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Grozījums Nr. 1
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pārrobežu sadarbības 
iekļaušanu EKPI regulā kā stratēģisku 
līdzekli kopīgu projektu izstrādei un 
attiecību stiprināšanai starp EKP valstīm 
un dalībvalstīm; tomēr uzsver, ka ir 
nepieciešami īpaši instrumenti, lai 
nodrošinātu pastāvīgu un precīzu kopīgo 
darbības programmu pārvaldības un 
īstenošanas uzraudzību gan ES, gan ārpus 
tās;

1. atzinīgi vērtē pārrobežu sadarbības 
iekļaušanu EKPI regulā kā stratēģisku 
līdzekli kopīgu projektu izstrādei un 
attiecību stiprināšanai starp EKP valstīm 
un dalībvalstīm; tomēr uzsver, ka ir 
nepieciešams izveidot īpašus instrumentus, 
lai nodrošinātu pastāvīgu kopīgo darbības 
programmu pārvaldības un īstenošanas 
procesa uzraudzību gan ES, gan ārpus tās;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pārrobežu sadarbībai ir 
jādod ieguldījums integrētā un ilgtspējīgā 
reģionālajā attīstībā starp kaimiņu 
reģioniem un harmoniskā teritoriālajā 
integrācijā Kopienas ietvaros, kā arī ar tās 
kaimiņvalstīm; norāda, ka 
vispiemērotākais ceļš šī mērķa 
sasniegšanai ir kombinēt ārlietu politikas 
mērķus ar ekonomikas, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas aktivitātēm;

Or. es
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Grozījums Nr. 3
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka ir nepieciešams labāk 
koordinēt intervences ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas politikas 
teritoriālās sadarbības jomā ar pārrobežu 
sadarbības ārlietu komponenti: ES 
kandidātvalstīm, EKP donorvalstīm, 
Krievijas Federāciju un ultraperifēro 
reģionu kaimiņvalstīm;

Or. es

Grozījums Nr. 4
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju sagatavot detalizētu 
pārskatu par visām kopīgajām darbības 
programmām, kas apstiprinātas laika 
periodam no 2007.–2013. gadam, kā arī 
novērtējumu par līmeni, kādā ir ievēroti
caurredzamības, efektivitātes un 
partnerības principi projektu īstenošanā; 
mudina Komisiju uzskaitīt visbiežāk 
sastopamās problēmas, ar ko saskaras 
pārvaldes iestādes gan ES pierobežas 
reģionos, gan EKP valstīs, lai paredzētu 
visatbilstīgāko veidu, kā risināt šīs 
problēmas nākamajā plānošanas periodā;

2. Komisiju sagatavot detalizētu pārskatu 
par visām kopīgajām darbības 
programmām, kas apstiprinātas laika 
periodam no 2007.–2013. gadam, kā arī 
novērtējumu par līmeni, kādā ir ievēroti
caurredzamības, efektivitātes un 
partnerības principi projektu īstenošanā; 
mudina Komisiju uzskaitīt visbiežāk 
sastopamās problēmas, ar ko saskaras 
pārvaldes iestādes gan ES pierobežas 
reģionos, gan EKP valstīs, lai paredzētu 
visatbilstīgāko risinājumu šīm problēmām 
nākamajā plānošanas periodā;

Or. en



AM\757661LV.doc 5/11 PE416.584v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 5
Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka tiek ierobežoti 
piemērots subsidiaritātes princips, kā 
minēts pirmajos ziņojumos par 
programmas īstenošanu; tādēļ aicina 
Komisiju veicināt reģionālo un vietējo 
struktūru plašāku iesaistīšanos saistībā ar 
decentralizētāku pieeju gan programmu 
pārvaldībā, gan projekta īstenošanā;

3. pauž nožēlu par to, ka tiek ierobežoti 
piemērots subsidiaritātes princips, kā 
minēts pirmajos ziņojumos par 
programmas īstenošanu; tādēļ aicina 
Komisiju veicināt reģionālo un vietējo 
struktūru plašāku iesaistīšanos saistībā ar 
decentralizētāku pieeju gan programmu 
pārvaldībā, gan projekta īstenošanā; 
norāda, ka funkcionējošu, decentralizētu 
struktūru izveidošana ir būtisks 
nosacījums veiksmīgai EKP projektu 
īstenošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka tiek ierobežoti 
piemērots subsidiaritātes princips, kā 
minēts pirmajos ziņojumos par 
programmas īstenošanu; tādēļ aicina 
Komisiju veicināt reģionālo un vietējo 
struktūru plašāku iesaistīšanos saistībā ar 
decentralizētāku pieeju gan programmu 
pārvaldībā, gan projekta īstenošanā;

3. pauž nožēlu par to, ka tiek ierobežoti 
piemērots subsidiaritātes princips, kā 
minēts pirmajos ziņojumos par 
programmas īstenošanu; tādēļ aicina 
Komisiju veicināt reģionālo un vietējo 
struktūru plašāku iesaistīšanos saistībā ar 
decentralizētāku pieeju gan programmu 
pārvaldībā, gan projekta īstenošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par konstatēto saskaņotības 
trūkumu starp EKPI un ERAF finansējumu 
un aicina stingrāk īstenot pašreizējos 
instrumentus, lai saskaņotu noteikumus, 
vienkāršotu procedūras un izvairītos no 
dublēšanās; saistībā ar šo gaida informāciju 
no Komisijas par ieviesto kontroli, lai 
nepieļautu dubultu finansējumu;

4. pauž nožēlu par konstatēto saskaņotības 
trūkumu starp EKPI un ERAF finansējumu 
un aicina vienkāršot procedūras un 
noteikumu saskaņošanu, lai varētu labāk
īstenot pašreizējos instrumentus un 
izvairītos no dublēšanās; saistībā ar šo
gaida informāciju no Komisijas par 
ieviesto kontroli, lai nepieļautu dubultu 
finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka nepieciešams īstenot 
integrētu pieeju, kas nodrošinātu 
nepieciešamo koordinēšanu starp 
ģeogrāfiskajiem līmeņiem (sākot no 
vietējā līdz Eiropas līmenim), 
specializētajām politikas jomām un 
atbalsta programmām;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju vienkāršot pieredzes 
un paraugprakšu apmaiņu pārrobežu 
sadarbībā starp EKP programmām un 
projektiem un pasākumus, ko veic, lai 
īstenotu „Eiropas teritoriālās sadarbības” 
mērķi; it īpaši uzskata, ka ir jāveicina 
mācību un mērķsadarbības iniciatīvas 
civildienesta ierēdņiem; saistībā ar šo
ierosina periodiski analizēt uzlabojumus, 
kas veikti, lai palielinātu iestāžu veiktspēju 
gan ES, gan ārpus tās;

5. mudina Komisiju vienkāršot pieredzes 
un paraugprakšu apmaiņu pārrobežu 
sadarbībā starp EKP programmām un 
projektiem un pasākumus, ko veic, lai 
īstenotu „Eiropas teritoriālās sadarbības”,
kā arī jau pabeigtās kopienas 
INTERREG III A iniciatīvas mērķi; it 
īpaši uzskata, ka ir jāveicina mācību un 
mērķsadarbības iniciatīvas civildienesta 
ierēdņiem; saistībā ar šo ierosina periodiski 
analizēt uzlabojumus, kas veikti, lai 
palielinātu iestāžu veiktspēju gan ES, gan 
ārpus tās;

Or. pl

Grozījums Nr. 10
Grażyna Staniszewska

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju vienkāršot pieredzes 
un paraugprakšu apmaiņu pārrobežu 
sadarbībā starp EKP programmām un 
projektiem, un pasākumus, ko veic, lai 
īstenotu „Eiropas teritoriālās sadarbības” 
mērķi; it īpaši uzskata, ka ir jāveicina 
mācību un mērķsadarbības iniciatīvas 
civildienesta ierēdņiem; saistībā ar šo 
ierosina periodiski analizēt uzlabojumus, 
kas veikti, lai palielinātu iestāžu veiktspēju 
gan ES, gan ārpus tās;

5. mudina Komisiju vienkāršot pieredzes 
un paraugprakšu apmaiņu pārrobežu 
sadarbībā starp EKP programmām un 
projektiem, un pasākumus, ko veic, lai 
īstenotu „Eiropas teritoriālās sadarbības” 
mērķi; it īpaši uzskata, ka ir jāveicina 
mācību, tai skaitā kaimiņvalstu valodas 
mācību programmas, un mērķsadarbības 
iniciatīvas civildienesta ierēdņiem; saistībā 
ar šo ierosina periodiski analizēt 
uzlabojumus, kas veikti, lai palielinātu 
iestāžu veiktspēju gan ES, gan ārpus tās;

Or. pl
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Grozījums Nr. 11
Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka vienkāršoti kontakti starp 
cilvēkiem un personīgā pieredze 
demokrātijas un tiesiskuma jomā ir 
priekšnosacījums optimālai EKP projektu 
īstenošanai; tādēļ aicina ES dalībvalstis 
un EKP partnerus veicināt vīzu režīma 
atvieglojumus, no vienas puses, starp ES 
un EKP partneriem un, no otras puses, 
arī starp atsevišķajām kaimiņvalstīm;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Komisiju un nacionālās, 
reģionālās un vietējās autoritātes veicināt 
sadraudzības programmas starp pilsētām
un reģioniem un tām piešķirt adekvātu 
palīdzību ar mērķi pastiprināt vietējo un 
reģionālo administratīvo kapacitāti 
kaimiņvalstīs un veicināt apmaiņas 
programmas pilsoniskajai sabiedrībai un 
iniciatīvas mikroprojektu veidā;

Or. es



AM\757661LV.doc 9/11 PE416.584v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 13
Grażyna Staniszewska

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Komisiju aktīvi veicināt 
ekonomikas, sociālo un institucionālo 
pārrobežu sadarbību, ņemot vērā vājos 
sakarus šajā jomā starp pierobežu 
reģioniem, kuru stāvoklis ir būtisks 
attīstību bremzējošs apstāklis;

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina dzimumu perspektīvu, 
iespēju vienlīdzības un invalīdu un vecāka 
gadagājuma cilvēku īpašo vajadzību 
integrēšanas svarīgumu EKPI 
finansētajos projektos;

Or. es

Grozījums Nr. 15
Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Uzskata, ka, lai sasniegtu EKP 
galvenajos plānošanas dokumentos 

7. Uzskata, ka, lai sasniegtu EKP 
galvenajos plānošanas dokumentos 
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ietvertos mērķus, EKPI jākoncentrē 
uzmanība uz līdzsvarotu stratēģiju starp 
austrumiem un dienvidiem ar īpašu pieeju 
abiem apgabaliem, tādējādi palīdzot 
noteiktiem reģioniem pieņemt inovatīvas 
stratēģijas kopīgu mērķu īstenošanai.

ietvertos mērķus, EKPI jākoncentrē 
uzmanība uz līdzsvarotu stratēģiju starp 
austrumiem un dienvidiem ar īpašu pieeju 
abiem apgabaliem, palīdzot noteiktiem 
reģioniem pieņemt inovatīvas stratēģijas
kopīgu mērķu īstenošanai.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka EKP piedāvā lielisku 
ietvaru reģionālajai sadarbībai tādos 
jautājumos kā apkārtējā vide, enerģētiskā 
drošība, kultūra, transports, robežu 
vadība un migrācija; vienmēr, kad vien 
iespējams, atbalsta juridiski saistīto 
sektoriālo līgumu, kas atvieglo kopīgu 
politiku integrāciju, pārrunas; īpaši 
uzstāj, ka nepieciešams mobilizēt 
investīcijas, lai EKP valstīm paplašinātu 
transeiropas transporta un enerģijas 
tīklus;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka klimata aizsardzība un 
energoefektivitāte ir galvenās nozares 
pastiprinātai sadarbībai starp ES un 
visiem EKP partneriem; uzskata, ka ir 
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jāveicina tikai tie projekti, kas atbilst 
ilgtspējīgas attīstības principam; 

Or. de

Grozījums Nr. 18
Markus Pieper

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu uzlabotai kaimiņattiecību 
politikai, pateicoties kurai kaimiņvalstīm, 
kuru sarunas par pievienošanos ES šobrīd 
nav rezultatīvas, ilgtermiņā tomēr būtu 
iespēja iesaistīties ES;

Or. de
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