daļā vairāk uzmanības tiek pievērsts transporta 
nepieciešamībai perifēriskajos reģionos.
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Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Grozījums Nr. 102
4. panta 6. punkts

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas transportam, kas veicinātu piekļuvi
pasažieru un preču pakalpojumiem, kā arī to 
kvalitāti, līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un apkārtējās vides ietekmju 
samazināšanu;  

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas transportam, kas veicinātu lielāku 
piekļuvi pasažieru un preču pakalpojumiem, 
jo īpaši invalīdu vienlīdzīgu piekļuvi 
transportam, kā arī to kvalitāti, 
līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un apkārtējās vides ietekmju 
samazināšanu;

Or. en

Pamatojums

ERAF 4. pants, kas attiecās tikai uz 1. mērķī iekļautajiem reģioniem, uzsver transporta 
nozīmīgumu. ERAF ir nozīmīgs līdzeklis, lai samazinātu un atvieglinātu invalīdu sociālo 
atstumtību visās dzīves jomās, jo īpaši veicinot un radot pieejamu fizisko vidi invalīdiem 
attiecībā uz tūrisma, transporta un radīto vidi. Ir ļoti būtiski, ka Strukturālie fondi nepieļauj 
turpmāku piekļuves barjeru veidošanu invalīdiem; tāpēc, lai piešķirtu resursus, ir vajadzīgas 
skaidras norādes par invalīdu piekļuves prasībām.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 103
4. panta 6. punkts

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas transportam, kas veicinātu lielāku 
piekļuvi pasažieru un preču pakalpojumiem, 
kā arī to kvalitāti, līdzsvarotāka modālā 
sadalījuma sasniegšanu un starpmodālu 
sistēmu veicināšanu un apkārtējās vides 
ietekmju samazināšanu;  

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas transportam, kas veicinātu lielāku 
piekļuvi pasažieru un preču pakalpojumiem, 
jo īpaši invalīdu vienlīdzīgu piekļuvi 
transportam, kā arī to kvalitāti, 
līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un apkārtējās vides ietekmju 
samazināšanu;  

Or. en
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Pamatojums

ERAF 4. pants, kas attiecās tikai uz 1. mērķī iekļautajiem reģioniem, uzsver transporta 
nozīmīgumu. ERAF ir nozīmīgs līdzeklis, lai samazinātu un atvieglinātu invalīdu sociālo 
atstumtību visās dzīves jomās, jo īpaši veicinot un radot pieejamu fizisko vidi invalīdiem 
attiecībā uz tūrisma, transporta un radīto vidi. Ir ļoti būtiski, ka Strukturālie fondi nepieļauj 
turpmāku piekļuves barjeru veidošanu invalīdiem; tāpēc, lai piešķirtu resursus, ir vajadzīgas 
skaidras norādes par invalīdu piekļuves prasībām.

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

Grozījums Nr. 104
4. panta 6. punkts

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas transportam, kas veicinātu lielāku 
piekļuvi pasažieru un preču pakalpojumiem, 
kā arī to kvalitāti, līdzsvarotāka modālā 
sadalījuma sasniegšanu un starpmodālu
sistēmu veicināšanu un apkārtējās vides 
ietekmju samazināšanu.

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu, svarīgāko Eiropas tehnikas un 
loģistikas projektu (piem., Galileo) un 
integrētas pilsētas stratēģijas tīram pilsētas 
transportam, kas veicinātu lielāku piekļuvi 
pasažieru un preču pakalpojumiem, kā arī to 
kvalitāti, līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un apkārtējās vides ietekmju 
samazināšanu.

Or. es

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 105
4. panta 6. punkts

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram 
pilsētas transportam, kas veicinātu lielāku
piekļuvi pasažieru un preču pakalpojumiem, 
kā arī to kvalitāti, līdzsvarotāka modālā 
sadalījuma sasniegšanu un starpmodālu 
sistēmu veicināšanu un apkārtējās vides 
ietekmju samazināšanu;  

6) Transporta investīcijas, tai skaitā Eiropas 
tīklu un integrētas pilsētas stratēģijas tīram, 
ilgspējīgam pilsētas transportam, kas 
veicinātu lielāku piekļuvi pasažieru un preču 
pakalpojumiem, kā arī to kvalitāti, 
līdzsvarotāka modālā sadalījuma 
sasniegšanu un starpmodālu sistēmu 
veicināšanu un apkārtējās vides ietekmju
samazināšanu;  

Or. en
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Pamatojums

Pilsētas transportam ir jābūt ilgtspējīgam. 

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 106
4. panta 8. punkts

8) Izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību;

8) Izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību, uzlabo kvalifikācijas pamatus 
un nodrošina piekļuvi IST, tai skaitā 
platjoslas piekļuvi un datorus izglītības 
iestādēm, kā arī P&TA produktus tiem 
rajoniem, kas atkarīgi no lauksaimniecības 
un zivkopības, un nelabvēlīgiem dabas 
apstākļiem;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka ārējie rajoni gūst praktisku labumu no IST infrastruktūras 
paplašināšanas un izmantošanas plāniem. 

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 107
4. panta 8. punkts

8) Izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību;

8) Nozīmīgas izglītības investīcijas, kas 
dažādos reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību un atjauno ražošanas sistēmas;  

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas stratēģiju, kas tikai ieskicēta Lisabonas Eiropas Padomē 2000. gada 
martā. 
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Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 108
4. panta 8. punkts

8) Izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību.

8) Izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību, piemērojot jaunās tehnoloģijas 
(piemēram, digitālās tāfeles), kuras veicina 
attālo piekļuvi.

Or. es

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 109
4. panta 8. punkts

8) Izglītības investīcijas, kas dažādos 
reģionos sekmē dzīves kvalitāti un 
pievilcību;

8) Izglītības investīcijas, kas sekmē 
kvalifikācijas uzlabošanas atbalstīšanu un 
mūžizglītības veicināšanu;

Or. en

Pamatojums

Mēs paaugstinām dzīves kvalitāti un pievilcību reģionos, veicinot mūžizglītību un izglītības 
investīcijas. 

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 110
4. panta 9. punkts

9) Veselība, tai skaitā investīcijas, lai 
attīstītu un uzlabotu veselības 
nodrošināšanu, kas sekmētu reģionālo 
attīstību un dzīves kvalitāti reģionos; 

9) Veselība, tai skaitā investīcijas, lai 
attīstītu un uzlabotu veselības nodrošināšanu
un piekļuvi medicīniskajai aprūpei, kas 
sekmētu reģionālo attīstību un dzīves 
kvalitāti reģionos, tai skaitā IST 
izmantošanu; 

Or. en
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Pamatojums

Vajadzība nodrošināt sociālo iekļaušanu veselības investīcijās.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 111
4. panta 9. punkts

9) Veselība, tai skaitā investīcijas, lai 
attīstītu un uzlabotu veselības 
nodrošināšanu, kas sekmētu reģionālo 
attīstību un dzīves kvalitāti reģionos;

9) Veselība, tai skaitā investīcijas, lai 
attīstītu un uzlabotu veselības nodrošināšanu
un sabiedriski neaizsargāto grupu 
vienlīdzīgu piekļuvi medicīniskajai aprūpei, 
kas sekmētu reģionālo attīstību un dzīves 
kvalitāti reģionos; 

Or. en

Pamatojums

RAF 4. pants, kas attiecas tikai uz 1. mērķī iekļautajiem reģioniem, uzsver medicīniskajā 
aprūpē ieguldīto līdzekļu nozīmīgumu. Uzmanība jāpievērš arī sabiedriski neaizsargāto grupu 
nodrošināšanai, piemēram, invalīdiem, viņu vienlīdzīgai piekļuvei medicīniskajai aprūpei, tai 
skaitā informācijai par veselības aprūpi, kas ir jānodrošina invalīdiem pieejamā formā.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 112
4. panta 9. punkts

9) Veselība, tai skaitā investīcijas, lai attīstītu un 
uzlabotu veselības nodrošināšanu, kas 
sekmētu reģionālo attīstību un dzīves 
kvalitāti reģionos;

9) Veselība, tai skaitā investīcijas, lai attīstītu un 
uzlabotu veselības nodrošināšanu,
izmantojot IST lietošanu un medicīniskās 
aprūpes sniegšanu neklātienē, kas sekmētu 
reģionālo attīstību un dzīves kvalitāti 
reģionos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 113
4. panta 10. punkts
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10) Tieša palīdzība investīcijām MVU, kas 
sekmē darba vietu izveidi un nodrošināšanu.

10) Tieša palīdzība investīcijām MVU un 
sociālā ekonomijas projektiem, kas sekmē 
darba vietu izveidi un nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Sociālā ekonomika ir svarīgs sociālās atstumtības un ilgspējīgas attīstības atbalsta elements, 
un ir jāatbalsta papildu MVU uzņēmumu attīstīšana. 

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 114
4. panta 10. punkts

10) Tieša palīdzība investīcijām MVU, kas 
sekmē darba vietu izveidi un nodrošināšanu.

10) Tieša palīdzība investīcijām MVU un 
lielajiem uzņēmumiem, kas sekmē darba 
vietu izveidi un nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lielie uzņēmumi ir nozīmīgi darba vietu radīšanā; tāpēc projekta iesniedzējs domā, ka to 
neiekļaušana tiešās palīdzības saņēmēju sarakstā ir nepamatota.

Grozījumu iesniedza Giovanni Claudio Fava

Grozījums Nr. 115
4. panta 10a. punkts (jauns)

10. a.) valsts drošība, lai veicinātu 
teritoriālās ekonomikas darbības, ko 
sasniedz veicot ieguldījumus tehnoloģijās 
un informācijā un informācijas sniegšanas 
kampaņās, lai nodrošinātos pret 
kriminālistu iefiltrēšanos ekonomikā un 
izplatītu likumīgu kultūru. 

Or. it
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Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 116
4. panta 11. punkts (jauns)

11) Vietējo un reģionālo institūciju jaudas 
palielināšana, lai celtu piemērotības līmeni 
ar pieredzes apmaiņas palīdzību starp 
konverģences un nekonverģences 
reģioniem.

Or. en

Pamatojums

Jaunajām dalībvalstīm steidzami jāpalielina jauda, lai varētu izmantot strukturālos fondus. 
Tādējādi programmai jākoncentrējas tieši uz sākotnējiem gadiem, palielinot institucionālo 
jaudu ar nolūku finansējumu tērēt racionāli un efektīvi. Komisija līdz šim ir koncentrējusi 
resursus uz centrālajām administrācijām, lai sagatavotu tās dalībai, bet šobrīd uzmanība 
vairāk jāpievērš vietējiem reģionālajiem līmeņiem, kas lielā mērā tikuši ignorēti.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 117
4. panta 10. a. punkts (jauns)

10. a) Izveidotās vides atveseļošana ietver 
atjaunošanu, nojaukšanu, vides ap ēkām 
uzlabošanu, enerģijas efektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas projektus skartajos 
apvidos.

Or. en

Pamatojums

Izveidotās vides atveseļošana jāietver piemēroto pasākumu sarakstā, jo šīs ir vienlaicīgi 
ekonomiskas, vides un sociālas problēmas. Videi draudzīga un ilgspējīga skarto apvidu 
atveseļošana ir visas Eiropas problēma, ar kuru jācīnās Kopienas līmenī ar integrētās pieejas 
palīdzību.

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 118
4. panta 10.a punkts (jauns)
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MVU, mikrouzņēmumu un amatniecības 
uzņēmumu organizāciju un starpniecības 
kameru strukturēšanas un institucionālās 
un pārstāvniecības jaudas pastiprināšana.

Or. fr

Pamatojums

MVU ir pastāvīgi jāpielāgo un jāuzlabo to vide, lai tie saglabātu konkurētspēju un tādējādi 
dotu ieguldījumu ekonomikas un sociālajā kohēzijā. Lai šo uzdevumu izpildītu, ir 
nepieciešams atbalsts.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 119
5. panta ievaddaļa

Saskaņā ar „reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi ERAF ir jāvirza sava 
palīdzība reģionālās ilgspējīguma attīstības 
stratēģijas ziņā šādām prioritātēm:

Saskaņā ar „reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi ERAF ir jāvirza sava 
palīdzība reģionālās ilgspējīguma attīstības 
stratēģijas ziņā šādām prioritātēm, 
saglabājot nedaudz elastības reģioniem, kas 
ir ieviešanas procesā: 

Or. es

Pamatojums

Reģioniem, kas sāk pievienoties jaunajai reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības 
kategorijai, bet vēl nav beiguši savu konverģences procesu, ir jāgūst labums no prioritāšu 
noteikšanas elastības, ļaujot tiem paaugstināt pasākumu efektivitāti atbilstoši to šī brīža 
reālajam un īpašajām vajadzībām, lai tos neapsteigtu citi reģioni, kuriem citās nozarēs ir 
salīdzinošas attīstības priekšrocības. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 120
5. panta ievaddaļa

Saskaņā ar „reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi ERAF ir jāvirza sava 
palīdzība reģionālās ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas ziņā šādām prioritātēm:

Saskaņā ar „reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi ERAF ir jāvirza sava 
palīdzība reģionālās ilgtermiņa ekonomikas 
attīstības stratēģijas ziņā, un ņemot vērā 7. 
ietvarprogrammas mērķus, galvenokārt
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šādās sfērās:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai starp finansējuma programmu un strukturālo finansējuma programmu 
pastāvētu labāka sinerģija.

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 121
5. panta ievaddaļa

ERAF ir jāvirza sava palīdzība reģionālās 
ilgtermiņa attīstības stratēģijas ziņā šādām 
prioritātēm;

ERAF ir jāvirza sava palīdzība reģionālās, 
ekonomikas un ilgtermiņa attīstības
stratēģijas ziņā šādām prioritātēm;

Or. en

Pamatojums

Visiem reģioniem ir sava pašreizējā reģionālā ekonomikas stratēģija un ERAF ir jādomā, kā 
uzlabot šos, nevis sagatavot dublikātus. 

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 122
5. panta 1. punkts

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas 
izveides un īstenošanas palīdzību un jo īpaši:

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas 
izveides un īstenošanas palīdzību un jo īpaši,
ņemot vērā vietējās vajadzības:

Or. en

Pamatojums

Vietējās prioritātes ir jāizzina, lai efektīvāk īstenotu reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības stratēģijas.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 123
5. panta 1. punkta ievaddaļa

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas 
izveides un īstenošanas palīdzību un jo 
īpaši:

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas 
izveides un īstenošanas palīdzību, tai skaitā: 

Or. en

Pamatojums

Norādot katras teritorijas ekonomisko un sociālo specifiku un to atšķirīgo attīstības 
potenciālu un vajadzības, jāpiemēro lielāka elastība, nosakot īpašus pasākumus atšķirīgos 
reģionos un vietējos apvidos trīs prioritāšu kontekstā saskaņā ar ERAF intervenci.

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

Grozījums Nr. 124
5. panta 1. punkts

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas, 
izveides un īstenošanas palīdzību un jo īpaši:

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas, kas 
spēj mazināt atpalicību tehniskā jomā un jo 
īpaši: 

Or. es

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 125
5. panta 1. punkts

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas, 
izveides un īstenošanas palīdzību un jo īpaši:

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas, 
izveides un īstenošanas palīdzību, kam 
jāņem vērā arī invalīdu piekļuve un jo īpaši:

Or. en
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Pamatojums

ERAF ir būtisks līdzeklis, lai samazinātu un atvieglotu invalīdu sociālo atstumtību visās 
dzīves jomā, jo īpaši veicinot un veidojot invalīdiem pieejamu vidi. Piekļuves iespējas ir 
nozīmīga un galvenā ilgspējīgas reģionālās attīstības daļa, un tai ir jābūt vienai no 
prioritātēm. Saistībā ar pilsētu attīstību, plānojot pilsētas, īpaša uzmanība jāpievērš sociāli 
atstumtajām personām. Nozīmīga ir invalīdu piekļuve pilsētas videi.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 126
5. panta 1. punkts

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas, 
izveides un īstenošanas palīdzību un jo īpaši:

1) inovācijai un zināšanu ekonomikai ar 
reģionālo inovāciju stratēģiju, kas sekmē 
efektīvas reģionālās inovācijas sistēmas, 
izveides un īstenošanas palīdzību un jo īpaši,
ņemot vērā vietējās vajadzības:

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar partnerības principu, kas veicina reģionālās un vietējās prioritātes apzināšanu un 
efektīvu vietējo konkurenci, izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju īstenošanu.

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

Grozījums Nr. 127
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē reģionālo P&TA un inovācijas 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, atbalstot 
īpašas kompetences centrus ražošanai vai 
tehnoloģijai, sekmē tehnoloģiju nodevi un 
attīsta tehnoloģiju prognozējamību un 
starptautisko politiku vērtēšanu inovāciju 
veicināšanai, kā arī atbalsta starpuzņēmumu 
sadarbību, kopējo P&TA un inovāciju 
politikas; 

a) veido un sekmē reģionālo P&TA un 
inovācijas iespējas, kas ir tieši saistītas ar 
reģionālās ekonomikas attīstības mērķiem, 
atbalstot īpašas kompetences centrus 
ražošanai vai tehnoloģijai, sekmē 
tehnoloģiju nodevi un attīsta tehnoloģiju 
prognozējamību un starptautisko politiku 
vērtēšanu inovāciju veicināšanai, kā arī 
atbalsta starpuzņēmumu sadarbību, kopējo 
P&TA un inovāciju politikas;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 128
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē reģionālo PTA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, atbalstot 
rūpniecības vai tehnoloģiju kompetences 
centrus, veicinot tehnoloģiju pārnešanu un 
attīstot tehnoloģiju prognozējamību un 
inovācijas pasākumu starptautisko kritēriju 
izveidi; atbalsta uzņēmumu sadarbību un 
kopējus jaunievedumu projektus PTA un 
jauninājumu jomā;

a) sekmē reģionālo PTA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, it īpaši 
atbalstot rūpniecības vai tehnoloģiju 
kompetences centrus, veicinot tehnoloģiju 
pārnešanu un attīstot tehnoloģiju 
prognozējamību un inovācijas pasākumu 
starptautisko kritēriju izveidi; atbalsta 
uzņēmumu sadarbību un kopējus 
jaunievedumu projektus PTA un 
jauninājumu jomā;

Or. de

Pamatojums

Jauninājuma jēdzienu nevajadzētu pārāk vienpusīgi ierobežot ar pētniecību un attīstību 
(tehnoloģisks lielums), bet gan atbrīvot vietu „plašam inovāciju jēdzienam“, kā to prasa arī 
jaunākie EDSO darbi „Reģionālās attīstības“ jomā.

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

Grozījums Nr. 129
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē reģionālo PTA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, atbalstot 
rūpniecības vai tehnoloģiju kompetences 
centrus, veicinot tehnoloģiju pārnešanu un 
attīstot tehnoloģiju prognozējamību un 
inovācijas pasākumu starptautisko kritēriju 
izveidi; atbalsta uzņēmumu sadarbību un 
kopējus jaunievedumu projektus PTA un 
jauninājumu jomā;

a) sekmē reģionālo PTA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, it īpaši 
atbalstot rūpniecības vai tehnoloģiju 
kompetences centrus, veicinot rūpniecisko 
PTA MVU un tehnoloģiju pārnešanu un 
attīstot tehnoloģiju prognozējamību un 
inovācijas pasākumu starptautisko kritēriju 
izveidi; atbalsta uzņēmumu sadarbību un 
kopējus jaunievedumu projektus PTA un 
jauninājumu jomā;

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek dots konkrētāks formulējums, kas īpaši domāts MVU atbalstam. Tieši 
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šeit, raugoties no Lisabonas procesa viedokļa, ir iespējami daudzi jauninājumi. Šīs idejas ir 
īpaši jāatbalsta.

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 130
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē reģionālo PTA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, atbalstot 
rūpniecības vai tehnoloģiju kompetences 
centrus, veicinot tehnoloģiju pārnešanu un 
attīstot tehnoloģiju prognozējamību un 
inovācijas pasākumu starptautisko kritēriju 
izveidi; atbalsta uzņēmumu sadarbību un 
kopējus jaunievedumu projektus PTA un 
jauninājumu jomā;

a) sekmē reģionālo PTA un inovāciju 
iespējas, kas ir tieši saistītas ar reģionālās 
ekonomikas attīstības mērķiem, it īpaši 
atbalstot rūpniecības vai tehnoloģiju 
kompetences centrus, veicinot tehnoloģiju 
pārnešanu un attīstot tehnoloģiju 
prognozējamību un inovācijas pasākumu 
starptautisko kritēriju izveidi; atbalsta 
uzņēmumu sadarbību un kopējus 
jaunievedumu projektus PTA un 
jauninājumu jomā;

Or. de

Pamatojums

Jauninājuma jēdzienu nevajadzētu pārāk vienpusīgi ierobežot ar pētniecību un attīstību 
(tehnoloģisks lielums), bet gan atbrīvot vietu „plašam inovāciju jēdzienam“, kā to prasa arī 
jaunākie EDSO darbi „Reģionālās attīstības“ jomā.

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 131
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) sekmē MVU inovāciju, veicinot 
universitāšu un uzņēmumu sadarbības tīklu 
izveidošanu, atbalstot MVU 
uzņēmējdarbības tīklus un grupas un 
nodrošinot MVU labāku pieeju moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, kā 
arī atbalstot atbilstošu un inovatīvu 
tehnoloģiju integrāciju MVU.

b) sekmē MVU inovāciju, veicinot 
universitāšu un uzņēmumu sadarbības tīklu 
izveidošanu, atbalstot MVU 
uzņēmējdarbības tīklus un grupas un 
nodrošinot MVU labāku pieeju moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, 
atbalstot atbilstošu un inovatīvu tehnoloģiju
integrāciju MVU, kā arī veicot īpašus 
pasākumus un pieņemot īpašus rīcības 
plānus, kuru mērķis ir stimulēt inovāciju 
īpaši mazos uzņēmumos;
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Or. fr

Pamatojums

Pasākumi, kas ierosināti saistībā ar inovācijas atbalstu mazos uzņēmumos un 
mikrouzņēmumos, attiecas tieši uz minētajiem uzņēmumiem, un tajos jāiekļauj tādi pasākumi, 
kas tiem īpaši pielāgoti. 

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 132
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) sekmē inovāciju MVU ar universitāšu un 
uzņēmumu sadarbības tīklu atbalstu, MVU 
uzņēmējdarbības tīklu un grupu atbalstu, kā 
arī MVU piekļuves moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, 
tehniski nevainojamu un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanu MVU;

b) sekmē inovāciju MVU ar universitāšu un 
uzņēmumu sadarbības tīklu atbalstu, MVU 
uzņēmējdarbības tīklu un grupu atbalstu,
uzlabojot MVU piekļuvi finansēm un 
kredītiem, kā arī MVU piekļuves 
moderniem uzņēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumiem, tehniski nevainojamu un 
inovatīvu tehnoloģiju iekļaušanu MVU;

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaglabā norāde uz pašreizējās ERAF Regulas par piekļuvi finansēm un kredītiem 2. panta 
1. punkta c) apakšpunkta iii) daļu.

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 133
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) sekmē inovāciju MVU ar universitāšu un 
uzņēmumu sadarbības tīklu atbalstu, MVU 
uzņēmējdarbības tīklu un grupu atbalstu, kā 
arī MVU piekļuves moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, 
tehniski nevainojamu un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanu MVU;

b) sekmē inovāciju MVU ar universitāšu un 
uzņēmumu sadarbības tīklu atbalstu un citu 
starpsektoru sadarbību, MVU 
uzņēmējdarbības tīklu un grupu atbalstu, kā 
arī MVU piekļuves moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, 
tehniski nevainojamu un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanu MVU;

Or. en
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Pamatojums

Inovatīvas piekļuves varētu attīstīt ne tikai universitātes-uzņēmumi vai speciālie 
uzņēmējdarbības tīkli, bet arī jauna veida starpsektoru sadarbība. 

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 134
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) sekmē inovāciju MVU ar universitāšu un 
uzņēmumu sadarbības tīklu atbalstu, MVU 
uzņēmējdarbības tīklu un grupu atbalstu, kā 
arī MVU piekļuves moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, 
tehniski nevainojamu un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanu MVU.

b) sekmē inovāciju un modernizēšanu 
MVU atbalstot tiešās investīcijas, ar 
universitāšu un uzņēmumu sadarbības tīklu 
atbalstu, MVU uzņēmējdarbības tīklu un 
grupu atbalstu, kā arī MVU piekļuves 
moderniem uzņēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumiem, tehniski nevainojamu un 
inovatīvu tehnoloģiju iekļaušanu MVU.

Or. el

Pamatojums

Šis grozījums paplašina MVU stiprināšanu apzinoties modernizācijas nepieciešamību, turklāt 
stimulē inovācijas. Papildus ir vajadzība iekļaut ekspresnorādi uz tiešajiem ieguldījumiem, kā 
šo mērķu sasniegšanas līdzekļiem.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 135
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) sekmē inovāciju MVU ar universitāšu un 
uzņēmumu sadarbības tīklu atbalstu, MVU 
uzņēmējdarbības tīklu un grupu atbalstu, kā 
arī MVU piekļuves moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, 
tehniski nevainojamu un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanu MVU;

b) sekmē inovāciju MVU ar universitāšu un 
uzņēmumu sadarbības tīklu atbalstu, MVU 
pilsoņu sabiedrības uzņēmumu un 
uzņēmējdarbības tīklu un grupu atbalstu, kā 
arī MVU piekļuves moderniem 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem, 
tehniski nevainojamu un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanu MVU;

Or. en
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Pamatojums

Uzņēmumu sadarbība ir jauna sadarbības forma, lai veicinātu inovācijas. Nedrīkst novērtēt 
par zemu daudzlīmeņa dalībnieku iesaistīšanu no valsts un privātajiem sektoriem; tāpēc šis 
grozījums vienkārši informē sabiedrības un uzņēmumu sadarbību.

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 136
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) inovatīvas darbības veicināšana MVU,
izmantojot augstskolu un uzņēmumu 
sadarbības tīklu, atbalstot uzņēmumu tīklu 
un MVU grupas, kā arī atvieglojot MVU 
pieeju progresīviem uzņēmējdarbības 
pakalpojumiem; atbalsts tīrāku un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanai MVU;

b) inovatīvas darbības veicināšana it īpaši 
MVU, izmantojot augstskolu un uzņēmumu 
sadarbības tīklu, atbalstot uzņēmumu tīklu 
un MVU grupas, kā arī atvieglojot MVU 
pieeju progresīviem uzņēmējdarbības 
pakalpojumiem; atbalsts tīrāku un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanai MVU;

Or. de

Pamatojums

Uzmanības fokusēšana tikai uz MVU atbilstoši dotajai MVU definīcijai, kas ļoti ierobežo 
atbalsta tiesības, ir nepietiekama, tomēr, lai īstenotu veiksmīgu reģionālo politiku, izmantojot 
pietiekami plašo rīcības brīvību, jāpatur prātā specifiskie reģionālie apstākļi un vajadzības.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 137
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) inovatīvas darbības veicināšana MVU, 
izmantojot augstskolu un uzņēmumu 
sadarbības tīklu, atbalstot uzņēmumu tīklu 
un MVU grupas, kā arī atvieglojot MVU 
pieeju progresīviem uzņēmējdarbības 
pakalpojumiem; atbalsts tīrāku un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanai MVU;

b) inovatīvas darbības veicināšana it īpaši 
MVU, izmantojot augstskolu un uzņēmumu 
sadarbības tīklu, atbalstot uzņēmumu tīklu 
un MVU grupas, kā arī atvieglojot MVU 
pieeju progresīviem uzņēmējdarbības 
pakalpojumiem; atbalsts tīrāku un inovatīvu 
tehnoloģiju iekļaušanai MVU;

Or. de

Pamatojums

Uzmanības fokusēšana tikai uz MVU atbilstoši dotajai MVU definīcijai, kas ļoti ierobežo 
atbalsta tiesības ir nepietiekama, tomēr lai īstenotu veiksmīgu reģionālo politiku, izmantojot 
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pietiekami plašo rīcības brīvību, jāpatur prātā specifiskie reģionālie apstākļi un vajadzības.

Grozījumu iesniedza Salvatore Tatarella

Grozījums Nr. 138
5. panta 1. punkta b a) apakšpunkts (jauns)

b a) veido ciešāku saikni starp zināšanām 
un nodarbinātību, lai nodrošinātu jauno 
studentu apmācības, kas pielāgotas darba 
iespējām reāli eksistējošās rūpniecības 
nozarēs;

Or. it

Pamatojums

Pildot „Konkurētspējas un nodarbinātības” mērķi, ERAF ir jāveicina darba vietu attīstība, jo 
īpaši jauniem cilvēkiem, kas varētu dot vislielāko ieguldījumu uz zināšanām balstītas 
sabiedrības veidošanā.

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 139
5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jaunu 
ideju saimniecisko izmantošanu un rosina 
universitātes un esošos uzņēmumus veidot 
jaunus uzņēmumus; 

c) sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jaunu 
ideju saimniecisko izmantošanu, rosina 
universitātes un esošos uzņēmumus veidot 
jaunus uzņēmumus un izstrādā rīcības 
plānus, lai veicinātu īpašu mazu 
uzņēmumu un amatniecības uzņēmumu 
veidošanu, pārņemšanu, attīstību un 
modernizāciju;

Or. fr

Pamatojums

Īpaši mazie uzņēmumi un amatniecības uzņēmumi, jo īpaši tradicionālās darbības sfērās, ir 
nozīmīgi nodarbinātības ”rezervuāri”, un to ievērojamais inovācijas potenciāls netiek 
pietiekami izmantots. Ir svarīgi reģioniem, kas to gribētu noteikt kā prioritāti, neatņemt 
iespēju atbalstīt minēto uzņēmumu attīstību, ko tās pašlaik var darīt.
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Grozījumu iesniedza Catherine Stihler, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 140
5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē jaunu ideju uzņēmējdarbību 
ekonomikas atbalstu, kā arī rosina 
universitātes un pašreizējos uzņēmumus 
veidot jaunus uzņēmumus;

c) sekmē jaunu ideju uzņēmējdarbību 
ekonomikas atbalstu, tai skaitā inovatīvas 
pieejas, lai veicinātu sociālo, ekonomijas 
un vietējo attīstību, kā arī rosina 
universitātes un pašreizējos uzņēmumus 
veidot jaunus uzņēmumus;

Or. en

Pamatojums

Regulas pašreizējais teksts neparedz, ka ERAF jāatbalsta kopienas ekonomikas attīstība 
ārpus 8. pantā noteiktajiem apvidiem. 

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 141
5. pants 1. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jaunu 
ideju saimniecisko izmantošanu un rosina 
universitātes un esošos uzņēmumus veidot 
jaunus uzņēmumus;

c) sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jaunu 
ideju saimniecisko izmantošanu un rosina 
universitātes un esošos uzņēmumus veidot 
jaunus uzņēmumus, radot labvēlīgus 
apstākļus partnerībai starp esošajiem 
uzņēmumiem un universitātēm, 
tehnoloģiju, profesionālajām un 
amatniecības apmācības iestādēm;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāuzsver jēdziens ”partnerība”, un šeit jāmin pat tehnoloģija, profesionālās un 
amatniecības apmācības iestādes, kas ir cieši saistītas ar (īpaši) mazajiem, kā arī 
amatniecības uzņēmumiem.

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 142
5. pants 1. punkta c) apakšpunkts
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c) sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jaunu 
ideju saimniecisko izmantošanu un rosina 
universitātes un esošos uzņēmumus veidot 
jaunus uzņēmumus;

c) sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jaunu 
ideju saimniecisko izmantošanu un rosina 
universitātes un esošos uzņēmumus veidot 
jaunus uzņēmumus, radot labvēlīgus 
apstākļus partnerībai starp esošajiem 
uzņēmumiem un augstākās izglītības, 
tehnoloģiju, profesionālajām un 
amatniecības apmācības iestādēm;

Or. fr

Pamatojums

Tiesības uz atbalstu nevar ierobežot, piešķirot tās tikai universitātēm.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 143
5. pants 1. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jaunu 
ideju saimniecisko izmantošanu un rosina 
universitātes un esošos uzņēmumus veidot 
jaunus uzņēmumus;

c) sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jaunu 
ideju saimniecisko izmantošanu un rosina 
universitātes un esošos uzņēmumus veidot 
jaunus uzņēmumus, radot labvēlīgus 
apstākļus partnerībai starp esošajiem 
uzņēmumiem un augstākās izglītības, 
tehnoloģiju, profesionālajām un 
amatniecības apmācības iestādēm;

Or. fr

Pamatojums

Termins ”universitātes” ir pārāk šaurs, jo arī citas mācību iestādes veicina uzņēmumu 
veidošanu.

Grozījumu iesniedza Ambroise Gue Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 144
5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē jaunu ideju uzņēmējdarbību 
ekonomikas atbalstu, kā arī rosina 
universitātes un pašreizējos uzņēmumus 

c) sekmē jaunu ideju uzņēmējdarbību 
ekonomikas atbalstu, tai skaitā inovatīvās 
darbības, lai veicinātu sociālo ekonomiku 
un vietējo attīstību, kā arī rosina 
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veidot jaunus uzņēmumus; universitātes un pašreizējos uzņēmumus 
veidot jaunus uzņēmumus;  

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas stratēģiju, kas izveidota 2000. gada martā Lisabonas Eiropas Padom,. 
ierosinātais grozījums aizpilda nepilnības pašreizējā regulas tekstā, jo īpaši 8. pantā, kurā 
nav minētas citas jomas, kas varētu izraisīt ekonomikas izaugsmi.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 145
5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē jaunu ideju uzņēmējdarbību 
ekonomikas atbalstu, kā arī rosina 
universitātes un pašreizējos uzņēmumus 
veidot jaunus uzņēmumus;

c) sekmē jaunu ideju uzņēmējdarbību 
ekonomikas atbalstu, tai skaitā inovatīvas 
pieejas, lai veicinātu sociālo, ekonomikas 
un vietējo attīstību, kā arī rosina 
universitātes un pašreizējos uzņēmumus 
veidot jaunus uzņēmumus;

Or. en

Pamatojums

Regulas pašreizējais teksts neparedz, ka ERAF jāatbalsta kopienas ekonomikas attīstība 
ārpus 8. pantā noteiktajiem apvidiem. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 146
5. panta 1. punkta c a) apakšpunkts (jauns)

c a) atbalstot sabiedrisko un privāto 
partnerību produktu ražošanā un 
pakalpojumu sniegšanā;

Or. en
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Pamatojums

Šis ir paskaidrojošs grozījums, kas pievieno „valsts un privāto uzņēmumu sadarbību” 
instrumentu arsenālam. 

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 147
5. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) jaunu finanšu instrumentu un dibinātāju 
centru radīšana, lai veicinātu uzņēmumu, kas 
plaši pielieto zināšanu intensīvās 
tehnoloģijas, dibināšanu vai ekspansiju;

d) jaunu finanšu instrumentu, vietējo 
infrastruktūras priekšnoteikumu un 
dibinātāju centru radīšana, lai veicinātu 
uzņēmumu, kas plaši pielieto zināšanu 
intensīvās tehnoloģijas, dibināšanu, 
ekspansiju; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 148
5. panta 1. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

da) dzimumu līdztiesības veicināšana, 
ieskaitot: uzņēmumu dibināšanas 
veicināšanu, specifiskus pasākumus 
uzņēmējām, lai atvieglotu jaunu ideju 
ekonomisku izmantošanu un uzņēmēju 
sasaisti tīklā, infrastruktūru un 
pakalpojumu veicināšanu, kas ļautu 
savienot ģimeni ar darbu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 149
5. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) izveidot jaunus finanšu līdzekļus un 
inkubācijas iespējas, lai sekmētu intensīvu 
zināšanu uzņēmumu izveidi un izplatīšanos. 

d) izveidot jaunus finanšu līdzekļus un 
iespējas, kas veicinātu izpētes un 
tehnoloģiju MVU attīstības ātrumu un 
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(svītroti 7 vārdi) un iedrošinātu 
uzņēmējdarbības un jaunu uzņēmumu 
veidošanu ieguldot kapitālu un dodot 
inkubācijas iespējas. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai starp finansējuma ietvarprogrammu un strukturālo finansējuma programmu 
pastāvētu labāka sinerģija.  

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 150
5. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) izveidot jaunus finanšu līdzekļus un 
inkubācijas iespējas, lai sekmētu intensīvu 
zināšanu uzņēmumu izveidi un izplatīšanos.

d) izveidot jaunus finanšu līdzekļus un 
inkubācijas iespējas, lai sekmētu intensīvu 
zināšanu uzņēmumu un tehnoloģiju, ja 
iespējams izveidi un izplatīšanos.

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi ar visiem iespējamiem līdzekļiem atbalstīt tehnoloģijas veicināšanu kā attīstības 
strukturālu faktoru. 

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 151
5. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) izveidot jaunus finanšu līdzekļus un 
inkubācijas iespējas, lai sekmētu intensīvu 
zināšanu uzņēmumu izveidi un izplatīšanos.

d) izveidot jaunus finanšu līdzekļus un 
inkubācijas iespējas, lai sekmētu intensīvu 
zināšanu uzņēmumu izveidi un izplatīšanos, 
jo īpaši MVU.

Or. pt

Pamatojums

Uzsver vajadzību pēc lielākām investīcijām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas atbild 
par nozīmīgajiem ieguldījumiem Kopienas NKP.
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Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 152
5. panta 1. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

d a) paaugstināt visnelabvēlīgākās cilvēku 
grupas no pilsētu un lauku rajoniem 
aktīvāku iesaistīšanu viņu kopienu un 
vietējās ekonomikas attīstīšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 153
5. panta 1. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

d a) reģionālās attīstības iekšējā potenciāla 
mobilizēšana, veidojot un atbalstot vietējās 
un reģionālās konsultatīvās, aktivizēšanas 
un koordinēšanas iestādes („reģionālās 
kapacitātes veidošana“)

Or. de

Pamatojums

Arī mērķa „Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība“ sasniegšanai ir nepieciešama 
„reģionālās kapacitātes veidošana“.

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

Grozījums Nr. 154
5. panta 1. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

d a) celt un aprīkot tehnoloģiju centrus, kā 
arī izpētes un attīstības centrus.

Or. es

Pamatojums

Lai sasniegtu Lisabonas un Gēteborgas izpētes un inovāciju stratēģiju mērķus, ir jāatbalsta 
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arī augstas kvalitātes izpētes centru un tehnoloģiju centru izveidošana.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 155
5. panta 1. punkta e a) apakšpunkts (jauns)

e a) veicināt uz kopienu balstītas 
ekonomikas atjaunošanu;

Or. en

Pamatojums

Daudzas no visveiksmīgākajām ERAF saistībām ir veiktas ar kopienas grupu atbalstu; tas ir 
jāatzīst un jāveicina. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 156
5. panta 1. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

da) reģionālās attīstības iekšējā potenciāla 
mobilizēšana, veidojot un atbalstot vietējās 
un reģionālās konsultatīvās, aktivizēšanas 
un koordinēšanas iestādes („reģionālās 
kapacitātes veidošana“)

Or. de

Pamatojums

Arī mērķa „Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība“ sasniegšanai ir nepieciešama 
„reģionālās kapacitātes veidošana“.

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 157
5. panta 1. punkta d.a) apakšpunkts (jauns)

d.a) plānu un darbības izstrāde, lai 
veicinātu mazo uzņēmumu un 
mikrouzņēmumu, un amatniecības 
uzņēmumu veidošanu, pārņemšanu, 
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attīstību un modernizāciju.

Or. fr

Pamatojums

Reģioni, kas to vēlēsies, varēs arī turpmāk atbalstīt īpaši mazo uzņēmumu attīstību, kā tie to 
dara arī pašlaik.

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

Grozījums Nr. 158
5. panta 1. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

da) tiešs atbalsts investīcijām MVU, kas 
sekmē darba vietu radīšanu un 
saglabāšanu.

Or. de

Pamatojums

Problēmu skartajos reģionos bieži vien labākā palīdzība ir atbalsts pastāvošajai 
ekonomiskajai struktūrai. Te liela nozīme ir tiešam investīciju atbalstam un jauninājumu 
veicināšanai, kuri būtu jānodrošina.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 159
5. panta 1. punkta e a) apakšpunkts (jauns)

e a) atbalstot sociāli neiekļauto grupu 
pārvaramo starpību piekļuvei pie IST;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka visas sociālās grupas gūst vienlīdzīgu labumu no piekļuves IST.
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Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 160
5. panta 1. punkta f a) apakšpunkts (jauns)

f a) nosakot nelabvēlīgo kopienu sociālās 
vajadzības un atbalstot ilgspējīgas sociālās 
ekonomikas uzņēmumu attīstību, lai 
apmierinātu šīs vajadzības;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka sociālā ekonomika, un tā jāatbalsta, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju MVU 
un uzņēmējdarbībai. 

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 161
5. panta 2. punkts

2) apkārtējās vides un riska novēršana un jo 
īpaši:

2) apkārtējās vides un riska novēršana, tai 
skaitā:

Or. en

Pamatojums

Norādot katras teritorijas ekonomisko un sociālo specifiku un to atšķirīgo attīstības 
potenciālu un vajadzības, jāpiemēro lielāka elastība, nosakot īpašus pasākumus atšķirīgos 
reģionos un vietējos apvidos trīs prioritāšu kontekstā saskaņā ar ERAF intervenci. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 162
5. panta 2. punkta a a) apakšpunkts (jauns)

a a) tūrisma, tai skaitā dabas un kultūras 
pieminekļu atbalstīšanu, kā ilgtermiņa 
tūrisma nozares attīstīšanu, kultūras 
mantojuma aizsardzību un uzlabošanu, lai 
veicinātu ekonomikas attīstību, palīdzību, 
lai uzlabotu tūrisma pakalpojumu 
sniegšanu, izmantojot jaunus augsta 
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līmeņa pakalpojumus, kad ir skaidri 
redzams, ka tas paaugstinās NKP 
iesaistītajos rajonos; 

Or. en

Pamatojums

Tūrisma, dabas un kultūras pieminekļu aizsardzība ir nozīmīga, veidojot reģionālo 
konkurētspēju un nodarbinātību. Šo priekšnosacījumu ir pieņēmuši pašreizējie strukturālie 
fondi, un tas tiek veiksmīgi realizēts mērķu sasniegšanai.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 163
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē investīcijas piesārņotu vietu un 
zemju atveseļošanai un infrastruktūras 
attīstību, kas ir saistīta ar bioloģisko 
daudzveidību un Natura 2000, veicina lauku 
teritoriju ilgtermiņa ekonomisko attīstību un 
diversifikāciju;

a) sekmē investīcijas piesārņotu, 
lauksaimniecībā neizmantojamas zemes vai 
pamestu vietu un zemju atveseļošanai un 
infrastruktūras attīstību, kas ir saistīta ar
apkārtējās vides likumdošanas īstenošanu, 
bioloģisko daudzveidību un Natura 2000 
vadīšanu, veicina lauku teritoriju ilgtermiņa 
attīstību un diversifikāciju;   

Or. en

Pamatojums

Paveikto piemēroto darbību apmērs jāpalielina, lai iekļautu pamestās un neapstrādātās vietas 
un zemes. Neapstrādāta zeme ir skaidrojama, kā jebkura zeme vai telpa, kas iepriekš tikusi 
izmantota vai attīstīta, bet pašlaik netiek pilnībā izmantota, lai gan tā var būt daļēji apdzīvota 
un lietota. Tā var arī būt brīva, pamesta vai piesārņota.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 164
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē investīcijas piesārņotu vietu un 
zemju atveseļošanai un infrastruktūras 
attīstību, kas ir saistīta ar bioloģisko 
daudzveidību un Natura 2000, veicina lauku 
teritoriju ilgtermiņa ekonomisko attīstību un 

a) sekmē investīcijas piesārņotu vietu un 
zemju atveseļošanai un pilsētas zaļo zonu 
veidošanu un infrastruktūras attīstību, kas ir 
saistīta ar bioloģisko daudzveidību un 
Natura 2000, veicina lauku teritoriju 
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diversifikāciju; ilgtermiņa ekonomisko attīstību un 
diversifikāciju;

Or. en

Pamatojums

Atjaunojot pilsētas, ir jāņem vērā apkārtējās vides aspekts.

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 165
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauna)

a a) tūrisma, tai skaitā dabas un kultūras 
pieminekļu atbalstīšanu, kā ilgtermiņa 
tūrisma nozares attīstīšanu, kultūras 
mantojuma aizsardzību un uzlabošanu, lai 
veicinātu ekonomikas attīstību, palīdzību, 
lai uzlabotu tūrisma pakalpojumu 
sniegšanu izmantojot jaunus augsta līmeņa 
pakalpojumus, kad ir skaidri redzams, ka 
tas paaugstinās NKP iesaistītajos rajonos;

Or. en

Pamatojums

Tūrisma, dabas un kultūras pieminekļu aizsardzība ir nozīmīga, veidojot reģionālo 
konkurētspēju un nodarbinātību. Šo priekšnosacījumu ir pieņēmuši pašreizējie strukturālie 
fondi, un tas tiek veiksmīgi realizēts mērķu sasniegšanai.

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 166
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) sekmē investīcijas piesārņotu vietu un 
zemju atveseļošanai un infrastruktūras 
attīstību, kas ir saistīta ar bioloģisko 
daudzveidību un Natura 2000, veicina lauku 
teritoriju ilgtermiņa ekonomisko attīstību un 
diversifikāciju.

a) sekmē investīcijas cieto un šķidro 
atkritumu apsaimniekošanai, piesārņotu 
vietu un zemju atveseļošanai un 
infrastruktūras attīstību, kas ir saistīta ar 
bioloģisko daudzveidību un Natura 2000, 
veicina lauku teritoriju ilgtermiņa 
ekonomisko attīstību un diversifikāciju.

Or. el
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Pamatojums

Apzinoties problēmas svarīgumu, ir nozīmīgi izteikt norādījumus par cieto un šķidro 
atkritumu apsaimniekošanu, kam jābūt vienai no ERAF prioritātēm, atbalstot apkārtējās vides 
sektoru. 

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 167
5. panta 2. punkta a a) apakšpunkts (jauns)

a a) Konversija, ieskaitot: atkritumu 
izgāztuvju pārbaudi, militārām vajadzībām 
izmantoto teritoriju attīrīšanu un 
sakārtošanu civilai izmantošanai, to 
atgriešanu dabiskā stāvoklī vai 
apmežošanu, kaujas vielu likvidēšanu, 
kazarmu un to teritoriju rekonstrukciju un 
modernizēšanu, to ekonomiskai, sociālai un 
kultūras atdzīvināšanai, ieskaitot ar to 
saistīto jomu, it īpaši MVU, veicināšanu.

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 168
5. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) stimuls atjaunojamo enerģiju ražošanai; b) stimuls atjaunojamo enerģiju ražošanai,
efektīvu enerģijas menedžmenta sistēmu 
izstrādei un CO2 un citu kaitīgu vielu 
emisijas samazināšanai;

Or. de

Pamatojums

Sasaucas ar URBAN II (2000/ C 141 04) programmas 12. punkta 5. ievilkumu.
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 169
5. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) sekmē enerģijas efektivitāti un
atjaunojamās enerģijas ražošanu;

b) sekmē enerģijas efektivitāti, atjaunojamās 
enerģijas ražošanu, ilgtermiņa tehnoloģijas 
attīstību, atkritumu apsaimniekošanu un 
apstrādi; 

Or. en

Pamatojums 

Apkārtējās vides ilgtermiņa attīstības aspektu uzlabošanas kontekstā par reģionu 
konkurētspējas un nodarbinātības mērķiem, ilgtermiņa tehnoloģiju attīstības veicināšana, 
atkritumu apsaimniekošana un apstrāde ir jāuzskata par svarīgām.   

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 170
5. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) tīras pilsētas transporta attīstība; c) videi draudzīga transporta attīstība, 
izmantojot integrētus sabiedriskos 
transporta līdzekļus, kas ir jaudīgāki, 
rentablāki un videi draudzīgāki, atbalstot 
riteņbraucējus un gājējus; inteliģenti 
sakaru līdzekļi, kas mazina privāto 
transportlīdzekļu izmantošanu;

Or. de

Pamatojums

URBAN II programmas (2000/ C 141 04), 12. punkta 4. ievilkuma formulējums

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 171
5. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) sekmē tīru pilsētas sabiedrisko transportu; c) sekmē tīru, visiem pieejamu, tai skaitā 
invalīdiem, pilsētas sabiedrisko transportu; 
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Or. en

Pamatojums

ERAF ir nozīmīgs līdzeklis, lai palielinātu un atvieglotu invalīdu sociālo iekļaušanu visās 
dzīves jomās, jo īpaši veicinot un izveidojot invalīdiem pieejamu vidi. Pieejamība ir ļoti 
svarīga ilgtermiņa reģionālās attīstības stratēģija un ir jāuzskata par vienu no prioritātēm. 
Saistībā ar pilsētas attīstību un plānošanu, īpaša uzmanība jāpievērš sociāli neiekļautajām 
personām. Ļoti nozīmīga ir invalīdu piekļuve pilsētas videi.

Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler

Grozījums Nr.172
5. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) izstrādā plānus un pasākumus, lai 
novērstu un uzveiktu dabiskos un 
tehnoloģiskos riskus;

d) izstrādā plānus un pasākumus, lai 
novērstu un uzveiktu dabiskos un 
tehnoloģiskos riskus un mazinātu 
apkārtējās vides ietekmi uz uzņēmējdarbību 
un iekšējo darbību;

Or. en

Pamatojums

Daudzi reģioni saskaras ar vairākām ilgtermiņa attīstības problēmām, it īpaši saistībā ar 
paredzētajiem ekonomiskās un fiziskās izaugsmes līmeņiem un sagaidāmo klimata izmaiņu 
ietekmi. Tanī pašā laikā gan reģionālās ekonomiskās stratēģijas, gan reģionālās telpas 
stratēģijas ilgtermiņa novērtējums ir noteicis sagaidāmo izaugsmes līmeņu potenciālo ietekmi 
uz reģiona vidi, it īpaši uzsverot tādus jautājumus, kā ilgtermiņa ūdens un enerģijas krājumi 
un paredzamā pieauguma vadība atkritumu un transporta jomā visā reģionā.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr.173
5. panta 2. punkta d a) apakšpunkts (jauns)

da) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 23. oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar 
ko nosaka sistēmu īstenošanu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā1.

––––––––––––––
OV L 327, 22.12.2000, 1. lpp.
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Or. de

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

Grozījums Nr. 174
5. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

d a) veido atkritumu apsaimniekošanas, 
ūdens piegādes un notekūdeņu apstrādes 
infrastruktūru.

Or. es

Pamatojums

Lai sasniegtu Lisabonas un Gēteborgas izpētes un inovāciju stratēģiju mērķus, ir jāatbalsta 
arī augstas kvalitātes izpētes centru un tehnoloģiju centru izveidošana.  

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 175
5. panta 3. punkts

3) piekļuvi transportam un vispārējās 
ekonomisko ieinteresētību telekomunikāciju 
pakalpojumiem ārpus galvenajiem pilsētu 
centriem un jo īpaši:  

3) piekļuvi transportam un vispārējās 
ekonomisko ieinteresētību telekomunikāciju 
pakalpojumiem un jo īpaši:  

a) spēcina sekundāros tīklus, uzlabo sakarus 
ar TEN transporta tīkliem, reģionālajiem 
dzelzceļu satiksmes mezgliem, lidostām un 
ostām vai daudzmodālām platformām, 
nodrošina radiālās saites ar galvenajām 
dzelzceļa līnijām un veicina reģionālos un 
vietējos iekšzemes ūdensceļus;

a) spēcina sekundāros tīklus uz galvenajām 
Eiropas asīm, reģionālajiem dzelzceļu 
satiksmes mezgliem, lidostām un ostām vai 
daudzmodālām platformām, nodrošina 
radiālās saites ar galvenajām dzelzceļa 
līnijām un veicina reģionālos un vietējos 
iekšzemes ūdensceļus, piekrastes 
kuģniecību, jūras ceļu saiknes ar mazākām 
salām un šķērsveida gaisa ceļus starp 
pirmās un otrās klases lidostām;

b) sekmē MVU piekļuvi un IKT, kā arī 
efektīvu TIK izmantošanu, atbalsta piekļuvi 
tīkliem, sekmē sabiedriskās tīmekļa vietnes 
piekļuves punktu un aprīkojuma 
iedibināšanu un pakalpojumu un lietotņu 
izveidi.

b) sekmē MVU piekļuvi un IKT, kā arī 
efektīvu TIK izmantošanu, atbalsta piekļuvi 
tīkliem, sekmē sabiedriskās tīmekļa vietnes 
piekļuves punktu un aprīkojuma 
iedibināšanu un pakalpojumu un lietotņu 
izveidi.
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Or. fr

Pamatojums

Piekļuves problēmas, jo īpaši MVU pie IKT, pastāv arī lielo pilsētu centros, jo īpaši pilsētu 
graustu rajonos.

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 176
5. panta 3. punkta ievads

3) piekļuvi transportam un vispārējo 
ekonomisko ieinteresētību telekomunikāciju 
pakalpojumiem ārpus galvenajiem pilsētu 
centriem un jo īpaši:  

3) piekļuvi transportam un vispārējo 
ieinteresētību telekomunikāciju 
pakalpojumiem, tai skaitā:

Or. en

Pamatojums

Norādot katras teritorijas ekonomisko un sociālo specifiku un to atšķirīgo attīstības 
potenciālu un vajadzības, jāpiemēro lielāka elastība, nosakot īpašus pasākumus atšķirīgos 
reģionos un vietējos pilsētu apvidos trīs prioritāšu kontekstā saskaņā ar ERAF intervenci. 

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 177
5. panta 3. punkta ievads

3) piekļuvi transportam un vispārējo 
ekonomisko ieinteresētību telekomunikāciju 
pakalpojumiem ārpus galvenajiem lauku 
centriem un jo īpaši:

3) piekļuvi, jo īpaši invalīdiem un citām 
sociāli atstumtām personām, transportam 
un vispārējo ekonomisko ieinteresētību 
telekomunikāciju pakalpojumiem ārpus 
galvenajiem lauku centriem un jo īpaši: 

Or. en

Pamatojums

ERAF ir nozīmīgs līdzeklis, lai palielinātu un atvieglotu invalīdu sociālo iekļaušanos visās 
dzīves jomās, jo īpaši veicinot un izveidojot invalīdiem pieejamu vidi. Pieejamība ir ļoti 
svarīga ilgtermiņa reģionālās attīstības stratēģija, un ir jāuzskata par vienu no prioritātēm. 
Saistībā ar pilsētas attīstību un plānošanu, īpaša uzmanība jāpievērš sociāli neiekļautajām 
personām. Ļoti nozīmīga ir invalīdu piekļuve pilsētas videi.
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Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 178
5. panta 3. punkta ievads

3) piekļuvi transportam un vispārējo 
ekonomisko ieinteresētību telekomunikāciju 
pakalpojumiem ārpus galvenajiem pilsētu 
centriem un jo īpaši:

3) piekļuvi transportam un vispārējo 
ekonomisko ieinteresētību telekomunikāciju 
pakalpojumiem un jo īpaši:

Or. nl

Pamatojums

Pat pilsētu centros IKT iniciatīvas, piemēram, var veicināt ilgtermiņu attīstību. Ņemot vērā 
pieaugošo urbanizāciju, nav vēlams izslēgt šo iespējo šādos reģionos. Turklāt termins 
‘lielākais pilsētas centrs’ nesniedz atbilstošu skaidrību par reģioniem, kas ir piemēroti 
subsīdijām.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 179
5. panta 3a. punkts

a) spēcina sekundāros tīklus, uzlabo sakarus 
ar TEN transporta tīkliem, reģionālajiem 
dzelzceļu satiksmes mezgliem, lidostām un 
ostām vai daudzmodālām platformām, 
nodrošina radiālās saites ar galvenajām 
dzelzceļa līnijām un veicina reģionālos un 
vietējos iekšzemes ūdensceļus;

a) spēcina sekundāros tīklus, uzlabo sakarus 
ar TEN transporta tīkliem, reģionālajiem 
dzelzceļu satiksmes mezgliem un šķērsveida 
gaisa ceļiem starp pirmās un otrās klases 
lidostām, un veicina reģionālos un vietējos 
iekšzemes ūdensceļus un jūras ceļus, kas 
savieno salas, jo īpaši mazās salas;

Or. es

Pamatojums

Šo reģionu attīstībai ir svarīgi izveidot un uzlabot iekšējās komunikācijas, kā arī veicināt 
savstarpēju apmaiņu starp rajoniem, kas atrodas samērā tālu no galvenajiem attīstības 
centriem. 

Grozījumu iesniedza Richard Howitt

Grozījums Nr. 180
5. panta 3. punkta a a) apakšpunkts (jauns)
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a a) nodrošināt stabilu un ilgstošu 
nodarbinātības pieaugumu reģionos, kas 
piedzīvo strauju paplašināšanos, un attīstīt 
nodarbinātības infrastruktūru, lai atbilstu 
paātrinātās izaugsmes prasībām plānotajos 
reģionos ar biznesa tīklu un klasteru 
attīstības palīdzību, ar centru un 
pakalpojumu palīdzību, kas veicinātu mazo 
un vidējo uzņēmumu veidošanos un 
paplašināšanos, kā arī ar finanšu 
instrumentu palīdzību, kas veicinātu 
uzņēmējdarbību un jaunievedumus.

Or. en

Pamatojums

Reģioniem ir papildu apgrūtinājums nodrošināt nodarbinātības infrastruktūru, lai tā atbilstu 
ar Lisabonu saistītajam pieaugumam, jo reģioniem jāatbalsta vadlīnijās paredzētā reģionālā 
nodarbinātība. Regulās ir maz atsauču uz Lisabonas stratēģiju. Tur esošās atsauces norāda 
uz nepieciešamību koncentrēties uz visnabadzīgāko ekonomiku atbalstu. Ilgtermiņa Kopienas 
plāns nosaka reģioniem augstus mērķus. Nespēja pielīdzināt strukturālo fondu reformu 
plānam nozīmētu neizmantotu iespēju.

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 182
5. panta 3. punkta b) daļa

b) sekmē MVU piekļuvi IKT un to efektīvu 
izmantošanu, atbalstot piekļuvi tīkliem, 
sekmējot sabiedriskās tīmekļa vietnes 
piekļuves punktu, aprīkojuma izveidošanu, 
kā arī attīstot pakalpojumus un lietotnes.

b) sekmē MVU piekļuvi IKT un to efektīvu 
izmantošanu, atbalstot piekļuvi tīkliem, 
izveidojot infrastruktūru visattālākajos 
reģionos, sekmējot sabiedriskās tīmekļa 
vietnes piekļuves punktu, aprīkojuma 
izveidošanu, kā arī attīstot pakalpojumus un 
lietotnes.

Or. el

Pamatojums

Ja visattālākajos reģionos pastāv infrastruktūra, šie reģioni ir ietverti citu darbības veidu, 
piemēram, attālas darbības attīstībā
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 183
5. panta 3. punkta b a) apakšpunkts (jauns)

b a) Vienotas koncepcijas krīžu skarto 
pilsētu rajonu, vidējo un mazo pilsētu, kas 
pilda centra funkcijas, pilsētas pierobežas 
teritoriju ilgtermiņa attīstībai, kā arī 
pilsētas un pilsētai piegulošās teritorijas 
attiecības:
i) darbības jomu kombinēšana, ekonomika, 
nodarbinātība, sociālā joma, augstskola un 
izglītība, kultūra, pilsētbūve un 
neizmantoto teritoriju pēcizmantošana, 
vides aizsardzība, transports un pārējā 
tehniskā infrastruktūra;

ii) sociālās aprūpes funkcijas pilsētas un 
pilsētai piegulošās teritorijas attiecībās;

iii) infrastruktūras izveide, kas pēc savas 
dimensijas ir piemērota vietējai attīstībai un 
nodarbinātības attīstībai; atbalsts vietējiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kas rada darba 
vietas, izņemot Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) finansētos pasākumus.

iv) vietējās un reģionālās partnerības 
stiprināšana un attīstības forumi tiešai 
pilsoņu iesaistei

v) jauninājumu un eksperimentālo 
pilotprojektu, kā arī demonstrācijas 
projektu īstenošana ilgtermiņa pilsētas 
attīstībai.

Or. de

Pamatojums

Sasaucas ar pilsētas attīstību, atbilstoši 8. pantam ir nepieciešami speciāli pasākumi, šim 
nolūkam nepieciešams paplašināt un precizēt ERAF izmantošanu.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 184
5. panta 3. punkta b a) apakšpunkts (jauns)

b a) tiešais atbalsts investīcijām MVU, kas 
sekmē darba vietu radīšanu un 
saglabāšanu.

Or. de

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

Grozījums Nr. 185
5. panta 3 a. punkts (jauns)

3. a. atjaunojot pilsētu teritorijas:
a) nodrošinot un uzlabojot publiski lietotās 
sabiedriskās iekārtas;
b) veicinot ilgtermiņa pilsētu attīstību, īpaši 
attiecībā uz enerģijas efektivitātes 
uzlabošanu, ūdens taupīšanu, atkritumu 
pārstrādi, un paplašinot apzaļumotas 
teritorijas, kā arī uzlabojot pašreizējās; 
c) atkārtoti attīstot pilsētas un nodrošinot ar 
infrastruktūru, lai veicinātu ekonomiskās 
aktivitātes un piekļuvi Informācijas 
sabiedrības jaunajām tehnoloģijām;
d) uzlabojot piekļuvi, veicinot pilsētas 
transportu un likvidējot būvniecības 
šķēršļus. 

Or. es

Pamatojums

Lai sasniegtu Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas pētniecības un novatorisma mērķus, 
jāatbalsta arī augstas kvalitātes un tehnoloģijas centru radīšana.

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

Grozījums Nr. 186
5. panta 3 b. punkts (jauns)
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3. b. Palīdzība teritorijām ar īpašām 
grūtībām un dabiskiem apgrūtinājumiem:
a) uzlabojot transporta un 
telekomunikāciju infrastruktūru, lai 
atrisinātu šo teritoriju piekļuves problēmas;
b) veicinot ekonomiskas darbības, kas ļauj 
izmantot šādu teritoriju vietējo potenciālu 
(uzlabojot tūrisma infrastruktūru, 
amatnieku izstrādājumus, u.c.);
c) darbība, lai uzlabotu dabīgo vidi.

Or. es

Pamatojums

Lai sasniegtu Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas pētniecības un novatorisma mērķus, 
jāatbalsta arī augstas kvalitātes un tehnoloģijas centru radīšana.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Markus Pieper

Grozījums Nr. 187
6. panta 1. un 1.a (jauns) pants

Pārrobežu sadarbība skars visus iekšējo 
robežu lauku reģionus, kā arī noteiktus 
lauku reģionus pie ārējās robežas. Bez tam 
tā skars noteiktas piekrastes teritorijas. 
Kaimiņu pašvaldības iestādēm jāpalīdz 
kopīgi risināt problēmas, kas skar, 
piemēram, pilsētu, lauku un piekrastes 
teritoriju attīstību, ekonomisko attiecību un 
MVU tīklu izveides veicināšanu.

Kas attiecas uz starptautiskās sadarbības 
pasākumu veicināšanu plašākā nozīmē, 
dalībvalstis un reģioni tiek aicināti, 
raugoties no paplašināšanās viedokļa, 
pārbaudīt 13 (INTERREG III B 
programmā noteiktās) starptautiskās 
sadarbības jomu lietderību un efektivitāti. 
Šīs pārbaudes mērķis ir līdz ar Komisiju 
starptautiskai sadarbībai izvirzīt (noteikt) 
rindu pietiekami saistītu jomu, kurās var 
atklāties kopīgas intereses un iespējas. 
Šādas sadarbības centrā jābūt 
starptautiskas nozīmes stratēģiskām 
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prioritātēm, piemēram , PTA, informācijas 
sabiedrība, vide, risku novēršana un 
integrēta ūdens saimniecība. 

Or. de

Pamatojums

Arī Hatzidaki Interim ziņojumā un Giovanni Claudio Fava darba dokumentā (24. grozījuma 
priekšlikums attiecībā uz 6. pantu) tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams īpaši uzsvērt Eiropas 
prioritātes un vispārējos noteikumus. Šis teksts, kas satur vispārējus noteikumus ir jāatkārto, 
lai izvairītos no tā, ka atšķirīgas nacionālās interpretācijas apdraudētu Eiropas prioritātes un 
mērķus. Vispārējie noteikumi ir Padomes regula. ERAF regula ir Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 188
6. pants

Saskaņā ar “Eiropas teritoriālās sadarbības” 
mērķi ERAF sniedz palīdzību:

Saskaņā ar “Eiropas teritoriālās sadarbības” 
mērķi ERAF sniedz palīdzību integrētai 
ilgtermiņa teritoriālai attīstībai ar:

Or. en

Pamatojums

ERAF pamatos jābūt ilgtermiņa attīstībai

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 189
6. panta 1. punkts

1. pārrobežu ekonomisko un sociālo darbību 
attīstību, izmantojot kopējas ilgtermiņa 
teritoriālās attīstības stratēģijas, pirmkārt 

1. pārrobežu ekonomisko un sociālo darbību 
attīstību, izmantojot kopējas ilgtermiņa 
vienmērīgas pārrobežu reģionu teritoriālās 
attīstības stratēģijas, pirmkārt

a) veicinot uzņēmējdarbību un it īpaši MVU 
attīstību, tūrismu, kultūru un pārrobežu 
tirdzniecību;

a) veicinot pārrobežu tirdzniecības un 
ekonomikas struktūras, uzņēmējdarbību un 
it īpaši MVU attīstību, tūrismu, kultūru, 
augstskolu un pētniecības infrastruktūru 
un darbību;

b) veicinot vides aizsardzību un kopīgu b) veicinot vides aizsardzību un kopīgu 
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apsaimniekošanu; apsaimniekošanu, kopīgu risku novēršanu
b a) veicinot ilgtermiņa lauku teritoriju 
attīstību;

c) izolācijas mazināšanu, uzlabojot 
transporta, informācijas un komunikācijas 
tīklu un pakalpojumu, kā arī ūdens, 
atkritumu un energosistēmas pieejamību; un

d) izolācijas mazināšanu, uzlabojot 
transporta, informācijas un komunikācijas 
tīklu un pakalpojumu, kā arī ūdens, 
atkritumu un energosistēmas pieejamību;

d) attīstot sadarbību, jaudas un kopējo 
infrastruktūru, it īpaši veselības, kultūras un 
izglītības jomās.

e) attīstot sadarbību, jaudas un kopējo 
infrastruktūru, it īpaši veselības, kultūras un 
izglītības jomās.
e a) kopējas visaptverošas koncepcijas 
ilgtermiņa„brāļu pilsētu“ (kuras atdala 
tikai robeža) attīstībai, kā arī pilsētas un tai 
piegulošās teritorijas attiecību uzlabošanai.

Turklāt ERAF var atbalstīt pārrobežu darba 
tirgu integrācijas veicināšanu, vietējās 
nodarbinātības iniciatīvas, vienādas iespējas, 
kvalifikācijas celšanu un sociālo 
iesaistīšanu, kā arī cilvēkresursu un PTA 
iespēju kopīgu izmantošanu.

Turklāt ERAF var atbalstīt pārrobežu darba 
tirgu integrācijas veicināšanu, vietējās 
nodarbinātības iniciatīvas, vienādas iespējas, 
kvalifikācijas celšanu un sociālo 
iesaistīšanu, kā arī cilvēkresursu un PTA 
iespēju kopīgu izmantošanu.
Īstenojot pārrobežu darbības programmu, 
atbilstoši 1. pantam līdzekļu noteiktam 
procentam var izveidot fondu mazākām 
akcijām, kurā piedalās vietējie pārstāvji un 
kurš tiek nodrošināts globālu subsīdiju 
veidā. Mazās akcijas ir līdz 300 000 EUR.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz pēdējo rindkopu: šāds fonds ir pārstāvēts INTEREG III A programmas esošajā 
periodā. Tas lielā mērā ietekmē kaimiņu reģionu attiecību padziļināšanu, kas ir būtisks 
priekšnoteikums pārrobežu darbības programmas veiksmīgai īstenošanai.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 190
6. panta 1) daļa

1) pārrobežu ekonomikas un sociālo darbību 
attīstība ar kopējo ilgtermiņa teritoriālās 
attīstības stratēģiju palīdzību un, pirmkārt:

1) pārrobežu ekonomikas un sociālo darbību, 
tai skaitā salu valstu pārrobežu darbību
attīstība ar kopējo ilgtermiņa teritoriālās 
attīstības stratēģiju palīdzību un, pirmkārt: 

Or. en
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Pamatojums

Salu valstīm ir īpašas grūtības radīt un attīstīt sadarbību ar kaimiņu dalībvalstīm dabisku 
ģeogrāfisku apgrūtinājumu dēļ. Nav pieļaujams tās izslēgt no visas teritoriālās sadarbības 
jomas.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 191
6. panta 2. punkta ievaddaļa

2) starptautiskas sadarbības uzsākšana un 
attīstība, tai skaitā divpusēja sadarbība starp 
jūras reģioniem, finansējot tīklus un 
darbības, kas sekmē šādas integrētu 
teritoriālu attīstību prioritātes:

2) starptautiskas sadarbības uzsākšana un 
attīstība, tai skaitā divpusēja vai 
daudzpusēja sadarbība starp jūras 
reģioniem, finansējot tīklus un darbības, kas 
sekmē šādas integrētu teritoriālu attīstību 
prioritātes:

Or. es

Pamatojums

Sadarbība starp jūras reģioniem var būt arī daudzpusēja. 

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 192
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) veicinot uzņēmējdarbību un it īpaši MVU 
attīstību, tūrismu, kultūru un pārrobežu 
tirdzniecību;

a) veicinot uzņēmējdarbību un it īpaši MVU 
attīstību, tūrismu, kultūras un sporta 
aktivitātes un pārrobežu tirdzniecību;

Or. de

Pamatojums

Sports arī var dot ievērojamu ieguldījumu Eiropas teritoriālajā sadarbībā.

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Grozījums Nr. 193
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts
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b) veicinot vides aizsardzību un kopīgu tās 
apsaimniekošanu;

b) veicinot vides aizsardzību un kopīgu tās 
apsaimniekošanu un katastrofu riska 
novēršanu;

Or. de

Pamatojums

Katastrofu novēršanas vadībai ir skaidri izteikta pārrobežu dimensija, un tā būtu jāietver 
ERAF pasākumu skaitā.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 194
6. panta 1) daļas c) apakšpunkts

c) ar izolācijas samazināšanu, uzlabojot 
piekļuvi transportam, informāciju par sakaru 
tīkliem un pakalpojumiem, kā arī pārrobežu 
ūdens, atkritumu un energosistēmām un

c) ar izolācijas samazināšanu, uzlabojot 
piekļuvi transportam, informāciju par sakaru 
tīkliem un pakalpojumiem, kā arī pārrobežu 
ūdens, atkritumu un energosistēmām un 
uzlabojot pārrobežu saikni ar jūras 
reģioniem; un

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir noteikt prioritāti “pārrobežu” sadarbībai starp jūras reģioniem un 
“starptautiskajai” sadarbībai (6. panta 2) daļa) 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 195
6. panta 1. punkta noslēguma daļa

Turklāt ERAF var atbalstīt pārrobežu darba 
tirgu integrācijas, vietējās nodarbinātības 
iniciatīvu, vienādu iespēju, apmācību un 
sociālās iesaistīšanās veicināšanu, kā arī 
cilvēkresursu un P&TA iespēju 
koplietošanu.

Turklāt ERAF var atbalstīt ilgspējīgu 
sabiedrību, pārrobežu darba tirgu 
integrācijas, vietējās nodarbinātības 
iniciatīvu, vienādu iespēju, apmācību un 
sociālās iesaistīšanās veicināšanu, kā arī 
cilvēkresursu un P&TA iespēju 
koplietošanu.

Or. en
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Pamatojums

Pārrobežu darbību jomā jāietver ilgspējīgas sabiedrības jēdziens.

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 196
6. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) attīstot sadarbību, jaudas un kopējo 
infrastruktūru, it īpaši veselības, kultūras un 
izglītības jomās.

d) attīstot sadarbību, jaudas un kopējo 
infrastruktūru, it īpaši veselības, kultūras, 
sporta un izglītības jomās.

Or. de

Pamatojums

Sports arī var dot ievērojamu ieguldījumu Eiropas teritoriālajā sadarbībā.

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 197
6. panta 1. punkta d a) daļa (jauna)

d a) apkarojot noziedzību un aizsargājot 
robežas.

Or. el

Pamatojums

Ir pilnībā nepieciešams ietvert noziedzības apkarošanu un robežu aizsardzību ERAF 
prioritātēs, lai sasniegtu “Eiropas teritoriālo sadarbību, jo tās ir tieši saistītas ar ES mērķiem 
tiesu un valsts lietu jomā. Turklāt, ja ir šie faktori, mazinās reģionālā attīstībā un ieguldījumu 
klimats.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 198
6. panta 1) daļas d a) apakšpunkts (jauns)

d a) veicinot decentralizēto INTERREG 
pārvaldības modeli.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izskaidro domu 12. apsvērumam, kurā izvirzīti īpaši noteikumi, un viens no tiem 
ir pārvaldība. Decentralizētais INTERREG modelis piešķīris tai vērtību, tāpēc tā ir jāuzskata 
par izmantojamu teritoriālās sadarbības vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 199
6. panta 2) daļa

2) starptautiskas sadarbības uzsākšana un 
attīstība, tai skaitā divpusēja sadarbība starp 
jūras reģioniem, finansējot tīklus un 
darbības, kas sekmē šādas integrētu 
teritoriālu attīstību prioritātes:

2) starptautiskas sadarbības uzsākšana un 
attīstība, tai skaitā divpusēja sadarbība starp 
jūras reģioniem saskaņā ar “plašāku 
kaimiņattiecību plānu”, finansējot tīklus un 
darbības, kas sekmē šādas integrētu 
teritoriālu attīstību prioritātes:

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar “Komisijas paziņojumu – Trešo progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo 
kohēziju” (KOM(2004)0107).

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 200
6. panta 2) daļas ievaddaļa

2) starptautiskas sadarbības uzsākšana un 
attīstība, tai skaitā divpusēja sadarbība starp 
jūras reģioniem, finansējot tīklus un 
darbības, kas sekmē šādas integrētu 
teritoriālu attīstību prioritātes:

2) starptautiskas sadarbības uzsākšana un 
attīstība starp dalībvalstīm, tai skaitā 
divpusēja sadarbība starp jūras reģioniem, 
finansējot tīklus un darbības, kas sekmē 
šādas integrētu teritoriālu attīstību 
prioritātes:

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka starptautisko sadarbību attiecina tikai uz dalībvalstīm. Pretējā gadījumā šo 
pantu var iztulkot, ciktāl iespējams, kā trešo valstu iesaistīšanos starptautiskā sadarbībā, ko 
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līdzfinansē ERAF. Tas būtu pretrunā ar dalībvalstis atbalstošās kohēzijas politikas mērķiem.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 201
6. panta 2. punkts

2) starptautiskas sadarbības uzsākšana un 
attīstība, tai skaitā divpusēja sadarbība starp 
jūras reģioniem, finansējot tīklus un 
darbības, kas sekmē šādas integrētu 
teritoriālu attīstību prioritātes:

2) starptautiskas sadarbības uzsākšana un 
attīstība, tai skaitā divpusēja vai 
daudzpusēja sadarbība starp jūras 
reģioniem, finansējot tīklus un darbības, kas 
sekmē šādas integrētu teritoriālu attīstību 
prioritātes:

Or. es

Pamatojums

Sadarbība starp jūras reģioniem var būt arī daudzpusēja. 

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 202
6. panta 2. punkts

2. starptautiskas sadarbības organizēšanai un 
attīstībai, ieskaitot divpusēju sadarbību starp 
jūras reģioniem, finansējot sistēmas un 
darbības, kas sekmē šādas integrētas 
teritoriālās attīstības prioritātes:

2. starptautiskas sadarbības organizēšanai un 
attīstībai, ieskaitot divpusēju sadarbību starp 
jūras reģioniem, finansējot sistēmas un 
darbības, kas sekmē it īpaši šādas integrētas 
teritoriālās attīstības prioritātes:

Or. de

Pamatojums

Komisijas piedāvātās prioritātes ir definētas pārāk šauri, tās nepietiekami rēķinās ar Eiropas 
dažādo teritoriju ļoti atšķirīgajiem ģeogrāfiskajiem apstākļiem, reģionālajām vajadzībām un 
praktiskās darbības iespējām.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 203
6. panta 2. punkts
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2. starptautiskas sadarbības organizēšanai un 
attīstībai, ieskaitot divpusēju sadarbību starp 
jūras reģioniem, finansējot sistēmas un 
darbības, kas sekmē šādas integrētas 
teritoriālās attīstības prioritātes:

2. starptautiskas sadarbības organizēšanai un 
attīstībai, ieskaitot divpusēju sadarbību starp 
jūras reģioniem, finansējot sistēmas un 
darbības, kas sekmē it īpaši šādas integrētas 
teritoriālās attīstības prioritātes:

Or. de

Pamatojums

Komisijas piedāvātās prioritātes ir definētas pārāk šauri, tās nepietiekami rēķinās ar Eiropas 
dažādo teritoriju ļoti atšķirīgajiem ģeogrāfiskajiem apstākļiem, reģionālajām vajadzībām un 
praktiskās darbības iespējām.

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

Grozījums Nr. 204
6. panta 2. punkta b) daļa

b) uzlabojot pieejamību, tai skaitā 
ieguldījumus pārrobežu Eiropas tīklu 
nozarēm, uzlabota vietējā un reģionālā 
piekļuve nacionālajiem un starptautiskajiem 
tīkliem un platformām, nacionālo un 
reģionālo sistēmu sadarbība, kā arī modernu 
sakaru un informācijas tehnoloģiju 
sekmēšana;

b) uzlabojot pieejamību, tai skaitā 
ieguldījumus pārrobežu Eiropas tīklu 
nozarēm, uzlabota vietējā un reģionālā 
piekļuve nacionālajiem un starptautiskajiem 
tīkliem un platformām, nacionālo un 
reģionālo sistēmu sadarbība, kā arī modernu 
loģistikas, sakaru un informācijas 
tehnoloģiju sekmēšana;

Or. es

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 205
6. panta 2) punkta b) apakšpunkts

b) uzlabojot pieejamību, tai skaitā 
ieguldījumus pārrobežu Eiropas tīklu 
nozarēm, uzlabota vietējā un reģionālā 
piekļuve nacionālajiem un starptautiskajiem 
tīkliem un platformām, nacionālo un 
reģionālo sistēmu sadarbība, kā arī modernu 
sakaru un informācijas tehnoloģiju 
sekmēšana;

b) uzlabojot pieejamību, tai skaitā 
ieguldījumus Eiropas tīklu nozarēm, 
uzlabota vietējā un reģionālā piekļuve 
nacionālajiem un starptautiskajiem tīkliem 
un platformām, nacionālo un reģionālo 
sistēmu sadarbība, kā arī modernu sakaru un 
informācijas tehnoloģiju sekmēšana;
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Or. en

Pamatojums

Transeiropas tīkli pēc definīcijas ir starptautiski, un visas tīkla daļas ir nozīmīgas, ne tikai 
pārrobežu elementi.

Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 206
6. panta 2) daļas c) apakšpunkts

c) riska novēršana, tai skaitā veicinot jūras 
drošību un aizsardzību pret applūšanu, jūras 
un iekšējo ūdeņu piesārņojumu, aizsardzību 
pret eroziju un tās novēršanu, kā arī 
aizsardzību pret zemestrīcēm un sniega 
nobirumiem. Programmās var ietvert 
noteikumu par aprīkojumu un infrastruktūras 
attīstību, izveidojot un īstenojot 
starptautiskus palīdzības plānus, kopējas 
riska plānošanas sistēmas un kopēju dabisku 
un tehnoloģisku risku izpētes, novēršanas, 
uzraudzības un kontroles rīku izveidi.

c) riska novēršana un klimata izmaiņas, tai 
skaitā veicinot jūras drošību un aizsardzību 
pret applūšanu, jūras un iekšējo ūdeņu 
piesārņojumu, aizsardzību pret eroziju un tās 
novēršanu, kā arī aizsardzību pret 
zemestrīcēm un sniega nobirumiem, un arī 
bioloģiskās daudzveidības, vides 
pārvaldības un ilgtermiņa enerģijas 
ražošanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 207
6. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) riska novēršana, jo īpaši drošības uz jūras 
veicināšana un aizsardzība pret plūdiem un 
jūras un iekšējo ūdeņu piesārņojumu, 
erozijas novēršana un aizsardzība pret to, 
zemestrīces un lavīnas. Programmas var 
iekļaut aprīkojuma nodrošināšanu un 
infrastruktūras attīstību, starptautisku 
palīdzības plānu izstrādi un īstenošanu, riska 
kartogrāfijas sistēmas, kopēju līdzekļu 
izstrādi dabas un tehnoloģiju risku izpētei, 
novēršanai un kontrolei, kā arī cīņai pret 
minēto risku;

c) riska novēršana, jo īpaši drošības uz jūras 
veicināšana un aizsardzība pret plūdiem, 
klimata pārmaiņas, jūras un iekšējo ūdeņu 
piesārņojumu, erozijas novēršana un 
aizsardzība pret to, zemestrīces, tropiskie 
cikloni, vulkānu izvirdumi, lavīnas, meža 
ugunsgrēki un tuksnešu veidošanās. 
Programmas var iekļaut aprīkojuma 
nodrošināšanu un infrastruktūras attīstību, 
starptautisku palīdzības plānu izstrādi un 
īstenošanu, riska kartogrāfijas sistēmas, 
kopēju līdzekļu izstrādi dabas un tehnoloģiju 
risku izpētei, novēršanai un kontrolei, kā arī 
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cīņai pret minēto risku;

Or. fr

Pamatojums

Arī tropiskie cikloni ir liela riska avoti noteiktiem Eiropas Savienības attālākiem reģioniem.

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

Grozījums Nr. 208
6. panta 2. punkta c) daļa

c) riska novēršana, tai skaitā veicinot jūras 
drošību un aizsardzību pret applūšanu, jūras 
un iekšējo ūdeņu piesārņojumu, aizsardzību 
pret eroziju un tās novēršanu, kā arī 
aizsardzību pret zemestrīcēm un sniega 
nobirumiem. Programmās var ietvert 
noteikumu par aprīkojumu un infrastruktūras 
attīstību, izveidojot un īstenojot 
starptautiskus palīdzības plānus, kopējas 
riska plānošanas sistēmas un kopēju dabisku 
un tehnoloģisku risku izpētes, novēršanas, 
uzraudzības un kontroles rīku izveidi.

c) riska novēršana, tai skaitā veicinot jūras 
drošību un aizsardzību pret applūšanu, 
sausumu, klimata izmaiņām un jūras un 
iekšējo ūdeņu piesārņojumu, aizsardzību 
pret eroziju un tās novēršanu, kā arī 
aizsardzību pret zemestrīcēm, vulkāna 
izvirdumiem, sniega nogruvumiem, mežu 
ugunsgrēkiem un tuksnešu izplešanos. 
Programmās var ietvert noteikumu par 
aprīkojumu un infrastruktūras attīstību, 
izveidojot un īstenojot starptautiskus 
palīdzības plānus, kopējas riska plānošanas 
sistēmas un kopēju dabisku un tehnoloģisku 
risku izpētes, novēršanas, uzraudzības un 
kontroles rīku izveidi.

Or. es

Pamatojums

Mums jācenšas nodrošināt, ka riska faktoru uzskaitījums ir pēc iespējas pilnīgāks, lai ir 
ietverti visi riski.

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 209
6. panta 2. punkta c) daļa

c) riska novēršana, tai skaitā veicinot jūras 
drošību un aizsardzību pret applūšanu, jūras 
un iekšējo ūdeņu piesārņojumu, aizsardzību 

c) riska novēršana, tai skaitā veicinot jūras 
drošību un aizsardzību pret applūšanu, 
klimata izmaiņām, jūras un iekšējo ūdeņu 
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pret eroziju un tās novēršanu, kā arī 
aizsardzību pret zemestrīcēm un sniega 
nobirumiem. Programmās var ietvert 
noteikumu par aprīkojumu un infrastruktūras 
attīstību, izveidojot un īstenojot 
starptautiskus palīdzības plānus, kopējas 
riska plānošanas sistēmas un kopēju dabisku, 
tehnoloģisku risku izpētes, novēršanas, 
uzraudzības un kontroles rīku izveidi.

piesārņojumu, aizsardzību pret eroziju un tās 
novēršanu, kā arī aizsardzību pret 
zemestrīcēm, vulkāna izvirdumiem, 
taifūniem, sniega nobirumiem, mežu 
ugunsgrēkiem un tuksnešu izplešanos. 
Programmās var ietvert noteikumu par 
aprīkojumu un infrastruktūras attīstību, 
izveidojot un īstenojot starptautiskus 
palīdzības plānus, kopējas riska plānošanas 
sistēmas un kopēju dabisku un tehnoloģisku 
un pētniecības gaitā radušos risku izpētes, 
novēršanas, uzraudzības un kontroles rīku 
izveidi.

Or. el

Pamatojums

Pieturoties pie jūsu referenta priekšlikumu pamatojumiem, taifūni arī spēj izraisīt lielus 
postījumus. Diemžēl ir bijuši gadījumi, kad vienaldzības vai pārbaužu veikšanas kļūdu dēļ 
zinātniskā pētniecība radīja vides problēmas.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 210
6. panta 2) daļas c) apakšpunkts

c) riska novēršana, tai skaitā veicinot jūras 
drošību un aizsardzību pret applūšanu, jūras 
un iekšējo ūdeņu piesārņojumu, aizsardzību 
pret eroziju un tās novēršanu, kā arī 
aizsardzību pret zemestrīcēm un sniega 
nobirumiem. Programmās var ietvert 
noteikumu par aprīkojumu un infrastruktūras 
attīstību, izveidojot un īstenojot 
starptautiskus palīdzības plānus, kopējas 
riska plānošanas sistēmas un kopēju dabisku, 
tehnoloģisku risku izpētes, novēršanas, 
uzraudzības un kontroles rīku izveidi.

c) riska novēršana, tai skaitā veicinot jūras 
drošību un aizsardzību pret applūšanu, 
klimata izmaiņām, jūras un iekšējo ūdeņu 
piesārņojumu, aizsardzību pret eroziju (ne 
tikai krasta eroziju), ūdens negadījumiem,
zemestrīcēm, vulkānu izvirdumiem, sniega 
nogruvumiem, mežu ugunsgrēkiem un 
tuksnešu izplešanos. Programmās var ietvert 
noteikumu par aprīkojumu un infrastruktūras 
attīstību, izveidojot un īstenojot 
starptautiskus palīdzības plānus, kopējas 
riska plānošanas sistēmas un kopēju dabisku, 
tehnoloģisku risku izpētes, novēršanas, 
uzraudzības un kontroles rīku izveidi.

Or. it
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir minēt dažu citu dabas katastrofu parādības, kas ir liela problēma 
daudzās dalībvalstīs un kas rezultātā ir jāpievieno sākotnējam sarakstam, lai būtu ietveri 
Eiropas teritoriālās sadarbības prioritātēs.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 211
6. panta 2) daļas c) apakšpunkts

c) riska novēršana, tai skaitā veicinot jūras 
drošību un aizsardzību pret applūšanu, jūras 
un iekšējo ūdeņu piesārņojumu, aizsardzību 
pret eroziju un tās novēršanu, kā arī 
aizsardzību pret zemestrīcēm un sniega 
nogruvumiem. Programmās var ietvert 
noteikumu par aprīkojumu un infrastruktūras 
attīstību, izveidojot un īstenojot 
starptautiskus palīdzības plānus, kopējas 
riska plānošanas sistēmas un kopēju 
dabisku, tehnoloģisku risku izpētes, 
novēršanas, uzraudzības un kontroles rīku 
izveidi.

c) riska novēršana un klimata izmaiņas, tai 
skaitā veicinot jūras drošību un aizsardzību 
pret applūšanu, jūras un iekšējo ūdeņu 
piesārņojumu, aizsardzību pret eroziju un tās 
novēršanu, kā arī aizsardzību pret 
zemestrīcēm un sniega nogruvumiem. 
Programmās var ietvert noteikumu par 
aprīkojumu un infrastruktūras attīstību, 
izveidojot un īstenojot starptautiskus 
palīdzības plānus, kopējas riska plānošanas 
sistēmas, kopēju dabisku, tehnoloģisku risku 
izpētes, novēršanas, uzraudzības un 
kontroles rīku izveidi, kā arī tādu rīku 
izveidi, lai uzlabotu vides pārvaldību un 
ilgstošu enerģijas ražošanu.

Or. en

Pamatojums

Cīņa pret klimata izmaiņām ir galvenais Savienības vides politikas mērķis, un tam kā tādam 
jābūt arī Savienības Kohēzijas politikas uzmanības centrā. Tādu rīku izveide, kas uzlabotu 
vides pārvaldību un ilgstošu enerģijas ražošanu, var veicināt šī mērķa sasniegšanu. 

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 212
6. panta 2) daļas d) apakšpunkts

d) zinātnisku un tehnoloģisku tīklu izveide, 
kas ir saistīti ar līdzsvarotu starptautisko 
teritoriju attīstības jautājumiem, tai skaitā 
tīklu izveide starp universitātēm un saikņu 
nodibināšana zinātniskās informācijas 

d) zinātnisku un tehnoloģisku tīklu izveide, 
kas ir saistīti ar līdzsvarotu starptautisko 
teritoriju attīstības jautājumiem, tai skaitā 
tīklu izveide starp universitātēm, sekmējot to 
veiksmīgu integrāciju Eiropas pētniecības 
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piekļuvei un tehnoloģiju transfertam starp 
P&TA ierīcēm un starptautiskajiem P&TA 
pārākuma centriem, starptautisku konsorciju 
izveide P&TA resursu koplietošanai, 
tehnoloģiju transferta iestāžu saskaņošana un 
kopēju finanšu tehnoloģijas instrumentu, kas 
ir paredzēti MVU P&TA atbalstam, 
izstrādāšana.

jomā, un saikņu nodibināšana zinātniskās 
informācijas piekļuvei un tehnoloģiju 
transfertam starp P&TA ierīcēm un 
starptautiskajiem P&TA pārākuma centriem, 
starptautisku konsorciju izveide P&TA 
resursu koplietošanai, tehnoloģiju transferta 
iestāžu saskaņošana un kopēju finanšu 
tehnoloģijas instrumentu, kas ir paredzēti 
MVU P&TA atbalstam, izstrādāšana.

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas 2002. gada 16. oktobra paziņojumu KOM(2002)0565.

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

Grozījums Nr. 213
6. panta 2. punkta d) daļa

d) zinātnisku un tehnoloģisku tīklu izveide, 
kas ir saistīti ar līdzsvarotu starptautisko 
teritoriju attīstības jautājumiem, tai skaitā 
tīklu izveide starp universitātēm un saikņu 
nodibināšana zinātniskās informācijas 
piekļuvei un tehnoloģiju transfertam starp 
P&TA ierīcēm un starptautiskajiem P&TA 
pārākuma centriem, starptautisku konsorciju 
izveide P&TA resursu koplietošanai, 
tehnoloģiju transferta iestāžu saskaņošana un 
kopēju finanšu tehnoloģijas instrumentu, kas 
ir paredzēti MVU P&TA atbalstam, 
izstrādāšana.

d) zinātnisku un tehnoloģisku tīklu izveide, 
kas ir saistīti ar līdzsvarotu starptautisko 
teritoriju attīstības un tehnoloģisko 
atšķirību mazināšanas jautājumiem, tai 
skaitā tīklu izveide starp universitātēm un 
saikņu nodibināšana zinātniskās 
informācijas piekļuvei un tehnoloģiju 
transfertam starp P&TA ierīcēm un 
starptautiskajiem P&TA pārākuma centriem, 
starptautisku konsorciju izveide P&TA 
resursu koplietošanai, tehnoloģiju transferta 
iestāžu saskaņošana un kopēju finanšu 
tehnoloģijas instrumentu, kas ir paredzēti 
MVU P&TA atbalstam, izstrādāšana.

Or. es

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 214
6. panta 2) daļas d a) apakšpunkts (jauns)
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d a) līdzsvarota teritorijas attīstība, 
palielināta sadarbība un saskaņota darbība 
ilgtermiņa attīstības, uzlabotas teritoriālo 
struktūru izpratnes, attīstības virzienu, 
reģionu turpmākās Eiropas un globālās 
ekonomikas ietekmes telpisko seku jomā, 
ko atbalsta saskaņots un poli centrisks 
pilsētu, mazpilsētu, lauku teritoriju un 
krasta un ārējo reģionu papildu modelis.

Or. en

Pamatojums

Strādājot pie veiksmīga Starpreģionu IIIB programmas rezultāta, Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķī jāaplūko plašākas tēmas nekā tās, kas pašlaik ir ierosinātas. Tāpēc šajos 
grozījumos ierosina papildu sadarbības jomas starp Eiropas partneriem.

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 215
6. panta 2) daļas d b) apakšpunkts (jauns)

d b) dabas resursu un kultūras mantojuma 
aizsardzība, reģionu dabīgās vides 
aizsardzība un uzlabošana, dabas vērtību 
saglabāšana un attīstība, radītās vides un 
kultūras mantojuma aizsardzība un 
uzlabošana, efektīvas, integrētas ilgtermiņa 
stratēģiju izveide ilgstošai attīstībai un 
pilnīgākas ainas iegūšanai par dabas 
resursiem, kultūras mantojumu un veidu, 
kādā tos veiksmīgi varētu integrēt 
starptautiskās stratēģijās.

Or. en

Pamatojums

Strādājot pie veiksmīga Starpreģionu IIIB programmas rezultāta, ERAF mērķī jāaplūko 
plašākas tēmas nekā tās, kas pašlaik ir ierosinātas. Tāpēc šajos grozījumos ierosina papildu 
sadarbības jomas starp Eiropas partneriem.
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Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 216
6. panta 2) daļas d c) apakšpunkts (jauns)

d c) sadarbība ar jūru saistītos jautājumos, 
tai skaitā par ostu tīklu attīstību, kuģošanas 
pakalpojumiem, ekonomiskām saiknēm 
starp ostām un tām piegulošām zemēm.

Or. en

Pamatojums

Strādājot pie veiksmīga Starpreģionu IIIB programmas rezultāta, ERAF mērķī jāaplūko 
plašākas tēmas nekā tās, kas pašlaik ir ierosinātas. Tāpēc šajos grozījumos ierosina papildu 
sadarbības jomas starp Eiropas partneriem.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai un Bernard Poignant

Grozījums Nr. 217
6. panta 2. punkta 2. daļa (jauna)

Komisijai jāseko, lai to starptautisko zonu 
noteikšana un norobežošana, kas atbilst 
finansējuma saņemšanas kritērijiem 
saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības 
kritērijiem, tiktu veikta, izmantojot 
integrētu teritoriālo pieeju, lai tādējādi tiktu 
izveidotas saskaņotākas un teritoriālās 
attīstības projektiem atbilstošākas 
sadarbības telpas.

Or. fr

Pamatojums

Starptautiskās sadarbības zonu noteikšana un norobežošana jāatbrīvo no administratīvā 
iedalījuma, kas raksturīgs katrai dalībvalstij, un jāpiedāvā saskaņota teritoriālā telpa, kura 
būtu ieinteresēta sadarboties, lai īstenotu kopējas intereses.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 218
6. panta 2) daļas d a) apakšpunkts (jauns)
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d a) sadarbība uzņēmējdarbībā un MVU 
attīstībā, tai skaitā tūrismā, kultūrā, 
izglītībā, veselības jomā un ilgtermiņa 
kopienu atbalstā.

Or. en

Pamatojums

Tas palīdzēs sasniegt Lisabonas mērķus.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 219
6. panta 2) daļas d b) apakšpunkts (jauns)

d b) pilsētu un lauku teritoriju plānošanas 
jautājumi absolūti starptautiskā mērogā, kā 
noteikts Eiropas teritoriju attīstības plānā.

Or. en

Pamatojums

Šie jautājumi ir nozīmīga Eiropas teritoriju attīstības plāna daļa un prioritāte, kur saskaņā ar 
pašreizējām programmām veikts nozīmīgs progress. 

Grozījumu iesniedza Thijs Berman

Grozījums Nr. 220
6. panta 3. punkts

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kas pievēršas 5. panta 1. 
un 2. punktā un 8. pantā noteiktajiem 
jautājumiem, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmām, kas aptver visu Kopienu, un 
pētniecības, datu vākšanas un Kopienas 
attīstības virzienu novērošanas un analīzes 
darbībām.

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kā arī vienas vai vairāku 
politiku jomu vienotu projektu attīstības 
pastiprināšana, kas pievēršas 5. panta 1. un 
2. punktā un 8. pantā noteiktajiem 
jautājumiem, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmām, kas aptver visu Kopienu, un 
pētniecības, datu vākšanas un Kopienas 
attīstības virzienu novērošanas un analīzes 
darbībām.
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Or. nl

Pamatojums

Mums vajag uzsākt sadarbību, un labs veids, kā to darīt, ir palielināt dažādu politikas jomu 
vienotu projektu attīstību un neapstāties pie pieredzes apmaiņas un tīklu izveides.      

Grozījumu iesniedza Bastiaan Belder

Grozījums Nr. 221
6. panta 3. punkts

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kas pievēršas 5. panta 1. 
un 2. punktā un 8. pantā noteiktajiem 
jautājumiem, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmām, kas aptver visu Kopienu, un 
pētniecības, datu vākšanas un Kopienas 
attīstības virzienu novērošanas un analīzes 
darbībām.

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kā arī vienota projektu 
izveide un īstenošana dažādos reģionos, kas 
pievēršas 5. panta 1. un 2. punktā un 8. pantā 
noteiktajiem jautājumiem, tai skaitā 
sadarbību tīkla programmām, kas aptver visu 
Kopienu, un pētniecības, datu vākšanas un 
Kopienas attīstības virzienu novērošanas un 
analīzes darbībām.

Or. nl

Pamatojums

Uzlabot starpreģionālās politikas rezultātus palīdzēs ne tikai savstarpējas konsultācijas, bet 
arī sadarbības uzsākšana vienotas projektu izveides un īstenošanas pieejas jomā. Tāpēc 
nedrīkst izvairīties no jautājuma par šāda veida darbību. Skatīt arī referenta grozījumu Nr. 7.

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 222
6. panta 3. punkts

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, ievērojot 
jautājumus, kas minēti 5. panta 1. un 2. 
punktā un 8. pantā, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmās, kas aptver visu Kopienu, un 
darbības, kas saistītas ar pētniecību, datu 

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, ievērojot 
jautājumus, kas minēti 5. panta 1. un 2. 
punktā un 8., 9., 10. un 11. pantā, tai skaitā 
sadarbību tīkla programmās, kas aptver visu 
Kopienu, un darbības, kas saistītas ar 
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apkopošanu un Kopienas attīstības tendenču 
novērošanu un analīzi.

pētniecību, datu apkopošanu un Kopienas 
attīstības tendenču novērošanu un analīzi.

Or. fr

Pamatojums

Starpreģionālā sadarbība jāiekļauj Eiropas teritoriālās sadarbības mērķī.

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 223
6. panta 3. punkts

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, ievērojot 
jautājumus, kas minēti 5. panta 1. un 2. 
punktā un 8. pantā, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmās, kas aptver visu Kopienu, un 
darbības, kas saistītas ar pētniecību, datu 
apkopošanu un Kopienas attīstības tendenču 
novērošanu un analīzi.

3) starpreģionālās sadarbības attīstīšana un
reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, ievērojot 
jautājumus, kas minēti 5. panta 1. un 2. 
punktā un 8., 9., 10. un 11. pantā, tai skaitā 
sadarbību tīkla programmās, kas aptver visu 
Kopienu, un darbības, kas saistītas ar 
pētniecību, datu apkopošanu un Kopienas 
attīstības tendenču novērošanu un analīzi.

Or. fr

Pamatojums

Starpreģionu sadarbībai jābūt iespējamai saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, 
jo tad, ja tā pieder tikai programmas ”Konverģence” un ”Reģionālā konkurētspēja un 
nodarbinātība” kopējās pārvaldības mērķiem, reģioni, uz kuriem šie mērķi nevarēs attiekties, 
nevarēs īstenot starpreģionu sadarbību. Turklāt šai starpreģionu sadarbībai jābūt iespējamai 
arī lauku zonām, reģioniem, kas ir atkarīgi no zvejniecības, zonām, kam ir nelabvēlīgi 
dabiskie apstākļi, un attālākiem reģioniem. 

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 224
6. panta 3) daļa

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
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vietējām iestādēm, kas pievēršas 5. panta 1. 
un 2. punktā un 8. pantā noteiktajiem 
jautājumiem, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmām, kas aptver visu Kopienu, un 
pētniecības, datu vākšanas un Kopienas 
attīstības virzienu novērošanas un analīzes 
darbībām.

vietējām iestādēm un valsts iestādēm, kas 
pievēršas 4. panta 4. un 4. punktā, 5. panta 
1. un 2. punktā un 8. pantā noteiktajiem 
jautājumiem, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmām, kas aptver visu Kopienu, un 
pētniecības, datu vākšanas un Kopienas 
attīstības virzienu novērošanas un analīzes 
darbībām.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais formulējums pārāk ierobežo.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 225
6. panta 3. punkts

3. reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, veicinot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm, ņemot vērā 5. panta 1. un 
2. punktā un 8. pantā minētās tēmas, pie 
kurām pieskaitāmas arī sadarbības tīkla 
programmas, kas aptver visu Kopienu, kā arī 
pasākumus, kas attiecas uz pētījumiem, datu 
apkopošanu un Kopienas attīstības virzienu 
novērošanu un analīzi.

3. reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, veicinot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kā arī Regulas (EK) Nr. 
1260/99 10. pantā minētiem partneriem, 
ņemot vērā dotās regulas 5. panta 1. un 2. 
punktā un 8. pantā minētās tēmas, pie kurām 
pieskaitāmas arī sadarbības tīkla 
programmas, kas aptver visu Kopienu, kā arī 
pasākumus, kas attiecas uz pētījumiem, datu 
apkopošanu un Kopienas attīstības virzienu 
novērošanu un analīzi.

Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 226
6. panta 3) daļa

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kas pievēršas 5. panta 1. 
un 2. punktā un 8. pantā noteiktajiem 

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu, pieredzes 
apmaiņu un projektu izveidi starp 
reģionālajām un vietējām iestādēm, kas 
pievēršas 5. panta 1. un 2. punktā, 8., 9., 10. 
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jautājumiem, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmām, kas aptver visu Kopienu, un 
pētniecības, datu vākšanas un Kopienas 
attīstības virzienu novērošanas un analīzes 
darbībām.

un 11. pantā noteiktajiem jautājumiem, tai 
skaitā sadarbību tīkla programmām, kas 
aptver visu Kopienu, un pētniecības, datu 
vākšanas un Kopienas attīstības virzienu 
novērošanas un analīzes darbībām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums precizē pantu un uzsver teritoriālās sadarbības projektu izveides nozīmību. 

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 227
6. pants, 3. punkts

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, ievērojot 
jautājumus, kas minēti 5. panta 1. un 2. 
punktā un 8. pantā, tai skaitā sadarbību tīkla 
programmās, kas aptver visu Kopienu, un 
darbības, kas saistītas ar pētniecību, datu 
apkopošanu un Kopienas attīstības tendenču 
novērošanu un analīzi.

3) starpreģionālās sadarbības attīstīšana un 
reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, sekmējot tīklošanu un 
pieredzes apmaiņu starp reģionālajām un 
vietējām varas iestādēm, ievērojot 
jautājumus, kas minēti 5. panta 1. un 2. 
punktā un 8., 9., 10. un 11. pantā, tai skaitā 
sadarbību tīkla programmās, kas aptver visu 
Kopienu, un darbības, kas saistītas ar 
pētniecību, datu apkopošanu un Kopienas 
attīstības tendenču novērošanu un analīzi.

Or. fr

Pamatojums

Starpreģionālā sadarbība jāiekļauj teritoriālās sadarbības mērķī.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 228
7. panta a) un b) daļa

a) PVN; a) svītrots
b) saistību procenti; b) saistību procenti un citi maksājumi vai 

nodevas, kas rodas no saistībām, ja vien šīs 
saistības nav radušās no kavējumiem, kas 
izriet Komisijas maksājumu pārtraukšanas 
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rezultātā, jo nav nolemti attiecīgi 
noteikumi, un, sekojoši, Komisijas 
iesaistīšanai nav pamata;

Or. en

Pamatojums

Ir gadījumi, kad Komisija pārtraukusi maksājumus un pārvērtusi projektus, kas uzsākti ar 
labticību, saistībās. Ja Komisijas iesaistīšanai nav pamata, projektā iesaistītajiem nedrīkst 
uzlikt saistību slogu, kas radies neatkarīgi no viņiem.

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski un Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 229
7. pants

Šādiem izdevumiem nav tiesību saņemt 
palīdzību no ERAF:

Šādiem izdevumiem nav tiesību saņemt 
palīdzību no ERAF:

a) PVN; a) atmaksājamais PVN;

b) saistību procenti; b) saistību procenti;
c) zemes iegāde par summu, kas pārsniedz 
10% no visiem attaisnotajiem izdevumiem
attiecīgajā darbībā;

c) zemes iegāde par summu, kas pārsniedz 
10% no visiem attaisnotajiem izdevumiem
attiecīgajā darbībā;

d) mājokļi; d) mājokļi, izņemot sociālās mājas un 
pašvaldības infrastruktūras izmaksas 
dzīvokļu celtniecības vietām;

e) atomelektrostacijas ekspluatācijas 
pārtraukšana.

e) atomelektrostacijas ekspluatācijas 
pārtraukšana.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 230
7. pants, d) punkts

d) mājokļi; d) mājokļi, izņemot izdevumus, kas saistīti 
ar sociāliem mērķiem paredzētu mitekļu 
atjaunošanai,

Or. fr
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Pamatojums

Saskaņā ar regulām ilgtspējīga attīstība un enerģijas izmaksu samazināšana ir daļa no 
galvenajiem mērķiem, ko Komisija iecerējusi sasniegt saistībā ar šo struktūrfondu reformu.

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 231
7. pants

Šādiem izdevumiem nav tiesību saņemt 
palīdzību no ERAF:
a) PVN;

b) saistību procenti;

c) zemes iegāde par summu, kas pārsniedz 
10% no visiem attaisnotajiem izdevumiem
attiecīgajā darbībā;

d) mājokļi;

e) atomelektrostacijas ekspluatācijas 
pārtraukšana.

Šādiem izdevumiem nav tiesību saņemt 
palīdzību no ERAF:
a) atmaksājamais PVN;

b) saistību procenti;

c) zemes iegāde par summu, kas pārsniedz 
10% no visiem attaisnotajiem izdevumiem
attiecīgajā darbībā;

d) jaunu mājokļu celtniecība;

e) atomelektrostacijas ekspluatācijas 
pārtraukšana.

Or. en

Pamatojums

1. Ja PVN nav ietverts attaisnotajos izdevumos, palielinās to projektu reālās izmaksas, kas 
uzsākti saistībā ar strukturālo palīdzību. Pieaugošās izmaksas var būt patiess šķērslis 
projektu realizācijai, samazinot iespēju saņemt palīdzību no struktūrfondiem (sevišķi jauno 
ES dalībvalstu gadījumā).

2. Jaunajām dalībvalstīm ir ļoti svarīga ERAF mobilizēšana ar mājokļiem saistītu izdevumu 
atbalstam, lai atjaunotu graustu rajonus, jo tad ir iespējams sasniegt attīstības mērķus pilsētu 
atjaunošanas programmu kontekstā.

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 232
7. panta a) daļa

a) PVN; a) atmaksājamais PVN;
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Or. en

Pamatojums

Lai būtu saskaņā ar pašreizējo praksi un ierosināto PVN traktējumu Eiropas Sociālā fonda 
Regulas projektā, jānodrošina, lai patiesās PVN izmaksas var ietvert attaisnotajos izdevumos.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 233
7. panta a) apakšpunkts

a) PVN; a) kompensējamais pievienotās vērtības 
nodoklis;

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu regulu projektu konsekvenci, ERAF regulas 7. pantam jāatbilst Eiropas 
Sociālā fonda regulas projektā dotajam formulējumam.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 234
7. panta a) daļa

a) PVN; a) atmaksājamais PVN;

Or. en

Pamatojums

Es oponēju vispārējai PVN izslēgšanai no attaisnotajiem izdevumiem. Saskaņā ar 
pašreizējiem noteikumiem tikai atmaksājamais PVN ir izņēmums. Ja personas, kas iesniedz 
projektus, nav PVN maksātājas, piemēram, vietējās un reģionālās pašvaldības, tām būs 
izdarīts liels kaitējums, jo PVN ir projektu izmaksu obligāta sastāvdaļa. Turklāt būtu 
saprātīgi saskaņot šo attaisnojuma noteikumu ar ESF Regulas priekšlikumu, kur par 
attaisnoto uzdevumu neuzskata atmaksājamo. 

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 235
7. panta a) daļa
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a) PVN; a) atmaksājamais PVN;

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinātu, ka noteikums atbalsta iepriekšējo un pašreizējo ERAF programmu praksi. 
Tas būtu saskaņots arī ar ESF Regulas noteikumiem un tādā veidā izvairītos no 
nesaprotamām pretrunām Eiropas kohēzijas politikā.

Grozījumu iesniedza Rolf Berend, Markus Pieper

Grozījums Nr. 236
7. panta a) apakšpunkts

a) PVN; a) kompensējamais PVN;

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu regulu projektu konsekvenci, ERAF regulas 7. pantam jāatbilst Eiropas 
Sociālā fonda regulas projektā dotajam formulējumam.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 237
7. panta a) daļa

a) PVN; svītrots

Or. pt

Pamatojums

PVN, kas jāuzskata par attaisnotu izdevumu ir vajadzīgs ne tikai praktiskās pieredzes dēļ, bet 
arī, lai būtu saskaņā ar turpmākās Eiropas Sociālo fondu Regulas priekšlikumiem.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 238
7. panta c) daļa

c) zemes iegāde par summu, kas pārsniedz c) zemes iegāde par summu, kas pārsniedz 
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10% no visiem attaisnotajiem izdevumiem 
attiecīgajā darbībā;

20% no visiem attaisnotajiem izdevumiem 
attiecīgajā darbībā;

Or. en

Pamatojums

Būtu vēlams saglabāt pašreizējo likmi 20% apmērā attiecībā uz vajadzības pēc elastīguma.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 239
7. panta c) daļa

c) zemes iegāde par summu, kas pārsniedz 
10% no visiem attaisnotajiem izdevumiem 
attiecīgajā darbībā;

c) zemes iegāde par summu, kas pārsniedz 
15% no visiem attaisnotajiem izdevumiem 
attiecīgajā darbībā;

Or. it

Pamatojums

Ja izmaksas, kas radušās zemes iegādes rezultātā, ierobežotas līdz 10%, dažos gadījumos 
nebūs iespējams īstenot projektus. Attiecībā uz stingrām pārbaudēm jāpieļauj lielāks 
attaisnojamo izdevumu procentuālais daudzums, kas ir ne lielāks par 15% no projektam 
piešķirtās summas.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 240
7. panta d) daļa

d) mājokļi; d) mājokļi, ar atsevišķiem izņēmumiem, tai 
skaitā uz sabiedrību attiecināmu darbību 
kategorijām, piemēram, rekonstrukciju, 
nojaukšanu un pastāvīga sabiedrības 
īpašuma (nodrošinot sabiedrības 
īpašumtiesību ilgumu vēl vismaz 10 
gadiem) mājokļu aizstāšanu graustu
teritorijās;

Or. en
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Pamatojums

Attaisnotie izdevumi dzīvojamo ēku būvniecībai vai pārstrukturēšanai īpašām sabiedriski 
neaizsargātām kategorijām ir saskaņā ar Eiropas Kohēzijas sociālajiem mērķiem. Šeit 
pamata arguments ir tāds, ka ar mājokļiem saistītas problēmas, ja tās nepareizi risina, radītu 
nopietnas ekonomiskas, vides un sociālas problēmas.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 241
7. panta d) daļa

d) mājokļi; d) mājokļi, izņemot pasākumus ar mērķi 
palielināt māju energoefektivitāti lielbloku 
standartmāju pilsētu apkaimēs par summu, 
kas nepārsniedz 10% no kopējiem 
attaisnotajiem izdevumiem attiecīgajai 
darbības programmai;

Or. en

Pamatojums

Pilsētu teritoriju vides problēmas ir cieši saistītas ar zemu blokmāju energoefektivitāti pilsētu 
graustu rajonos. Būtu lietderīgi risināt šo problēmu, ja būtu iespējama ERAF līdzfinansēšana.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 242
7. panta d) daļa

d) mājokļi; d) mājokļi, izņemot pasākumus, kuru 
mērķis ir ilgtermiņa mājokļu uzlabošana 
lielbloku standartmāju pilsētu apkaimēs 
par summu, kas nepārsniedz 10% no 
kopējiem attaisnotajiem izdevumiem 
attiecīgajai darbības programmai;

Or. en

Pamatojums

Lielbloku standartmājas rada ļoti nopietnu problēmu, kas nav attiecināma tikai uz atsevišķām 
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dalībvalstīm. Nepieciešams ES atbalsts, lai to atrisinātu un tādējādi novērstu pašreizējo 
nolaidīgo attieksmi, kā rezultātā rodas sociālas un vides problēmas šajās noteiktajās pilsētu 
apkaimēs. Blokmāju nolietošanās nepārprotami ir Eiropas problēma, kam nepieciešams 
Eiropas risinājums. Valstīm un pašvaldībām vienām pašām nav iespējams risināt minēto 
problēmu. Šajā kontekstā būtu lietderīgi pieļaut ERAF līdzfinansējumu. 

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 243
7. panta d) daļa

d) mājokļi; d) mājokļi, izņemot blokmāju atjaunošanu;

Or. en

Pamatojums

Blokmāju atjaunošana ir galvenais ar pilsētu jautājumiem saistītais uzdevums daudzās 
pilsētās visā Eiropas Savienībā. Šīs nolietotās mājas cieš ne tikai no augstiem noziedzības 
rādītājiem un rada sociālās atšķirtības risku, bet arī prasa ļoti lielu enerģijas daudzumu, 
tādējādi radot vides problēmas un neefektivitāti. Šiem uzdevumiem jāatsaucas uz Eiropas 
daudzlīmeņu pārvaldības principu.

Grozījumu iesniedza Salvatore Tatarella

Grozījums Nr. 244
7. panta d a) daļa (jauna)

da) jaunu mājokļu celtniecība;

Or. it

Pamatojums

Augstākminētā klasifikācija ir nepieciešama tāpēc, ka gadījumā, ja nav paredzēts palielināt 
dzīvojamo fondu, ja arī, piemēram, pilsētu atjaunošanas darbos tas būtu ietverts, mājokļu 
celtniecību varētu segt izdevumi, kam ir tiesības uz ERAF finansējumu.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 245
8. pants
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Pilsētu aspekts

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 
4. punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 
attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē 
pilsētu aglomerācijas.

Šeit var apvienot fiziskās vides 
atveseļošanu, industriālo platību 
atjaunošanu, kā arī vēsturiskā un kultūras 
mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas veicina 
uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību un 
Kopienas attīstību, kā arī pakalpojumu 
nodrošināšanu iedzīvotāju vajadzībām, 
ņemot vērā mainīgās demogrāfiskās 
struktūras.

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. (...) 33. 
panta 2. punkta, ERAF pasākumu 
finansējums saskaņā ar “Reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības” mērķi, 
kas ietverts Regulas (EK) Nr. (...) par 
Eiropas Sociālo fondu jomā, ir jāpalielina 
līdz 10 % no attiecīgās prioritātes.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vispārējā Regulā jau paredzēts, ka Struktūrfondiem jāveicina konkurētspēja pilsētu (un 
lauku) teritorijās. Katrs reģions ir atšķirīgs, tāpēc izlemt to, kas tiem ir piemērots, jāatstāj šo 
reģionu ziņā. 

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 246
8. panta 1. punkts

1. Ja pasākums paredz pilsētas atjaunošanu 
atbilstoši Regulas (EG) Nr. (…) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktam vai 36. panta 4. 

1. Ja pasākums paredz ilgtspējīgu pilsētas 
attīstību atbilstoši Regulas (EG) Nr. (…) 25. 
panta 4. punkta a) apakšpunktam vai 36. 
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punkta b) apakšpunktam, ERAF atbalsta 
participatīvo, integrēto stratēģiju attīstību, ar 
kuru palīdzību risina daudzās pilsētu 
konglomerātu ekonomiskās, ekoloģiskās un 
sociālās problēmas.

panta 4. punkta b) apakšpunktam un 
atbilstoši esošās regulas 4. un 5. pantam, 
ERAF atbalsta participatīvo, integrēto 
stratēģiju attīstību, ar kuru palīdzību risina 
daudzās pilsētu konglomerātu un vidējo un 
mazo pilsētu, kas pilda centru funkcijas, 
ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās 
problēmas.

Te var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu un vēsturiskā 
un kultūras mantojuma saglabāšanu un 
attīstīšanu ar pasākumiem, kas veicinātu 
uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību un 
sabiedrības attīstību, kā arī pakalpojumu 
nodrošināšanu iedzīvotāju vajadzībām, 
ņemot vērā mainīgi demogrāfisko struktūru.

Te var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu un vēsturiskā 
un kultūras mantojuma saglabāšanu un 
attīstīšanu ar pasākumiem, kas veicinātu 
uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību un 
sabiedrības attīstību, kā arī pakalpojumus 
iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai un 
citus dotās regulas 4. un 5. pantā minētos 
pasākumus, kuru pamatā ir integrēta 
koncepcija, ņemot vērā mainīgi 
demogrāfisko struktūru.

Or. de

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 247
8. pants, 1. punkts

1. Attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar 
pilsētvides atjaunošanu, kas paredzēta
Regulas (EK) Nr. .. 25. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā un 36. panta 4. punkta 
b) apakšpunktā, ERAF atbalsta integrētas 
līdzdalības stratēģijas izstrādi, lai risinātu 
daudzās ekonomikas, vides un sociālās 
problēmas, ar kurām sastopas pilsētu 
aglomerācijas.

1. Attiecībā uz pasākumiem, kas ir saistīti ar 
pilsētvides ilgtermiņa attīstību, kas 
paredzēta Regulas (EK) Nr. .. 25. panta 
4. punkta a) apakšpunktā un 36. panta 
4. punkta b) apakšpunktā, ERAF atbalsta 
integrētas līdzdalības stratēģijas izstrādi, lai 
pastiprinātu ilgtermiņa attīstību un risinātu 
daudzās ekonomikas, vides un sociālās 
problēmas, ar kurām sastopas pilsētu 
aglomerācijas.

Tas var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu un vēsturiskā 
un kultūras mantojuma saglabāšanu un 
attīstīšanu ar tādu pasākumu palīdzību, kas 
veicinātu uzņēmējdarbību, vietējo 
nodarbinātību un Kopienas attīstību, kā arī 
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā mainīgo 

Tas var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu un vēsturiskā 
un kultūras mantojuma saglabāšanu un 
attīstīšanu ar tādu pasākumu palīdzību, kas 
veicinātu inovāciju un uz zināšanām 
balstītu ekonomiku, uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
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demogrāfisko struktūru. iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā mainīgo 
demogrāfisko struktūru. 

Or. fr

Pamatojums

Valodniecisks grozījums: runa ir par ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām.

Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Grozījums Nr. 248
8. panta 1. punkts

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta 
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 
attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē 
pilsētu aglomerācijas.

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta 
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 
attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē 
pilsētu aglomerācijas, tas atbalsta tādu 
piekļuves šķēršļu atcelšanu, ar ko pilsētvidē 
saskaras invalīdi, kā arī pieprasa piekļuves 
kritēriju ievērošanu pilsētu attīstības 
projektos, ko finansē ERAF.

Or. en

Pamatojums

Pilsētu atjaunošana nevar būt veiksmīga, ja pilsētu politikā un plānošanā nav ietvertas sociāli 
neizdevīgā stāvoklī esošu grupu vajadzības. Pilsētu attīstībā it īpaši ir skaidri jāapzinās 
vajadzība veicināt invalīdiem pieejamu pilsētvidi.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 249
8. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta 
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF:
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attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē 
pilsētu aglomerācijas. 

- atbalsta iesaistīšanās un integrācijas 
stratēģiju attīstību, lai risinātu daudzās 
ekonomikas, vides un sociālās problēmas, 
kas ietekmē pilsētu aglomerācijas;

- atbalsta tādu piekļuves šķēršļu atcelšanu, 
ar ko pilsētvidē saskaras invalīdi, kā arī 
pieprasa piekļuves kritēriju ievērošanu 
pilsētu attīstības projektos, ko finansē 
ERAF.

Or. en

Pamatojums

Pilsētu atjaunošana nevar būt veiksmīga, ja pilsētu politikā un plānošanā nav ietvertas sociāli 
neizdevīgā stāvoklī esošu grupu vajadzības. Pilsētu attīstībā it īpaši ir skaidri jāapzinās 
vajadzība veicināt invalīdiem pieejamu pilsētvidi.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 250
8. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras.

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
māju energoefektivitātes palielināšanu 
lielbloku standartmāju pilsētu apkaimēs, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 7. panta d) daļai. Norādot uz pieaugošas energoefektivitātes nozīmi 
pilsētu uzdevumu vides aspektā, ir nepieciešama precīzi formulēta norāde uz šādiem 
pasākumiem.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 251
8. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras.

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
pasākumus, kā mērķis ir ilgtermiņa 
mājokļu uzlabošana lielbloku standartmāju 
pilsētu apkaimēs, industriālo platību 
atjaunošanu, kā arī vēsturiskā un kultūras 
mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas veicina 
uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību un 
Kopienas attīstību, kā arī pakalpojumu 
nodrošināšanu iedzīvotāju vajadzībām, 
ņemot vērā mainīgās demogrāfiskās 
struktūras.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 7. panta d) daļai.

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 252
8. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras.

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu, un arī pilsētu 
graustu rajonu atjaunošanu ar tādu 
pasākumu palīdzību, kas veicina 
uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību, vidi
un Kopienas attīstību, kā arī pakalpojumu 
nodrošināšanu iedzīvotāju vajadzībām, 
ņemot vērā mainīgās demogrāfiskās 
struktūras.    

Or. it

Pamatojums

Pilsētu graustu rajonu atjaunošana un vides aizsardzība ir īpaši vērā ņemama pilsētas 
aspektā, lai būtu saskaņā ar Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju.
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Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 253
8. panta 1. punkts

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta 
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 
attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē
pilsētu aglomerācijas.

1. Ilgtermiņa pilsētu attīstības darbību 
gadījumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 
25. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 36. 
panta 4. punkta b) apakšpunktu ERAF 
atbalsta iesaistīšanās un integrācijas 
stratēģiju attīstību, lai nostiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmi un lai risinātu daudzās 
ekonomikas, vides un sociālās problēmas 
pilsētu aglomerācijās.

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras.

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī kultūras 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšanu
ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina 
novatorismu, zināšanu ekonomiku,
uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību un 
Kopienas attīstību, kā arī pakalpojumu 
nodrošināšanu iedzīvotāju vajadzībām, 
ņemot vērā mainīgās demogrāfiskās 
struktūras.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumiem sporta infrastruktūrā un kultūras pakalpojumos ir ievērojama ietekme uz 
sociālo un ekonomisko situāciju reģionā. Tie rada izredzes uz jaunām darbavietām, piesaista 
tūristus un uzlabo vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šī iemesla dēļ šajā pantā ir ļoti svarīgi 
ietvert kultūras jautājumus.

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 254
8. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 

1. Ilgtermiņa pilsētu attīstības darbību 
gadījumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 
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punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta 
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 
attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē
pilsētu aglomerācijas.

25. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 36. 
panta 4. punkta b) apakšpunktu ERAF 
atbalsta iesaistīšanās un integrācijas 
stratēģiju attīstību, lai nostiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmi un lai risinātu daudzās 
ekonomikas, vides un sociālās problēmas 
pilsētu aglomerācijās.

Or. en

Pamatojums

Norādot uz pilsētu teritoriju lielo nozīmi reģionālajā attīstībā, kohēzijas politikas efektivitātei 
un šo teritoriju devumam Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas mērķiem ir svarīgi tas, ka 
struktūrfondu finansējumu daudz skaidrāk attiecina uz reģionu pilsētu vajadzībām un 
potenciālu. To var sasniegt, uzsākot ilgtermiņa pilsētu attīstības darbības, kur jāietver 
“pilsētu atjaunošanas” pasākumi, tai pašā laikā rīkojoties daudz plašāk.

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 255
8. panta 1. punkts

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta 
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 
attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē
pilsētu aglomerācijas.

1. Ilgtermiņa pilsētu attīstības darbību 
gadījumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 
25. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 36. 
panta 4. punkta b) apakšpunktu ERAF 
atbalsta iesaistīšanās un integrācijas 
stratēģiju attīstību, lai nostiprinātu 
ilgtermiņa izaugsmi un lai risinātu daudzās 
ekonomikas, vides un sociālās problēmas 
pilsētu aglomerācijās.

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras.

Šeit var apvienot fiziskās un mājokļu vides 
atveseļošanu, industriālo platību 
atjaunošanu, kā arī vēsturiskā un kultūras 
mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas veicina 
novatorismu un uz zināšanām balstītu 
ekonomiku, uzņēmējdarbību, vietējo 
nodarbinātību un Kopienas attīstību, kā arī 
pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā mainīgās 
demogrāfiskās struktūras.

Or. el
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Pamatojums

Bieži vien mājokļu vidi, ko varētu attīstīt ļoti izdevīgā veidā, atstāj novārtā sarežģītu 
problēmu dēļ, ar ko saskaras dažas teritorijas. Ir svarīgi atjaunot šīs teritorijas, kur 
atjaunošanai nav nepieciešami jauni infrastruktūras projekti vai kur teritorijas iezīmes būtu 
atjaunotas.

Grozījumu iesniedza Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan,

Grozījums Nr. 256
8. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta 
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 
attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē 
pilsētu aglomerācijas.

1. Pilsētu atjaunošanas darbību gadījumā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 25. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 36. panta 4. 
punkta b) apakšpunktu ERAF atbalsta 
iesaistīšanās un integrācijas stratēģiju 
attīstību, lai risinātu daudzās ekonomikas, 
vides un sociālās problēmas, kas ietekmē 
pilsētu teritorijas.

Or. en

Pamatojums

Uz visām pilsētu teritorijām, ne tikai uz pilsētu aglomerācijām, ir jāattiecina ekonomiskas, 
vides un sociālas problēmas.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 257
8. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras. 

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
ēku vides atjaunošanu, tai skaitā pastāvīga 
sabiedrības īpašuma (nodrošinot 
sabiedrības īpašumtiesību ilgumu vēl 
vismaz 10 gadiem) mājokļu atjaunošanu, 
nojaukšanu un aizstāšanu, ap ēkām esošās 
vides, energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas projektu uzlabošanu pilsētas 
graustu rajoniem, industriālo platību 
atjaunošanu, kā arī vēsturiskā un kultūras 
mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas veicina 
novatorismu, zināšanu sabiedrību, 



PE 357.528v01-00 114/147 AM\562438LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību un 
Kopienas attīstību, kā arī pakalpojumu 
nodrošināšanu iedzīvotāju vajadzībām, 
ņemot vērā mainīgās demogrāfiskās 
struktūras.

Or. en

Pamatojums

Jaunajās dalībvalstīs mājokļu nozare pilsētu atveseļošanai ir daudz svarīgāka nekā senāko 
dalībvalstu gadījumos, ja nestandarta dzīvojamā fonda nojaukšana, aizstāšana un 
atjaunošana ir galvenais jautājums. Atveseļošana nebūs sekmīga, ja dzīvojamo fondu 
ievērojami nepārstrukturēs. Grozījuma otrās daļas mērķis ir veicināt Lisabonas stratēģijā 
noteiktos mērķus.

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

Grozījums Nr. 258
8. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras.

Šeit var apvienot fiziskās vides atveseļošanu, 
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstīšanu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas veicina uzņēmējdarbību, 
vietējo nodarbinātību un Kopienas attīstību, 
kā arī pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotāju vajadzībām, ņemot vērā 
mainīgās demogrāfiskās struktūras un 
ilgstošu kustīgumu.

Or. es

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 259
8. panta 1 a. punkts (jauns)

1a. ERAF cita starpā palīdz atcelt ar 
projektējumu saistītus šķēršļus, lai 
invalīdiem būtu iespēja piekļūt un izmantot 
mākslas vietas, muzejus un izstāžu telpas. 
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Or. it

Pamatojums

Ar projektējumu saistītu mērķu atcelšana un vispārējas piekļuves prasība palīdzēt invalīdiem, 
ko piemēro arī atpūtas teritorijām, jāuzskaita ERAF īpašajos mērķos, jo tas pilnībā atbilst 
Savienības informēšanas principiem un vērtībām.  

Grozījumu iesniedza Salvatore Tatarella

Grozījums Nr. 260
8. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Šeit var apvienot fiziskās vides 
atveseļošanu, industriālo platību 
atjaunošanu, kā arī vēsturiskā un kultūras 
mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu ar 
tādu pasākumu palīdzību, kas veicina 
uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību un 
Kopienas attīstību, kā arī pakalpojumu 
nodrošināšanu iedzīvotāju vajadzībām, 
ņemot vērā mainīgās demogrāfiskās 
struktūras.

Šeit ir nodoms uzlabot pilsētas vidi ar
industriālo platību atjaunošanu, kā arī 
vēsturiskā un kultūras mantojuma 
aizsardzību un attīstīšanu, nodrošinot 
pienācīgus pasākumus, kas veicina 
uzņēmējdarbību, vietējo nodarbinātību un 
vietējā dzīvesveida attīstību, kā arī 
pakalpojumu izveidošanu pilsoņu 
vajadzībām, ņemot vērā mainīgās 
demogrāfiskās struktūras.

Or. it

Pamatojums

Šīs Regulas 8. panta 1. punkta otrā daļa ir savādāk noformulēta, lai paskaidrotu, ka pirmajā 
daļā minētās stratēģijas var ietvert virkni problēmu un tās ir domātas, lai uzlabotu vidi 
kopumā.

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 261
8. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. (...) 33. 
panta 2. punkta, ERAF pasākumu 
finansējums saskaņā ar “Reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības” mērķi, 
kas ietverts Regulas (EK) Nr. (...) par 
Eiropas Sociālo fondu jomā, ir jāpalielina 
līdz 10 % no attiecīgās prioritātes.

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. (...) 33. 
panta 2. punkta, ERAF pasākumu 
finansējums saskaņā ar “Reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības” mērķi, 
kas ietverts Regulas (EK) Nr. (...) par 
Eiropas Sociālo fondu jomā, ir jāpalielina 
līdz maksimāli 20 % no attiecīgās 
prioritātes.
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Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz Kopienas Pilsētu iniciatīvu, ERAF jāļauj finansēt ESF veida pasākumus 
pilsētu teritorijās līdz 20%, lai ļautu pilsētu teritorijās elastīgāk noteikt piemērotus 
pasākumus, lai risinātu vietējos uzdevumus. 

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 262
8. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. (...) 33. 
panta 2. punkta, ERAF pasākumu 
finansējums saskaņā ar “Reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības” mērķi, 
kas ietverts Regulas (EK) Nr. (...) par 
Eiropas Sociālo fondu jomā, ir jāpalielina 
līdz 10 % no attiecīgās prioritātes.

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. (...) 33. 
panta 2. punkta, ERAF pasākumu 
finansējums saskaņā ar “Konverģences” un 
“Reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības” mērķi, kas ietverts Regulas 
(EK) Nr. (...) par Eiropas Sociālo fondu 
jomā, ir jāpalielina līdz 20 % no attiecīgās 
prioritātes. 

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir dot iespēju nodrošināt lielāku finansiālu palīdzību no ERAF, ja nepieciešams, 
pietiekami labai ESF darbības programmā ietilpstoša projekta īstenošanai. Turklāt nav 
būtiska iemesla ierobežot šo noteikumu “Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības” 
mērķa jomā, jo daudzas darbības, ko līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda, ir 
“Konverģences” mērķa jomā. Šī iemesla dēļ es ierosinu paplašināt šo punktu, ietverot 
“Konverģences” mērķi.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 263
9. pants

Lauku teritorijas un no zivsaimniecības 
atkarīgās teritorijas

Dalībvalstis un reģioni nodrošina 
papildinātību un atbilstību starp Eiropas 
Lauksaimniecības attīstības fonda (ELAF) 
(saskaņā ar Regulu (EK) Nr. (...)) 

svītrots
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līdzfinansētajiem pasākumiem un Eiropas 
Zivsaimniecības fonda (EZF) (saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. (...)) līdzfinansētajiem 
pasākumiem, no vienas puses, un ERAF 
līdzfinansētajām programmām – no otras.

ERAF iesaistīšanos lauku teritorijās un no 
zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās 
koncentrē uz šādu jomu ekonomisko 
diversifikāciju, tai skaitā:
1) infrastruktūra piekļuves uzlabošanai;
2) lauku teritorijās esošo telekomunikāciju 
tīklu un pakalpojumu izveides 
paātrināšana;
3) jaunu ekonomisku darbību attīstība 
ārpus lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozares;
4) saiknes pastiprināšana starp lauku un 
pilsētas teritorijām;
5) tūrisma un lauku pievilcības attīstība.

Dalībvalstis un reģioni nodrošina 
papildinātību un saskaņotību starp ELALF 
un FZF līdzfinansētajām darbībām, no 
vienas puses, un ERAF līdzfinansētajām 
darbībām – no otras. Tādēļ darbības 
programmu sagatavošanas laikā 
dalībvalstu darbībām saskaņā ar 1., 3. un 5. 
punktu ir jānosaka skaidrs robežkritērijs 
ERAF atbalstītajām darbībām, 
pamatojoties uz šo pantu, vai ELALZ 
atbalstītajām darbībām – ar Regulas (EK) 
Nr. (...) 49. panta 1. punkta a), b) un i) 
apakšpunktu attiecībā uz lauku teritorijām, 
vai EZF atbalstītajām darbībām – ar 
Regulas (EK) Nr. (...) (…) pantu attiecībā 
uz teritorijām, kas atkarīgas no 
zivsaimniecības.

Or. en

Pamatojums

Katrs reģions ir atšķirīgs, tāpēc izlemt to, kādas prioritātes tiem ir piemērots, jāatstāj šo 
reģionu ziņā. 
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Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 264
9. panta 1. punkts

Dalībvalstis un reģioni nodrošina 
papildinātību un atbilstību starp Eiropas 
Lauksaimniecības attīstības fonda (ELAF) 
(saskaņā ar Regulu (EK) Nr. (...)) 
līdzfinansētajiem pasākumiem un Eiropas 
Zivsaimniecības fonda (EZF) (saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. (...)) līdzfinansētajiem 
pasākumiem, no vienas puses, un ERAF 
līdzfinansētajām programmām – no otras.

Dalībvalstis un reģionālās un vietējās 
iestādes nodrošina papildinātību un 
atbilstību starp Eiropas Lauksaimniecības 
attīstības fonda (ELAF) (saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. (...)) līdzfinansētajiem pasākumiem 
un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 
(saskaņā ar Regulu (EK) Nr. (...)) 
līdzfinansētajiem pasākumiem, no vienas 
puses, un ERAF līdzfinansētajām 
programmām – no otras.

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Howitt, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 265
9. panta 2. punkts

ERAF iesaistīšanos lauku teritorijās un no 
zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās 
koncentrē uz šādu jomu ekonomisko 
diversifikāciju, tai skaitā:

ERAF iesaistīšanos lauku teritorijās un no 
zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās 
koncentrē uz pasākumiem, kas palīdz 
atrisināt šīs teritorijas ietekmējošās 
ekonomiskās, vides un sociālās problēmas, 
un uz vajadzību attīstīt diversifikācijas 
pasākumus, tai skaitā:

1) infrastruktūra piekļuves uzlabošanai; 1) infrastruktūra piekļuves uzlabošanai;
2) lauku teritorijās esošo telekomunikāciju 
tīklu un pakalpojumu izveides paātrināšana;

2) lauku teritorijās esošo telekomunikāciju 
tīklu un pakalpojumu izveides paātrināšana;

3) jaunu ekonomisku darbību attīstība ārpus 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozares;

3) jaunu ekonomisku darbību attīstība ārpus 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozares;

4) saikņu pastiprināšana starp lauku un 
pilsētas teritorijām;

4) saikņu pastiprināšana starp lauku un 
pilsētas teritorijām;

5) tūrisma un lauku pievilcības attīstība. 5) tūrisma un lauku pievilcības attīstība;
6) uzņēmējdarbības veicināšana un vietējo 
nodarbinātību veicinoši pasākumi;
7) Kopienas attīstība.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 266
9. panta 2. punkta 1. līdz 5. daļa un 3. punkts

1) infrastruktūra pieejamības uzlabošana; 1) infrastruktūra pieejamības un reģiona 
pievilcības uzlabošanai;

2) paātrināta telekomunikāciju tīklu un 
pakalpojumu ieviešana lauku teritorijās;

2) paātrināta telekomunikāciju tīklu un 
pakalpojumu ieviešana lauku teritorijās un 
kvalitatīvi augstvērtīgu darba vietu 
radīšana ārpus lauksaimniecības un 
zivsaimniecības sektora;

3) jaunu ekonomisko darbību attīstība ārpus 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
sektora;

3) jaunu ekonomisko darbību attīstība, it 
īpaši MVU, amatnieku uzņēmumu un 
uzņēmumu dibināšanas veicināšana ārpus 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
sektora;
3a) izglītības un pētniecības iestāžu 
attīstība lauku teritorijās, izņemot Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) finansētos pasākumus

4) pilsētas un lauku teritoriju saiknes 
stiprināšana;

4) pilsētas un lauku teritoriju saišu 
stiprināšana;
4a) kultūras iestāžu un kultūras dzīves 
kvalitātes uzlabošana,

5) tūrisma un lauku atpūtas iespēju attīstība. 5 tūrisma un lauku atpūtas iespēju attīstība.
Dalībvalstīm un reģioniem jānodrošina 
ELFLA un EZF līdzfinansēto darbību no 
vienas puses un ERAF līdzfinansēto darbību 
savstarpēja papildināmība un saistība. Tādēļ 
dalībvalstis, gatavojot darbības programmas 
nosaka skaidrus robežkritērijus no ERAF 
atbalstāmām darbībām saskaņā ar 1), 3) un 
5) punktu, no ELFLA atbalstāmām darbībām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (…) par lauku 
teritorijām 49. panta 1. punkta a), b) un i) 
apakšpunktiem vai no EZF atbalstāmām 
darbībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (…) 
par no zivsaimniecības atkarīgiem 
reģioniem.

Dalībvalstīm un reģioniem jānodrošina 
ELFLA un EZF līdzfinansēto darbību no 
vienas puses un ERAF atbilstoši 
nacionālajam stratēģiskajam ietvarplānam
līdzfinansēto darbību savstarpēja 
papildināmība un saistība. Tādēļ dalībvalstis, 
gatavojot darbības programmas nosaka 
skaidrus robežkritērijus no ERAF 
atbalstāmām darbībām saskaņā ar 1), 3) un 
5) punktu, no ELFLA atbalstāmām darbībām 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (…) par lauku 
teritorijām 49. panta 1. punkta a), b) un i) 
apakšpunktiem vai no EZF atbalstāmām 
darbībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (…) 
par no zivsaimniecības atkarīgiem 
reģioniem. Šī ir tehniska rakstura 
norobežošana un tā nedrīkst negatīvi 
ietekmēt vienmērīgu integrētu attīstību.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 267
9. panta 2. punkts

ERAF iesaistīšanos lauku teritorijās un no 
zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās 
koncentrē uz šādu jomu ekonomisko 
diversifikāciju, tai skaitā:

ERAF iesaistīšanos lauku teritorijās un no 
zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās, 
nemazinot ilgtermiņa principu, koncentrē 
uz šādu jomu ekonomisko diversifikāciju, tai 
skaitā:

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar nobeiguma secinājumiem, kas izteikti pēc 2001. gada 15. un 16. jūnija 
Gēteborgas Eiropas Padomes.  

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 268
9. panta 2. punkta 5) daļa

5) tūrisma un lauku pievilcības attīstība. 5) ilgtermiņa tūrisma un lauku pievilcības 
attīstība.

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar nobeiguma secinājumiem, kas izteikti pēc 2001. gada 15. un 16. jūnija 
Gēteborgas Eiropas Padomes.     

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 269
9. panta 3. punkts

Dalībvalstis un reģioni nodrošina 
papildinātību un saskaņotību starp ELALF 
un FZF līdzfinansētajām darbībām, no 
vienas puses, un ERAF līdzfinansētajām 
darbībām – no otras. Tādēļ darbības 
programmu sagatavošanas laikā dalībvalstu 
darbībām saskaņā ar 1., 3. un 5. punktu ir 
jānosaka skaidrs robežkritērijs ERAF 

Dalībvalstis un reģionālās un vietējās 
iestādes nodrošina papildinātību un 
saskaņotību starp ELALF un FZF 
līdzfinansētajām darbībām, no vienas puses, 
un ERAF līdzfinansētajām darbībām – no 
otras. Tādēļ darbības programmu 
sagatavošanas laikā dalībvalstu darbībām 
saskaņā ar 1., 3. un 5. punktu ir jānosaka 
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atbalstītajām darbībām, pamatojoties uz šo 
pantu, vai ELALZ atbalstītajām darbībām –
ar Regulas (EK) Nr. (...) 49. panta 1. punkta 
a), b) un i) apakšpunktu attiecībā uz lauku 
teritorijām, vai EZF atbalstītajām darbībām 
– ar Regulas (EK) Nr. (...) (…) pantu 
attiecībā uz teritorijām, kas atkarīgas no 
zivsaimniecības.

skaidrs robežkritērijs ERAF atbalstītajām 
darbībām, pamatojoties uz šo pantu, vai 
ELALZ atbalstītajām darbībām – ar Regulas 
(EK) Nr. (...) 49. panta 1. punkta a), b) un i) 
apakšpunktu attiecībā uz lauku teritorijām, 
vai EZF atbalstītajām darbībām – ar Regulas 
(EK) Nr. (...) (…) pantu attiecībā uz 
teritorijām, kas atkarīgas no zivsaimniecības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay un Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 270
9. panta 2. daļas 3. apakšpunkts

3) jaunu ekonomisko darbību attīstība ne 
tikai lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozarē; 

3) jaunu ekonomisko darbību attīstība ne 
tikai lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozarē; jo īpaši veidojot, pārņemot un 
attīstot mazos uzņēmumus un 
mikrouzņēmumus un amatniecības 
uzņēmumus;

Or. fr

Pamatojums

Atbalsts šiem uzņēmumiem ir svarīgs lauku attīstības pasākums, un īpaši maziem 
uzņēmumiem ir nozīmīga loma jaunu darba vietu radīšanā.

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 271
9. panta 2. punkta 5) daļa

5) tūrisma un lauku pievilcības attīstība. 5) ilgtermiņa tūrisma un lauku pievilcības 
veidu attīstība.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr. 272
9. panta 2. punkta 5) daļa

5) tūrisma un lauku pievilcības attīstība. 5) ilgtermiņa tūrisma un lauku pievilcības 
attīstība. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar iepriekšējām atsaucēm uz tūrismu un Gēteborgas stratēģiju.

Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 273
9. panta 2. punkta 5 a) daļa (jauna)

5. a) biodegvielu ražošana un/vai enerģijas 
izmantošana no atjaunojamiem avotiem.

Or. en

Pamatojums

Lauku teritorijām jāveicina Eiropas Savienības augstais mērķis – 12% no tās bruto enerģijas 
patēriņa ražot no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 274
9. panta 2. punkta 5 a) daļa (jauna)

5. a) kultūras mantojuma aizsardzība, 
kultūras infrastruktūras un tautas kultūras 
attīstība.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumi kultūras infrastruktūrā nozīmīgi ietekmē reģiona sociālo un ekonomisko situāciju. 
Tie ir jaunu darbavietu avots un veicina vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
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Grozījumu iesniedza Gábor Harangozó

Grozījums Nr. 275
9. panta 2. punkta 5 b) daļa (jauna)

5. b) ieguldījumi energoefektivitātē 
(infrastruktūrā, tehniskajā atbalstā un 
informācijas nodrošināšanā gala 
patērētājiem).

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 276
9. panta pēdējā daļa 

Dalībvalstīm un reģioniem ir jānodrošina 
komplementaritāte un saskaņotība starp 
ELALF un FZF līdzfinansētajām darbībām, 
no vienas puses, un ERAF līdzfinansētajām 
darbībām, no otras puses. Tāpēc 
pasākumiem, kas minēti 1., 3. un 5. punktā, 
dalībvalstīm rīcības programmu 
sagatavošanas laikā ir jānosaka skaidrs 
robežkritērijs darbībām, ko saskaņā ar šo 
pantu atbalsta ERAF, no vienas puses, un 
darbībām, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .. 
49. panta 1. punkta a), b) un i) apakšpunktu 
attiecībā uz lauku teritorijām atbalsta 
ELALZ, bet saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .. .. 
pantu attiecībā uz teritorijām, kas atkarīgas 
no zivsaimniecības – EZF, no otras puses.

Dalībvalstīm un reģioniem ir jānodrošina 
komplementaritāte un saskaņotība starp 
ELALF un FZF līdzfinansētajām darbībām, 
no vienas puses, un ERAF līdzfinansētajām 
darbībām, no otras puses Tāpēc 
pasākumiem, kas minēti 1., 3. un 5. punktā, 
dalībvalstīm un attiecīgajiem partneriem 
rīcības programmu sagatavošanas laikā ir 
jānosaka skaidrs robežkritērijs darbībām, ko 
saskaņā ar šo pantu atbalsta ERAF, no 
vienas puses, un darbībām, ko saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. .. 49. panta 1. punkta a), b) 
un i) apakšpunktu attiecībā uz lauku 
teritorijām atbalsta ELALZ, bet saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. .. .. pantu attiecībā uz 
teritorijām, kas atkarīgas no zivsaimniecības 
– EZF, no otras puses. Turklāt jāseko tam, 
lai to finanšu līdzekļu izlietošanā, kas no 
kohēzijas politikas pārvietoti uz ELALZ un 
EZF, tiek ievērots vajadzīgais līdzsvars 
starp nozaru dimensiju (lauksaimniecība 
vai zivsaimniecība) un teritoriālo 
dimensiju.

Or. fr

Pamatojums

Nevar pieļaut, ka finanšu līdzekļi, kas no kohēzijas politikas būtu pārvietoti uz šiem jaunajiem 



PE 357.528v01-00 124/147 AM\562438LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

instrumentiem, tiktu izmantoti tikai, lai atbalstītu tradicionālās lauksaimniecības un 
zivsaimniecības darbības, kamēr integrētai šo zonu attīstībai ir vajadzīga saimniecības 
diversifikācija.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 277
9. panta 3. punkts

Dalībvalstis un reģioni nodrošina 
papildinātību un saskaņotību starp ELALF 
un FZF līdzfinansētajām darbībām, no 
vienas puses, un ERAF līdzfinansētajām 
darbībām – no otras. Tādēļ darbības 
programmu sagatavošanas laikā dalībvalstu 
darbībām saskaņā ar 1., 3. un 5. punktu ir 
jānosaka skaidrs robežkritērijs ERAF 
atbalstītajām darbībām, pamatojoties uz šo 
pantu, vai ELALZ atbalstītajām darbībām –
ar Regulas (EK) Nr. (...) 49. panta 1. punkta 
a), b) un i) apakšpunktu attiecībā uz lauku 
teritorijām, vai EZF atbalstītajām darbībām 
– ar Regulas (EK) Nr. (...) (…) pantu 
attiecībā uz teritorijām, kas atkarīgas no 
zivsaimniecības.

Dalībvalstis un reģioni nodrošina 
papildinātību un saskaņotību starp ELALF 
un FZF līdzfinansētajām darbībām, no 
vienas puses, un ERAF līdzfinansētajām 
darbībām – no otras. Tādēļ darbības 
programmu sagatavošanas laikā dalībvalstu,
to reģionu un vietējo iestāžu darbībām 
saskaņā ar 1., 3. un 5. punktu ir jānosaka 
skaidrs robežkritērijs ERAF atbalstītajām 
darbībām, pamatojoties uz šo pantu, vai 
ELALZ atbalstītajām darbībām – ar Regulas 
(EK) Nr. (...) 49. panta 1. punkta a), b) un i) 
apakšpunktu attiecībā uz lauku teritorijām, 
vai EZF atbalstītajām darbībām – ar Regulas 
(EK) Nr. (...) (…) pantu attiecībā uz 
teritorijām, kas atkarīgas no zivsaimniecības. 

Or. en

Pamatojums

Darbības, kas ietekmē pašvaldību teritorijas, jālemj, konsultējoties ar attiecīgiem reģioniem 
un vietējām iestādēm, sevišķi, kad ir noteikti kritēriji.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 278
10. pants

Teritorijas ar dabiskiem apgrūtinājumiem

ERAF līdzfinansētās reģionālās 
programmas, kas aptver teritorijas ar 
dabiskiem apgrūtinājumiem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. (...) 52. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, pievērš sevišķu uzmanību 

svītrots
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šo teritoriju īpašajām grūtībām.

Nemazinot 3. un 4. panta noteikumus, 
ERAF sevišķi veicina ieguldījumu 
finansēšanu ar mērķi uzlabot piekļuvi, 
veicināt un attīstīt ar kultūras mantojumu 
saistītas ekonomiskas darbības, veicināt 
ilgtermiņa dabas resursu izmantošanu un 
tūrisma nozari.

Or. en

Pamatojums

Katrs reģions ir atšķirīgs, tāpēc izlemt to, kādas prioritātes tiem ir piemērots, jāatstāj šo 
reģionu ziņā. 

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 279
10. panta 2. punkts

Nemazinot 3. un 4. panta noteikumus, ERAF 
sevišķi veicina ieguldījumu finansēšanu ar 
mērķi uzlabot piekļuvi, veicināt un attīstīt ar 
kultūras mantojumu saistītas ekonomiskas 
darbības, veicināt ilgtermiņa dabas resursu 
izmantošanu un tūrisma nozari.

Nemazinot 3. un 4. panta noteikumus, ERAF 
sevišķi veicina ieguldījumu finansēšanu ar 
mērķi uzlabot piekļuvi, veicināt un attīstīt ar 
kultūras mantojumu saistītas ekonomiskas 
darbības, veicināt ilgtermiņa dabas resursu 
izmantošanu un tūrisma nozari.

Atkāpjoties no šīs Regulas 3. panta 2. 
punkta, ERAF līdzfinansē ekspluatācijas 
izmaksas jomās, kuru stāvoklis ir divtik 
neizdevīgs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 
52. panta 3. punkta b) daļu, lai šādi 
kompensētu papildu izmaksas, kas rodas šo 
jomu iezīmju dēļ, izņemot produktus, uz 
kuriem attiecas Līguma I pielikums:
a) atbalsta preču transportēšanas 
pakalpojumus un sniedz palīdzību 
transportēšanas pakalpojumu uzsākšanā.
b) atbalsta ar vietējā darbaspēka tirgu 
saistītu problēmu risināšanu.

Or. el
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz salām, ko ietekmē papildu transporta izmaksas, kas rodas neizdevīgā 
ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ, un tas prasa īpašu attieksmi teritoriālas, ekonomiskas un sociālas
kohēzijas kontekstā (kā konstatēts Līguma par Konstitūciju III-220. pantā). 

Grozījumu iesniedza Michl Ebner

Grozījums Nr. 280
10. panta 2. punkts

Neierobežojot 3. un 4. panta noteikumus, 
ERAF būtu īpaši jāatbalsta to investīciju 
finansēšana, kas paredzētas pieejamības 
uzlabošanai, ar kultūras mantojumu saistītās 
ekonomiskās darbības veicināšanai un 
attīstībai, ilgstošas dabas resursu 
izmantošanas sekmēšanai un tūrisma nozares 
veicināšanai.

Neierobežojot 3. un 4. panta noteikumus, 
ERAF būtu īpaši jāatbalsta to investīciju 
finansēšana, kas paredzētas pieejamības 
uzlabošanai, ar kultūras mantojumu saistītās 
ekonomiskās darbības veicināšanai un 
attīstībai, ekonomiskās un sociālā 
integrācijas veicināšanai, it īpaši 
daudzkultūru un daudzvalodīgajās 
teritorijās, ilgstošas dabas resursu 
izmantošanas sekmēšanai un tūrisma nozares 
veicināšanai.

Or. de

Pamatojums

Šajā pantā būtu noteikti jāmin ERAF izmantošana it īpaši multikulturālajos rajonos. 
Teritorijas, kurās ir pārstāvētas daudzas valodas un kultūras, bieži vien ir pirmās, kas 
izmanto ERAF līdzekļus dažādu kultūru un valodu atbalstam.

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 281
10. panta 2. punkts

Nemazinot 3. un 4. panta noteikumus, ERAF 
sevišķi veicina ieguldījumu finansēšanu ar 
mērķi uzlabot piekļuvi, veicināt un attīstīt ar
kultūras mantojumu saistītas ekonomiskas 
darbības, veicināt ilgstošu dabas resursu 
izmantošanu un tūrisma nozari.

Nemazinot 3. un 4. panta noteikumus, ERAF 
sevišķi veicina ieguldījumu finansēšanu ar 
mērķi uzlabot piekļuvi, veicināt un attīstīt 
ekonomiskas darbības, kas novērš to 
iedzīvotāju samazināšanos un atbalsta to 
attīstību, tai pašā laikā nodrošinot to 
kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt 
ilgstošu dabas resursu izmantošanu un 
tūrisma nozari.
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Or. es

Pamatojums

Grūtības attīstīties, ar ko saskaras teritorijas, kas pastāvīgi ir dabiski neizdevīgā stāvoklī, 
rada iedzīvotāju skaita samazināšanos, jo ir ļoti grūti tās nodrošināt ar darbavietām.

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

Grozījums Nr. 282
10. panta 2. punkts

Nemazinot 3. un 4. panta prasības, ERAF 
sevišķi veicina ieguldījumu finansēšanu ar 
mērķi uzlabot piekļuvi, veicināt un attīstīt ar 
kultūras mantojumu saistītas ekonomiskas 
darbības, veicināt ilgtspējīgu dabas resursu 
izmantošanu un tūrisma nozari.

Nemazinot 3. un 4. panta prasības, ERAF 
sevišķi veicina ieguldījumu finansēšanu ar 
mērķi uzlabot piekļuvi, veicināt un attīstīt 
visa veida ekonomiskas darbības – ne tikai 
tās, kas saistītas ar kultūras mantojumu, bet 
arī tās, kas saistītas ar novatorismu un 
jaunām tehnoloģijām, kas ir īpaši 
piemērotas noteikta reģiona īpatnībām 
(lauku telecentri, u.c.), veicināt ilgstošu 
dabas resursu izmantošanu un tūrisma 
nozari.

Or. es

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 283
10. panta 2. punkts

Nemazinot 3. un 4. panta noteikumus, ERAF 
sevišķi veicina ieguldījumu finansēšanu ar 
mērķi uzlabot piekļuvi, veicināt un attīstīt ar 
kultūras mantojumu saistītas ekonomiskas 
darbības, veicināt ilgstošu dabas resursu 
izmantošanu un tūrisma nozari.

Nemazinot 3. un 4. panta noteikumus, ERAF 
sevišķi veicina ieguldījumu finansēšanu ar 
mērķi uzlabot piekļuvi visos līmeņos, 
veicināt, attīstīt un pilnveidot ilgtermiņa ar 
kultūras mantojumu saistītas ekonomiskas 
darbības, veicināt ilgstošu dabas resursu 
izmantošanu un tūrisma nozari.

Or. pt

Pamatojums

Saskaņā ar nobeiguma secinājumu 3. un 4. punktu, kas izteikti pēc 2001. gada 15. un 16. 
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jūnija Gēteborgas Eiropas Padomes.     

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 284
11. panta 1. punkts

Saskaņā ar papildu sadalījumu, kas minēts 
Regulas (EK) Nr. (...) 16. panta 1. punkta d) 
apakšpunktā, un, atkāpjoties no šīs Regulas 
3. panta 2. punkta, ERAF palīdz finansēt 
darbību visattālākajos reģionos, lai 
kompensētu papildu izmaksas, kas rodas 4. 
pantā ietvertajās jomās un šādās papildu 
jomās, izņemot produktus, uz kuriem 
attiecas Līguma I pielikums:

Saskaņā ar papildu sadalījumu, kas minēts 
Regulas (EK) Nr. (...) 16. panta 1. punkta d) 
apakšpunktā, atkāpjoties no šīs Regulas 3. 
panta 2. punkta, un saskaņā ar EK Līguma 
299. panta 2. punktu, ERAF palīdz finansēt 
darbību visattālākajos reģionos, lai 
kompensētu papildu izmaksas, kas rodas 4. 
pantā ietvertajās jomās un šādās papildu 
jomās, izņemot produktus, uz kuriem 
attiecas Līguma I pielikums:

Or. pt

Pamatojums

Skaidri jānosaka vajadzība piemērot pašreizējos Līguma noteikumus, ne tikai tā 299. panta 2. 
punktu.

Grozījumu iesniedza Sérgio Marques

Grozījums Nr. 285
11. panta 1. punkts

Saskaņā ar papildu sadalījumu, kas minēts 
Regulas (EK) Nr. (...) 16. panta 1. punkta d) 
apakšpunktā, un, atkāpjoties no šīs Regulas 
3. panta 2. punkta, ERAF palīdz finansēt 
darbību visattālākajos reģionos, lai 
kompensētu papildu izmaksas, kas rodas 4. 
pantā ietvertajās jomās un šādās papildu 
jomās, izņemot produktus, uz kuriem 
attiecas Līguma I pielikums:

(Neietekmē anglisko versiju.)

Or. pt

Pamatojums

(Neietekmē anglisko versiju.)
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Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo un Fernando Fernández Martín

Grozījums Nr. 286
11. panta 1. punkts

Saskaņā ar papildu sadalījumu, kas minēts 
Regulas (EK) Nr. (...) 16. panta 1. punkta d) 
apakšpunktā, un, atkāpjoties no šīs Regulas 
3. panta 2. punkta, ERAF palīdz finansēt 
darbību visattālākajos reģionos, lai 
kompensētu papildu izmaksas, kas rodas 4. 
pantā ietvertajās jomās un šādās papildu 
jomās, izņemot produktus, uz kuriem 
attiecas Līguma I pielikums:

Saskaņā ar papildu sadalījumu, kas minēts 
Regulas (EK) Nr. (...) 16. panta 1. punkta d) 
apakšpunktā, un, atkāpjoties no šīs Regulas 
3. panta 2. punkta, ERAF palīdz finansēt 
darbību visattālākajos reģionos, lai novērstu
papildu izmaksas, kas rodas 4. pantā 
ietvertajās jomās un šādās papildu jomās, 
izņemot produktus, uz kuriem attiecas 
Līguma I pielikums, netraucējot 
pilnveidoties vienotajam tirgum:

Or. es

Pamatojums

Šo teritoriju sevišķā attāluma, kā arī preču transportēšanas grūtību un to tirgū esošā 
produktu trūkuma rezultātā šiem reģioniem ir nopietni ierobežojumi pilnībā integrēties tirgū.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 287
12. panta 3.a punkts (jauns)

3.a stratēģiskās ekoloģiskās ekspertīzes 
(ietekmes uz vidi pārbaudes) rezultāti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 27. jūlija Direktīvu 
2001/42/EK par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu1.
––––––––––––––
1 OV L 197, 21.7.2001, 30. lpp.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 288
12. panta 5) daļas b) apakšpunkts

b) tabula, kas konkretizē kopējo Kopienas 
finansējuma sadalījuma apmēru, saskanīgu 
valsts publisko finansējumu un ERAF 
pabalsta likmi visam programmas 
veidošanas laikposmam un katrai prioritātei; 

b) tabula, kas konkretizē kopējo Kopienas 
finansējuma sadalījuma apmēru, saskanīgu 
kopējo valsts finansējumu un ERAF pabalsta 
likmi visam programmas veidošanas 
laikposmam un katrai prioritātei; 

Or. en

Pamatojums

Būtu vēlams fondu pabalstu aprēķināt nevis saistībā ar valsts publisko finansējumu, bet gan 
ar kopējo valsts finansējumu. Galvenais mērķis ir radīt iespēju attaisnotajos izdevumos ietvert 
privāto finansējumu, tādējādi to daudz efektīvāk mobilizējot.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Grozījums Nr. 289
12. panta 5. punkta b a) apakšpunkts (jauns)

b a) dati par kopējo atbilstību un 
kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

ERAF paredz atbilstības noteikšanu saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. Tomēr 
pārrobežu un starptautiskajā sadarbībā noteikti jānosaka kopīgi atbalstāmie izdevumi un 
jāformulē kopējie kritēriji. Pretējā gadījumā kopējo projektu īstenošana būs ļoti apgrūtināta 
vai neiespējama.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 290
12. panta 6. punkta b) apakšpunkts

b) uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas 
apraksts, kā arī dati par uzraudzības 
komitejas sastāvu;

b) kopējo izvēles kritēriju, uzraudzības un 
izvērtēšanas sistēmas apraksts, kā arī dati 
par uzraudzības komitejas sastāvu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 291
12. panta 6) daļas e a) apakšpunkts (jauns)

e a) pasākumu apraksts, kas jāveic katrai 
dalībvalstij, kopā ar to iesniedzot darbības 
programmu saskaņā ar Padomes Regulas 
(EK) Nr.(....) 10. pantu, reģionālo un 
vietējo iestāžu, kā arī jebkuras attiecīgas 
pārrobežu sadarbības grupas iesaistīšanai 
programmas sagatavošanas posma laikā un 
turpmākajos posmos;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi tas, ka “teritoriālas sadarbības mērķa” nolūkā dalībvalstis piemēro 
partnerattiecību noteikumus. Tāpēc Komisijai jānosaka, ka atļauja pieņemt darbības 
programmu priekšlikumus attiecas uz dalībvalstu prasībām, lai precizētu, kā tās grasās 
piemērot šos noteikumus un kā grasās sadarboties ar vietējām un reģionālām iestādēm, kā arī 
ar pārrobežu sadarbības grupām.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 292
12. panta 7) daļa

7) norāžu saraksts galvenajiem projektiem 
Regulas (EK) Nr. (...) 38. panta nozīmē, kas 
jāiesniedz programmas veidošanas 
laikposmā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Galveno projektu saraksta iekļaušana pirms programmas uzsākšanas pārmērīgi ierobežotu 
vai izraisītu maldīgas gaidas un pieņēmumus. 
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Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez un Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Grozījums Nr. 293
12. panta 7. a. un 7. b. punkts (jauni)

7. a) Dalībvalstis nodrošina, ka reģionālās 
iestādes iesaistās plānošanā un pārbauda 
ārvalstu un starptautiskas sadarbības 
procesus.
7. b) Ir iespējams starptautiskās sadarbības 
programmās izveidot reģionālas sadarbības 
apakšprogrammas. Pārvaldības iestāde 
nodrošina, ka kompetentā reģionālā iestāde 
iesaistās sertifikācijas procesā, kā arī tā var 
deleģēt šādu apakšprogrammu pārvaldību 
reģionālajām iestādēm.

Or. es

Pamatojums

Jānodrošina reģionālo iestāžu iesaistīšanās ārvalstu un starptautiskās sadarbības 
programmās, kā arī iespēja izveidot reģionālas sadarbības apakšprogrammas, lai uzlabotu 
minēto programmu īstenošanu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 294
12. panta 7.a punkts (jauns)

7. a) Partneru ieteikumi attiecībā uz 
darbības programmu.

Or. de

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai un Bernard Poignant

Grozījums Nr. 295
12. panta 2. daļa (jauna)

Reģioni, uz kuriem attiecas ”Reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības mērķis” 
un kas cieš no tādiem nelabvēlīgiem dabas 
vai ģeogrāfiskiem apstākļiem, kas noteikti 
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Regulas (EK) Nr. .. 52. pantā, saņemt 
papildu līdzfinansējumu 5% apmērā. Ja 
minētie reģioni cieš no vairākiem šāda 
veida nelabvēlīgiem apstākļiem, 
palielinājums jādivkāršo un tam jāsasniedz 
10%, ņemot vērā nelabvēlīgo apstākļu lielo 
skaitu.

Or. fr

Pamatojums

Griestu paaugstināšana fondu līdzdalībai sabiedriskajās izmaksās ir nozīmīga, bet tās apjoms 
ir pārāk ierobežots, lai varētu pārvarēt vairākus dabas un cilvēku nelabvēlīgos apstākļus, kas 
veicina kalnaino un salu apgabalu pamešanu.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 296
13. pants

Attaisnoto izdevumu likmes

Nemazinot Regulas (EK) Nr. (...) 55. panta 
noteikumus, Komisija var ierosināt 
noteikumus par dažām attaisnoto izdevumu 
kategorijām, aizstājot valsts tiesību aktus 
pēc dalībvalsts pieprasījuma. Šie Kopienas 
noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem ir 
pieņemti Komisijas Regulā saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. (...) 104. panta 3. punkta 
nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo pantu var uzskatīt par lieku. Citi neattaisnotie izdevumi ES līmenī ir minēti 7. pantā.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 297
14. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
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Dalībvalstīm ir jāizveido kopīgs tehniskais 
sekretariāts, kas atradīsies vadošajā iestādē. 
Tam ir jāpalīdz vadošajai iestādei un 
uzraudzības komitejai to noteikto pienākumu 
veikšanā.

Dalībvalstīm ir jāizveido kopīgs tehniskais 
sekretariāts, kas funkcionāli atradīsies 
vadošajā iestādē. Tam ir jāpalīdz vadošajai 
iestādei un uzraudzības komitejai to noteikto 
pienākumu veikšanā.

Or. en

Pamatojums

Sadarbības programmas Kopīgajam tehniskajam sekretariātam nav obligāti jābūt fiziski 
novietotam vadošajā iestādē.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 298
14. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Dalībvalstis veido kopēju tehnisko 
sekretariātu, kas atradīsies pārvaldes iestādē. 
Tas atbalsta pārvaldes iestādi un uzraudzības 
komiteju to pienākumu veikšanā.

Dalībvalstis veido kopēju tehnisko 
sekretariātu, kuram nav obligāti jāatrodas 
pārvaldes iestādē. Tas atbalsta pārvaldes 
iestādi un uzraudzības komiteju to 
pienākumu veikšanā un organizē praktiskas 
nodarbības partneriem, lai tie spētu veikt 
savus ar partnerību saistītos uzdevumus.

Or. de

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 299
14. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Dalībvalstis veido kopēju tehnisko 
sekretariātu, kas atradīsies pārvaldes 
iestādē. Tas atbalsta pārvaldes iestādi un 
uzraudzības komiteju to pienākumu 
veikšanā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Salīdzinājumā ar attiecīgo dalībvalstu kopumu pārvaldes iestādei operatīvi ir labākas 
iespējas izveidot tehnisko sekretariātu un uzņemties atbilstošās līgumsaistības. (Skatīt: 14. 
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panta 2. punkta grozījumu).

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 300
14. panta 1. punkta 2. apakšpunkts 

Dalībvalstis veido kopēju tehnisko 
sekretariātu, kas atradīsies pārvaldes 
iestādē. Tas atbalsta pārvaldes iestādi un 
uzraudzības komiteju to pienākumu 
veikšanā.

Pārvaldes iestāde, konsultējoties ar 
uzraudzības komiteju, izveido kopēju 
Tehnisko sekretariātu, kas atradīsies 
pārvaldes iestādē. Tas atbalsta pārvaldes 
iestādi, uzraudzības komiteju un revidentu 
grupu saskaņā ar 2. pantu to pienākumu 
veikšanā. Lai atvieglotu plašās sadarbības 
īstenošanu, dalībvalstis var izveidot 
nacionālos kontaktpunktus.

Or. de

Pamatojums

Salīdzinājumā ar attiecīgo dalībvalstu kopumu operatīvi pārvaldes iestādei ir labākas 
iespējas izveidot tehnisku sekretariātu un uzņemties atbilstošās līgumsaistības. Arī 
„Revidentu grupai“ tās darbā ir nepieciešams sekretariāta atbalsts. Vismaz plašajās 
starptautiskajās sadarbības programmās bez augšminētā tehniskā sekretariāta pagātnē sevi ir 
attaisnojuši arī valstu kontaktpunkti, tādēļ tie būtu noteikti minami kā līdzfinansējama 
atbalsta struktūra.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 301
14. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (..) 64. pantu 
ikviena dalībvalsts, kas piedalās darbības 
programmā, uzraudzības komitejā ieceļ 
pārstāvi.

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (..) 64. pantu 
ikviena dalībvalsts, kas piedalās darbības 
programmā, uzraudzības komitejā ieceļ 
pārstāvi un cenšas nodrošināt pienācīgu 
attiecīgu reģionālo vai vietējo iestāžu, kā 
arī attiecīgu pārrobežu sadarbības grupu 
pārstāvniecību.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar partnerattiecību un funkciju decentralizācijas principu dalībvalstīm jāpieļauj 
pienācīga vietējo vai reģionālo iestāžu un pārrobežu sadarbības grupu pārstāvniecība 
uzraudzības komitejās.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 302
14. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 64. 
pantu ikviena dalībvalsts, kas piedalās 
darbības programmā, uzraudzības komitejā 
ieceļ pārstāvi.

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 64. 
pantu ikviena dalībvalsts, kas piedalās 
darbības programmā, uzraudzības komitejā 
ieceļ pārstāvi, nodrošinot to, ka saskaņā ar 
iestāžu sistēmu iesaistītās reģionālās un 
vietējās iestādes ir pienācīgi pārstāvētas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā reģionālo un vietējo iestāžu veiksmīgo dalību INTERREG III A, B un C, 
dalībvalstīm ir iespēja būt saskaņā ar partnerattiecību un funkciju decentralizācijas principu, 
ja tās iesaista reģionālo un vietējo iestāžu pārstāvjus savu delegātu vidū darbības programmu 
uzraudzības komitejā. Pārstāvjus izvēlētos no piemērotām valsts iestādēm, izvērtējot vienu 
pēc otra.

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 303
14. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 64. 
pantu ikviena dalībvalsts, kas piedalās 
darbības programmā, uzraudzības komitejā 
ieceļ pārstāvi.

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 64. 
pantu ikviena dalībvalsts, kas piedalās 
darbības programmā, uzraudzības komitejā 
ieceļ pārstāvi un cenšas nodrošināt 
pienācīgu attiecīgu reģionālo vai vietējo 
iestāžu pārstāvniecību saskaņā ar to 
attiecīgo iestāžu un struktūras sistēmu.

Or. it
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Pamatojums

Reģionālo un vietējo pārvaldību pārstāvju iesaistīšana, atsaucoties uz Reģionu komitejas 
priekšlikumu, palīdzēs tās pilnvarot, lai pārvaldītu Struktūrfondus, kā arī būt saskaņā ar 
vispārējo funkciju decentralizācijas principu.     

Grozījumu iesniedza Alyn Smith

Grozījums Nr. 304
14. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 64. 
pantu ikviena dalībvalsts, kas piedalās 
darbības programmā, uzraudzības komitejā 
ieceļ pārstāvi.

3. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. (...) 64. 
pantu ikviena dalībvalsts, kas piedalās 
darbības programmā, uzraudzības komitejā 
ieceļ pārstāvi un nodrošina pienācīgu 
attiecīgu reģionālo vai vietējo iestāžu 
pārstāvniecību.

Or. en

Pamatojums

Referenta priekšlikums ir ļoti labs. Šeit ir tā pārveidojums, svītrojot “cenšas” starp vārdiem 
“pārstāvi” un “nodrošina...”. Dalībvalstīm jāspēj nodrošināt pienācīgu vietējo vai reģionālo 
iestāžu pārstāvniecību uzraudzības komitejās.

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 305
14. panta 3. a. punkts (jauns)

3. a. Dalībvalstis uzņemas veikt šos 
uzdevumus laikposmā, par kādu vienojas ar 
Komisiju, lai novērstu liekas aizkavēšanās 
darbības programmas izveidē un 
īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis un valdību nodaļas lieki aizkavēja dažādu mehānismu izveidi, kas 
nepieciešami finansēšanas programmu īstenošanai. Tas ievērojami apgrūtināja vadošo 
iestāžu spējas sasniegt līdzekļu izlietojuma mērķus. Dalībvalstīm un to valdību nodaļām 
jāiekļaujas norunātajā programmas izveides laikposmā, lai novērstu līdzīgus gadījumus 
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turpmāk.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 306
15. pants

Vadošā iestāde veic pienākumus, kas ir 
paredzēti Regulas (EK) Nr. (...) 59. pantā, 
izņemot tos, kas attiecas uz darbību 
sistemātiskumu un izdevumiem saistībā ar 
valsts un Kopienas noteikumiem. Šai sakarā 
iestādes atbildības jomas ir ierobežotas līdz 
pārbaudei, ka zvērināts revidents 
apstiprinājis ikviena labuma guvēja 
izdevumus, kas piedalās programmā.

Vadošā iestāde veic pienākumus, kas ir 
paredzēti Regulas (EK) Nr. (...) 59. pantā, 
izņemot tos, kas attiecas uz darbību 
sistemātiskumu un izdevumiem saistībā ar 
valsts un Kopienas noteikumiem. Šai sakarā 
iestādes atbildības jomas ir ierobežotas līdz 
pārbaudei, ka kvalificēts revidents 
apstiprinājis ikviena labuma guvēja 
izdevumus, kas piedalās programmā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka mēs vienkāršojam struktūrfondu revīzijas procesu. Zvērināta revidenta 
gadījumā Komisijai būtu jāvēršas tieši pie konkrētā revidenta, kas būtu ļoti birokrātisks 
process. Tāpēc pietiek ar kvalificētu revidentu.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 307
16. panta 2. punkts

Katra dalībvalsts nodrošina, ka izdevumus 
var apstiprināt zvērināts revidents divu 
mēnešu laikā.

Katra dalībvalsts nodrošina, ka izdevumus 
var apstiprināt kvalificēts revidents divu 
mēnešu laikā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka mēs vienkāršojam struktūrfondu revīzijas procesu. Zvērināta revidenta 
gadījumā Komisijai būtu jānovērtē tieši konkrētais revidents, kas būtu ļoti birokrātisks 
process. Tāpēc pietiek ar kvalificētu revidentu. 
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Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 308
19. pants, 2. punkts

2. Darbībām, kas ir izvēlētas darbības 
programmām, kuras attiecas uz sadarbības 
tīkliem un pieredzes apmaiņu, kā minēts 6. 
panta 3. punktā, ir jāiekļauj vismaz trīs 
saņēmēji no vismaz trijiem vismaz divu 
dalībvalstu reģioniem, kas katrā darbībā 
sadarbosies šādos jautājumos: kopēja 
izstrāde, kopēja īstenošana, kopējā 
darbinieku komplektēšana un kopēja 
finansēšana. 

2. Darbībām, kas ir izvēlētas darbības 
programmām, kuras attiecas uz starpreģionu 
sadarbību un sadarbības tīkliem, un 
pieredzes apmaiņu, kā minēts 6. panta 3. 
punktā, ir jāiekļauj vismaz trīs saņēmēji no 
vismaz trijiem vismaz divu dalībvalstu 
reģioniem, kas katrā darbībā sadarbosies 
šādos jautājumos: kopēja izstrāde, kopēja 
īstenošana, kopējā darbinieku 
komplektēšana un kopēja finansēšana. 

Or. fr

Pamatojums

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķī jāņem vērā starpreģionu sadarbības integrēšana.

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 309
19. pants, 2. punkts

Darbībām, kas ir izvēlētas darbības 
programmām, kuras attiecas uz sadarbības 
tīkliem un pieredzes apmaiņu, kā minēts 6. 
panta 3. punktā, ir jāiekļauj vismaz trīs 
saņēmēji no vismaz trijiem vismaz divu 
dalībvalstu reģioniem, kas katrā darbībā 
sadarbosies šādos jautājumos: kopēja 
izstrāde, kopēja īstenošana, kopējā 
darbinieku komplektēšana un kopēja 
finansēšana. 

Darbībām, kas ir izvēlētas darbības 
programmām, kuras attiecas uz starpreģionu 
sadarbību un sadarbības tīkliem, un 
pieredzes apmaiņu, kā minēts 6. panta 3. 
punktā, ir jāiekļauj vismaz trīs saņēmēji no 
vismaz trijiem vismaz divu dalībvalstu 
reģioniem, kas katrā darbībā sadarbosies 
šādos jautājumos: kopēja izstrāde, kopēja 
īstenošana, kopējā darbinieku 
komplektēšana un kopēja finansēšana. 

Or. fr

Pamatojums

Starpreģionālā sadarbība jāiekļauj teritoriālās sadarbības mērķī.
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Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai

Grozījums Nr. 310
19. pants, 2. punkts

Darbībām, kas ir izvēlētas darbības 
programmām, kuras attiecas uz sadarbības 
tīkliem un pieredzes apmaiņu, kā minēts 6. 
panta 3. punktā, ir jāiekļauj vismaz trīs 
saņēmēji no vismaz trijiem vismaz divu 
dalībvalstu reģioniem, kas katrā darbībā 
sadarbosies šādos jautājumos: kopēja 
izstrāde, kopēja īstenošana, kopējā 
darbinieku komplektēšana un kopēja 
finansēšana. 

Darbībām, kas ir izvēlētas darbības 
programmām, kuras attiecas uz starpreģionu 
sadarbību un sadarbības tīkliem, un 
pieredzes apmaiņu, kā minēts 6. panta 3. 
punktā, ir jāiekļauj vismaz trīs saņēmēji no 
vismaz trijiem vismaz divu dalībvalstu 
reģioniem, kas katrā darbībā sadarbosies 
šādos jautājumos: kopēja izstrāde, kopēja 
īstenošana, kopējā darbinieku 
komplektēšana un kopēja finansēšana. 

Or. fr

Pamatojums

Ir jāsaskaņo 19. pants ar grozīto 6. pantu (sk. 6. grozījumu), tas ir, starpreģionu sadarbība 
jāiekļauj Eiropas teritoriālās sadarbības mērķī. 

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 311
20. panta 1. punkta b) daļa

b) atbild par visas darbības īstenošanu; b) atbild par visas darbības īstenošanu vai 
īstenošanas pārraudzību;

Or. en

Pamatojums

Dalībiestādes dažos gadījumos varētu projekta īstenošanu tikai pārraudzīt, nevis pašas tos 
īstenot

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 312
20. panta 1. punkta d) daļa

d) tas pārbauda, ka 14. panta 2. punktā 
minētie revidenti apstiprinājuši ikviena 
labuma guvēja, kas piedalās darbībā, 

d) tas pārbauda, ka 14. panta 2. punktā 
minētie revidenti apstiprinājuši ikviena 
labuma guvēja, kas piedalās darbībā, 
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uzrādītos izdevumus; uzrādītos izdevumus (lai gan nepieļaujot 
paplašināt šīs pārbaudes līdz pretenziju 
atkārtotai revīzijai);

Or. en

Pamatojums

Pretenziju atkārtotas revīzijas pārbaude būtu dubults darbs.

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan, Catherine Stihler

Grozījums Nr. 313
21. pants

Ikviena labuma guvēja, kas piedalās darbībā, 
uzrādīto izdevumu likumību un regularitāti 
apstiprina 14. panta 2. punktā minētie 
zvērinātie revidenti. Ikvienam labuma 
guvējam, kas piedalās darbībā, ir jāuzņemas 
atbildība par ikvienu pārkāpumu viņa 
deklarētajos izdevumos.

Ikviena labuma guvēja, kas piedalās darbībā, 
uzrādīto izdevumu likumību un regularitāti 
apstiprina 14. panta 2. punktā minētie 
neatkarīgie un kvalificētie revidenti. 
Ikvienam labuma guvējam, kas piedalās 
darbībā, ir jāuzņemas atbildība par ikvienu 
pārkāpumu viņa deklarētajos izdevumos.

Or. en

Pamatojums

Izdevumu apstiprināšanai pietiek ar funkcionāli ārējiem, kvalificētiem un neatkarīgiem 
revidentiem.

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 314
22. panta 1. punkts

1. Saistībā ar pārrobežu sadarbības 
aktivitātēm NUTS III līmeņa teritorijās, kas 
robežojas ar Regulas (EK) Nr. (…) 7. panta 
1. punktā minētajām teritorijām, pamatotos 
gadījumos var tikt nodrošināts finansējums 
līdz 20% no attiecīgās darbības programmas 
budžeta.

1. Saistībā ar pārrobežu sadarbības 
aktivitātēm ārpus kooperēšanās jomās, it 
īpaši NUTS III līmeņa teritorijās, kas 
robežojas ar Regulas (EK) Nr. (…) 7. panta 
1. punktā minētajām teritorijām, pamatotos 
gadījumos var tikt nodrošināts finansējums 
līdz 20% no attiecīgās darbības programmas 
līdzekļu budžeta.

Or. de
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Pamatojums

Te, šķiet, būtu vietā dot jau Komisijas priekšlikumā paredzētās atvēršanas klauzulas 
elastīgāku versiju.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 315
22. panta 1. punkts

1. Saistībā ar pārrobežu sadarbības 
aktivitātēm NUTS III līmeņa teritorijās, kas 
robežojas ar Regulas (EK) Nr. (…) 7. panta 
1. punktā minētajām teritorijām, pamatotos 
gadījumos var tikt nodrošināts finansējums 
līdz 20% no attiecīgās darbības programmas 
budžeta.

1. Saistībā ar pārrobežu sadarbības 
aktivitātēm ārpus kooperēšanās jomās, it 
īpaši NUTS III līmeņa teritorijās, kas 
robežojas ar Regulas (EK) Nr. (…) 7. panta 
1. punktā minētajām teritorijām, pamatotos 
gadījumos var tikt nodrošināts finansējums 
līdz 20% no attiecīgās darbības programmas 
līdzekļu budžeta.

Or. de

Pamatojums

Te, šķiet, būtu vietā dot jau Komisijas priekšlikumā paredzētās atvēršanas klauzulas 
elastīgāku versiju.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 316
22. panta 3. punkta 1. apakšpunkts

3. Pārrobežu un starptautiskās sadarbības 
kontekstā ERAF var segt ārpus Eiropas 
Kopienas valstu teritorijām notiekošu 
īstenošanas darbību vai to daļu izdevumus 
līdz maksimāli 10% no tā kopējās finansiālās 
palīdzības summas darbības programmai, ja 
šis darbības dod labumu Kopienas 
reģioniem.

3. Pārrobežu sadarbības kontekstā ERAF var 
segt ārpus Eiropas Kopienas valstu 
teritorijām notiekošu īstenošanas darbību vai 
to daļu izdevumus līdz maksimāli 5% no tā 
kopējās finansiālās palīdzības summas 
darbības programmai, ja šis darbības dod 
labumu Kopienas reģioniem.

Or. en

Pamatojums

ERAF nedrīkst finansēt trešo valstu attīstību starptautiskas sadarbības kontekstā. Ciktāl tas 
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attiecas uz pārrobežu sadarbību, ārpus ES teritorijas veikto ieviešanas pasākumu izdevumu 
maksimālais apjoms jāsamazina līdz 5%. Ierosinātais maksimālais daudzums 10% apmērā 
šķiet pārāk liels attiecībā uz trešām valstīm.
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