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Vladimír Železný
Pārdomu periods: struktūra, temati un konteksts, lai novērtētu debates par Eiropas Savienību
2005/2146(INI))

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. atzinīgi vērtē pārdomu periodu kā iespēju iesaistīties svarīgās debatēs par to, cik lielā 
mērā ir jāpaplašina subsidiaritātes principa piemērošana, īstenojot (svītrojums)
kohēzijas politiku, kuras mērķi ir ļoti svarīgi pilnīgai, līdzsvarotai un ilglaicīgai 
attīstībai visās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. uzskata, ka pārdomu periods var palīdzēt ievērot subsidiaritātes principu reģionālās 
attīstības jomā un novērtēt, (svītrojums) kā šis princips tiek ievērots, lai sasniegtu 
2007.–2013. gada kohēzijas politikas mērķus, līdz ar to nodrošinot pilnīgu, 
līdzsvarotu un ilglaicīgu attīstību visās dalībvalstīs;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. atzinīgi vērtē pārdomu periodu kā iespēju iesaistīties svarīgās debatēs par 
subsidiaritātes un uzlabotu partnerattiecību principiem reģionālās attīstības jomā un 
novērtēt, cik lielā mērā šie principi tiek ievēroti, lai īstenotu, uzraudzītu un novērtētu 
2007.–2013. gada kohēzijas politikas mērķus, kuri ir ļoti svarīgi pilnīgai, līdzsvarotai 
un ilglaicīgai attīstībai visās dalībvalstīs;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 4
1. punkts

1. atzinīgi vērtē pārdomu periodu kā iespēju iesaistīties atjaunotās debatēs par 
pamatprincipu reģionālās attīstības jomā un novērtēt, cik lielā mērā šis princips tiek 
ievērots, lai īstenotu, uzraudzītu un novērtētu 2007.–2013. gada kohēzijas politikas 
mērķus, kuri ir ļoti svarīgi pilnīgai, līdzsvarotai un ilglaicīgai attīstībai visās 
dalībvalstīs, it īpaši nabadzīgākajos reģionos;

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 5
1.a punkts (jauns)

1.a iesaka pašreizējo ratifikācijas procesu pārtraukt un pēc iespējas ātrāk sasaukt jaunu 
konventu, lai meklētu kopīgu risinājumu sadarbībā ar pašreizējā konstitūcijas 
projekta pretiniekiem;

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

Grozījums Nr. 6
2. punkts

2. iesaka Komisijai visām ieinteresētajām pusēm, t. i., dalībvalstu iestādēm visos 
līmeņos (valsts, reģionālā un vietējā) un pilsoniskajai sabiedrībai visos līmeņos 
(sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, asociācijas), sniegt iespēju formulēt 
un organizēt ieguldījumu plašajā konsultāciju procesā pārdomu periodā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 7
2. punkts

2. iesaka Komisijai plaši konsultēties ar dalībvalstīm, valstu parlamentiem, reģionālajām 
un vietējām iestādēm, Reģionu komiteju, uzņēmējdarbības asociācijām un 
arodbiedrībām pirms ikviena jauna priekšlikuma izstrādāšanas regulām, kas ietekmē 
dalībvalstu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 8
2. punkts

2. iesaka Komisijai plaši konsultēties ar dalībvalstīm, dalībvalstu un to reģionu
parlamentiem, reģionālajām un vietējām iestādēm, Reģionu komiteju, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, uzņēmējdarbības asociācijām un 
arodbiedrībām pirms ikviena jauna priekšlikuma izstrādāšanas regulām kohēzijas 
politikas jomā, lai izvairītos no nevajadzīgas pārmērīgas regulēšanas un saglabātu ļoti 
nepieciešamo elastīgumu kohēzijas politikas pašreizējo un nākamo problēmu 
risināšanā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 9
2. punkts

2. iesaka Komisijai plaši konsultēties ar dalībvalstīm, valstu parlamentiem, reģionālajām 
un vietējām iestādēm un it īpaši ar valsts un Eiropas mēroga jumta asociācijām, 
Reģionu komiteju, uzņēmējdarbības asociācijām un arodbiedrībām pirms ikviena 
jauna priekšlikuma izstrādāšanas regulām, kas ietekmē dalībvalstu ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, lai izvairītos no nevajadzīgas pārmērīgas regulēšanas 
un saglabātu ļoti nepieciešamo elastīgumu kohēzijas politikas pašreizējo un nākamo 
problēmu risināšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 10
2.a punkts (jauns)

2.a iesaka, ka pārskatītam Konstitūcijas projektam ir vairāk jāstimulē dalībvalstis 
enerģiski censties sasniegt Lisabonas mērķus, izmantojot radikālas reformas, un ka 
tām dalībvalstīm, kurām nav šādu ambīciju, pieeja reģionālajam atbalstam ir 
jāpadara grūtāka;

Or. de

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

Grozījums Nr. 11
2.a punkts (jauns)

2.a atgādina tā 2003. gada 14. janvāra rezolūciju par reģionālo un vietējo iestāžu lomu 
Eiropas integrācijā1 un uzsver, ka varas izkliedēšana ar reģionālās un vietējās 
autonomijas palīdzību var veicināt pilsoņu aktīvāku līdzdalību, ES politiku labāku 
pārredzamību un ES daudzveidības pozitīvu novērtējumu;

Or. en

  
1 OV C 38 E, 12.02.2004., 167. lpp.
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 12
2.b punkts (jauns)

2.b aicina skaidri noteikt robežas pievienošanās kandidātvalstu dalībai daudzās 
programmās, jo pašreizējā prakse traucē veikt mērķtiecīgu reorganizāciju 
attiecīgajās valstīs; uzskata, ka notikumu secībai pamatā jābūt šādai: 1. apņēmīgas 
reformas, 2. vienošanās par vispārējiem nosacījumiem, 3. piedalīšanās atbalsta 
programmās;

Or. de

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

Grozījums Nr. 13
2.b punkts (jauns)

2.b lai samazināt ES demokrātijas deficītu, aicina pārskatīt Līguma par Konstitūciju 
Eiropai III-168. panta 1. punktu un III-169. pantu (EK līguma 88. panta 1. punkts 
un 89. pants), valsts atbalsta vadlīniju pieņemšanu paredzot III-169. pantā (EK 
līguma 89. pants) un saskaņā ar koplēmuma procedūru, vienlaikus atstājot 
Komisijas kompetencē pastāvīgi uzraudzīt visas atbalsta sistēmas, kas ir dalībvalstīs, 
un ierosināt attiecībā uz tām piemērotus individuālus pasākumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alyn Smith un Jillian Evans

Grozījums Nr. 14
2.c punkts (jauns)

2.c atgādina par priekšlikumiem, kas izteikti Konstitucionālo lietu komitejas ziņojuma 
projektā par varas sadalījumu starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm un Komisijas 
darba grupas ziņojumā „Vairāklīmeņu pārvalde: dažādu reģionālo un vietējo 
līmeņu sasaistīšana un tīklu veidošana”, lai izveidotu „ES partnerreģionu” statusu, 
kas attiektos uz katras dalībvalsts norādītām reģionālajām iestādēm, dodot tām 
noteiktas tiesības saistībā ar to iesaistīšanos Kopienas politikās, un piemērot 
diferencētu pieeju četrām dalībvalstu grupām: federālām valstīm, unitārām 
reģionālām valstīm, unitārām decentralizētām valstīm un unitārām valstīm;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 15
3. punkts

3. iesaka līdz brīdim, kad Līgumu par Konstitūciju Eiropai būs ratificējušas visas 
dalībvalstis, pienācīgi piemērot juridiskās piesardzības principu attiecībā uz kohēzijas 
politikas vispārējiem un īpašiem pamatnoteikumiem un tās atbalsta atsevišķiem 
saņēmējiem; mudina ar lietderīgām sadaļām no Līguma par Konstitūciju Eiropai 
papildināt Nicas Līgumu, it īpaši lai noteikumus par vairākuma principu, Padomes 
publiskajām sanāksmēm un subsidiaritāti varētu īstenot neatkarīgi no pašreiz 
apturētā ratifikācijas procesa;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 16
3. punkts

3. iesaka līdz brīdim, kad Līgumu par Konstitūciju Eiropai būs ratificējušas visas 
dalībvalstis, Eiropas Parlamentam turpināt pēc iespējas vairāk sekmēt izmaiņas, ko 
tas radītu attiecībā uz kohēzijas politiku, pamatojoties uz šo izmaiņu sniegtajiem 
ieguvumiem, nevis atsaucoties uz to iekļaušanu šajā līgumā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 17
3. punkts

3. iesaka (svītrojums) pienācīgi piemērot juridiskās piesardzības principu attiecībā uz 
kohēzijas politikas vispārējiem un īpašiem pamatnoteikumiem un tās atbalsta 
atsevišķiem saņēmējiem un jo īpaši to, ka Eiropas Parlamenta balsojumam 
iesniegtajos tekstos nedrīkst būt atsauces uz Līguma par Konstitūciju Eiropai 
projektu;

Or. fr



AM\587602LV.doc 7/13 PE 364.908v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 18
3. punkts

3. iesaka līdz brīdim, kad Līgumu par Konstitūciju Eiropai būs ratificējušas visas 
dalībvalstis, pienācīgi piemērot juridiskās piesardzības principu attiecībā uz kohēzijas 
politikas vispārējiem un īpašiem pamatnoteikumiem un tās atbalsta atsevišķiem 
saņēmējiem; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 19
3. punkts

3. iesaka līdz brīdim, kad Līgumu par Konstitūciju Eiropai būs ratificējušas visas 
dalībvalstis, pienācīgi piemērot juridiskās piesardzības principu attiecībā uz kohēzijas 
politikas vispārējiem un īpašiem pamatnoteikumiem un tās atbalsta atsevišķiem 
saņēmējiem; (svītrojums)

Or. pt

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 20
4. punkts

4. svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis un Miloš Koterec

Grozījums Nr. 21
4. punkts

4. ierosina tā vietā ieviest regulāras konsultācijas ar valstu parlamentiem un to 
atbilstošajām komitejām, tostarp kopējas uzklausīšanas ar ekspertu piedalīšanos, 
kopīgas sanāksmes visu dalībvalstu parlamentu deputātiem un attiecīgajām 
dalībvalstu un reģionālajām amatpersonām un struktūrām par visiem Eiropas 
interešu jautājumiem, kas attiecas uz katru reģionu, uzlabot likumdošanas procesa 
kvalitāti kohēzijas politikas jomā valstu un ES līmenī, tādējādi nodrošinot, ka visu 
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reģionu, tostarp salu un retāk apdzīvotu, kalnainu, kā arī mazāk attīstītu teritoriju 
vajadzības tiek pienācīgi nodrošinātas;

Or. el

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 22
4. punkts

4. ierosina tā vietā ieviest regulāras konsultācijas ar valstu parlamentiem un to 
atbilstošajām komitejām, tostarp kopējas uzklausīšanas ar ekspertu piedalīšanos, lai ar 
izmaksu novērtējumiem un normatīvās ietekmes analizēšanu uzlabotu likumdošanas 
procesa kvalitāti kohēzijas politikas jomā valstu un ES līmenī, tādējādi nodrošinot, ka 
visu reģionu (svītrojums) vajadzības tiek pienācīgi nodrošinātas;

Or. de

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

Grozījums Nr. 23
4. punkts

4. ierosina (svītrojums) ieviest regulāras konsultācijas ar parlamentiem dalībvalstīs un to 
atbilstošajām komitejām, tostarp kopējas uzklausīšanas ar ekspertu piedalīšanos, lai 
uzlabotu likumdošanas procesa kvalitāti kohēzijas politikas jomā valstu un ES līmenī, 
tādējādi nodrošinot, ka visu reģionu, tostarp salu un retāk apdzīvotu, kalnainu, kā arī 
mazāk attīstītu teritoriju vajadzības tiek pienācīgi nodrošinātas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 24
4. punkts

4. ierosina tā vietā ieviest regulāras konsultācijas ar valstu parlamentiem un citiem 
parlamentiem dalībvalstīs un to atbilstošajām komitejām, tostarp kopējas 
uzklausīšanas ar ekspertu piedalīšanos, lai uzlabotu likumdošanas procesa kvalitāti 
kohēzijas politikas jomā reģionālā, valstu un ES līmenī, tādējādi nodrošinot, ka visu 
reģionu, tostarp salu un retāk apdzīvotu, kalnainu, kā arī mazāk attīstītu teritoriju 
vajadzības tiek pienācīgi nodrošinātas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 25
4. punkts

4. ierosina tā vietā ieviest regulāras konsultācijas ar valstu parlamentiem (svītrojums), 
tostarp kopējas uzklausīšanas ar ekspertu piedalīšanos, lai uzlabotu likumdošanas 
procesa kvalitāti kohēzijas politikas jomā valstu un ES līmenī, tādējādi nodrošinot, ka 
visu reģionu, tostarp salu un retāk apdzīvotu, kalnainu, kā arī mazāk attīstītu teritoriju 
vajadzības tiek pienācīgi nodrošinātas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 26
4. punkts

4. ierosina tā vietā ieviest regulāras konsultācijas ar valstu parlamentiem un to 
atbilstošajām komitejām, tostarp kopējas uzklausīšanas ar ekspertu piedalīšanos, lai 
uzlabotu likumdošanas procesa kvalitāti kohēzijas politikas jomā valstu un ES līmenī, 
tādējādi nodrošinot, ka visu reģionu, tostarp visattālāko reģionu, salu un retāk
apdzīvotu, kalnainu, kā arī mazāk attīstītu teritoriju vajadzības tiek pienācīgi 
nodrošinātas;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 27
4.a punkts (jauns)

4.a pievērš uzmanību kohēzijas politikas īpašajam raksturam, jo tā ir ES modeļa 
raksturīga iezīme, kas ES padara atšķirīgu no tikai brīvās tirdzniecības zonas; tādēļ 
šai solidaritātē balstītajai politikai jāpiešķir lielāka nozīme masu līmenī visos 
reģionos (it īpaši vismazāk labvēlīgajos) nolūkā uzlabot attiecības starp Eiropu un 
tās iedzīvotājiem;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 28
4.a punkts (jauns)

4.a atzinīgi vērtē “D plāna” iniciatīvu par demokrātiju, dialogu un debatēm, ko 
uzsākusi komisāre M. Wallström, lai uzsāktu pastāvīgu dialogu par Eiropas 
politikām gan reģionālā, gan vietējā līmenī; turklāt uzsver vajadzību iesaistīt 
Eiropas jaunatni plašākās debatēs un veicināt tās piesaistīšanu “Eiropas idejai”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis un Miloš Koterec

Grozījums Nr. 29
4.a punkts (jauns)

4.a ierosina, lai veicinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības dialogu, ieviest “Eiropas 
atvērto durvju dienu”, kas katru mēnesi notiktu visos vietējo pašvaldību galvenajos 
birojos (pilsētu domēs, prefektūrās, reģionos) un kurā pilsoņi varētu saņemt no 
ekspertiem informāciju un materiālus par Eiropas Savienību un varētu iesniegt 
jautājumus, priekšlikumus un sūdzības;

Or. el

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis un Miloš Koterec

Grozījums Nr. 30
4.b punkts (jauns)

4.b kā līdzekli sabiedrības līdzdalības veicināšanai iesaka izveidot Eiropas Pilsoņu 
grupu vienādu mērķreģionu līmenī, lai apmainītos ar viedokļiem par kopējām 
problēmām, ar kurām šie reģioni saskaras, un vēlāk Eiropas Pilsoņu grupu izveidot 
ar reģionu līdzsvarotu pārstāvniecību saskaņā ar visiem trim mērķiem, kas noteikti 
struktūrfondu vispārējā regulā, nolūkā izplatīt secinājumus un labāko praksi, 
apmainīties ar viedokļiem par dažādiem kopīgu interešu jautājumiem un veicināt 
Eiropas pilsoņu savstarpēju sapratni;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 31
5. punkts

5. šajā sakarā (svītrojums) uzsver ļoti būtisko nepieciešamību nodrošināt kohēzijas 
politikas pienācīgu finansējumu, vēlreiz atgādinot, ka finansējums 0,41% apjomā no 
Kopienas nacionālā kopienākuma ir minimālais apjoms, zem kura robežas var 
izrādīties, ka kohēzijas politika nespēj sasniegt tai paredzētos mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 32
5. punkts

5. šajā sakarā kā priekšnosacījumu pārskatītās Lisabonas programmas mērķu 
sasniegšanai uzsver ļoti būtisko nepieciešamību nodrošināt kohēzijas politikas 
pienācīgu finansējumu, vēlreiz atgādinot, ka finansējums 0,41% apjomā no Kopienas 
nacionālā kopienākuma ir minimālais apjoms, zem kura robežas kohēzijas politika 
(svītrojums) zaudētu tās ticamību un spēju samazināt reģionālās atšķirības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 33
5.a punkts (jauns)

5.a aicina Komisiju iesniegt rūpīgu un pamatotu novērtējumu par ES paredzēto vai 
iespējamo paplašināšanos un jaunu dalībvalstu iekļaušanas ietekmi uz reģionālās 
politikas budžetu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 34
5.a punkts

5.a iesaka izmantot specifiskus instrumentus, tādus kā Internets, televīzijas 
programmas, reklāma un informācijas semināri skolās un orientējoties uz 
jauniešiem, lai rosinātu dialogu par Eiropas politikām dalībvalstu, reģionālā un 
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vietējā līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 35
5.b punkts

5.b mudina Komisiju sadarbībā ar Reģionu komiteju uzņemties dialoga par Eiropas 
nākotni pastāvīgu novērtēšanu, īpašu uzmanību pievēršot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 36
6. punkts

6. vērš uzmanību uz pietiekama finansiāla atbalsta svarīgumu mazāk attīstītiem 
reģioniem, kur ir izaugsmes iespējas, ņemot vērā, ka šādi reģioni ir visās dalībvalstīs, 
bet jo īpaši 10 jaunajās dalībvalstīs, statistikas efekta skartajos reģionos un 
kandidātvalstīs Bulgārijā un Rumānijā, lai pilnībā likvidētu nabadzību un veicinātu 
jaunas un alternatīvas pieejas daudznozaru reģionālās attīstības un līdzsvarota 
pieauguma sasniegšanai un saglabāšanai visā ES.

Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 37
6. punkts

6. vērš uzmanību uz lielāka finansiāla atbalsta svarīgumu mazāk attīstītiem reģioniem, 
kur ir izaugsmes iespējas, ņemot vērā, ka šādi reģioni ir visās dalībvalstīs, bet jo īpaši 
10 jaunajās dalībvalstīs, kandidātvalstīs Bulgārijā un Rumānijā un visnomaļākajos 
reģionos, lai pilnībā likvidētu nabadzību un veicinātu jaunas un alternatīvas pieejas 
daudznozaru reģionālās attīstības un līdzsvarota pieauguma sasniegšanai un 
saglabāšanai visā ES.

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 38
6. punkts

6. vērš uzmanību uz atbilstīga finansiāla atbalsta svarīgumu mazāk attīstītiem reģioniem, 
kur ir izaugsmes iespējas, ņemot vērā, ka šādi reģioni ir visās dalībvalstīs, bet jo īpaši 
10 jaunajās dalībvalstīs un kandidātvalstīs Bulgārijā un Rumānijā, lai pilnībā likvidētu 
nabadzību un veicinātu jaunas un alternatīvas pieejas daudznozaru reģionālās attīstības 
un līdzsvarota pieauguma sasniegšanai un saglabāšanai visā ES.

Or. de

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 39
6.a punkts (jauns)

6.a ievēro šķēršļus, ar kuriem saskaras Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikācija, un 
uzsver būtisko lomu, kas struktūrpolitikai var būt, popularizējot pozitīvo ieguvumu, 
ko sniedz dalība Eiropas Savienībā;

Or. en


