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GROZĪJUMI Nr. 1–29

Atzinuma projekts (PE 367.881v01-00)
Constanze Angela Krehl
Priekšlikums atjaunot iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras 
uzlabošanu
(KOM(2006)0036 – C6-0318/2005 – 2004/2099(ACI))

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. atzinīgi novērtē to, ka Eiropadome panāca vienošanos par 2007.–2013. gada finanšu 
plānu, bet pauž nožēlu, ka paredzētie līdzekļi nav pietiekami, lai apmierinātu ES
(svītrojums);

Or. es

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. atzinīgi novērtē to, ka Eiropadome panāca vienošanos par 2007.–2013. gada finanšu 
plānu, bet pauž nožēlu, ka paredzētie līdzekļi nav pietiekami, lai apmierinātu ES un jo 
īpaši reģionālās attīstības vajadzības attiecīgajā periodā; norāda uz to, ka Parlaments 
pieprasīja piešķirt kohēzijai 0,41 % no Savienības NKI, bet Eiropadome šo skaitli 
ievērojami samazināja līdz 0,37 %;

Or. fr



PE 370.332v01-00 2/10 AM\605636LV.doc

LV         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún un Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. atzinīgi novērtē to, ka Eiropadome panāca vienošanos par 2007.–2013. gada finanšu 
plānu, bet pauž nožēlu, ka paredzētie līdzekļi ir acīm redzami nepietiekami, lai 
apmierinātu ekonomiskās un sociālās kohēzijas vajadzības, kā arī paplašinātajai 
Eiropas Savienībai un jo īpaši reģionālajai attīstībai izvirzītos ekonomikas, sociālos un 
vides uzdevumus attiecīgajā periodā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 4
2. punkts

2. it īpaši uzskata, ka 1.b kategorijā piešķirtie budžeta līdzekļi (svītrojums) ir ļoti 
nepietiekami, tāpēc pieprasa, lai attiecīgos kredītus atjauno tādā līmenī, kā to ierosināja 
Parlaments 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā par paplašinātās ES politikas uzdevumiem un 
budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam; jo īpaši izsaka nožēlu par ievērojamo resursu 
samazinājumu „Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim”; uzsver to, ka šim mērķim ir 
skaidra Eiropas pievienotā vērtība, jo tas veicina dalībvalstu un reģionālo iestāžu 
sadarbību, tādēļ lūdz piešķirt šim mērķim būtisku papildu finansējumu; atzīmē arī 
konkurētspējas mērķim piešķirtā budžeta nesamērīgo samazinājumu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Marian Harkin, Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 5
2. punkts

2. it īpaši uzskata, ka 1. b) kategorijā piešķirtie budžeta līdzekļi un sevišķi tie, kas attiecas 
uz konkurētspēju un teritoriālās kohēzijas mērķiem, un īpaši teritoriālajai sadarbībai 
piešķirtie, kas ir samazināti apmēram par 50 % no Komisijas sākotnējā priekšlikumā 
paredzētā apjoma, ir ļoti nepietiekami, tāpēc pieprasa, lai attiecīgos kredītus atjauno tādā 
līmenī, kā to ierosināja Parlaments 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā par paplašinātās ES 
politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam; pieprasa teritoriālās 
sadarbības mērķim lielāku bezdeficīta budžetu, saglabājot starpreģionu sadarbībai 
pašreizējo piešķirtā budžeta apjomu, tas ir, plānot 6,57 % budžetu (jeb
EUR 493 000 000).

Or. en
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún un Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 6
2. punkts

2. it īpaši uzskata, ka 1. b) kategorijā struktūrfondiem un Kohēzijas fondam piešķirtie 
budžeta līdzekļi ir ļoti nepietiekami, tāpēc pieprasa, lai attiecīgos kredītus atjauno tādā 
līmenī, kā to ierosināja Parlaments 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā par paplašinātās ES 
politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam, tas ir, 0,41 % no 
Kopienas NKI;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 7
2. punkts

2. it īpaši uzskata, ka 1.b kategorijā piešķirtie budžeta līdzekļi un sevišķi tie, kas attiecas 
uz konkurētspēju un teritoriālās sadarbības mērķiem, ir ļoti nepietiekami, tāpēc 
pieprasa, lai attiecīgos kredītus atjauno tādā līmenī, kā to ierosināja Parlaments 
2005. gada 8. jūnija rezolūcijā par paplašinātās ES politikas uzdevumiem un budžeta 
līdzekļiem 2007.–2013. gadam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 8
2. a) punkts (jauns)

2. a) atgādina to, cik nozīmīgi dalībvalstīm ir Lisabonas stratēģijas panākumi, un uzsver 
svarīgo lomu, kāda var būt stiprai, pietiekami finansētai kohēzijas politikai 
Lisabonā un Gēteborgā noteikto ekonomikas, sociālo un vides mērķu izpildē;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo un
Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 9
2. a) punkts (jauns)

2. a) uzskata, ka ir jāizlabo teritoriālā nevienlīdzība, kas radusies 2005. gada decembra 
Eiropadomē panāktās vienošanās rezultātā, īpaši attiecībā uz reģioniem, kas 
pakļauti statistikas efektam, ņemot vērā to, ka šīs nevienlīdzīgās attieksmes formas 
pārkāpj vienu no Eiropas Savienības ievērotajiem pamatprincipiem, kas ir 
harmoniskas, līdzsvarotas attīstības veicināšana visā Kopienā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún un Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 10
2. a) punkts (jauns)

2. a) Pauž nožēlu par to, ka 2005. gada decembra Eiropadome neparedzēja pilnu 
kompensāciju „statistikas efekta” skartajiem reģioniem, kuriem tā rezultātā būs jācieš
20 % samazinājums, kas sāksies nekavējoties 2007. gadā un turpināsies vairākos 
posmos līdz 2013. gadam; uzskata, ka ar Padomi notiekošās sarunas ir jāvelta, lai dotu 
šiem reģioniem iespēju saņemt tāda paša līmeņa atbalstu kā konverģences reģioniem;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 11
2. a) punkts (jauns)

2. a) Izsaka nožēlu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EAFRD)
samazinājumu, kas no sākotnējā Komisijas priekšlikumā paredzētā apjoma ir 
samazināts par 21,3 %; uzsver šī fonda nozīmīgumu, jo vairāk nekā 50 % no ES 25 
dalībvalstu iedzīvotājiem dzīvo laukos un šī lauku teritorija aizņem 90 % no ES 
teritorijas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 12
3. punkts

3. atzīmē, ka Padomes priekšlikums finanšu plānam ietekmē pašlaik Parlamenta izskatīšanā 
esošo tiesību aktu projektu, un uzsver to, ka koplēmumā ar Padomi ir jārod savstarpēji 
pieņemams kompromiss;

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 13
3. a) punkts (jauns)

3. a) šajā sakarā kritizē sarunās par finansēm izvirzīto priekšlikumu piemērot atšķirīgus 
standartus ES fondu līdzdalības aprēķināšanā un iespēju piemērot PVN attiecībā uz
finansēšanu; visām dalībvalstīm prasa palielināt privāto līdzfinansējumu un iespēju 
piemērot PVN attiecībā uz finansēšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo

Grozījums Nr. 14
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Globalizācijas izlīdzināšanas fonda radīšanu, kam vajadzētu palīdzēt
strādājošiem tajos Eiropas Savienības reģionos, kurus ietekmējusi delokalizācija un 
globalizācija;

Or. es

Grozījumu iesniedza Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Grozījums Nr. 15
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Globalizācijas izlīdzināšanas fonda radīšanu, kam vajadzētu palīdzēt visiem 
ES reģionu iedzīvotājiem (svītrojums) pieņemt izmaiņas, ko izraisījuši tādi 
globalizācijas blakusefekti kā „darba vietu izsīkšana” un palielināta ārvalstu 
konkurence;

Or. en



PE 370.332v01-00 6/10 AM\605636LV.doc

LV         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 16
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Globalizācijas izlīdzināšanas fonda radīšanu, kam vajadzētu palīdzēt 
reģionu iedzīvotājiem pieņemt izmaiņas, ko izraisījusi delokalizācija un globalizācija; 
bet kritizē to, ka Komisija tās ierosinātajā regulā rada globālajām subsīdijām 
paralēlas intervences struktūras un tāpēc ir atkāpusies no priekšlikuma izmantot 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) pašreizējās struktūras, lai šis fonds varētu iesaistīties; 
izsaka bažas, ka šādas paralēlās struktūras var radīt papildu birokrātiju un 
konsekvences problēmas nodarbinātības politikā, kā arī atteikšanos no 
decentralizācijas principiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 17
4. punkts

4 atzinīgi vērtē Globalizācijas izlīdzināšanas fonda radīšanu, kam vajadzētu palīdzēt 
reģionu iedzīvotājiem pieņemt izmaiņas, ko izraisījusi delokalizācija un globalizācija; 
ņemot vērā to, ka Globalizācijas izlīdzināšanas fonds ir paredzēts, lai tas palīdzētu 
strādājošiem, un ka šādu globalizācijas izlīdzināšanas atbalstu vislietderīgāk var 
sniegt reģionālā līmenī, prasa pārcelt 2005. gada 19. decembra Briseles nolīguma
12. punktā iekļautos noteikumus, lai tie veidotu 59. a) punktu ar apakšvirsrakstu
1. B) („Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai”);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún un Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 18
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Globalizācijas izlīdzināšanas fonda radīšanu, kam vajadzētu palīdzēt 
reģionu iedzīvotājiem pieņemt izmaiņas, ko izraisījusi delokalizācija, uzņēmumu
slēgšana un globalizācija;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 19
4. punkts

4. atzīst Globalizācijas izlīdzināšanas fonda radīšanu, kam vajadzētu palīdzēt reģionu 
iedzīvotājiem pieņemt izmaiņas, ko izraisījusi delokalizācija un globalizācija;

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 20
4. a) punkts (jauns)

4. a) uzskata, ka nav pieļaujams ES atbalsts delokalizācijai, kas ir principa jautājums, un 
prasa Komisijai un Eiropadomei rast risinājumu, lai nodrošinātu to, ka nākotnē ar 
Eiropas Savienības atbalstu tiek finansēta tikai jaunu darba vietu izveide;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 21
6. punkts

6. prasa, lai šo rezervju pieprasīšanas mehānismi un procedūras būtu piemēroti 
pašreizējām struktūrām to ātras, nebirokrātiskas un efektīvas izmantošanas 
nodrošināšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 22
7. punkts

7. pieprasa lai līdzekļi, kas nav iztērēti saskaņā ar n+2 (vai n+3) noteikumu, paliek 
„kohēzijas budžetā” un vajadzības gadījumā tos piešķir strukturālai intervencei 
citos Eiropas reģionos; turklāt aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu Parlamentam un 
Padomei, kurā izklāstīta pārstrādāšanas mehānisma ieviešana;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún un Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 23
7. punkts

7. pieprasa, lai saskaņā ar 1. b) pozīciju, jo īpaši saskaņā ar n+2/n+3 noteikumu, anulētie
līdzekļi ir pieejami atkārtotai izmantošanai tikai šajā pozīcijā un lai iespēja to darīt tiktu 
izsmeļoši izskaidrota Starpiestāžu nolīgumā; (svītrojums) aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu Parlamentam un Padomei, kurā izklāstīta šī veida pārstrādāšanas 
mehānisma ieviešana;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 24
7. punkts

7. pieprasa, lai anulētos līdzekļus saskaņā ar n+2 noteikumu novirzītu atpakaļ kvalitātes un 
izpildes rezervē un lai šī rezerve tiktu izsmeļoši izskaidrota Starpiestāžu nolīgumā; turklāt 
aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu Parlamentam un Padomei, kurā izklāstīta 
pārstrādāšanas mehānisma ieviešana saskaņā ar mērķi un pārredzamiem kritērijiem, kā 
arī paredzot Parlamenta koplēmumu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 25
7. a) punkts (jauns)

7. a) saglabā šajā sakarā prasību, lai Kopienas rezerve, kas paredzēta kvalitātei un 
izpildei, tiek izveidota arī Kohēzijas fondam kā panākumu atlīdzības instruments.

Or. de

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún un Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 26
7. a) punkts (jauns)

7. a) Uzskata, ka par II A notiekošajām sarunām ir jānodrošina pilnīga piekrišana 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda izdevumu mērķim, ar kuru saskaņā tiks garantēta 
fondu īstenošana un pozīcijā 1 b) nepaliek rezerves;



AM\605636LV.doc 9/10 PE 370.332v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Or. pt

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 27
8. a) punkts (jauns)

8. a) uzskata, ka nolīgumam ir jābūt tādam, lai likvidētu iedomāto šķirtni – nedabisko
atšķirību starp bagātiem un nabadzīgiem statistikas efekta reģioniem , kura līdzinās 
vienai trešdaļai no 1. mērķim pilnīgi atbilstīgo reģionu iedzīvotāju kopskaita; 
norāda, ka šķērslis, kas ir tikai aritmētisks, jo to ir radījusi viena vienīga lieta –
paplašināšanās dēļ notikušais pazeminājums Kopienas vidējā iekšzemes 
kopproduktā –, ir izvērties nepārprotamā dažu tādu reģionu diskriminācijā, kuri 
kļuvuši par cietējiem statistikas efekta dēļ, un, tā kā šie reģioni atrodas vismazāk 
apdzīvotās un vistālākās teritorijās, tiem attiecīgi ir uzkrauts vēl viens papildu slogs, 
pretējs konverģences mērķim; tālab pret visiem statistikas efekta skartajiem 
reģioniem būtu jāizturas vienādi;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 28
8. a) punkts (jauns)

8. a) pozitīvi raugās uz Komisijas un Padomes atzinumu, ka vairāki ārējās darbības 
instrumenti ir jāpadara efektīvāki. Eiropas Kaimiņattiecību un partnerattiecību 
instrumentu (ENPI) pārrobežu sadarbībai (CBC) daļēji finansēs no reģionālajiem 
fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERDF)) un no līdzekļiem ārējām 
darbībām. Starpvalstu regulām reģionālās pārrobežu sadarbības apjomu un saturu 
ir jāaizsargā ne ilgāk kā četrus gadus.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 29
9. a) punkts (jauns)

9. a) Norāda, ka finanšu plāns nav pašmērķis, bet gan līdzeklis, lai panāktu tālredzīgu un 
pretenciozu Eiropas Savienības politiku.

Or. fr
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