
AM\563872LV.doc PE 357.631v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Reģionālās attīstības komiteja

14.4.2005. PE 357.631v01-00

GROZĪJUMI Nr. 279 – 283

Ziņojuma projekts (PE 355.471v01-00)
Konstantinos Hatzidakis
Priekšlikums Padomes regulai, kas formulē vispārējos nosacījumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Ierosinājums rezolūcijai

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

Grozījums Nr. 279
2. a punkts (jauns)

2a. Pieprasa NUTS II līmeņa reģionus, kuri pilnībā ietilpst 1. mērķī 2006. gadā, bet 
kuri neietilpst 5.(1) un (2) pantā, iekļaut ‘konverģences’ mērķī, un nevis ‘reģionālās 
konkurētspējas un nodarbinātības’ mērķī, (citiem vārdiem sakot, izņemt no 6.(2) 
panta sfēras un iekļaut 5. pantā); pieprasa arī, lai caurmēra resursi, kas piešķirti 
reģioniem, kuri to izaugsmes dēļ vairs neietilps 1. mērķī, būtu salīdzināmā līmenī ar 
asignējumu, ko piešķir ‘aizstātajiem’ reģioniem laikposmā no 2000. gada līdz 2006.
gadam;

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

Grozījums Nr. 280
8. a punkts (jauns)

8a. Norāda uz atbalsta nozīmi teritorijām, kas cieš no tādām strukturālām nepilnībām 
kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, iedzīvotāju novecošana vai piekļuves grūtības; 
atzīmē, ka reģionu vajadzības, ko ietekmē šīs strukturālās problēmas, jārisina, 
izmantojot ciešāku sadarbību un ad hoc pasākumus;

Or. es

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

Grozījums Nr. 281
8. b punkts (jauns)

8b. Pieprasa, lai ‘mazapdzīvoti’ reģioni nenozīmē vienīgi Savienības ziemeļu teritorijas, 
tādējādi ļaujot ņemt vērā citas teritorijas ar zemu iedzīvotāju blīvumu (12. 
apsvērums un 3. pants);

Or. es

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

Grozījums Nr. 282
14. punkts

14. Pieprasa, lai jaunas Kopienas izmantojamības un kvalitātes rezerves veidošanas 
vietā (kā ierosināts 48. pantā) turpinātu veidot nacionālas izmantojamības rezerves, 
piemērojot kārtību, kas paredzēta laikposmam no 2000. gada līdz 2006. gadam, 
neignorējot izmaiņu vajadzību, lai samazinātu administratīvos izdevumus, kas izriet 
no to pārzināšanas;

Or. es



AM\563872LV.doc 3/3 PE 357.631v01-00

Ārējais tulkojums LV

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

Grozījums Nr. 283
24. punkts

24. Pieprasa ieguldīt vajadzīgās pūles, lai nodrošinātu atbalstu tam, ka reģionālās un 
konkurences politikas paliek saistītas vajadzīgajā saskaņotajā saistībā, un tātad 
noraida jebkādu valsts līdzekļu griestu samazinājumu konverģences reģioniem, 
ieskaitot tos, kas pakļauti statistiskajai ietekmei; aicina uz teritoriālās diferenciācijas 
uzturēšanu, īpaši attiecībā uz dabiskām vai ģeogrāfiskām atpalicībām, izmantojot 
valsts līdzekļus reģioniem ārpus konverģences mērķa, tā nodrošinot, ka tādiem 
reģioniem kā ‘statistiskās ietekmes’ reģioni tiks atļauts pārejas periods, kas dos tiem 
iespēju pakāpeniski pielāgoties jaunajiem Savienības mērķiem;

Or. es
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