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fondu

Regulas priekšlikums (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi 

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

Grozījums Nr. 317
10. apsvērums

10) Eiropas Reģionālās attīstības fondam 
(ERAF) jārisina problēmas saistībā ar 
piekļuvi un tālumu līdz lieliem tirgiem, 
sakaroties ar ārkārtīgi mazapdzīvotām 
teritorijām, kā teikts Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās protokolā Nr. 6. 
ERAF jāpievēršas arī specifiskām grūtībām, 
kas saistītas ar atsevišķām salām, kalnu 
reģioniem un mazapdzīvotām teritorijām, 
kuru ģeogrāfiskais stāvoklis palēnina to 
attīstību.

10) Eiropas Reģionālās attīstības fondam 
(ERAF) jārisina problēmas saistībā ar 
piekļuvi un tālumu līdz lieliem tirgiem, 
sakaroties ar ārkārtīgi mazapdzīvotām 
teritorijām, kā teikts Austrijas, Somijas un 
Zviedrijas Pievienošanās protokolā Nr. 6. 
ERAF jāpievēršas arī specifiskām grūtībām, 
kas saistītas ar salām, Eiropas eksklāviem 
citos kontinentos, pārrobežu teritorijām,
kalnu reģioniem un mazapdzīvotām 
teritorijām, kuru ģeogrāfiskais stāvoklis 
palēnina to attīstību.
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Or. es

Pamatojums

Vārdu ‘atsevišķs’ (izteicienā ‘atsevišķas salas’) jāsvītro, jo tas ir neskaidrs un varētu radīt 
ierobežojumus dažām salām. ‘Eiropas eksklāvi citos kontinentos’ ir jāievieto, jo šīs 
kategorijas mazpilsētas un pilsētas arī sastopas ar līdzīgām grūtībām, kas var ietekmēt salas.

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

Grozījums Nr. 318
4. panta ievads

Saistībā ar “konverģences” mērķi ERDF 
koncentrē palīdzību integrētas reģionālās un 
vietējās ekonomikas attīstības ilgspējīgam 
atbalstam, mobilizējot un stiprinot iekšējo 
rīcībspēju, izmantojot programmas, kuru 
mērķis ir modernizēt un dažādot reģionālās 
ekonomikas struktūras galvenokārt šādās 
jomās:

Saistībā ar “konverģences” mērķi reģionos, 
atsaucoties uz Padomes Regulas Nr. 
…6.panta 2. punktu, kur formulēti 
vispārīgi noteikumi Eiropas Reģionālajam  
attīstības fondam, Eiropas Sociālajam 
fondam un Kohēzijas fondam, ERDF 
koncentrē palīdzību integrētas reģionālās un 
vietējās ekonomikas attīstības ilgspējīgam 
atbalstam, mobilizējot un stiprinot iekšējo 
rīcībspēju, izmantojot programmas, kuru 
mērķis ir modernizēt un dažādot reģionālās 
ekonomikas struktūras galvenokārt šādās 
jomās:

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums nodrošinās to, ka pašreizējā 1. mērķa reģioni, ko varētu izslēgt to izaugsmes 
dēļ, tiks iekļauti jaunajā ‘konverģences’ mērķī, un pret tiem izturēsies līdzīgi kā pret 
reģioniem, kas pašreizējā laikposmā no 2000. gada līdz 2006. gadam vairs neietilpst 1. mērķī 
to ekonomiskās izaugsmes dēļ. 
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Grozījumu iesniedza Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar un 
Inés Ayala Sender

Grozījums Nr. 319
4. panta 10. daļa

10) Tieša palīdzība, lai investētu mazajos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), kas veicina 
darbvietu radīšanu un saglabāšanu. 

10) Tieša palīdzība, lai investētu, 
galvenokārt mazajos un vidējos uzņēmumos 
(MVU), kas veicina darbvietu radīšanu un 
saglabāšanu.

Or. es

Pamatojums

Jāatbalsta ieguldījumi MVU un kompānijās, kas sakarā ar to ir attīstības centrs vai virzošais 
spēks reģionā vai lielā tā daļā.

Grozījumu iesniedza Ona Juknevičienè

Grozījums Nr. 320
7. panta d) daļa

d) dzīvojamās platības; d) jaunu dzīvojamo platību celtniecība;

Or. en

Pamatojums

Dzīvojamo platību atjaunošana un restaurācija ir viens no galvenajiem faktoriem ilgspējīgai 
pilsētu attīstībai, ieskaitot uzlabotu enerģijas efektivitāti, drošību un dzīves kvalitāti. Daudzas 
nelabvēlīgas teritorijas var atjaunot, vienīgi pārbūvējot vai nojaucot dzīvojamās teritorijas, 
kas ir kritiskā stāvoklī. Tā kā ilgspējīga pilsētu attīstība ir Eiropas prioritāte, strukturālajiem 
fondiem ir jāatbalsta ar dzīvojamām platībām saistītas izmaksas, lai atdzīvinātu teritorijas, 
kas atrodas neizdevīgā stāvoklī.

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

Grozījums Nr. 321
11. panta b a) daļa (jauna)
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b a) atbalsts trūkumu novēršanai 
tehnoloģiskajās innovācijās un pētniecībā 
un attīstībā.

Or. es

Pamatojums

Grūtības pieejamības ziņā neaprobežojas ar preču pārvadājumiem vai transporta 
pakalpojumiem: taisni otrādi, tās ir īpaši smagas saistībā ar elektroniskajām komunikācijām, 
telekomunikācijām un informācijas sabiedrības attīstību.

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

Grozījums Nr. 322
13. pants

Neskarot (EK) Regulas Nr. (…) 55. pantu, 
Komisija var ierosināt likumus par tiesībām 
uz atsevišķu kategoriju izdevumiem, 
aizstājot nacionālos likumus pēc dalībvalstu 
lūguma. Šie Kopienas likumi par tiesībām uz 
izdevumiem ir pārņemti Komisijas regulā 
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. (…) 104. panta 
3. punkta noteikumiem.

Neskarot (EK) regulas Nr. (…) 55. pantu, 
Komisija var ierosināt likumus par tiesībām 
uz atsevišķu kategoriju izdevumiem, 
aizstājot nacionālos likumus pēc dalībvalstu 
lūguma, katrā gadījumā precizējot šādu 
likumu sastādīšanas pēdējo izpildes 
termiņu, pirms atbilstīgo projektu 
ieviešanas uzsākšanas. Šie Kopienas likumi 
par tiesībām uz izdevumiem ir pārņemti 
Komisijas regulā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 
(…)104. panta 3. punkta noteikumiem..

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā atbilstīgo programmu noteikto veidu, jānosaka pēdējais izpildes termiņš, sakarā 
ar ko Komisijai vajadzēs izstrādāt likumus pirms uzsākt atbilstīgo projektu ieviešanu, jo plāns 
ir saglabāt skaidru ainu par tiesībām uz izdevumiem un izvairīties no turpmākām problēmām.
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