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Grozījums Nr. 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
2.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas dienestu darba 
dokumentu „Reģioni 2020. gadā — ES 
reģionu nākotnes problēmu novērtējums” 
(SEC(2008)2868), 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Margie Sudre

Rezolūcijas priekšlikums
3. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-ņemot vērā EK līguma 158. un 159. pantu, ņemot vērā EK līguma 158. un 159. pantu, 
kā arī 29. panta 2. punktu,

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
8. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā secinājumus, kas tika 
pieņemti Konferencē par teritoriālo 
kohēziju un kohēzijas politikas nākotni, 
kura notika 2008. gada 30. un 31. oktobrī 

svītrots
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Parīzē,

Or. pl

Grozījums Nr. 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Rezolūcijas priekšlikums
9.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 2005.g. 28.septembra 
pašiniciatīvas ziņojumu par teritoriālās 
kohēzijas nozīmi reģionālajā attīstībā1

Or. pl

Grozījums Nr. 5
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā visas dalībvalstis vēl nav 
ratificējušas Lisabonas līgumu, kurā kā 
Eiropas pamatmērķis līdztekus 
ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai ir 
ietverta arī teritoriālā kohēzija;

tā kā visas dalībvalstis vēl nav ratificējušas 
Lisabonas līgumu, kurā kā Eiropas 
pamatmērķis līdztekus ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai ir ietverta arī teritoriālā 
kohēzija, turklāt, ņemot vērā Īrijas 
referenduma negatīvo rezultātu, tā 
turpmākā attīstība ir neskaidra;

Or. el

                                               
1 Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 509.
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Grozījums Nr. 6
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā teritoriālās kohēzijas jēdziens ir 
vienmēr bijis netieši iekļauts kohēzijas 
politikā kopš tās izveides un ir šīs politikas 
attīstības centrā; tā kā Lisabonas līgumā 
un Zaļajā grāmatā par teritoriālo kohēziju 
šo jēdzienu ir izdevies izvirzīt priekšplānā 
un padarīt redzamāku; 

B. tā kā teritoriālās kohēzijas jēdziens ir 
vienmēr bijis netieši iekļauts kohēzijas 
politikā kopš tās izveides un ir šīs politikas 
attīstības centrā; tā kā Zaļajā grāmatā par 
teritoriālo kohēziju šo jēdzienu ir izdevies 
izvirzīt priekšplānā un padarīt redzamāku; 

Or. el

Grozījums Nr. 7
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a Tā kā teritoriālās kohēzijas mērķis 
papildina sociālās un ekonomiskās 
kohēzijas mērķus, un šiem triju kohēziju 
veidiem ir jābūt savstarpēji 
pastiprinošiem, kā rezultātā teritoriālās 
kohēzijas mērķis jāņem vērā visās kopējās 
politikās ar teritoriālo ietekmi un jo īpaši 
reģionālajā politikā;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)



PE416.601v01-00 6/107 AM\757960LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā ES prezidentvalsts Francija 
Ministru Padomes neoficiālās tikšanās 
laikā Marseļā 2008. gada 26. novembrī 
iesniedza teritoriālās kohēzijas jēdziena 
definīcijas priekšlikumu;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
B.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.b Tā kā ES kohēzijas politika joprojām 
ir Eiropas integrācijas procesa 
fundamentāls pamats, un tai ir aktīva 
loma atšķirību un nepietiekamas attīstības 
mazināšanā;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Ambroise Guellec

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā, īstenojot kohēzijas politiku, ir 
veiksmīgi izveidota nozīmīga sinerģija ar 
citām Kopienas politikām, lai stiprinātu to 
praktisko ietekmi un radītu priekšrocības 
Eiropas pilsoņiem, kā arī kohēzijas 
politikas un pētniecības un jauninājumu jeb 
Lisabonas stratēģijas sinerģija, kura ļāvusi 
gūt panākumus un taustāmus pozitīvus 
rezultātus,

C. tā kā, īstenojot kohēzijas politiku, ir 
veiksmīgi izveidota nozīmīga sinerģija ar 
citām Kopienas politikām, lai stiprinātu to 
praktisko ietekmi un radītu priekšrocības 
Eiropas pilsoņiem, un tā kā kohēzijas 
politikas un pētniecības un jauninājumu jeb 
Lisabonas stratēģijas sinerģija ir ļāvusi gūt 
taustāmus pozitīvus rezultātus, kuri
jāapstiprina un jāpaplašina,
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Or. fr

Grozījums Nr. 11
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā, īstenojot kohēzijas politiku, ir 
veiksmīgi izveidota nozīmīga sinerģija ar 
citām Kopienas politikām, lai stiprinātu to 
praktisko ietekmi un radītu priekšrocības 
Eiropas pilsoņiem, kā arī kohēzijas 
politikas un pētniecības un jauninājumu jeb 
Lisabonas stratēģijas sinerģija, kura ļāvusi 
gūt panākumus un taustāmus pozitīvus 
rezultātus,

C. tā kā, īstenojot kohēzijas politiku, ir 
veiksmīgi izveidota nozīmīga sinerģija ar 
citām Kopienas politikām, lai stiprinātu to 
praktisko ietekmi un radītu priekšrocības 
Eiropas Savienības pilsoņiem, piemēram,
kohēzijas politikas un pētniecības un 
jauninājumu jeb Lisabonas stratēģijas 
sinerģija vai sinerģija pārrobežu līmenī, 
kura ļāvusi gūt panākumus un taustāmus 
pozitīvus rezultātus,

Or. en

Grozījums Nr. 12
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā, īstenojot kohēzijas politiku, ir 
veiksmīgi izveidota nozīmīga sinerģija ar 
citām Kopienas politikām, lai stiprinātu to 
praktisko ietekmi un radītu priekšrocības 
Eiropas pilsoņiem, kā arī kohēzijas 
politikas un pētniecības un jauninājumu jeb 
Lisabonas stratēģijas sinerģija, kura ļāvusi 
gūt panākumus un taustāmus pozitīvus 
rezultātus,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. cs
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Grozījums Nr. 13
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā, īstenojot kohēzijas politiku, ir 
veiksmīgi izveidota nozīmīga sinerģija ar 
citām Kopienas politikām, lai stiprinātu to 
praktisko ietekmi un radītu priekšrocības 
Eiropas pilsoņiem, kā arī kohēzijas
politikas un pētniecības un jauninājumu jeb 
Lisabonas stratēģijas sinerģija, kura ļāvusi 
gūt panākumus un taustāmus pozitīvus 
rezultātus,

C. tā kā, īstenojot kohēzijas politiku, daļēji
ir veiksmīgi izveidota nozīmīga sinerģija ar 
citām Kopienas politikām, lai stiprinātu to 
praktisko ietekmi un radītu priekšrocības 
Eiropas pilsoņiem, kā arī kohēzijas 
politikas un pētniecības un jauninājumu jeb 
Lisabonas stratēģijas sinerģija, kura ļāvusi 
gūt panākumus un taustāmus pozitīvus 
rezultātus,

Or. el

Grozījums Nr. 14
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a Tā kā jaunajiem kohēzijas politikas 
izaicinājumiem, kā piemēram, 
demogrāfiskās izmaiņas, cilvēku 
koncentrācija pilsētās, segregācija, 
migrācija un ar to saistītie depopulācijas 
procesi (sevišķi problemātiski lauku un 
perifērām teritorijām), adaptācija 
globalizācijas apstākļos, klimatiskās 
pārmaiņas, enerģijas piegāde un lauku 
teritoriju atgūšanās lēnais process, ir 
svarīga teritoriālā ietekme, tiem var stāties 
pretī tikai, ja nākotnē tiek atzīts 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas politikas svarīgums šī mērķa 
sasniegšanā;

Or. es



AM\757960LV.doc 9/107 PE416.601v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 15
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā kohēzijas politika un ar to 
saistītie finanšu resursi ir jāizmanto, lai 
veicinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo attīstību, un tādēļ to nedrīkst 
pakļaut konkurencei un noteikumu 
atcelšanai saskaņā ar Lisabonas 
stratēģiju;

Or. pt

Grozījums Nr. 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā Gēteborgas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija ir īpaši piemērota, lai veicinātu 
saikni starp saimniecisko efektivitāti, 
sociālo kohēziju un ekoloģisko līdzsvaru;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b tā kā – kā atainots Komisijas darba 
dokumentā „Reģioni 2020. gadā” – trīs 
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savstarpēji saistītās krīzes, proti, klimata 
pārmaiņas, demogrāfiskā attīstība un 
situācija finanšu sektorā, saistībā ar 
nabadzības un bezdarba risku rada īpašu 
slogu saimnieciskajai, sociālajai un 
teritoriālajai kohēzijai; tā kā Komisija ne 
savā Piektajā progresa ziņojumā, ne arī 
Zaļajā grāmatā nav pietiekami 
atspoguļojusi šos analīzes rezultātus, īpaši 
attiecībā uz klimata izmaiņu radīto 
negatīvo un ilglaicīgo ietekmi uz Eiropas 
reģioniem un attiecībā uz nepieciešamību 
veikt izmaiņas Eiropas struktūrpolitikā, 
lai apturētu klimata pārmaiņas;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b Tā kā pēdējos ziņojumos par kohēziju 
tiek uzsvērta tendence palielināties dažām 
teritoriālajām nevienlīdzībām starp 
Eiropas reģioniem, kā arī pašu reģionu 
līmenī, kurām raksturīgas tādas parādības 
kā teritoriālā segregācija, kas stimulē 
zināma veida geto parādīšanos un 
nepārtrauktu noteiktu lauku teritoriju, 
pārsvarā agrāru vai attālu rajonu, 
pagrimumu, kā rezultātā pašreiz kā nekad 
agrāk ir svarīgi iekļaut teritoriālo 
kohēziju starp Eiropas Savienības 
mērķiem;

Or. es
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Grozījums Nr. 19
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b tā kā tajās dalībvalstīs un reģionos, 
kas atpaliek savā sociāli ekonomiskajā 
attīstībā, konkurētspēja nedrīkst kļūt par 
konverģences aizvietotāju;

Or. pt

Grozījums Nr. 20
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
C.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.c tā kā, neskatoties uz Eiropas 
Savienībā panākto progresu konverģences 
jomā, atšķirības absolūtajā vērtējumā 
saglabājas ievērojamas, tāpat atšķiras 
labklājības līmenis dažādās dalībvalstīs, 
no kurām dažās atšķirības nepārtraukti 
notiek vairākus gadus;

Or. pt

Grozījums Nr. 21
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
C.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.c Tā kā teritoriālās kohēzijas neesamība 
apgrūtina Eiropas vienotā tirgus darbību, 
samazinot atsevišķu teritoriju piekļuvi 
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līgumos paredzētajām brīvībām;

Or. es

Grozījums Nr. 22
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā kohēzijas politiku var uzskatīt 
par vienu no veiksmīgākajām ES politikas 
jomām, un tā kā šī politika simbolizē 
veiksmīgi īstenoto ES integrāciju un 
sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Gerardo Galeote

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a Tā kā kohēzijas politika ir Eiropas 
Savienības obligāts mērķis un 
visredzamākā, taustāmākā un 
izmērāmākā Eiropas vienlīdzīguma 
izpausme;

Or. es

Grozījums Nr. 24
Gerardo Galeote

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b Tā kā šī politika ir viens no 
galvenajiem instrumentiem, lai radītu 
konverģenci starp arvien atšķirīgākiem 
reģioniem un nodrošinātu to ilgtspējīgu 
un harmonisku attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atbalsta Piektajā progresa ziņojumā 
par ekonomisko un sociālo kohēziju 
ietvertos pamatsecinājumus, kas tika gūti 
sabiedriskajā apspriešanā par ES kohēzijas 
politikas nākotni; pauž apmierinājumu par 
lielo interesi, ko dažādas ieinteresētās 
personas reģionālās politikas jomā jau ir 
izrādījušas par šīm debatēm;

1. atbalsta Piektajā progresa ziņojumā 
par ekonomisko un sociālo kohēziju 
ietvertos pamatsecinājumus, kas tika gūti 
sabiedriskajā apspriešanā par ES kohēzijas 
politikas nākotni; pauž apmierinājumu par 
lielo interesi, ko dažādas ieinteresētās 
personas,  jo īpaši vietējās un reģionālās 
pašvaldības, reģionālās politikas jomā jau 
ir izrādījušas par šīm debatēm;

Or. pl

Grozījums Nr. 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a pauž nožēlu, ka Komisija līdzšinējo 
kohēzijas politiku nav analizējusi attiecībā 
uz tās radīto ietekmi uz teritoriāliem 
koncentrēšanās vai līdzsvarošanās 
procesiem un tās negatīvo ietekmi uz 
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klimata pārmaiņām un demogrāfisko 
attīstību atsevišķos reģionos; aicina 
Komisiju nākamajā vidusposma pārskata 
ziņojumā, atainojot saimniecisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, iekļaut atziņas no 
darba dokumenta „Reģioni 2020. gadā” 
un ar kritisku pieeju analizēt ES politikas 
jomu, nepareizi nospraustu prioritāšu un 
struktūrfondu kļūdaina izmantojuma 
radītās sekas;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b piekrīt viedoklim, kas izteikts 
sabiedriskās apspriešanās laikā, par to, ka 
kohēzijas mērķi varēs sasniegt tikai tad, ja 
politiku koncentrēs uz atpalikušajiem 
reģioniem; tomēr konstatē, ka darba 
dokumentā „Reģioni 2020. gadā” 
iekļautās analīzes rāda, ka ir jāizstrādā 
jauna definīcija atpalikuša reģiona 
noteikšanas kritērijiem;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Gerardo Galeote

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Konstatē, ka iepriekšminētajā 
2008. gada 21. februāra rezolūcijā ir pausts 

3. Uzstāj uz iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā pausto viedokli, ar 
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viedoklis, ar kuru tiek noraidīti jebkādi 
atkārtotas nacionalizēšanas mēģinājumi un
atbalstīta vienas kopienas politika, kurā 
būtu jāparedz arī pievēršanās tādiem 
kopīgiem jautājumiem kā globalizācija, 
klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, 
migrācija, kā arī energoefektivitāte; šajā 
rezolūcijā tiek pausta arī stingra 
pārliecība, ka šai politikai būtu jāaptver 
visi ES reģioni, sniedzot pievienoto vērtību 
katram, un tiek norādīts uz 
nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam; 
tiek arī uzsvērta nepieciešamība panākt 
dažādu nozaru politiku praktisku 
sinerģiju un integrētu pieeju, lai panāktu 
optimālu rezultātu praktiskā izaugsmē un 
attīstībā;

kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi. 

Šajā sakarā:

- Uzskata par nepieciešamu, ka tiek
atbalstīta vienas kopienas politika, lai to ne 
tikai uzturētu, bet arī pastiprinātu, lai bez 
investīcijām infrastruktūrās tā spētu arī 
stimulēt inovatīvas aktivitātes, kas vērstas 
uz jaunu darbavietu veidošanu saskaņā ar 
Lisabonas līgumā paredzēto, pie tam 
pievēršoties tādiem kopīgiem jautājumiem 
kā globalizācija, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, migrācija vai enerģijas 
apsaimniekošana; 

- Pauž stingru pārliecību, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pietiekamu pievienoto vērtību, lai tiem 
palīdzētu risināt šos jautājumus;

- Uzstāj uz nepieciešamību pēc skaidru 
rīcības prioritāšu noteikšanas, kā arī, lai, 
balstoties uz efektivitātes un vienlīdzības 
principiem, piešķirtie resursi tiktu 
maksimāli izmantoti un paliek šīs 
politikas ietvaros, lai palīdzētu mērķu 
sasniegšanai reģionos, kas ir spējīgi šos 
līdzekļus apgūt;

- Pauž pārliecinātību par integrētas 
pieejas nepieciešamību, tādējādi 
stimulējot sinerģijas starp dažādām 
Eiropas Savienības politikām un visām 
lēmumu pieņemšanas un izpildes procesā 
iesaistītajām pusēm kā vienīgo dažādu 
Eiropas reģionu un teritoriju ilgtspējīgas 
un harmoniskas attīstības sasniegšanas 
veidu. 

Or. es
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Grozījums Nr. 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienas kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai 
politikai būtu jāaptver visi ES reģioni, 
sniedzot pievienoto vērtību katram, un 
tiek norādīts uz nepieciešamību noteikt 
prioritātes ES nozaru politiku izdevumiem 
un darbībām, kā arī līdzekļu piešķiršanas 
atbalstam; tiek arī uzsvērta 
nepieciešamība panākt dažādu nozaru 
politiku praktisku sinerģiju un integrētu 
pieeju, lai panāktu optimālu rezultātu 
praktiskā izaugsmē un attīstībā;

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienas kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija un 
nabadzība, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienas kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 
2008. gada 21. februāra rezolūcijā ir pausts 
viedoklis, ar kuru tiek noraidīti jebkādi 
atkārtotas renacionalizēšanas (lingvistisks 
laboj.) mēģinājumi un atbalstīta vienas 
kopienas politika, kurā būtu jāparedz arī 
pievēršanās tādiem kopīgiem jautājumiem 
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demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam; tiek 
arī uzsvērta nepieciešamība panākt dažādu 
nozaru politiku praktisku sinerģiju un 
integrētu pieeju, lai panāktu optimālu 
rezultātu praktiskā izaugsmē un attīstībā;

kā globalizācija, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un nozaru 
darbībām, kā arī līdzekļu piešķiršanas 
prakses atbalstam; tiek arī uzsvērta 
nepieciešamība panākt dažādu nozaru 
politiku praktisku sinerģiju un integrētu 
pieeju, lai panāktu optimālu rezultātu 
praktiskā izaugsmē un attīstībā;

Or. pl

Grozījums Nr. 31
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienas kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam; tiek 
arī uzsvērta nepieciešamība panākt
dažādu nozaru politiku praktisku sinerģiju 
un integrētu pieeju, lai panāktu optimālu 
rezultātu praktiskā izaugsmē un attīstībā;

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienota Kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata 
pārmaiņas, demogrāfiskās pārmaiņas 
(novecošanās un migrācija) un enerģija; 
šajā rezolūcijā tiek pausta arī stingra 
pārliecība, ka šai politikai būtu jāaptver 
visi ES reģioni, sniedzot pievienoto vērtību 
katram; uzsver, ka jānosaka prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam un 
jāpanāk dažādu nozaru politiku sinerģiju 
un integrētu pieeju, lai panāktu optimālu 
rezultātu praktiskā izaugsmē un attīstībā;
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Or. en

Grozījums Nr. 32
Ambroise Guellec

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienas kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam; tiek 
arī uzsvērta nepieciešamība panākt 
dažādu nozaru politiku praktisku 
sinerģiju un integrētu pieeju, lai panāktu 
optimālu rezultātu praktiskā izaugsmē un 
attīstībā;

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienota Kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam, kurā 
paredzēti nosacījumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
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vienas kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam; tiek 
arī uzsvērta nepieciešamība panākt dažādu 
nozaru politiku praktisku sinerģiju un 
integrētu pieeju, lai panāktu optimālu 
rezultātu praktiskā izaugsmē un attīstībā;

vienota, elastīga Kopienas politika, kuru 
iespējams pielāgot atbilstošākajai 
intervences pakāpei un kurā būtu jāparedz 
arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, arī tie, 
kuriem ir īpašas ģeogrāfiskās iezīmes vai 
īpašas vajadzības un iespējas, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt atbilstīgas
prioritātes ES nozaru politiku izdevumiem 
un darbībām, kā arī līdzekļu piešķiršanas 
atbalstam; tiek arī uzsvērta nepieciešamība 
panākt dažādu nozaru politiku praktisku 
sinerģiju un integrētu pieeju, lai panāktu 
optimālu rezultātu praktiskā izaugsmē un 
attīstībā;

Or. el

Grozījums Nr. 34
Stavros Arnaoutakis

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienas kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam; tiek 

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienota, integrēta un elastīga Kopienas
politika, kuru iespējams pielāgot 
intervences pakāpei un kurā būtu jāparedz 
arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, arī tie, 
kuriem ir īpašas ģeogrāfiskās iezīmes, 
sniedzot pievienoto vērtību katram, un tiek 
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arī uzsvērta nepieciešamība panākt dažādu 
nozaru politiku praktisku sinerģiju un 
integrētu pieeju, lai panāktu optimālu 
rezultātu praktiskā izaugsmē un attīstībā;

norādīts uz nepieciešamību noteikt 
prioritātes ES nozaru politiku izdevumiem 
un darbībām, kā arī līdzekļu piešķiršanas 
atbalstam; tiek arī uzsvērta nepieciešamība 
panākt dažādu nozaru politiku praktisku 
sinerģiju un integrētu pieeju, lai panāktu 
optimālu rezultātu praktiskā izaugsmē un 
attīstībā;

Or. el

Grozījums Nr. 35
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienas kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, klimata un 
demogrāfiskās pārmaiņas, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam; tiek 
arī uzsvērta nepieciešamība panākt dažādu 
nozaru politiku praktisku sinerģiju un 
integrētu pieeju, lai panāktu optimālu 
rezultātu praktiskā izaugsmē un attīstībā;

3. konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. gada 
21. februāra rezolūcijā ir pausts viedoklis, 
ar kuru tiek noraidīti jebkādi atkārtotas 
nacionalizēšanas mēģinājumi un atbalstīta 
vienota Kopienas politika, kurā būtu 
jāparedz arī pievēršanās tādiem kopīgiem 
jautājumiem kā globalizācija, nabadzība,
klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, 
migrācija, kā arī energoefektivitāte un 
sociāli ekonomiskās atšķirības, ko 
pastiprinājusi nesenā ekonomikas krīze; 
šajā rezolūcijā tiek pausta arī stingra 
pārliecība, ka šai politikai būtu jāaptver 
visi ES reģioni, sniedzot pievienoto vērtību 
katram, un tiek norādīts uz nepieciešamību 
noteikt prioritātes ES nozaru politiku 
izdevumiem un darbībām, kā arī līdzekļu 
piešķiršanas atbalstam; tiek arī uzsvērta 
nepieciešamība panākt dažādu nozaru 
politiku praktisku sinerģiju un integrētu 
pieeju, lai panāktu optimālu rezultātu 
praktiskā izaugsmē un attīstībā;

Or. el
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Grozījums Nr. 36
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. 
gada 21. februāra rezolūcijā ir pausts 
viedoklis, ar kuru tiek noraidīti jebkādi 
atkārtotas nacionalizēšanas mēģinājumi un 
atbalstīta vienas kopienas politika, kurā 
būtu jāparedz arī pievēršanās tādiem 
kopīgiem jautājumiem kā globalizācija, 
klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, 
migrācija, kā arī energoefektivitāte; šajā 
rezolūcijā tiek pausta arī stingra pārliecība, 
ka šai politikai būtu jāaptver visi ES 
reģioni, sniedzot pievienoto vērtību 
katram, un tiek norādīts uz nepieciešamību 
noteikt prioritātes ES nozaru politiku 
izdevumiem un darbībām, kā arī līdzekļu 
piešķiršanas atbalstam; tiek arī uzsvērta 
nepieciešamība panākt dažādu nozaru 
politiku praktisku sinerģiju un integrētu 
pieeju, lai panāktu optimālu rezultātu 
praktiskā izaugsmē un attīstībā;

3. Konstatē, ka iepriekšminētajā 2008. 
gada 21. februāra rezolūcijā ir pausts 
viedoklis, ar kuru tiek noraidīti jebkādi 
atkārtotas nacionalizēšanas mēģinājumi un 
atbalstīta vienas kopienas politika, kurā 
būtu jāparedz arī pievēršanās tādiem 
kopīgiem jautājumiem kā globalizācija, 
klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, 
depopulācija, migrācija, kā arī 
energoefektivitāte; šajā rezolūcijā tiek 
pausta arī stingra pārliecība, ka šai politikai 
būtu jāaptver visi ES reģioni, sniedzot 
pievienoto vērtību katram, un tiek norādīts 
uz nepieciešamību noteikt prioritātes ES 
nozaru politiku izdevumiem un darbībām, 
kā arī līdzekļu piešķiršanas atbalstam; tiek 
arī uzsvērta nepieciešamība panākt dažādu 
nozaru politiku praktisku sinerģiju un 
integrētu pieeju, lai panāktu optimālu 
rezultātu praktiskā izaugsmē un attīstībā;

Or. es

Grozījums Nr. 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a no jauna izsaka Komisijai iepriekš 
minētajā 2008. gada 21. februāra 
rezolūcijā minēto aicinājumu kritiski 
izvērtēt piešķirto līdzekļu piesaistīšanu 
kādam nolūkam; norāda, ka līdzekļu 
piesaistīšana noteiktam nolūkam ir 
nodrošināma tikai tad, ja tā ir orientēta uz 
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neatliekamajiem klimatisko pārmaiņu 
jautājumiem un pastiprina sinerģiju ar 
jaunajām nodarbinātības iespējām zaļajās 
saimnieciskajās jomās;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b nepārprotami noraida Komisijas 
secinājumu, ka nodarbinātības ar zemu 
darba samaksu veicināšana un vienpusēja 
orientēšanās uz rūpniecisko attīstību 
konverģences reģionos veicinās reģionālo 
attīstības atšķirību novēršanu; uzsver, ka 
šādā veidā nostiprināta nošķiršana starp 
ieguvējreģioniem un zaudētājreģioniem 
neatbilst kohēzijas politikas principiem; 
uzskata, ka reģioniem ir pašiem jādefinē 
savas attīstības galvenie virzieni un 
ilgtspējīga attīstība galvenokārt tiem ir 
jāsaista ar reģionāli pieejamajām 
kompetencēm;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Gerardo Galeote

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
centrāla nozīme ES kohēzijas politikas 
attīstībā; tāpēc uzskata, ka ir jāizveido 
tieša saikne starp debatēm par Zaļo 

4. Uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
centrāla nozīme ES kohēzijas politikas 
mērķu sasniegšanā; tāpēc uzskata, ka ES 
reģionālās politikas plānotajā reformā ir 
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grāmatu par teritoriālo kohēziju un plānoto 
ES reģionālās politikas reformu;

jāiekļauj pēc debatēm par Zaļo grāmatu 
par teritoriālo kohēziju izdarītie 
secinājumi;

Or. es

Grozījums Nr. 40
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
centrāla nozīme ES kohēzijas politikas 
attīstībā; tāpēc uzskata, ka ir jāizveido tieša 
saikne starp debatēm par Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju un plānoto ES 
reģionālās politikas reformu; 

4. uzskata, ka teritoriālajā kohēzija var kļūt 
par svarīgu papildinājumu ES kohēzijas 
politikas attīstībā, ja tās ieviešana 
samazinās padziļinošās valstu un reģionu 
iekšējās atšķirības; tāpēc uzskata, ka ir 
jāizveido tieša saikne starp debatēm par 
Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju un 
plānoto ES reģionālās politikas reformu; 

Or. pl

Grozījums Nr. 41
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
centrāla nozīme ES kohēzijas politikas 
attīstībā; tāpēc uzskata, ka ir jāizveido tieša 
saikne starp debatēm par Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju un plānoto ES 
reģionālās politikas reformu;

4. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
centrāla nozīme ES kohēzijas politikas 
attīstībā; tādēļ uzskata, ka ir jāizveido tieša 
saikne starp debatēm par Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju un plānoto ES 
reģionālās politikas reformu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
centrāla nozīme ES kohēzijas politikas 
attīstībā; tāpēc uzskata, ka ir jāizveido tieša 
saikne starp debatēm par Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju un plānoto ES 
reģionālās politikas reformu;

4. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
būtiska nozīme gan ekonomiskās, gan 
sociālās kohēzijas stiprināšanā, un 
tādējādi tai ir centrāla nozīme ES 
kohēzijas politikas attīstībā; tāpēc uzskata, 
ka ir jāizveido tieša saikne starp debatēm 
par Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju 
un plānoto ES reģionālās politikas reformu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzskata, ka par struktūrpolitikas 
pirmo un galveno mērķi jānosaka 
atšķirību samazināšana starp dažādu 
reģionu attīstības līmeņiem, patiesas 
konverģences sekmēšana un izaugsmes 
un nodarbinātības veicināšana, turklāt 
attiecībā uz vismazāk attīstītajām valstīm 
un Eiropas Savienības reģioniem 
struktūrpolitika jāizmanto kā instruments, 
ar kuru pārdala un kompensē pieaugošās 
izmaksas, ko rada vienotais tirgus, 
Ekonomikas un monetārā savienība un 
starptautiskās tirdzniecības liberalizācija;

Or. pt
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Grozījums Nr. 44
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b uzsver, ka kohēzijas politiku nedrīkst 
uzskatīt tikai par instrumentu mērķu 
sasniegšanai citās nozaru politikas jomās, 
ņemot vērā, ka tā ir Kopienas politika ar 
lielu pievienoto vērtību, kurai ir pašai savs 
pamatojums jeb raison d’être —
kohēzija;

Or. pt

Grozījums Nr. 45
Gerardo Galeote

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b Uzsver, ka nepieciešams, lai plānotā 
kohēzijas politika piedāvā apmierinošas 
atbildes reģioniem, kas šodien zināmi kā 
pārejas reģioni, neapdraudot ne to 
konverģences procesu, ne konkurētspēju;

Or. es

Grozījums Nr. 46
Gerardo Galeote

Rezolūcijas priekšlikums
4.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.c Uzskata, ka ir nepieciešams turpmākās 
kohēzijas fondu izlietošanas noteikumus 
regulējošo reglamentu revīzijās pievērst 
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uzmanību kontroles vienkāršošanai, jo tā 
var atvieglot investīciju realizāciju un līdz 
ar to uzlabot Eiropas reģionu finansu 
kapacitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 47
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisija, atbildot 
uz ilgstoši izteikto Eiropas Parlamenta 
prasību, ir pieņēmusi Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju; lai gan Lisabonas 
līgums vēl nav ratificēts, pilnībā atbalsta 
lēmumu turpināt analizēt teritoriālo 
kohēziju, kas ilgstoši bijusi viens no 
centrālajiem jautājumiem jebkādās debatēs 
par reģionālo politiku; 

5. lai gan Lisabonas līgums vēl nav 
ratificēts, pilnībā atbalsta lēmumu turpināt 
analizēt teritoriālo kohēziju, kas ilgstoši 
bijusi viens no centrālajiem jautājumiem 
jebkādās debatēs par reģionālo politiku;

Or. pl

Grozījums Nr. 48
Ambroise Guellec

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisija, atbildot uz 
ilgstoši izteikto Eiropas Parlamenta 
prasību, ir pieņēmusi Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju; lai gan Lisabonas 
līgums vēl nav ratificēts, pilnībā atbalsta 
lēmumu turpināt analizēt teritoriālo 
kohēziju, kas ilgstoši bijusi viens no 
centrālajiem jautājumiem jebkādās debatēs 

5. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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par reģionālo politiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisija, atbildot uz 
ilgstoši izteikto Eiropas Parlamenta 
prasību, ir pieņēmusi Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju; lai gan Lisabonas 
līgums vēl nav ratificēts, pilnībā atbalsta 
lēmumu turpināt analizēt teritoriālo 
kohēziju, kas ilgstoši bijusi viens no 
centrālajiem jautājumiem jebkādās debatēs 
par reģionālo politiku;

5. vērtē to, ka Komisija, atbildot uz ilgstoši 
izteikto Eiropas Parlamenta prasību, ir 
pieņēmusi Zaļo grāmatu par teritoriālo 
kohēziju; lai gan Lisabonas līgums vēl nav 
ratificēts, pilnībā atbalsta lēmumu turpināt 
analizēt teritoriālo kohēziju, kas ilgstoši 
bijusi viens no centrālajiem jautājumiem 
jebkādās debatēs par reģionālo politiku;

Or. de

Grozījums Nr. 50
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un tāpēc netiek īpaši veicināta šī jaunā 
jēdziena izpratne; turklāt pauž nožēlu, ka 
Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, kā 
teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā; 

6. uzskata tomēr, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
teritoriālās kohēzijas definīcijas 
piedāvājuma un tāpēc netiek īpaši 
veicināta šī jaunā jēdziena izpratne; turklāt 
pauž nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav 
izskaidrots, kā teritoriālo kohēziju integrēs
jau esošajā kohēzijas politikā un īstenos 
nākamajā plānošanas periodā; 

Or. pl
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Grozījums Nr. 51
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un tāpēc netiek īpaši veicināta šī jaunā 
jēdziena izpratne; turklāt pauž nožēlu, ka 
Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, kā 
teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā;

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un tāpēc netiek īpaši veicināta šī jaunā 
jēdziena izpratne, kas ļautu to efektīvi 
piemērot, pozitīvi ietekmējot reģionu 
starpā pastāvošo sociāli ekonomisko 
atšķirību samazināšanos; turklāt pauž 
nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, 
kā teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā;

Or. el

Grozījums Nr. 52
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un tāpēc netiek īpaši veicināta šī jaunā 
jēdziena izpratne; turklāt pauž nožēlu, ka 
Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, kā 
teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā;

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un tāpēc netiek īpaši veicināta šī jaunā 
jēdziena izpratne; turklāt pauž nožēlu, ka 
Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, kā 
teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā vai ar kādiem 
metodoloģiskiem instrumentiem un 
darbībai paredzētiem resursiem to 
pārveidos no principu sistēmas par 
politiskās kohēzijas intervences 
mehānismu sastāvdaļu, lai to varētu 
praktiski piemērot, un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā;
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Or. el

Grozījums Nr. 53
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un tāpēc netiek īpaši veicināta šī jaunā 
jēdziena izpratne; turklāt pauž nožēlu, ka 
Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, kā 
teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā;

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un tāpēc netiek īpaši veicināta šī jaunā 
jēdziena izpratne; turklāt pauž nožēlu, ka 
Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, kā 
teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā; tādēļ aicina Komisiju 
reaģēt uz šīm nepilnībām un veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai tās novērstu;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un tāpēc netiek īpaši veicināta šī jaunā 
jēdziena izpratne; turklāt pauž nožēlu, ka 
Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, kā 
teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā

6. uzskata, ka Zaļajā grāmatā trūkst 
skaidras teritoriālās kohēzijas definīcijas 
un mērķa un tāpēc netiek īpaši veicināta šī 
jaunā jēdziena izpratne; turklāt pauž 
nožēlu, ka Zaļajā grāmatā nav izskaidrots, 
kā teritoriālo kohēziju integrēs jau esošajā 
kohēzijas politikā un īstenos nākamajā 
plānošanas periodā

Or. de
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Grozījums Nr. 55
Jamila Madeira

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzskata, ka Zaļajā grāmatā nav 
novērtētas Teritoriālajā darba kārtībā un 
Leipcigas hartā paredzētās saistības, kas 
teritoriālajai kohēzijai piešķir stratēģisku 
un operatīvu redzējumu, jo īpaši uzsverot 
policentrisma principu jeb jauno pilsētu 
un lauku partnerību;

Or. pt

Grozījums Nr. 56
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka teritoriālās kohēzijas 
jēdziens attiecas arī uz to kohēziju, kas 
jāpanāk, atbalstot teritoriālo 
galvaspilsētu, tās potenciālu un saikni ar 
piepilsētas un lauku teritorijām; 

Or. en

Grozījums Nr. 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē analīzi, kas iekļauta Zaļajā 
grāmatā, kurā definēti trīs teritoriālās 
kohēzijas attīstībai būtiski pamatjēdzieni 

7. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir iekļauta 
analīze, kurā definēti trīs teritoriālās 
kohēzijas attīstībai būtiski pamatjēdzieni 
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— koncentrācija, savienošana un 
sadarbība; uzskata, ka, izmantojot šos 
jēdzienus, var rast risinājumu dažiem 
galvenajiem šķēršļiem, kas kavē Eiropas 
Savienības harmonisku attīstību, 
piemēram, saimnieciskās darbības 
koncentrācijas negatīvajai ietekmei, 
nevienlīdzībai attiecībā uz piekļuvi tirgiem 
un pakalpojumiem attāluma dēļ, kā arī 
sadalījumam, ko rada ne tikai dalībvalstu, 
bet arī reģionu robežas;

— koncentrācija, savienošana un 
sadarbība; uzskata, ka, izmantojot šos 
jēdzienus, var veicināt risinājumu dažiem 
galvenajiem šķēršļiem, kas kavē Līguma 
2. pantā noteikto līdzsvarotu un stabilu
attīstību, pēc kā tiecas Eiropas Savienība, 
piemēram, saimnieciskās darbības 
koncentrācijas negatīvajai ietekmei, 
nevienlīdzībai attiecībā uz piekļuvi tirgiem 
un pakalpojumiem, kā arī sadalījumam, ko 
rada ne tikai dalībvalstu, bet arī reģionu 
robežas; norāda, ka reģionu patstāvīgas 
attīstības potenciāls kā kohēziju veicinošs 
aspekts nav atspoguļots Zaļajā grāmatā;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē analīzi, kas iekļauta Zaļajā 
grāmatā, kurā definēti trīs teritoriālās 
kohēzijas attīstībai būtiski pamatjēdzieni 
— koncentrācija, savienošana un 
sadarbība; uzskata, ka, izmantojot šos 
jēdzienus, var rast risinājumu dažiem 
galvenajiem šķēršļiem, kas kavē Eiropas 
Savienības harmonisku attīstību, 
piemēram, saimnieciskās darbības 
koncentrācijas negatīvajai ietekmei, 
nevienlīdzībai attiecībā uz piekļuvi tirgiem 
un pakalpojumiem attāluma dēļ, kā arī 
sadalījumam, ko rada ne tikai dalībvalstu, 
bet arī reģionu robežas;

7. atzinīgi vērtē analīzi, kas iekļauta Zaļajā 
grāmatā, kurā definēti trīs teritoriālās 
kohēzijas attīstībai būtiski pamatjēdzieni 
— koncentrācija, savienošana un 
sadarbība; uzskata, ka, izmantojot šos 
jēdzienus, var rast risinājumu dažiem 
galvenajiem šķēršļiem, kas kavē Eiropas 
Savienības harmonisku attīstību, 
piemēram, saimnieciskās darbības 
koncentrācijas tikai dažos centro, kā arī 
valstu galvaspilsētās un reģionos 
negatīvajai ietekmei, nevienlīdzībai 
attiecībā uz piekļuvi tirgiem un 
pakalpojumiem attāluma un 
infrastruktūras trūkuma dēļ, kā arī 
sadalījumam, ko rada ne tikai dalībvalstu, 
bet arī reģionu robežas;

Or. pl
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Grozījums Nr. 59
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē analīzi, kas iekļauta Zaļajā 
grāmatā, kurā definēti trīs teritoriālās 
kohēzijas attīstībai būtiski pamatjēdzieni 
— koncentrācija, savienošana un 
sadarbība; uzskata, ka, izmantojot šos 
jēdzienus, var rast risinājumu dažiem 
galvenajiem šķēršļiem, kas kavē Eiropas 
Savienības harmonisku attīstību, 
piemēram, saimnieciskās darbības 
koncentrācijas negatīvajai ietekmei, 
nevienlīdzībai attiecībā uz piekļuvi tirgiem 
un pakalpojumiem attāluma dēļ, kā arī 
sadalījumam, ko rada ne tikai dalībvalstu, 
bet arī reģionu robežas;

7. atzinīgi vērtē analīzi, kas iekļauta Zaļajā 
grāmatā, kurā definēti trīs teritoriālās 
kohēzijas attīstībai būtiski pamatjēdzieni 
— koncentrācija, savienošana un 
sadarbība; uzskata, ka, izmantojot šos 
jēdzienus, var rast risinājumu dažiem 
galvenajiem šķēršļiem, kas kavē Eiropas 
Savienības harmonisku attīstību, 
piemēram, saimnieciskās darbības 
koncentrācijas negatīvajai ietekmei, 
nevienlīdzībai attiecībā uz piekļuvi tirgiem 
un pakalpojumiem attāluma un/vai 
koncentrācijas dēļ, kā arī sadalījumam, ko 
rada ne tikai dalībvalstu, bet arī reģionu 
robežas;

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a Atzīmē, ka jāņem vērā, ka augsta 
dispersija pārāk mazos apdzīvotajos 
centros (mazāk par 500 iedzīvotājiem) 
ievērojami novājina apdzīvoto vietu tīklu, 
kas šādos gadījumos bez specifisku 
kohēzijas politiku palīdzības nav spējīgs 
realizēt tā ekonomiskās un sociālās 
funkcijas, kas ļauj uzturēt ilgspējīgu 
līdzsvaru starp iedzīvotājiem un teritoriju; 
tāpēc uzskata, ka iedzīvotāju blīvums ir 
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jāmēra saistībā ar iedzīvotāju struktūras 
kapacitāti, lai nodrošinātu līdzsvarotu 
teritoriālo attīstību un pievērstos tādiem 
jautājumiem kā konkurētspēja un 
ilgtspēja;

Or. es

Grozījums Nr. 61
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Atzinīgi vērtē to, ka ir uzsākta 
teritoriālās kohēzijas sabiedriskā 
apspriešanās, kā tas tika prasīts Zaļajā 
grāmatā; uzskata, ka jebkuras sabiedriskās 
apspriešanās panākumi ir tieši saistīti ar 
iespējami plašāku dažādu ieinteresēto 
aprindu un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību; aicina kompetentās valsts un 
vietēja mēroga institūcijas nekavējoties 
izplatīt attiecīgu informāciju, lai veicinātu 
izpratni par šī jaunā jēdziena svarīgumu;

8. Atzinīgi vērtē to, ka ir uzsākta 
teritoriālās kohēzijas sabiedriskā 
apspriešanās, kā tas tika prasīts Zaļajā 
grāmatā; uzskata, ka jebkuras sabiedriskās 
apspriešanās panākumi ir tieši saistīti ar 
iespējami plašāku dažādu ieinteresēto 
aprindu un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību; aicina kompetentās valsts, 
reģionālās un vietēja mēroga institūcijas 
nekavējoties izplatīt attiecīgu informāciju, 
lai veicinātu izpratni par šī jaunā jēdziena 
svarīgumu;

Or. es

Grozījums Nr. 62
Jamila Madeira

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē to, ka ir uzsākta teritoriālās 
kohēzijas sabiedriskā apspriešanās, kā tas 
tika prasīts Zaļajā grāmatā; uzskata, ka 
jebkuras sabiedriskās apspriešanās 
panākumi ir tieši saistīti ar iespējami 

8. atzinīgi vērtē to, ka ir uzsākta teritoriālās 
kohēzijas sabiedriskā apspriešanās, kā tas 
tika prasīts Zaļajā grāmatā; uzskata, ka 
jebkuras sabiedriskās apspriešanās 
panākumi ir tieši saistīti ar iespējami 
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plašāku dažādu ieinteresēto aprindu un 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalību; aicina 
kompetentās valsts un vietēja mēroga 
institūcijas nekavējoties izplatīt attiecīgu 
informāciju, lai veicinātu izpratni par šī 
jaunā jēdziena svarīgumu;

plašāku dažādu ieinteresēto aprindu un 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalību; aicina 
kompetentās valsts, reģionāla un vietēja 
mēroga institūcijas nekavējoties izplatīt 
attiecīgu informāciju, lai veicinātu izpratni 
par šī jaunā jēdziena svarīgumu;

Or. pt

Grozījums Nr. 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas 
sekmēšanai ir būtiski koordinēt visas 
Kopienas nozaru politikas, kuras rada 
spēcīgu teritoriālu ietekmi; tāpēc pauž 
nožēlu, ka Zaļajā grāmatā iekļautā analīze 
aprobežojas ar šo ES politiku uzskaitījumu, 
nesniedzot priekšlikumus par to, kā uzlabot 
sinerģiju starp tām, un pat ne metodes šo 
politiku teritoriālās ietekmes faktiskai 
noteikšanai;

9. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas 
sekmēšanai un ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas stiprināšanai ir būtiski koordinēt 
visas Kopienas nozaru politikas, kuras rada 
spēcīgu teritoriālu ietekmi; tāpēc pauž 
nožēlu, ka Zaļajā grāmatā iekļautā analīze 
aprobežojas ar šo ES politiku uzskaitījumu, 
nesniedzot priekšlikumus par to, kā uzlabot 
sinerģiju starp tām, un pat ne metodes šo 
politiku teritoriālās ietekmes faktiskai 
noteikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atbalsta pieeju, ar kuru saskaņā Zaļajā 
grāmatā un sabiedriskajā apspriešanā 
netiek iekļautas nekādas atsauces uz
teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un 
ietekmi uz budžetu; uzskata, ka, pirms 

10. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
un sabiedriskajā apspriešanā netika
minētas nekādas norādes par teritoriālās 
kohēzijas finansiālo ietekmi un ietekmi uz 
budžetu, jo, lai Eiropas Savienībā 
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pats jēdziens nav skaidri definēts un to 
nav skaidri sapratušas visas ieinteresētās 
personas, šādu analīzi veikt būtu pāragri; 
ierosina, ka šos apsvērumus vajadzētu 
izdarīt saistībā ar nākamajiem finanšu 
plāniem;

nodrošinātu teritoriālo kohēziju un 
katram reģionam radītu līdzvērtīgas 
attīstības iespēju, no vienas puses, visām 
dalībvalstīm ir jābūt gatavām iesaistīties 
arī finansiāli un, no otras puses, ir 
nepieciešama diskusija par to, kā Eiropas 
struktūrfondi ir izmantojami efektīvi un 
ilgtspējīgi; ierosina, lai Komisija šos 
aspektus iekļautu Baltajā grāmatā;

Or. de

Grozījums Nr. 65
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atbalsta pieeju, ar kuru saskaņā Zaļajā 
grāmatā un sabiedriskajā apspriešanā 
netiek iekļautas nekādas atsauces uz 
teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un 
ietekmi uz budžetu; uzskata, ka, pirms 
pats jēdziens nav skaidri definēts un to 
nav skaidri sapratušas visas ieinteresētās 
personas, šādu analīzi veikt būtu pāragri; 
ierosina, ka šos apsvērumus vajadzētu 
izdarīt saistībā ar nākamajiem finanšu 
plāniem;

10. atbalsta pieeju, ar kuru saskaņā Zaļajā 
grāmatā un sabiedriskajā apspriešanā 
netiek iekļautas pārāk precīzas atsauces uz 
teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un 
ietekmi uz budžetu; tāpat jāņem vērā, ka 
apspriešanas rezultāti veidos nākotnes 
kohēzijas politikas finanšu plānu pamatu;

Or. pl

Grozījums Nr. 66
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atbalsta pieeju, ar kuru saskaņā Zaļajā 
grāmatā un sabiedriskajā apspriešanā 
netiek iekļautas nekādas atsauces uz 
teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un 
ietekmi uz budžetu; uzskata, ka, pirms pats 
jēdziens nav skaidri definēts un to nav 
skaidri sapratušas visas ieinteresētās 
personas, šādu analīzi veikt būtu pāragri; 
ierosina, ka šos apsvērumus vajadzētu 
izdarīt saistībā ar nākamajiem finanšu 
plāniem;

10. atbalsta pieeju, ar kuru saskaņā Zaļajā 
grāmatā un sabiedriskajā apspriešanā 
netiek iekļautas nekādas atsauces uz 
teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un 
ietekmi uz budžetu; uzskata, ka, pirms pats 
jēdziens nav skaidri definēts un to nav 
skaidri sapratušas visas ieinteresētās 
personas, šādu analīzi veikt būtu pāragri; 
pieprasa šos apsvērumus atklāt saistībā ar 
nākamajiem finanšu plāniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atbalsta pieeju, ar kuru saskaņā Zaļajā 
grāmatā un sabiedriskajā apspriešanā 
netiek iekļautas nekādas atsauces uz 
teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un 
ietekmi uz budžetu; uzskata, ka, pirms pats 
jēdziens nav skaidri definēts un to nav 
skaidri sapratušas visas ieinteresētās 
personas, šādu analīzi veikt būtu pāragri; 
ierosina, ka šos apsvērumus vajadzētu 
izdarīt saistībā ar nākamajiem finanšu 
plāniem;

10. atbalsta pieeju, ar kuru saskaņā Zaļajā 
grāmatā un sabiedriskajā apspriešanā 
netiek iekļautas nekādas atsauces uz 
teritoriālās kohēzijas finansiālo ietekmi un 
ietekmi uz budžetu; uzskata, ka, pirms pats 
jēdziens nav skaidri definēts un to nav 
skaidri sapratušas visas ieinteresētās 
personas, šādu analīzi veikt būtu pāragri; 
turklāt uzskata, ka jebkuras diskusijas par 
šo jautājumu nav nošķiramas no visa 
sarunu un plānošanas procesa, kas 
attiecas uz turpmāko politisko kohēziju;
ierosina, ka šos apsvērumus vajadzētu 
izdarīt saistībā ar nākamajiem finanšu 
plāniem;

Or. el
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Grozījums Nr. 68
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) (pirms virsraksta „Teritoriālās kohēzijas jēdziena analīze”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzskata, ka pašreizējie Kopienas 
finanšu resursi kohēzijas politikai ir 
nepietiekami, lai apmierinātu patiesas 
konverģences, reģionālo atšķirību, augsto 
bezdarba līmeņu, ienākumu 
nevienlīdzības un nabadzības radītās 
vajadzības Eiropas Savienībā; tādēļ 
atkārtoti uzsver nepieciešamību palielināt 
Kopienas budžetu, par galveno un 
svarīgāko mērķi nosakot ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas veicināšanu Eiropas 
Savienības līmenī;

Or. pt

Grozījums Nr. 69
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns) (pirms virsraksta „Teritoriālās kohēzijas jēdziena analīze”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b uzskata, ka stipra un labi finansēta 
Eiropas reģionālā politika ir obligāts 
priekšnosacījums, lai tiktu galā ar secīgo 
paplašināšanos un paplašinātajā Eiropas 
Savienībā nodrošinātu sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju;

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
10.c punkts (jauns) (pēc virsraksta „Teritoriālās kohēzijas jēdziena analīze”)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.c uzsver, ka teritoriālā dimensija 
nedrīkst būt pretrunā ar reģionālās 
politikas galveno mērķi — veicināt 
ekonomisko un sociālo kohēziju jeb, 
citiem vārdiem sakot, samazināt atšķirības 
starp dažādu reģionu attīstību un
vismazāk labvēlīgo reģionu atpalicību —
vai vājināt to; uzsver, ka jānodrošina 
jauni Kopienas finanšu resursi, lai 
īstenotu jaunos mērķus un prioritātes;

Or. pt

Grozījums Nr. 71
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
10.d punkts (jauns) (pēc virsraksta „Teritoriālās kohēzijas jēdziena analīze”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.d uzsver, ka teritoriālā kohēzija 
nedrīkst pavājināt vai samazināt kohēzijas 
politikas galvenos mērķus, jo īpaši 
ekonomiskajā un sociālajā līmenī, turklāt 
tā vietā šai kohēzijai ir jāpalīdz stiprināt 
šos mērķus, attīstībā atpalikušajās 
dalībvalstīs un reģionos sekmējot 
konverģenci;

Or. pt

Grozījums Nr. 72
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
10.e punkts (jauns) (pēc virsraksta „Teritoriālās kohēzijas jēdziena analīze”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.e uzsver, ka zemes apsaimniekošana 
un plānošana ietilpst dalībvalstu 
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atbildības jomā;

Or. pt

Grozījums Nr. 73
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 
dažādu un atšķirīgu teritoriju harmonisku 
attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt 
maksimālu labumu no dažādām teritorijām 
piemītošajām iezīmēm; uzsver faktu, ka 
teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, 
uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā 
vienota veseluma attīstība, pārvēršot 
dažādību par visu tās reģionu ieguvumu; 
ir cieši pārliecināts, ka ar teritoriālo 
kohēziju vajadzētu novērst iespēju, ka 
Eiropas Savienības kļūst asimetriska;

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju,
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 
dažādu un atšķirīgu teritoriju harmonisku 
attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt 
maksimālu labumu no dažādām teritorijām 
piemītošajām iezīmēm; uzsver faktu, ka 
teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, 
uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā 
vienota veseluma attīstība, kas attiecas uz 
atšķirību samazināšanu horizontālajā, kā 
arī Eiropas sociāli – ekonomiskajā 
aspektā, ņemot vērā reģionu potenciālu, 
kuriem ir jākļūst par īpaši vājāko reģionu 
attīstības veicinātāju; ir cieši pārliecināts, 
ka ar teritoriālo kohēziju vajadzētu novērst 
tālāku atšķirību padziļināšanos starp ES 
reģioniem un tajos, pieņemot apar 
atskaites punktu visu ES teritoriju;

Or. pl

Grozījums Nr. 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 
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dažādu un atšķirīgu teritoriju harmonisku
attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt 
maksimālu labumu no dažādām 
teritorijām piemītošajām iezīmēm; uzsver 
faktu, ka teritoriālā kohēzija ir horizontāls 
jēdziens, uz kura pamatojas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstība, 
pārvēršot dažādību par visu tās reģionu 
ieguvumu; ir cieši pārliecināts, ka ar 
teritoriālo kohēziju vajadzētu novērst 
iespēju, ka Eiropas Savienības kļūst 
asimetriska;

dažādu un atšķirīgu teritoriju līdzsvarotu 
un stabilu attīstību un policentrisku 
attīstību visā ES un iespēju to pilsoņiem 
atbilstīgi konkrētajām vajadzībām 
ilgtspējīgi attīstīt dažādām teritorijām 
piemītošos potenciālus; uzsver faktu, ka 
teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, 
uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā 
vienota veseluma attīstība, pārvēršot 
dažādību par visu tās reģionu ieguvumu; ir 
cieši pārliecināts, ka ar teritoriālo kohēziju 
vajadzētu novērst iespēju, ka Eiropas 
Savienības kļūst asimetriska;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Ambroise Guellec

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 
dažādu un atšķirīgu teritoriju harmonisku 
attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt 
maksimālu labumu no dažādām teritorijām 
piemītošajām iezīmēm; uzsver faktu, ka 
teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, 
uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā 
vienota veseluma attīstība, pārvēršot 
dažādību par visu tās reģionu ieguvumu; ir 
cieši pārliecināts, ka ar teritoriālo kohēziju 
vajadzētu novērst iespēju, ka Eiropas 
Savienības kļūst asimetriska;

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija, pamatojoties uz 
iespēju vienlīdzības principu, nozīmē 
nodrošināt dažādu un atšķirīgu teritoriju 
harmonisku attīstību un iespēju to 
pilsoņiem gūt maksimālu labumu no 
dažādām teritorijām piemītošajām 
iezīmēm; uzsver faktu, ka teritoriālā 
kohēzija ir horizontāls jēdziens, uz kura 
pamatojas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstība, pārvēršot dažādību par 
visu tās reģionu ieguvumu; ir cieši 
pārliecināts, ka ar teritoriālo kohēziju 
vajadzētu novērst iespēju, ka Eiropas 
Savienības kļūst asimetriska;

Or. fr
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Grozījums Nr. 76
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 
dažādu un atšķirīgu teritoriju harmonisku 
attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt 
maksimālu labumu no dažādām teritorijām 
piemītošajām iezīmēm; uzsver faktu, ka 
teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, 
uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā 
vienota veseluma attīstība, pārvēršot 
dažādību par visu tās reģionu ieguvumu; ir 
cieši pārliecināts, ka ar teritoriālo kohēziju 
vajadzētu novērst iespēju, ka Eiropas 
Savienības kļūst asimetriska;

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 
dažādu un atšķirīgu teritoriju harmonisku 
attīstību, turklāt jāizmanto efektīvāk to 
priekšrocības, un iespēju to pilsoņiem gūt 
maksimālu labumu no dažādām teritorijām 
piemītošajām iezīmēm; uzsver faktu, ka 
teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, 
uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā 
vienota veseluma attīstība, pārvēršot 
dažādību par visu tās reģionu ieguvumu; ir 
cieši pārliecināts, ka ar teritoriālo kohēziju 
vajadzētu novērst iespēju, ka Eiropas 
Savienības kļūst asimetriska;

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 
dažādu un atšķirīgu teritoriju harmonisku
attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt 
maksimālu labumu no dažādām teritorijām 
piemītošajām iezīmēm; uzsver faktu, ka 
teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, 
uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā 
vienota veseluma attīstība, pārvēršot 
dažādību par visu tās reģionu ieguvumu; ir 
cieši pārliecināts, ka ar teritoriālo kohēziju 
vajadzētu novērst iespēju, ka Eiropas 
Savienības kļūst asimetriska;

11. atbalsta Zaļajā grāmatā pausto nostāju, 
ka teritoriālā kohēzija nozīmē nodrošināt 
dažādu un atšķirīgu teritoriju harmonisku 
attīstību un iespēju to pilsoņiem gūt 
maksimālu labumu no dažādām teritorijām 
piemītošajām iezīmēm; uzsver faktu, ka 
teritoriālā kohēzija ir horizontāls jēdziens, 
uz kura pamatojas Eiropas Savienības kā 
vienota veseluma attīstība, pārvēršot
dažādību par visu tās reģionu ieguvumu; ir 
cieši pārliecināts, ka ar teritoriālo kohēziju 
vajadzētu novērst iespēju, ka Eiropas 
Savienības kļūst asimetriska; apgalvo, ka 
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teritoriālā kohēzija ietver gan sauszemes, 
gan jūras dimensiju; 

Or. en

Grozījums Nr. 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka teritoriālās kohēzijas 
pozīcija izriet no trim dimensijām: 
- teritoriālas nelīdzsvarotības novēršana, 
izmantojot struktūrfondu līdzekļus un 
attīstot endogēnus reģionālos attīstības 
potenciālus,
- teritoriāli svarīgu nozaru politiku 
horizontālā un vertikālā integrācija,
- publisko, privāto un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvju partnerība 
teritoriālajā sadarbībā;

Or. de

Grozījums Nr. 79
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a Uzsver teritoriālās kohēzijas kā 
politiskā mērķa nozīmi, kas piešķir 
komunitārajai kustībai lielāku spēju 
atbalstīt solidaritāti Eiropas Savienībā un 
dot efektīvu ieguldījumu ilgtspējīgā 
attīstībā un cīņā pret klimatiskajām 
pārmaiņām, vienlaikus pārstāvot 
subsidiaritātes principu un kompetenču 
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sadali starp dažādiem pārvaldes
līmeņiem;

Or. es

Grozījums Nr. 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. b ņem vērā ES prezidentvalsts 
Francijas ierosināto definīciju; atbalsta 
tās noteikto mērķi, ka pilsoņiem un 
pilsonēm ir jārada līdzvērtīgas attīstības 
izredzes un dzīves kvalitāte un 
uzņēmējiem ir jāsniedz vienlīdzīgas 
attīstības perspektīvas, kas balstītas uz 
teritoriāli specifiskajām kompetencēm;

Or. de

Grozījums Nr. 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka teritoriālā kohēzija ir 
atsevišķs jēdziens, kam būtu jādod 
taustāma pievienotā vērtība 
ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai; 
uzsver, ka kohēzijas trim sastāvdaļām 
(ekonomiskajai, sociālajai un 
teritoriālajai) jābūt savstarpēji 
papildinošām un pastiprinošām, tajā pat 
laikā saglabājot savu atsevišķo misiju
vienotā integrētā jēdzienā; tāpēc uzskata, 
ka starp šiem mērķiem nebūtu jāpastāv 
hierarhijai;

12. uzskata, ka teritoriālā kohēzija ir 
atsevišķs jēdziens, kam būtu jāveicina 
ilgtspējīga attīstība ES teritorijā, kur 
ekonomikas, sociālie un vides mērķi ir 
vienotā integrētā jēdziena pamatā, un 
tādēļ starp šiem mērķiem nebūtu jāpastāv 
hierarhijai vai savstarpējai saistībai; 
uzsver, ka saistībā ar debatēm par 
turpmāko kohēzijas politiku, teritoriālajā 
kohēzijā jāņem vērā arī mērķi klimata 
pārmaiņu jomā, un tādēļ ES teritorijā 
jāveicina tādi attīstības modeļi, kas 
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nerada oglekļa emisijas un ir efektīvi 
resursu ziņā; 

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka teritoriālā kohēzija ir 
atsevišķs jēdziens, kam būtu jādod 
taustāma pievienotā vērtība ekonomiskajai
un sociālajai kohēzijai; uzsver, ka 
kohēzijas trim sastāvdaļām 
(ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai) 
jābūt savstarpēji papildinošām un 
pastiprinošām, tajā pat laikā saglabājot 
savu atsevišķo misiju vienotā integrētā 
jēdzienā; tāpēc uzskata, ka starp šiem 
mērķiem nebūtu jāpastāv hierarhijai;

12. uzskata, ka teritoriālā kohēzija ir 
atsevišķs jēdziens, kam būtu jādod 
taustāma pievienotā vērtība ekonomiskajai 
un sociālajai kohēzijai; uzsver, ka 
kohēzijas trim sastāvdaļām 
(ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai) 
jābūt savstarpēji papildinošām un 
pastiprinošām, tajā pat laikā saglabājot 
savu atsevišķo misiju vienotā integrētā 
jēdzienā; tādēļ uzskata, ka starp šiem 
mērķiem nedrīkst pastāvēt hierarhija;

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka teritoriālā kohēzija ir 
atsevišķs jēdziens, kam būtu jādod 
taustāma pievienotā vērtība ekonomiskajai 
un sociālajai kohēzijai; uzsver, ka 
kohēzijas trim sastāvdaļām 
(ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai) 
jābūt savstarpēji papildinošām un 
pastiprinošām, tajā pat laikā saglabājot 
savu atsevišķo misiju vienotā integrētā 

12. uzskata, ka teritoriālā kohēzija ir 
jēdziens, kam būtu jādod taustāma 
pievienotā vērtība ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai, atbildot radušajām 
problēmām ; uzsver, ka kohēzijas trim 
sastāvdaļām (ekonomiskajai, sociālajai un 
teritoriālajai) jābūt savstarpēji 
papildinošām un pastiprinošām, tajā pat 
laikā saglabājot savu atsevišķo misiju 



AM\757960LV.doc 45/107 PE416.601v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

jēdzienā; tāpēc uzskata, ka starp šiem 
mērķiem nebūtu jāpastāv hierarhijai;

vienotā integrētā jēdzienā; tāpēc uzskata, 
ka starp šiem mērķiem nebūtu jāpastāv 
hierarhijai;

Or. pl

Grozījums Nr. 84
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atgādina, ka praksē teritoriālās 
kohēzijas jēdziens bieži vien ir pretrunā ar 
sadalījumu pa valsts iestādēm valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī, turklāt šie 
ģeogrāfiskie un administratīvie 
ierobežojumi, protams, neatbilst 
attiecīgajai intervences teritorijai; 
pieprasa Komisijai un dalībvalstīm 
vispirms pielāgoties iedzīvotāju 
vajadzībām, ņemot vērā attiecīgās 
teritorijas, lai risinātu svarīgākos 
jautājumus, kas saistīti ar viņu ikdienas 
dzīvi, piemēram, par dzīvesvietas un 
nodarbinātības rajoniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a Apstiprina, ka teritoriālās kohēzijas 
uzdevums ir dot pilsoņiem vienādas 
iespējas attiecībā uz dzīves apstākļiem un 
kvalitāti, tādējādi radot katrai 
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komunitārajai teritorijai ambīcijas 
piedāvāt saviem pilsoņiem vienlīdzīgu, bet 
ne vienādu, pieeju vispārējās un vispārēji 
ekonomiskās nozīmes infrastruktūrām un 
pakalpojumiem, kas viņiem ļautu dzīvot 
pienācīgu dzīvi, t.i., atbilstošu 
21. gadsimta dzīves standartam;

Or. es

Grozījums Nr. 86
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b Uzsver, ka teritoriālās kohēzijas 
jēdziens pamatojas uz solidaritātes 
principu, konkrēti, uz teritoriālo 
solidaritāti, un pieprasa izlīdzināšanas 
mehānismu pielietošanu starp 
dalībvalstīm, reģioniem un pašu reģionu 
līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 87
Ambroise Guellec

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē secinājumus, kas izdarīti 
ESPON veiktajā pētījumā par Eiropas 
teritoriālās attīstības scenārijiem līdz 
2030. gadam, kurā iekļauti reāli dati, kas 
palīdz risināt debates par ES un valstu 
politiku veidolu, lai tādējādi izveidotu īstos 
instrumentus, ar kuru palīdzību izvairīties 
no ES teritoriju polarizācijas un 

13. atzinīgi vērtē secinājumus, kas izdarīti 
ESPON veiktajā pētījumā par Eiropas 
teritoriālās attīstības scenārijiem līdz 
2030. gadam, kurā iekļauti reāli dati, kas 
palīdz risināt debates par ES un valstu 
politiku veidolu, lai tādējādi izveidotu īstos 
instrumentus, ar kuru palīdzību atrisināt 
jaunās problēmas, kuras spēcīgi ietekmē 
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depopulācijas un radīt optimālus apstākļus 
kvalitatīvai pilsoņu dzīvei;

teritorijas, piemēram, radot 
demogrāfiskas pārmaiņas, urbanizāciju, 
migrāciju, klimata pārmaiņas, un radīt 
optimālus apstākļus kvalitatīvai pilsoņu 
dzīvei;

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē secinājumus, kas izdarīti 
ESPON veiktajā pētījumā par Eiropas 
teritoriālās attīstības scenārijiem līdz 
2030. gadam, kurā iekļauti reāli dati, kas 
palīdz risināt debates par ES un valstu 
politiku veidolu, lai tādējādi izveidotu īstos 
instrumentus, ar kuru palīdzību izvairīties 
no ES teritoriju polarizācijas un 
depopulācijas un radīt optimālus apstākļus 
kvalitatīvai pilsoņu dzīvei;

13. atzinīgi vērtē secinājumus, kas izdarīti 
ESPON veiktajā pētījumā par Eiropas 
teritoriālās attīstības scenārijiem līdz 
2030. gadam, kurā iekļauti reāli dati, kas 
palīdz risināt debates par ES un valstu 
politiku veidolu, lai tādējādi izveidotu īstos 
instrumentus, ar kuru palīdzību izvairīties 
no ES teritoriju polarizācijas un 
depopulācijas un radīt optimālus apstākļus 
kvalitatīvai pilsoņu dzīvei; turklāt atzinīgi 
vērtē Komisijas publikāciju „Reģioni 
2020. gadā — ES reģionu nākotnes 
problēmu novērtējums”;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem 
teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt 
to, ka vienā konkrētā teritorijā gūtie 
panākumi un izaugsme radītu 

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem 
teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt 
to, ka pilsoņiem un vietējiem uzņēmējiem 
ir līdzvērtīga piekļuve pakalpojumiem ar 
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priekšrocības visam reģionam un visai 
ES; saistībā ar šo uzskata, ka izcilības 
centri un pētniecības un jauninājumu 
grupas ir būtiski svarīgas ekonomiskajiem 
panākumiem, zinātniskajiem 
atklājumiem, tehnoloģiskajiem 
jauninājumiem un darbavietām un ka 
jāstimulē lielāka mijiedarbība un 
zināšanu apmaiņa starp šiem centriem un 
to apkārtējiem reģioniem;

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un ir 
līdzvērtīgas attīstības izredzes, neatkarīgi 
no tā, kādā teritorijā atrodas viņu mītnes 
vieta (Līguma 16. pants); uzstāj, ka ar šo 
uzdevumu izpildi saistītie 
pamatnosacījumi ir jāpielāgo vietējām 
vajadzībām un vietējiem pārstāvjiem un ir 
jāuzlabo to pielāgošanās spēja; aicina 
Komisiju īstenot analīzi par to, vai 
reģionu saimnieciskajos panākumos 
izšķirošā loma būs vienpusējai tā saukto 
kopu veicināšanai vai plašai mazo un 
vidējo uzņēmumu veicināšanai; 

Or. de

Grozījums Nr. 90
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem 
teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt 
to, ka vienā konkrētā teritorijā gūtie 
panākumi un izaugsme radītu priekšrocības 
visam reģionam un visai ES; saistībā ar šo 
uzskata, ka izcilības centri un pētniecības 
un jauninājumu grupas ir būtiski svarīgas 
ekonomiskajiem panākumiem, 
zinātniskajiem atklājumiem,
tehnoloģiskajiem jauninājumiem un 
darbavietām un ka jāstimulē lielāka 
mijiedarbība un zināšanu apmaiņa starp 
šiem centriem un to apkārtējiem 
reģioniem;

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem 
teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt 
to, ka vienā konkrētā teritorijā gūtie 
panākumi un izaugsme radītu priekšrocības 
visam reģionam un visai ES; uzskata, ka ir 
būtiski stiprināt pētniecību un visu veidu 
jauninājumus, lai nodrošinātu 
ekonomikas attīstību, zinātniskos 
atklājumus, jauninājumus tehnoloģiju un 
citās jomās, kā arī darbavietas; uzsver, ka 
ir jāatbalsta izcilības centri, grupas, kā arī 
jebkādas valsts iestāžu vai uzņēmumu 
iniciatīvas, kuru mērķis ir attīstīt 
inovācijas, arī tās, ko īsteno mazie un 
īpaši mazie uzņēmumi; aicina stiprināt 
mijiedarbību un zināšanu apmaiņu starp 
šiem centriem, universitātēm, uzņēmumus 
pārstāvošām organizācijām un pašiem 
uzņēmumiem, arī vismazākajiem;

Or. fr
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Amendment 91
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem 
teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt 
to, ka vienā konkrētā teritorijā gūtie 
panākumi un izaugsme radītu priekšrocības 
visam reģionam un visai ES; saistībā ar šo 
uzskata, ka izcilības centri un pētniecības 
un jauninājumu grupas vienlaicīgi ir
būtiski svarīgas ekonomiskajiem 
panākumiem, zinātniskajiem atklājumiem, 
tehnoloģiskajiem jauninājumiem un 
darbavietām un ka jāstimulē lielāka 
mijiedarbība un zināšanu apmaiņa starp 
šiem centriem un to apkārtējiem reģioniem;

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem 
teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt 
to, ka vienā konkrētā teritorijā gūtie 
panākumi un izaugsme radītu priekšrocības 
visam reģionam un visai ES un vienlaicīgi 
novestu pie tālākas reģionu atškirību 
padziļināšanās; saistībā ar šo uzskata, ka, 
tai skaitā, izcilības centri un pētniecības un 
jauninājumu grupas var būt būtiski 
svarīgas ekonomiskajiem panākumiem, 
zinātniskajiem atklājumiem, 
tehnoloģiskajiem jauninājumiem un 
darbavietām,  cik vien tie atradīsies 
vienmērigi visā ES teritorijā, bet starp 
centriem un to apkārtējiem reģioniem tiks 
inicēta lielāka mijiedarbība un zināšanu 
apmaiņa;

Or. pl

Grozījums Nr. 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem 
teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt 
to, ka vienā konkrētā teritorijā gūtie 
panākumi un izaugsme radītu priekšrocības 
visam reģionam un visai ES; saistībā ar šo 
uzskata, ka izcilības centri un pētniecības 
un jauninājumu grupas ir būtiski svarīgas 

14. uzsver, ka viens no svarīgākajiem 
teritoriālās kohēzijas mērķiem ir nodrošināt 
to, ka vienā konkrētā teritorijā gūtie 
panākumi un izaugsme radītu priekšrocības 
visam reģionam un visai ES; saistībā ar šo 
uzskata, ka izcilības centri un pētniecības 
un jauninājumu grupas ir būtiski svarīgas 
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ekonomiskajiem panākumiem, 
zinātniskajiem atklājumiem, 
tehnoloģiskajiem jauninājumiem un 
darbavietām un ka jāstimulē lielāka 
mijiedarbība un zināšanu apmaiņa starp 
šiem centriem un to apkārtējiem reģioniem;

ekonomiskajiem panākumiem, 
zinātniskajiem atklājumiem, 
tehnoloģiskajiem jauninājumiem un 
darbavietām un ka jāstimulē lielāka 
mijiedarbība un zināšanu apmaiņa starp 
šiem centriem un to apkārtējiem reģioniem; 
aicina Komisiju iesniegt novērtējumu par 
grupu un izcilības centru ietekmi 
apkārtnes teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts 14 a (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a Atgādina mazo un mikrouzņēmumu, 
un jo īpaši amatnieku uzņēmumu svarīgo 
lomu ekonomiskajā, sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā savā ievērojamā 
ieguldījuma attīstībā un nodarbinātībā 
dēļ; pieprasa aktīvas politikas 
piemērošanu visu veidu inovāciju 
atbalstam šajos uzņēmumos un uzaicina 
Komisiju radīt abpusējas kooperācijas 
iespējas starp uzņēmumiem, valsts 
sektoru, skolām un universitātēm 
reģionālo inovāciju centru veidošanai
saskaņā ar Lisabonas līgumu;

Or. es

Grozījums Nr. 94
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver vienotā tirgus nozīmīgo 
ieguldījumu ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzijā; uzsver sabiedrisko 
pakalpojumu nozīmi ilgtspējīgā 
ekonomiskā un sociālajā attīstībā, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt sociāli un 
reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem; pauž viedokli,
ka, ņemot vērā subsidiaritātes principu un 
ES konkurences tiesības, atbildība par 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
definēšanu un to sniegšanas 
organizēšanu, finansēšanu un uzraudzību 
jāuzņemas valsts, reģionālajām un vietēja 
mēroga institūcijām; taču uzskata, ka 
jautājumu par pilsoņu vienlīdzīgu piekļuvi 
pakalpojumiem būtu jāiekļauj debatēs par 
teritoriālo kohēziju;

15. uzsver vienotā tirgus nozīmīgo 
ieguldījumu ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzijā; uzsver sabiedrisko 
pakalpojumu nozīmi ilgtspējīgā 
ekonomiskā un sociālajā attīstībā, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt sociāli un 
reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem; šajā saistībā 
uzsver, ka īpaši svarīgs ir ne tikai 
ģeogrāfiskais attālums, bet arī 
izmantojamība un pieejamība, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi; uzskata, 
ka jautājumu par pilsoņu vienlīdzīgu 
piekļuvi pakalpojumiem būtu jāiekļauj 
debatēs par teritoriālo kohēziju;

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 5

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver vienotā tirgus nozīmīgo 
ieguldījumu ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzijā; uzsver sabiedrisko 
pakalpojumu nozīmi ilgtspējīgā 
ekonomiskā un sociālajā attīstībā, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt sociāli un 
reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem; pauž viedokli, ka, 
ņemot vērā subsidiaritātes principu un ES 
konkurences tiesības, atbildība par 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
definēšanu un to sniegšanas organizēšanu, 
finansēšanu un uzraudzību jāuzņemas 
valsts, reģionālajām un vietēja mēroga 

15. uzsver, ka vienotā tirgus liberalizācija 
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzijā
var radīt arī negatīvas blakus izpausmes; 
uzsver sabiedrisko pakalpojumu nozīmi 
ilgtspējīgā ekonomiskā un sociālajā 
attīstībā, kā arī nepieciešamību nodrošināt 
sociāli un reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem; pauž 
viedokli, ka, ņemot vērā subsidiaritātes 
principu un ES konkurences tiesības, 
atbildība par vispārējas nozīmes 
pakalpojumu definēšanu un to sniegšanas 
organizēšanu, finansēšanu un uzraudzību 
jāuzņemas valsts, reģionālajām un vietēja 
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institūcijām; taču uzskata, ka jautājumu par 
pilsoņu vienlīdzīgu piekļuvi 
pakalpojumiem būtu jāiekļauj debatēs par 
teritoriālo kohēziju;

mēroga institūcijām; taču uzskata, ka 
jautājumu par piemērotu standartu, kas 
nodrošina pilsoņu līdzvērtīgu piekļuvi 
pakalpojumiem, būtu jāiekļauj debatēs par 
teritoriālo kohēziju;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. Uzsver vienotā tirgus nozīmīgo 
ieguldījumu ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzijā; uzsver sabiedrisko 
pakalpojumu nozīmi ilgtspējīgā 
ekonomiskā un sociālajā attīstībā, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt sociāli un 
reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem; pauž viedokli, ka, 
ņemot vērā subsidiaritātes principu un ES 
konkurences tiesības, atbildība par 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
definēšanu un to sniegšanas organizēšanu, 
finansēšanu un uzraudzību jāuzņemas 
valsts, reģionālajām un vietēja mēroga 
institūcijām; taču uzskata, ka jautājumu par 
pilsoņu vienlīdzīgu piekļuvi 
pakalpojumiem būtu jāiekļauj debatēs par 
teritoriālo kohēziju;

15. Uzsver vienotā tirgus nozīmīgo 
ieguldījumu ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzijā; uzsver sabiedrisko 
pakalpojumu nozīmi ilgtspējīgā 
ekonomiskā un sociālajā attīstībā, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt sociāli un 
reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi vispārējas 
nozīmes, īpaši izglītības un veselības 
aprūpes, pakalpojumiem; pauž viedokli, 
ka, ņemot vērā subsidiaritātes principu un 
ES konkurences tiesības, atbildība par 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
definēšanu un to sniegšanas organizēšanu, 
finansēšanu un uzraudzību jāuzņemas 
valsts, reģionālajām un vietēja mēroga 
institūcijām; taču uzskata, ka jautājumu par 
pilsoņu vienlīdzīgu piekļuvi 
pakalpojumiem, pārrobežu kooperācijas 
uzlabošanu šajā jomā un nepieciešamību 
pēc skaidras un efektīvas dalībvalstu un 
teritoriālo institūciju brīvības pakāpes, 
pildot savus sabiedrisko pakalpojumu 
(palīdzības piešķiršana, valsts līgumu 
pārvalde utt.) pienākumus, noteikšanu
būtu jāiekļauj debatēs par teritoriālo 
kohēziju,;

Or. es
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Grozījums Nr. 97
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver vienotā tirgus nozīmīgo 
ieguldījumu ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzijā; uzsver sabiedrisko 
pakalpojumu nozīmi ilgtspējīgā 
ekonomiskā un sociālajā attīstībā, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt sociāli un 
reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem; pauž viedokli, ka, 
ņemot vērā subsidiaritātes principu un ES 
konkurences tiesības, atbildība par 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
definēšanu un to sniegšanas organizēšanu, 
finansēšanu un uzraudzību jāuzņemas 
valsts, reģionālajām un vietēja mēroga 
institūcijām; taču uzskata, ka jautājumu par 
pilsoņu vienlīdzīgu piekļuvi 
pakalpojumiem būtu jāiekļauj debatēs par 
teritoriālo kohēziju;

15. uzsver vienotā tirgus nozīmīgo 
ieguldījumu ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzijā, ar nosacījumu, ka tas 
sekmē ES iedzīvotāju intereses; uzsver 
sabiedrisko pakalpojumu nozīmi ilgtspējīgā 
ekonomiskā un sociālajā attīstībā, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt sociāli un 
reģionāli vienlīdzīgu piekļuvi vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem; pauž viedokli, ka, 
ņemot vērā subsidiaritātes principu un ES 
konkurences tiesības, atbildība par 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
definēšanu un to sniegšanas organizēšanu, 
finansēšanu un uzraudzību jāuzņemas 
valsts, reģionālajām un vietēja mēroga 
institūcijām; taču uzskata, ka jautājumu par 
pilsoņu vienlīdzīgu piekļuvi 
pakalpojumiem būtu jāiekļauj debatēs par 
teritoriālo kohēziju;

Or. el

Grozījums Nr. 98
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver MVU, mikrouzņēmumu un 
amatniecības uzņēmumu svarīgo nozīmi 
saistībā ar konkurētspēju un darba vietu 
izveidi teritorijās, kur šiem uzņēmumiem 
ir būtiska nozīme arī ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas un stabilitātes 
saglabāšanā; uzskata, ka turpmākajā 
teritoriālās attīstības politikā svarīgi par 
mērķi izvirzīt visu uzņēmumu 
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konkurētspējas attīstību, ietverot arī tos 
uzņēmumus, kuri savu darbību veic tuvējo 
reģionu tirgos un tradicionālajās nozarēs, 
tādējādi neaprobežojoties tikai ar tiem 
uzņēmumiem, kuriem ir augstākie rādītāji 
vai straujākā izaugsme; īpaši pieprasa 
Komisijai nodrošināt, lai definīciju 
izstrādē un teritoriālās politikas ieviešanā 
tieši piedalītos dažādu kategoriju MVU 
pārstāvošās organizācijās, un aicina 
dalībvalstis un reģionus tāpat rīkoties
savā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Constanze Angela Krehl

 Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka teritoriālā kohēzija visās 
jomās ir pakļaujama subsidiaritātes 
principam, jo reģioniem ir vislabākie 
priekšnosacījumi, lai izlemtu, kā un kur ir 
izmantojami ES atbalsta līdzekļi;. 

Or. de

Grozījums Nr. 100
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b šajā nolūkā atgādina, ka 
Konkurētspējas padomes 2008. gada 
1. decembra secinājumos dalībvalstīm un 
Komisijai ir izteikts aicinājums 
„nodrošināt Eiropas Mazās 
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uzņēmējdarbības akta efektīvu īstenošanu 
visos līmeņos”;

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

 Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka 
šo reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to 
apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas 
efektīvi iesaistīties harmoniskas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstībā;

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm; uzskata, ka patvaļīgi izvēlētu 
ģeogrāfisko faktoru lietojums bez sociāli 
ekonomiskas atsauces nav savienojams ar 
kohēzijas politikas mērķi un tas nav 
piemērots kritērijs, lai noteiktu reģionu 
atbilstību atbalsta līdzekļu saņemšanas 
nosacījumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 102
Grażyna Staniszewska

 Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
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iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to 
apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas 
efektīvi iesaistīties harmoniskas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstībā; 

iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš uzmanība 
uz atšķirību samazināsanu dzīves līmenī 
tajos reģionos attiecībā uz iedzīvotāju 
piekļuvi dažāda veida pakalpojumiem un 
būtu jaliek lielāks uzsvars uz šo reģionu 
un to īpašo vērtību popularizēšanu; 
uzskata, ka tāda popularizēšana veicinās 
reģionu potenciālu pārveidošanu vērtībās 
un reālās iespējās, kā arī stimulēs šo 
reģionu attīstību, kas ir svarīgi no Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma redzes 
punkta;

Or. pl

Grozījums Nr. 103
Emanuel Jardim Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm: noteiktie trīs īpašie reģiona tipi 
— kalnu un salu reģioni un reti apdzīvotas 
teritorijas — un citi reģioni, arī piekrastes 
reģioni un tālākie reģioni; uzskata, ka 
saskaņotības dēļ šiem tālākajiem 
reģioniem teritoriālās kohēzijas jomā ir 
jāpiešķir autonomijas tiesības, kā arī 
jauns teritoriālais apraksts, proti, nosakot 
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problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā; 

to par ceturto īpašo reģiona tipu; konstatē 
arī to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā;

Or. pt

Grozījums Nr. 104
Margie Sudre

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā;

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas, piekrastes, nomaļos un 
tālākajos apgabalos nākas saskarties ar 
īpašiem politiskiem apgrūtinājumiem 
attiecībā uz ekonomisko un sociālo 
attīstību, pieejamību, un konkurētspēju; 
noraida viedokli, ka teritoriālajai kohēzijai 
vajadzētu būt politikai, kas paredzēta tikai 
šo reģionu problēmu risināšanai; tomēr 
uzskata, ka šo reģionu attīstībai jāpievērš 
īpaša uzmanība, lai mazinātu to 
apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas 
efektīvi iesaistīties harmoniskas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstībā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 105
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā; 

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar līdzīgām problēmām; noraida 
viedokli, ka teritoriālajai kohēzijai 
vajadzētu būt politikai, kas paredzēta tikai 
šo reģionu problēmu risināšanai; tomēr 
uzskata, ka šo reģionu attīstībai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība, lai mazinātu to 
apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas 
efektīvi iesaistīties harmoniskas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstībā; 

Or. en

Grozījums Nr. 106
Ambroise Guellec

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir 
atzītas specifiskās attīstības problēmas, ar 
kurām saskaras reģioni ar īpašām 
ģeogrāfiskajām iezīmēm, piemēram, kalnu 
un salu reģioni un reti apdzīvotas 
teritorijas; konstatē arī to, ka pierobežas 
apgabalos nākas saskarties ar īpašiem 
politiskiem apgrūtinājumiem attiecībā uz 
pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; 
noraida viedokli, ka teritoriālajai kohēzijai 

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir 
atzītas specifiskās attīstības problēmas, ar 
kurām saskaras reģioni ar īpašām 
ģeogrāfiskajām iezīmēm, piemēram, kalnu 
un salu reģioni un reti apdzīvotas 
teritorijas; konstatē arī to, ka pierobežas un 
nomaļos apgabalos nākas saskarties ar 
īpašiem politiskiem apgrūtinājumiem 
attiecībā uz pieejamību, kvalitāti un 
efektivitāti; noraida viedokli, ka 
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vajadzētu būt politikai, kas paredzēta tikai 
šo reģionu problēmu risināšanai; tomēr 
uzskata, ka šo reģionu attīstībai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība, lai mazinātu to 
apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas 
efektīvi iesaistīties harmoniskas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstībā;

teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā;

16. Konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni, 
ultraperifērie reģioni, attālas pārrobežu 
pilsētas, reģioni, kuros noris 
depopulācijas procesi un reti apdzīvotas 
teritorijas; konstatē arī to, ka pierobežas 
apgabalos nākas saskarties ar īpašiem 
politiskiem apgrūtinājumiem attiecībā uz 
pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; 
noraida viedokli, ka teritoriālajai kohēzijai 
vajadzētu būt politikai, kas paredzēta tikai 
šo reģionu problēmu risināšanai; tomēr 
uzskata, ka šo reģionu attīstībai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība, lai mazinātu to 
apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas 
efektīvi iesaistīties harmoniskas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstībā;

Or. es
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Grozījums Nr. 108
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka 
šo reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā;

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; nenoniecinot 
teritoriālās kohēzijas nozīmi šo reģionu 
problēmu risināšanā, pauž viedokli, ka 
teritoriālajai kohēzijai nevajadzētu būt 
politikai, kas orientēta tikai uz šiem 
reģioniem; tomēr uzskata, ka šo reģionu 
attīstībai būtu jāpievērš īpaša uzmanība, lai 
mazinātu to apgrūtinājumus un radītu tiem 
iespējas efektīvi iesaistīties harmoniskas 
Eiropas Savienības kā vienota veseluma 
attīstībā;

Or. el

Grozījums Nr. 109
Sérgio Marques

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni, 
EK līguma 299. panta 2. punktā noteiktie 
tālākie reģioni un reti apdzīvotas 
teritorijas; konstatē arī to, ka pierobežas 
apgabalos nākas saskarties ar īpašiem 
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kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā; 

politiskiem apgrūtinājumiem attiecībā uz 
pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; 
noraida viedokli, ka teritoriālajai kohēzijai 
vajadzētu būt politikai, kas paredzēta tikai 
šo reģionu problēmu risināšanai; tomēr 
uzskata, ka šo reģionu attīstībai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība, lai mazinātu to 
apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas 
efektīvi iesaistīties harmoniskas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstībā;

Or. pt

Grozījums Nr. 110
Elspeth Attwooll

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā;

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; uzskata, ka 
jāiekļauj arī īpašas attāluma iezīmes;
konstatē arī to, ka pierobežas apgabalos 
nākas saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Stavros Arnaoutakis

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 
ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā;

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; pauž viedokli, ka 
teritoriālajai kohēzijai nevajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai to reģionu 
problēmu risināšanai, kuros attīstību kavē 
ģeogrāfiskais stāvoklis; tomēr uzskata, ka 
šo reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā; 

Or. el

Grozījums Nr. 112
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni 
un reti apdzīvotas teritorijas; konstatē arī 
to, ka pierobežas apgabalos nākas 
saskarties ar īpašiem politiskiem 
apgrūtinājumiem attiecībā uz pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti; noraida viedokli, 

16. konstatē, ka Zaļajā grāmatā ir atzītas 
specifiskās attīstības problēmas, ar kurām 
saskaras reģioni ar īpašām ģeogrāfiskajām 
iezīmēm, piemēram, kalnu un salu reģioni, 
salu dalībvalstis un reti apdzīvotas 
teritorijas; konstatē arī to, ka pierobežas 
apgabalos nākas saskarties ar īpašiem 
politiskiem apgrūtinājumiem attiecībā uz 
pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; 
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ka teritoriālajai kohēzijai vajadzētu būt 
politikai, kas paredzēta tikai šo reģionu 
problēmu risināšanai; tomēr uzskata, ka šo 
reģionu attīstībai būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība, lai mazinātu to apgrūtinājumus 
un radītu tiem iespējas efektīvi iesaistīties 
harmoniskas Eiropas Savienības kā vienota 
veseluma attīstībā; 

noraida viedokli, ka teritoriālajai kohēzijai 
vajadzētu būt politikai, kas paredzēta tikai 
šo reģionu problēmu risināšanai; tomēr 
uzskata, ka šo reģionu attīstībai būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība, lai mazinātu to 
apgrūtinājumus un radītu tiem iespējas 
efektīvi iesaistīties harmoniskas Eiropas 
Savienības kā vienota veseluma attīstībā; 

Or. el

Grozījums Nr. 113
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a iesaka ar īpašu pasākumu palīdzību 
ES kohēzijas politiku tās dažādajās 
dimensijās pielāgot EK līguma 299. panta 
2. punktā noteiktajiem tālākajiem 
reģioniem; lūdz Komisiju ierosināt 
pastāvīgu, elastīgu un atbilstīgi finansētu 
politiku un pasākumus, ar kuru palīdzību 
būtu iespējams apmierināt visu tālāko 
reģionu vajadzības un palīdzēt atrisināt 
pastāvīgās problēmas attīstības jomā, ar 
kurām sastopas šie reģioni;

Or. pt

Grozījums Nr. 114
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atgādina par pilsētu teritoriju 
specifiskumu un to, ka liela iedzīvotāju 
koncentrācija apvienojumā ar lielu 
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saimnieciskās darbības koncentrāciju 
pilsētās negatīvi ietekmē pilsētas, radot, 
piemēram, pārapdzīvotību, piesārņojumu, 
sociālo atstumtību un nabadzīgus rajonus, 
kas ietekmē tur dzīvojošo pilsoņu dzīves 
kvalitāti;

Or. fr

Grozījums 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas 
jautājumā nevajadzētu aprobežoties ar to, 
ka tiek izskatīta ES reģionālās politikas 
ietekme Eiropas teritorijā, bet arī 
pievērsties teritoriālajai dimensijai, ko 
veido citas Kopienas nozaru politikas ar 
spēcīgu teritoriālo ietekmi; teritoriālās 
kohēzijas kontekstā uzsver to, cik svarīgi ir 
uzlabot dažādu Kopienas politiku sinerģiju, 
lai koordinētu un maksimāli palielinātu to 
praktisko teritoriālo ietekmi; taču norāda, 
ka vienmēr tiks saglabāta visu Kopienas 
politiku autonomija un ka šajā procesā nav 
paredzēts pakārtot vienu politiku kādai; 

17. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas 
jautājumā nevajadzētu aprobežoties ar to, 
ka tiek izskatīta ES reģionālās politikas 
ietekme Eiropas teritorijā, bet arī 
pievērsties teritoriālajai dimensijai, ko 
veido citas Kopienas darbības; teritoriālās 
kohēzijas kontekstā uzsver to, cik svarīgi ir 
uzlabot dažādu Kopienas politiku sinerģiju, 
lai koordinētu un maksimāli palielinātu to 
praktisko teritoriālo ietekmi; taču norāda, 
ka vienmēr tiks saglabāta visu Kopienas 
politiku autonomija un ka šajā procesā nav 
paredzēts pakārtot vienu politiku kādai;

Or. pl

Grozījums 116
Jan Olbrycht

Rezolūcijas priekšlikums
17. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17a. uzskata, ka atsevišku nozaru 
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politikas prioritāšu definicja katra 
plānošanas termiņa sākumā ir jāpieņem 
pēc horizontālās visu ES rajonu analīzes;

Or. pl

Grozījums 117
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. sagaida, ka sabiedriskās apspriešanās 
rezultātā pieņems skaidru teritoriālās 
kohēzijas definīciju, par kuru kopīgi 
vienosies un kuru izmantos un izpratīs 
visas šajā jomā ieinteresētās personas un 
kura būs tiem kopīga un saprotama 
; uzskata, ka, radot šo definīciju, tiks 
nodrošināta skaidrība un pārredzamība un 
ka šajā definīcijā vajadzētu koncentrēties 
uz pievienoto vērtību, ko teritoriālā 
kohēzija, gaidāms, ieviesīs tradicionālajā 
kohēzijas politikā;

18. sagaida, ka sabiedriskās apspriešanās 
rezultātā pieņems skaidru teritoriālās 
kohēzijas definīciju, par kuru kopīgi 
vienosies un kuru izmantos un izpratīs 
visas šajā jomā ieinteresētās personas; 
uzskata, ka, radot šo definīciju, tai 
jānodrošina skaidrība un pārredzamība un 
rezultātā tai ir janoved pie mehānisma 
radīšanas cīņai ar pieaugošo atšķirību 
attīstību valstu iekšienē un regionos, tai 
skaitā, caur attīstības centru sadarbību ar 
to apkārtējajiem regioniem ES fondu 
līdzfinansējuma iegūšanā, kas novestu pie 
vienādu iespēju radīšanas visiem Eiropas 
iedzīvotajiem attiecība uz dzīves kvalitāti 
katrā Kopienas teritorijā; 

Or. pl

Grozījums Nr. 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. sagaida, ka sabiedriskās apspriešanās 18. sagaida, ka sabiedriskās apspriešanās 
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rezultātā pieņems skaidru teritoriālās 
kohēzijas definīciju, par kuru kopīgi 
vienosies un kuru izmantos un izpratīs 
visas šajā jomā ieinteresētās personas; 
uzskata, ka, radot šo definīciju, tiks 
nodrošināta skaidrība un pārredzamība un 
ka šajā definīcijā vajadzētu koncentrēties 
uz pievienoto vērtību, ko teritoriālā 
kohēzija, gaidāms, ieviesīs tradicionālajā 
kohēzijas politikā;

rezultātā pieņems skaidru un pietiekami 
elastīgu teritoriālās kohēzijas definīciju, 
par kuru kopīgi vienosies, kuru izmantos 
un izpratīs visas šajā jomā ieinteresētās 
personas un kurā būs iespējams ietvert 
visas ES teritoriju specifiskās iezīmes; 
uzskata, ka, radot šo definīciju, tiks 
nodrošināta skaidrība un pārredzamība un 
ka šajā definīcijā vajadzētu koncentrēties 
uz pievienoto vērtību, ko teritoriālā 
kohēzija, gaidāms, ieviesīs tradicionālajā 
kohēzijas politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka nākamajā teritoriālās 
kohēzijas definīcijā par galvenajiem 
jānosaka vairāki aspekti, tostarp 
jānosaka, ka teritoriālā kohēzija ir 
plašāka par ekonomisko un sociālo 
kohēziju, tās horizontālais raksturs un 
integrētā pieeja sekmē darbību visās 
teritorijās un starptautiskā līmenī; 
uzskata, ka teritoriālās kohēzijas mērķis ir 
nodrošināt dažādu un atšķirīgu 
ģeogrāfisko teritoriju harmonisku 
attīstību, sekmējot un aizsargājot to 
raksturīgās iezīmes un pārvēršot šo 
dažādību par ieguvumu; uzsver, ka visās 
turpmākās definīcijās skaidri jānosaka arī 
tas, ka teritoriālajā kohēzijā galvenokārt 
jākoncentrējas uz labu pārvaldību, ES 
pilsoņiem nodrošinot taisnīgas iespējas 
saistībā ar dzīves apstākļiem un dzīves 
kvalitāti; 

Or. en
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Grozījums 120
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
18. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18a. uzskata, ka ir jāizvērtē definīcija, kas 
nosaka, ka teritoriālās kohēzijas 
sasniegumi balstās uz visu barjeru un 
attīstības ierobežojumu, kas samazina 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
sasniegšanas iespējas horizintālā aspektā, 
novēršanu, tādēļ uzsver transporta, 
attīstības centru saistības ar visu regionu 
teritorijām, starpreģionu un strapvalstu 
sadarbības un  saistības un zinātnes 
sadarbības tīkla un sasitības starp B+R un 
biznesa sfēras veidošanu; 

Or. pl

Grozījums Nr. 121
Elspeth Attwooll

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a tomēr uzskata, ka visās šādās 
definīcijās jāļauj noteikt metodi, kā 
kopienām visā ES teritorijā var piešķirt 
kopējas iezīmes, un novērtēt, kā nozaru 
un citas politikas jomas var vislabāk 
pielāgot attiecīgās kopienas situācijas 
specifiskajām iezīmēm; šajā saistībā 
uzskata, ka patiesībā ir jānovērtē visu ES 
teritoriju priekšrocības; uzskata, ka ir 
jāizstrādā kopējas definīcijas tādiem cieši
saistītiem jēdzieniem kā „teritorija”, 
„pilsētas teritorija”, „lauku teritorija”, 
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„augstienes reģions”, „kalnu reģions”, 
„attāls reģions” un citiem;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt precīzas 
definīcijas par atsevišķu teritoriju 
dažādiem apstākļiem, stiprajām un 
vājajām pusēm, lai nodrošinātu 
teritoriālās kohēzijas pievienoto vērtību; 
īstenojot Eiropas Savienības kohēzijas 
politiku, specifiskas iezīmes var kalpot par 
pamatu darba dalīšanai;

Or. hu

Grozījums Nr. 123
Constanze Angela Krehl

 Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka teritoriālajai kohēzijai ir 
jāiekļaujas ES vienotās kohēzijas politikas 
koncepcijā un tā nedrīkst izraisīt 
sektoriālu ES kohēzijas politikas 
sadrumstalotību;

Or. de
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Grozījums Nr. 124
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
18. b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18b. uzskata, ka vērtībai, kas piešķirta 
teritoriālajam aspektam, ir jābalstās uz to, 
ka neatsakoties no reģionu vissliktakajā 
stavoklī atbalsta, ir jāinvestē jo īpaši tajās 
iespējās, kuras kļūs par teritorijas 
plašākas attīstības pamatu;

Or. pl

Grozījums Nr. 125
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b uzskata, ka vispirms ir jāizskata, 
kādā veidā varētu paplašināt patlaban 
pieejamos instrumentus, lai tos piemērotu 
arī attiecībā uz teritoriālās kohēzijas 
mērķiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 126
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
18.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.c tā kā jebkura politika, kas ietekmē
noteiktu teritoriju, var vienlaikus radīt 
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gan pozitīvas, gan negatīvas sekas, iesaka 
šo ietekmi sadalīt pa atsevišķām politikas 
jomām un analizēt katrā reģionā 
atsevišķi, tādējādi atsijājot tos elementus, 
kas saskaņošanas trūkuma dēļ samazina 
pozitīvo ietekmi;

Or. hu

Grozījums Nr. 127
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. mudina Komisiju publicēt Balto 
grāmatu par teritoriālo kohēziju, kad 
beigsies šis apspriešanās process; uzskata, 
ka Baltajai grāmatai būs liela nozīme, 
nostiprinot teritoriālās kohēzijas jēdzienu, 
kā arī ierosinot konkrētus nosacījumus un 
politiskas darbības, ko vajadzētu ietvert 
tiesību aktu paketē par struktūrfondiem 
plānošanas periodam pēc 2013. gada; 

19. mudina Komisiju publicēt Balto 
grāmatu par teritoriālo kohēziju, kad 
beigsies šis apspriešanās process; uzskata, 
ka Baltajai grāmatai būs liela nozīme, 
viennozīmīgi precizējot teritoriālās 
kohēzijas jēdzienu un tās papildus vērtību 
attiecībā uz pašrezējo kohēzijas politiku, 
kā arī ierosinot konkrētus nosacījumus un 
politiskas darbības, kuras veicinās radušos 
problēmu atrisināšanu un kuras vajadzētu 
ietvert tiesību aktu paketē par 
struktūrfondiem plānošanas periodam pēc 
2013. gada; 

Or. pl

Grozījums Nr. 128
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. mudina Komisiju publicēt Balto 19. mudina Komisiju publicēt Balto 
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grāmatu par teritoriālo kohēziju, kad 
beigsies šis apspriešanās process; uzskata, 
ka Baltajai grāmatai būs liela nozīme, 
nostiprinot teritoriālās kohēzijas jēdzienu, 
kā arī ierosinot konkrētus nosacījumus un 
politiskas darbības, ko vajadzētu ietvert 
tiesību aktu paketē par struktūrfondiem 
plānošanas periodam pēc 2013. gada; 

grāmatu par teritoriālo kohēziju, kad 
beigsies šis apspriešanās process; uzskata, 
ka Baltajai grāmatai būs liela nozīme, 
nostiprinot teritoriālās kohēzijas jēdzienu, 
kā arī ierosinot konkrētus nosacījumus un 
politiskas darbības, ko vajadzētu ietvert 
tiesību aktu paketē par struktūrfondiem 
plānošanas periodam pēc 2013. gada un 
saistītajā finanšu shēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
19a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a Mudina Komisiju izveidot Lisabonas 
un Gēteburgas līgumu ieguldījuma 
teritoriālajā kohēzijā kopsavilkumu 
earmarking (fondu piešķiršanas) 
operācijas kontekstā, kas realizēta ar 
struktūrfondiem laika periodā no 2007. –
2013. gadam;

Or. es

Grozījums Nr. 130
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
20a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a Uzsver faktu, ka konverģence starp 
valstīm var slēpt nevienlīdzības starp 
reģioniem un reģionu iekšienē 
palielināšanos; pie tam konstatē, ka šīs 
reģionālās atšķirības var novērot tādās 
jomās, kā nodarbinātība, produktivitāte, 
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ienākumi, izglītības līmenis, inovāciju 
kapacitāte; tāpat uzsver teritoriālās 
kooperācijas lomu šīs problēmas 
pārvarēšanā;

Or. es

Grozījums Nr. 131
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a iesaka paplašināt ietekmes 
novērtēšanas mehānismu, ko patlaban 
izmanto Eiropas Komisija, ietverot tajā arī 
teritoriālos aspektus;

Or. hu

Grozījums Nr. 132
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b Uzsver, ka reģionālā konkurētspēja
lielā mērā ir atkarīga no produktivitātes, 
tirgu pieejamības un darbaspēka izglītības 
līmeņa, kas ievērojami atšķiras starp 
dalībvalstīm, reģioniem, kā arī viena 
reģiona ietvaros; tāpat konstatē, ka 
konkurences svarīgākos elementus arvien 
vairāk nosaka tādi institucionālie faktori 
kā sociālā kapitāla injekcijas 
uzņēmējdarbības kultūras un 
vispārpieņemto uzvedības normu veidā, 
kas stimulē sadarbību un 
uzņēmējdarbības aktivitātes, kā arī valsts 
administrācijas efektivitāti;
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Or. es

Grozījums Nr. 133
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b ņemot vērā to, ka šis ir jauns 
jēdziens, attiecībā uz sadarbību ir īpaši 
svarīgi dažādu nozaru dalībnieku starpā 
attīstīt ne tikai horizontālo, bet arī 
vertikālo komunikāciju;

Or. hu

Grozījums Nr. 134
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
20.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.c Pierāda, ka atsevišķi attīstītie un arī 
mazāk attīstītie reģioni sāk akumulēt 
vairākas problēmas ar lielu teritoriālo 
ietekmi savā attīstības potenciālā: zemi 
ekonomiskās izaugsmes rādītāji, 
produktivitātes un nodarbinātības 
samazināšanās, iedzīvotāju novecošanas 
un depopulācijas procesi;

Or. es

Grozījums Nr. 135
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. Aicina ievērojami pastiprināt Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi nākamajam 
plānošanas periodam; pauž pārliecību par 
šī mērķa pievienoto vērtību Eiropas līmenī, 
arī pateicoties tam, ka reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas tieši piedalās 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālās 
sadarbības programmu plānošanā un 
īstenošanā; saistībā ar šo uzsver arī 
Eiropas kaimiņattiecību politikas 
pārrobežu dimensijas un attiecīgo rīcības 
programmu nozīmi;

21. Aicina ievērojami pastiprināt Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi nākamajam 
plānošanas periodam; pauž pārliecību par 
šī mērķa pievienoto vērtību Eiropas līmenī, 
arī pateicoties tam, ka reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas tieši piedalās 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālās 
sadarbības programmu plānošanā un 
īstenošanā; saistībā ar šo uzsver arī 
nepieciešamību labāk koordinēt 
teritoriālās sadarbības intervenci ar 
pārrobežu sadarbības ārējo komponenti 
ES paplašināšanās perspektīvas 
kontekstā, ar Eiropas Kaimiņattiecību 
Politikas (EKP) donorvalstīm, Krievijas 
federāciju un ultraperifēro reģionu 
kaimiņvalstīm; 

Or. es

Grozījums Nr. 136
Elspeth Attwooll

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina ievērojami pastiprināt Eiropas 
teritorialās sadarbības mērķi nākamajam 
plānošanas periodam; pauž pārliecību par 
šī mērķa pievienoto vērtību Eiropas līmenī, 
arī pateicoties tam, ka reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas tieši piedalās 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālās 
sadarbības programmu plānošanā un 
īstenošanā; saistībā ar šo uzsver arī Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārrobežu 
dimensijas un attiecīgo rīcības programmu 
nozīmi; 

21. aicina ievērojami pastiprināt Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi nākamajam 
plānošanas periodam; pauž pārliecību par 
šī mērķa pievienoto vērtību Eiropas līmenī, 
arī pateicoties tam, ka reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas tieši piedalās 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālās 
sadarbības programmu plānošanā un 
īstenošanā; saistībā ar šo uzsver arī Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārrobežu 
dimensijas un attiecīgo rīcības programmu 
nozīmi; tomēr uzskata, ka tas nav jādara 
uz tā tiešā atbalsta rēķina, ko reģioniem 
piešķir atbilstīgi diviem pārējiem 
mērķiem;



AM\757960LV.doc 75/107 PE416.601v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījums Nr. 137
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina ievērojami pastiprināt Eiropas 
teritorialās sadarbības mērķi nākamajam 
plānošanas periodam; pauž pārliecību par 
šī mērķa pievienoto vērtību Eiropas līmenī, 
arī pateicoties tam, ka reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas tieši piedalās 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālās 
sadarbības programmu plānošanā un 
īstenošanā; saistībā ar šo uzsver arī Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārrobežu 
dimensijas un attiecīgo rīcības programmu 
nozīmi;

21. aicina ievērojami pastiprināt Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi nākamajam 
plānošanas periodam; pauž pārliecību par 
šī mērķa pievienoto vērtību Eiropas līmenī, 
arī pateicoties tam, ka reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas tieši piedalās 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionālās 
sadarbības programmu plānošanā un 
īstenošanā; saistībā ar šo uzsver arī Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārrobežu 
dimensijas, attiecīgo rīcības programmu un 
jūras baseinu integrētās attīstības nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai būtu 
jāattīstās kā horizontālam principam, kas 
atrastos visu Kopienas politiku un darbību 
pamatā; uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības 
un vides aizsardzības principu attīstību 
vajadzētu izmantot par paraugu, kā integrēt 
teritoriālās kohēzijas jēdzienu visu 
atbilstošo Kopienas politiku turpmākajā 
pilnveidošanā;

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai būtu 
jāattīstās kā horizontālam principam un 
jāatrodas visu Kopienas politiku un 
darbību pamatā; uzskata, ka ilgtspējīgas 
attīstības un vides aizsardzības principu 
attīstību vajadzētu izmantot par paraugu, 
kā integrēt teritoriālās kohēzijas jēdzienu 
visu atbilstošo Kopienas politiku 
turpmākajā pilnveidošanā; šajā saistībā 
vidēji ilgā termiņā un ilgtermiņā īpašs 
uzsvars jāliek uz to, lai ikvienai 
teritoriālai vienībai nodrošinātu attīstības 
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iespējas, bet pilsoņiem — iespēju izmantot 
galvenās sociālās, ekonomikas un 
kultūras jomas priekšrocības; tomēr 
uzskata, ka šī teritoriālās kohēzijas 
horizontālā dimensija nedrīkst to 
ierobežot līdz vispārinātai un abstraktai 
vērtību sistēmai; tādēļ aicina Komisiju 
nodrošināt resursus politikas plānošanai 
un īstenošanai, kā arī tiesību aktus šīs 
politikas piemērošanai;

Or. el

Grozījums Nr. 139
Stavros Arnaoutakis

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai būtu 
jāattīstās kā horizontālam principam, kas 
atrastos visu Kopienas politiku un darbību 
pamatā; uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības 
un vides aizsardzības principu attīstību 
vajadzētu izmantot par paraugu, kā integrēt 
teritoriālās kohēzijas jēdzienu visu 
atbilstošo Kopienas politiku turpmākajā 
pilnveidošanā;

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai būtu 
jāattīstās kā horizontālam principam, kas 
atrastos visu Kopienas politiku un darbību 
pamatā; uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības 
un vides aizsardzības principu attīstību 
vajadzētu izmantot par paraugu, kā integrēt 
teritoriālās kohēzijas jēdzienu visu 
atbilstošo Kopienas politiku turpmākajā 
pilnveidošanā; aicina Komisiju 
nekavējoties noorganizēt apspriedes starp 
dienestiem un nekavējoties nākt klajā ar 
visām vajadzīgajām iniciatīvām, intensīvi 
strādājot pie tā, lai tiesību aktu 
priekšlikumos nodrošinātu vajadzīgo 
nozaru politiku saskaņošanu attiecībā uz 
rīcību visos teritoriālajos līmeņos;

Or. el
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Grozījums Nr. 140
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai būtu 
jāattīstās kā horizontālam principam, kas 
atrastos visu Kopienas politiku un darbību 
pamatā; uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības 
un vides aizsardzības principu attīstību 
vajadzētu izmantot par paraugu, kā integrēt 
teritoriālās kohēzijas jēdzienu visu 
atbilstošo Kopienas politiku turpmākajā 
pilnveidošanā;

22. uzskata, ka teritoriālajai kohēzijai būtu 
jāattīstās kā horizontālam principam, kas 
atrastos visu Kopienas politiku un darbību 
pamatā; uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības 
un vides aizsardzības principu attīstību 
vajadzētu izmantot par paraugu, kā integrēt 
teritoriālās kohēzijas jēdzienu visu 
atbilstošo Kopienas politiku turpmākajā 
pilnveidošanā, jo tam jābūt ietvertam visās 
politikas jomās, kuras ir saistītas ar 
kohēziju;

Or. hu

Grozījums Nr. 141
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a Atzīmē, ka klimatiskajām pārmaiņām 
būs nozīmīgas sekas teritoriālajā kohēzijā, 
taču ietekme variēs atkarībā no reģiona; 
tādas dabas katastrofas kā mežu 
ugunsgrēki, sausums un plūdi, būs 
visbiežākās un vissmagākās, un pieprasīs 
atšķirīgas atbildes atkarībā no Eiropas 
reģiona; uzskata, ka ES kohēzijas 
politikai jāņem vērā klimats, taču 
atgādina, ka kohēzijas politikas iespējas 
šajā jomā ir ierobežotas; pauž viedokli, ka 
arī pārējām komunitārajām politikām 
būtu jācīnās pret klimatiskajām 
izmaiņām;

Or. es
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Grozījums Nr. 142
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a tā kā nepietiekamā politikas 
saskaņotība ievērojami samazina iespējas 
efektīvi īstenot mērķus un tādēļ rada 
papildu izmaksas, vērš uzmanību uz to, ka 
teritoriālajā kohēzijā noteiktie mērķi 
jāīsteno, ja iespējams, pašreizējās 
administratīvās un institucionālajās 
sistēmās, nepalielinot birokrātijas slogu 
un tādējādi ievērojami uzlabojot 
rentabilitāti un virzību uz rezultātiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 143
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzsver, ka, lai gan dažādu ES 
teritoriju attīstības noris atšķirīgi, 
attiecībā uz visām teritorijām ir jāizstrādā 
integrētas attīstības stratēģijas, kuras 
attiecas uz dažādām attīstības nozarēm, 
un tādēļ ir būtiski efektīvāk integrēt 
dažādus ES un valsts finansējuma avotus 
un citus politikas pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b Atgādina dzimumu perspektīvas, 
iespēju vienlīdzības un invalīdu un vecāka 
gadagājuma cilvēku īpašo vajadzību 
nozīmīgo lomu katrā kohēzijas politikas 
realizācijas un novērtēšanas fāzē;

Or. es

Grozījums Nr. 145
Elspeth Attwooll

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. atzīmē, ka saistībā ar teritoriālo 
kohēziju IKP, iespējams, paliks kā 
konverģences reģionu atbilstības kritērijs 
struktūrfondu finansējuma saņemšanai, 
bet ir jāizmanto papildu kvalitatīvi 
rādītāji, lai varētu labāk izstrādāt un īstenot 
atbilstošas praktiskas politikas, ņemot vērā 
dažādu teritoriju specifiskumu, un piešķirt 
finansējumu šādos reģionos; uzsver, ka ir 
jāizstrādā šādi rādītāji;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Gerardo Galeote

 Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. Uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. Uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; uzsver raizes par faktu, ka 
nenoliedzamais starpvalstu konverģences 
progress bieži vien slēpj arvien pieaugošās 
atšķirības starp reģioniem un to līmenī, 
tāpēc uzstāj, ka ir nepieciešams nopietni 
pārdomāt, vai IKP kā vienīgais atbilstības 
kritērijs finansiālas palīdzības saņemšanai 
no struktūrfondiem ir pietiekams;

Or. es

Grozījums Nr. 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

 Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu un saudzējot dabas resursus; 
tomēr uzsver, ka IKP joprojām ir 
centrālais kritērijs, lai nošķirtu 
veicināmās teritorijas; atkārtoti aicina 
pārbaudīt, kādi papildu kritēriji ir 
jāizmanto, lai aprakstītu reģionu stāvokli;

Or. de



AM\757960LV.doc 81/107 PE416.601v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 148
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka nepietiek 
tikai ar IKP kā kritēriju finansiālas 
palīdzības saņemšanai no struktūrfondiem, 
un tas ir jāpapildina ar rādītājiem, kuri 
ietver ekonomiskos, sociālos un 
teritoriālos faktorus; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties veikt vajadzīgo 
izpēti un nodrošināt iespēju noteikt 
jaunus un drošus rādītājus un veidu, kādā 
tie jāiekļauj šajā sistēmā, lai novērtētu 
reģionālās atšķirības;

Or. el

Grozījums Nr. 149
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP ir 
vienīgais atbilstības kritērijs finansiālas 
palīdzības saņemšanai no struktūrfondiem;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP ir 
jāpaliek svarīgam atbilstības kritērijam 
finansiālas palīdzības saņemšanai 
reģioniem no struktūrfondiem, lai gan šis 
kritērijs pieprasa papildus elementus; šā 
mērķa ietvaros uzsver jaunu kritēriju tādu 
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kā sociālo datu (bezdarba līmenis), vides 
datu (CO2 emisija), piekļuves 
pakalpojumiem, piekļuves lielām pilsētam 
un galvenajiem transporta mezgliem, 
informācijas sabiedrības kritēriju, 
policentrisma, apdzīvojuma blīvuma, IKP 
atšķirību kaimiņreģionos datu utt. 
izstrādes svarīgumu;

Or. pl

Grozījums Nr. 150
Ambroise Guellec

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka šiem 
papildu rādītājiem jābūt saistītiem ar IKP, 
kurš turpmāk nedrīkst būt vienīgais
atbilstības kritērijs finansiālas palīdzības 
saņemšanai no struktūrfondiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Emanuel Jardim Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
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kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; atzīmē, ka IKP ir bijis
vienīgais atbilstības kritērijs finansiālas 
palīdzības saņemšanai no struktūrfondiem; 
tomēr uzskata, ka šajā nolūkā jāizmanto 
arī citi papildu kvalitatīvi rādītāji;

Or. pt

Grozījums Nr. 152
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais kritērijs, ar kura 
palīdzību var noteikt 1. mērķa 
(konverģences) reģionu atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Jan Olbrycht

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozijums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
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specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir galvenais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 154
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus un kritērijus, lai 
varētu labāk izstrādāt un īstenot atbilstošas 
praktiskas politikas, ņemot vērā dažādu 
teritoriju specifiskumu; tomēr uzsver, ka 
IKP joprojām ir vienīgais atbilstības 
kritērijs finansiālas palīdzības saņemšanai 
no struktūrfondiem; šo kritēriju izstrādē 
jāņem vērā tas, ka katras valsts kopējais 
IKP nav vienlīdzīgi sadalīts uz visiem 
iedzīvotājiem; tādēļ, lai aprēķinātu, kāds 
patiesībā ir katras valsts vai reģiona IKP 
uz vienu iedzīvotāju, iedzīvotāju algu 
pirktspēja būs jādala ar pirktspējas 
paritātes vienībām (šos datus jau tagad ir 
apkopojis Eiropas Statistikas dienests); 
reģionu salīdzinājums vienmēr jāveic, 
pamatojoties uz pirktspējas paritātes 
vienībām, kas atspoguļo patieso 
ekonomikas stāvokli no iedzīvotāju 
viedokļa; norāda, ka attiecīga atsauce uz 
pirktspējas paritātes vienībām ir ietverta 
Komisijas 5. progresa ziņojumā par 
ekonomisko un sociālo kohēziju;

Or. el



AM\757960LV.doc 85/107 PE416.601v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 155
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs 
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; šajā saistībā atgādina, ka 
kvantitatīvu datu bāze par visiem NUTS 3 
apgabaliem vai mazāku teritoriju ļautu 
labāk noteikt vajadzības un attīstīt 
potenciālu gan reģionu, gan rajonu 
līmenī, ņemot vērā atšķirības pilsētu 
starpā; tomēr uzsver, ka IKP joprojām ir 
vienīgais atbilstības kritērijs finansiālas 
palīdzības saņemšanai no struktūrfondiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Stavros Arnaoutakis

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka IKP 
joprojām ir vienīgais atbilstības kritērijs
finansiālas palīdzības saņemšanai no 
struktūrfondiem;

23. uzsver nepieciešamību saistībā ar 
teritoriālo kohēziju izveidot papildu 
kvalitatīvus rādītājus, lai varētu labāk 
izstrādāt un īstenot atbilstošas praktiskas 
politikas, ņemot vērā dažādu teritoriju 
specifiskumu; tomēr uzsver, ka nepietiek 
tikai ar IKP kā kritēriju finansiālas 
palīdzības saņemšanai no struktūrfondiem, 
un tas ir jāpapildina ar rādītājiem, kuri 
ietver ekonomiskos, sociālos un 
teritoriālos faktorus; tādēļ aicina 
Komisiju nekavējoties veikt vajadzīgo 
izpēti un nodrošināt iespēju noteikt 
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jaunus un drošus rādītājus un veidu, kādā 
tie jāiekļauj šajā sistēmā, lai novērtētu 
reģionālās atšķirības;

Or. el

Grozījums Nr. 157
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a Uzsver nepieciešamību pēc 
piemērotiem instrumentiem, kas ļautu 
noteikt teritoriālās nevienlīdzības valstu 
politikās, kā piemēram, pieejamais 
ienākums uz iedzīvotāju, lai ņemtu vērā 
pārskaitījumus (to neļauj 
IKP/iedzīvotāju), fiskālā kapacitāte, 
dažādu pakalpojumu pieejamība 
(transports, enerģijas sadale, veselības 
aprūpe, izglītība), vai pat cilvēces 
attīstības vispārinošu indeksu veidošana;

Or. es

Grozījums Nr. 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

 Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a  aicina Komisiju pārbaudīt, ciktāl 
nākotnē, nošķirot veicināmos reģionus 
NUTS III līmenī, būs iespējams risināt 
NUTS II reģionu iekšējās attīstības 
atšķirību samazināšanas problemātiku;

Or. de
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Grozījums Nr. 159
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a tā kā kohēzijas politikas mērķis ir 
nodrošināt ES iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
vienādu līmeni visā Eiropas Savienības 
teritorijā, uzskata, ka ir būtiski piemērot 
vienus un tos pašus rādītājus, ar kuriem ir 
iespējams noteikt, cik augsts ir dzīves 
līmenis;

Or. hu

Grozījums Nr. 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a atzīmē, ka citus rādītājus, kas nav 
IKP, jau var izmantot reģionos, kuriem ir 
tiesības saņemt atbalstu saskaņā ar 
reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības mērķi, turklāt uzsver, ka 
tiem jāietver kalnainu reģionu, salu 
reģionu un reti apdzīvotu reģionu 
apzīmējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Elspeth Attwooll

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b turklāt uzskata, ka, iespējams, ir 
jāpārskata tie NUTS līmeņi, kuros tiek 
novērtēta atbilstība, tādējādi ļaujot 
mērķtiecīgāk piešķirt finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka Kopienas nozaru politiku 
teritoriālās ietekmes labākai koordinēšanai 
ir nepieciešams labāk izprast un izmērīt šo 
ietekmi; tāpēc mudina Komisiju veikt šo 
politiku teritoriālās ietekmes novērtējumu; 
sagaida, ka Komisija arī nāks klajā ar 
konkrētiem priekšlikumiem saistībā ar šo 
teritoriālo un nozaru politiku sinerģijas 
izveidi;

24. uzskata, ka Kopienas nozaru politiku 
teritoriālās ietekmes labākai koordinēšanai 
ir nepieciešams labāk izprast un izmērīt šo 
ietekmi; tāpēc mudina Komisiju veikt šo 
politiku teritoriālās ietekmes novērtējumu; 
sagaida, ka Komisija arī nāks klajā ar 
konkrētiem priekšlikumiem saistībā ar šo 
teritoriālo un nozaru politiku sinerģijas 
izveidi; uzsver, ka ES politika, jo īpaši 
kohēzijas politika, ir pamudinājusi 
pārveidot pārvaldību — sistēma, kas bieži 
vien bija centralizēta un sadalīta (gan 
ģeogrāfiski, gan nozarēs) ir izveidota par 
integrētāku pārvaldības sistēmu vairākos 
līmeņos; šajā saistībā atgādina, ka 
Kopienas iniciatīvas, piemēram, 
URBAN I un II pilsētu teritorijās un 
LEADER lauku teritorijās, ir 
apliecinājušas rezultātus, ko sniegusi 
tajās izmantotā metodoloģija, kuru cita 
starpā raksturo integrēta daudznozaru, 
teritoriāla un augšupejoša pieeja; 

Or. fr
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Grozījums Nr. 163
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina visus ES dalībniekus, 
pašvaldības, dalībvalstis un pilsoņus 
oficiāli atzīt teritoriālo pārvaldību, kas 
sniedzas pāri tradicionālo administratīvo 
un juridisko sistēmu robežām un paredz:
- sadarbību starp dažādiem iesaistītajiem 
dalībniekiem, reaģējot uz iedzīvotāju-
pakalpojumu lietotāju vajadzībām 
teritorijā, kas atbilst šādām vajadzībām, 
un 
- rīkoties saskaņoti un efektīvi, proti, 
izmantojot atzītas metodes, piemēram, 
projektu vadībā izmantojot dažādu veidu 
juridisku atbalstu, ko piedāvā pastāvošie 
sadarbības modeļi;

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a Prasa piešķirt prioritāti teritoriju 
patiesu daudzcentru attīstību 
stimulējošām politikām, lai atvieglotu 
spiedienu uz kapitāliem un veicinātu 
sekundāru polu parādīšanos; šajā sakarā 
uzskata, ka nedrīkst aizmirst atbalstu 
lauku teritorijām, nedz arī šajās teritorijās 
atrodošos mazo un vidējo pilsētu svarīgo 
lomu;

Or. es
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Grozījums Nr. 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

 Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu tiesību aktam par teritoriālā 
aspekta iekļaušanu stratēģiskajā vides 
novērtējumā, lai pienācīgi ņemtu vērā 
programmu, plānu un projektu ietekmi uz 
teritorijām;

Or. de

Grozījums Nr. 166
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b atkārtoti pieprasa Komisijai veikt 
īpašu analīzi par MVU paredzēto 
struktūrfondu un ES politikas ietekmi un 
efektivitāti reģionos, kā arī par 
administratīviem un finansiāliem 
sarežģījumiem, ar kuriem nākas 
saskarties šajā saistībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

 Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atkārtoti norāda uz savu ilgstoši 
izteikto prasību izstrādāt reģioniem ar 

25. uzsver, ka tādu apgabalu teritoriālā 
sadarbība, kas savstarpēji dala kopīgu 
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specifiskām ģeogrāfiskām iezīmēm 
vispusīgu ES stratēģiju, ar kuru tiem tiktu 
sniegta iespēja labāk risināt problēmas, ar 
kurām tie saskaras; uzskata, ka šādā ES 
stratēģijā arī vajadzētu paredzēt veidus, kā 
Kopienas politikas pielāgot šo teritoriju 
specifiskajām vajadzībām un 
priekšrocībām;

dabas telpu, piemēram, piekrastes 
apgabali, pie upēm pieguļošie apgabali un 
kalnu apgabali, ir mērķtiecīga un 
panākumus sološa teritoriālās kohēzijas 
stratēģija, ko ir jāturpina attīstīt un 
veicināt, jo tā attiecīgajiem reģioniem 
sniedz vajadzīgos ekonomiskos un 
ekoloģiskos impulsus; 

Or. de

Grozījums Nr. 168
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atkārtoti norāda uz savu ilgstoši izteikto 
prasību izstrādāt reģioniem ar specifiskām 
ģeogrāfiskām iezīmēm vispusīgu ES 
stratēģiju, ar kuru tiem tiktu sniegta iespēja 
labāk risināt problēmas, ar kurām tie 
saskaras; uzskata, ka šādā ES stratēģijā arī 
vajadzētu paredzēt veidus, kā Kopienas 
politikas pielāgot šo teritoriju 
specifiskajām vajadzībām un 
priekšrocībām;

25. atkārtoti norāda uz savu ilgstoši izteikto 
prasību izstrādāt reģioniem ar specifiskām 
ģeogrāfiskām iezīmēm vispusīgu ES 
stratēģiju, ar kuru tiem tiktu sniegta iespēja 
labāk risināt problēmas, ar kurām tie 
saskaras; uzskata, ka šādā ES stratēģijā ir 
jāuzsver teritoriālais hohēzijas politikas 
aspekts un tai vajadzētu paredzēt veidus, 
kā Kopienas politikas pielāgot šo teritoriju
specifiskajām vajadzībām un 
priekšrocībām;

Or. pl

Grozījums Nr. 169
Stavros Arnaoutakis

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atkārtoti norāda uz savu ilgstoši izteikto 
prasību izstrādāt reģioniem ar specifiskām 
ģeogrāfiskām iezīmēm vispusīgu ES 

25. atkārtoti norāda uz savu ilgstoši izteikto 
prasību izstrādāt reģioniem ar specifiskām 
ģeogrāfiskām iezīmēm vispusīgu ES 
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stratēģiju, ar kuru tiem tiktu sniegta iespēja 
labāk risināt problēmas, ar kurām tie 
saskaras; uzskata, ka šādā ES stratēģijā arī 
vajadzētu paredzēt veidus, kā Kopienas 
politikas pielāgot šo teritoriju 
specifiskajām vajadzībām un 
priekšrocībām; 

stratēģiju, ar kuru tiem tiktu sniegta iespēja 
labāk risināt problēmas, ar kurām tie 
saskaras; uzskata, ka šādā ES stratēģijā arī 
vajadzētu paredzēt veidus, kā Kopienas 
politikas pielāgot šo teritoriju 
specifiskajām vajadzībām un 
priekšrocībām; uzsver, ka šādas stratēģijas 
īstenošana ir būtisks nosacījums šo 
teritoriju ekonomiskajai un sociālajai 
attīstībai saistībā ar teritoriālo kohēziju;

Or. el

Grozījums Nr. 170
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atkārtoti norāda uz savu ilgstoši izteikto 
prasību izstrādāt reģioniem ar specifiskām 
ģeogrāfiskām iezīmēm vispusīgu ES 
stratēģiju, ar kuru tiem tiktu sniegta iespēja 
labāk risināt problēmas, ar kurām tie 
saskaras; uzskata, ka šādā ES stratēģijā arī 
vajadzētu paredzēt veidus, kā Kopienas 
politikas pielāgot šo teritoriju 
specifiskajām vajadzībām un 
priekšrocībām;

25. atkārtoti norāda uz savu ilgstoši izteikto 
prasību izstrādāt reģioniem ar specifiskām 
ģeogrāfiskām iezīmēm vispusīgu ES 
stratēģiju, ar kuru tiem tiktu sniegta iespēja 
labāk risināt problēmas, ar kurām tie 
saskaras; uzskata, ka šādā ES stratēģijā arī 
vajadzētu paredzēt veidus, kā Kopienas 
politikas pielāgot šo teritoriju 
specifiskajām vajadzībām un 
priekšrocībām; uzsver, ka šādas stratēģijas 
īstenošana ir būtisks nosacījums šo 
teritoriju attīstībai saistībā ar teritoriālo 
kohēziju;

Or. el

Grozījums Nr. 171
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a Uzsver pastāvošās reģionālās 
nevienlīdzības komunikācijā un 
pieejamībā starp centru un perifērijām, 
kas ir rezultāts nezidevīgajam 
ģeogrāfiskajam un strukturālajam 
stāvoklim, nepietiekamām investīcijām 
transporta infrastruktūrās, potenciālu 
transporta atzaru diversifikācijas un tādu 
sabiedrisko pakalpojumu kā izglītība un 
veselības aprūpe nepietiekamībai; īpaši 
atzīmē būtiskos šķēršļus pieejamībai 
pakalpojumiem kalnu, salu un perifēros 
reģionos, attālinātās pārrobežu pilsētās, 
reti apdzīvotās teritorijās un reģionos, 
kuros noris depopulācijas procesi; Lūdz 
komunitārajām institūcijām, dalībvalstīm 
un reģionālajām un vietējām institūcijām 
piemērot noteiktus pasākumus 
nevienlīdzību samazināšanai starp 
teritoriāli pieejamiem reģioniem un 
reģioniem ar struktūrāliem trūkumiem un 
šo reģionu potenciāla, pievilcības un 
ilgtspējīgas attīstības stimulēšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 172
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a ņemot vērā to darbības programmu 
analīzes rezultātus, kuras līdzfinansētas 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 
attiecas uz laikposmu no 2007. līdz 
2013. gadam, aicina Komisiju, dalībvalstis 
un struktūrfondu pārvaldības iestādes 
nodrošināt labu pārvaldību pilsētu līmenī, 
jo īpaši izmantojot tehnisko palīdzību, lai 
sekmētu pilsētu ilgtspējīgu attīstību, vai 
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pastarpināti deleģējot pasākumus vietējām 
un pilsētu pašvaldībām; 

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

 Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a uzsver, ka līdzās teritoriālai 
sadarbībai arī „Natura 2000“ 
transponēšana, tostarp dabas telpu 
sasaistīšana tīklojumā, ir tās noteicošās 
Eiropas aktivitātes, kas dalībvalstīs 
ietekmē teritoriālo plānojumu; aicina 
dalībvalstis teritoriālajos normatīvos 
nostiprināt tādus Eiropas Savienības 
principus kā policentriskā attīstība un 
pilsētu un lauku reģionu partnerība;

Or. de

Grozījums Nr. 174
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a vērš uzmanību uz to, ka efektīvai 
īstenošanai ir vajadzīga daudzu līmeņu 
stratēģija, kurā jānosaka mērķis, ka 
nedrīkst izstrādāt visiem reģioniem kopēju 
plānu, un Eiropas Savienībai jānorāda 
tikai virziens, kādā attīstāmas reģionālās 
stratēģijas, kurās atspoguļotas īpašas 
iezīmes;

Or. hu
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Grozījums Nr. 175
Oldřich Vlasák

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a uzsver vajadzību izstrādāt saskaņotas 
un visaptverošas ES stratēģijas, lai 
atbalstītu pilsētu un lauku teritoriju 
attīstību, kas ļautu tām kopīgi atrisināt 
problēmas un stāties pretī izaicinājumiem, 
ar kuriem tās saskaras; 

Or. en

Grozījums Nr. 176
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
25.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.b uzsver, ka teritoriālās kohēzijas 
jēdzienā jānodala vairāki konkrēti mērķi, 
kas noformulēti vietējā līmenī;

Or. hu

Grozījums Nr. 177
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
25.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.c Uzsver ar daudzu Eiropas Savienības 
teritoriju depopulāciju saistīto problēmu 
nopietnību, kas ir saistītas ar iedzīvotāju 
novecošanos, cilvēkresursu zaudēšanu, 
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sabiedrisko pakalpojumu augstajām 
izmaksām u.c.;

Or. es

Grozījums Nr. 178
Gábor Harangozó

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzsver, ka saistībā ar teritoriālo 
kohēziju ir jārisina jautājums par 
pieaugošajām reģionu atšķirībām dažādos 
ES apgabalos, un jāizstrādā stratēģija 
visnelabvēlīgākajiem un trūcīgākajiem 
reģioniem, kuri cieš no teritoriālās un 
sociālās atstumtības;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a atzīmē, ka dalībvalstīm ir jāsaglabā 
tiesības brīvi noteikt savas teritoriālās 
kohēzijas politikas saturu; tādēļ uzskata, 
ka atklātā koordinācijas metode varētu 
būt viens no paņēmieniem, kā turpmāk 
attīstīt sadarbību saistībā ar ES teritoriālo 
politiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 180
Pedro Guerreiro

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a vērš uzmanību uz to reģionu 
situāciju, kuri par spīti tam, ka 15 valstu 
Eiropas Savienībā bija vieni no 
nabadzīgākajiem reģioniem, tagad nav 
ietverti starp 27 valstu ES 
nabadzīgākajiem reģioniem, un to nosaka 
vienīgi statistika; iesaka uzmanību 
pievērst īpašajai situācijai, kurā atrodas 
šie reģioni, kam pašreizējā finanšu shēmā 
ir samazināti maksājumi; uzskata, ka šī 
shēma ir jāpārskata, lai reģioniem, kurus 
skārusi šī „statistikas ietekme”, varētu 
piešķirt tikpat lielu atbalstu, cik piešķirtu 
tad, ja atbilstības kritēriju noteikšanā 
izmantotu 15 valstu ES principu;

Or. pt

Grozījums Nr. 181
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a Lūdz, pamatojoties uz teritoriālās 
stratēģijas un Leipcigas Hartas mērķiem, 
pieņemt konkrētu darbības programmu 
labākai teritoriālajai integrācijai visās 
sabiedriskajās, komunitārajās, 
nacionālajās, reģionālajās un vietējās 
politikās;

Or. es
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Grozījums Nr. 182
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a atkārtoti pieprasa dalībvalstīm 
paredzēt Padomē īpašas sesijas, kurās 
tiktos par kohēzijas politiku atbildīgie 
ministri;

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b Lūdz Komisijai pievērsties ar 
nekontrolēto urbanizācijas procesu 
saistītajām problēmām, kas var radīt 
demogrāfisko, ekonomisko, sociālo, 
transporta un apkārtējās vides 
nelīdzsvarotību ierobežotā telpā un 
veicināt priekšpilsētu rašanos un 
depopulācijas procesus no pilsētām 
attālinātās lauku teritorijās;

Or. es

Grozījums Nr. 184
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. ar lielu interesi konstatē, ka 5. progresa 
ziņojumā pirmo reizi konkrēti tiek minēti 

28. ar lielu interesi konstatē, ka 5. progresa 
ziņojumā pirmo reizi konkrēti tiek minēti 
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„pārejas reģioni”, kas atrodas starp 
„konverģences reģioniem” un 
„konkurētspējas un nodarbinātības 
reģioniem”; atzīst nepieciešamību atsevišķi 
pievērsties šiem reģioniem, kas tagad ir 
izdalīti kā „pakāpeniskas attiecināšanas” 
un „pakāpeniskas neattiecināšanas” reģioni 
starp abiem mērķiem; aicina Komisiju 
saistībā ar teritoriālo kohēziju ieviest 
vispusīgāku palīdzības sistēmu tādu 
reģionu pakāpeniskai pārejai, kuri drīzumā 
pārsniegs 75 % IKP robežu, lai nodrošinātu 
tiem skaidrāku statusu un lielāku drošību to 
attīstībai;

„pārejas reģioni”, kas atrodas starp 
„konverģences reģioniem” un 
„konkurētspējas un nodarbinātības 
reģioniem”; atzīst nepieciešamību atsevišķi 
pievērsties šiem reģioniem, kas tagad ir 
izdalīti kā „pakāpeniskas attiecināšanas” 
un „pakāpeniskas neattiecināšanas” reģioni 
starp abiem mērķiem; aicina Komisiju 
saistībā ar teritoriālo kohēziju ieviest 
vispusīgāku palīdzības sistēmu tādu 
reģionu pakāpeniskai pārejai, kuri drīzumā 
pārsniegs 75 % IKP robežu, lai nodrošinātu 
tiem skaidrāku statusu un lielāku drošību to 
attīstībai; uzskata, ka ir jāapsver pārejas 
reģionu atbalstīšana, pieškirot tiem NUTS 
3, kas atrodas zem 75% vidējā ES IKP, 
ņemot vēra padziļinošos atšķirību starp 
galvaspilsētam un parejām reģionu 
teritorijām;

Or. pl

Grozījums Nr. 185
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a Akcentē pārejas finansēšanas 
mehānismu svarīgumu “phase in” un 
“phase out” reģioniem un valstīm, kas 
pamet Kohēzijas fondu, lai konsolidētu 
sasniegto konverģences līmeni;

Or. es

Grozījums Nr. 186
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu 
pieeju, būs lielākas iespējas gūt 
panākumus, ja katras teritorijas attīstības 
stratēģiju izstrādāšanā un īstenošanā jau no 
paša sākuma tiks iesaistītas reģionālās un 
vietēja mēroga institūcijas, kā arī
ieinteresētās personas, kas var sniegt 
vispārēju pārskatu un izpratni par 
attiecīgās teritorijas vajadzībām un 
specifiskajām iezīmēm;

29. uzskata, ka integrētas pieejas 
pieņemšana būs atkarīga no reģionālām 
un vietējām iestādēm, kā arī no tā, kā
katras teritorijas attīstības stratēģiju 
izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša 
sākuma iesaistīsies ieinteresētās personas, 
turklāt tai jānodrošina saskaņota rīcība 
visos līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, 
būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja 
katras teritorijas attīstības stratēģiju 
izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša 
sākuma tiks iesaistītas reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas, kā arī ieinteresētās 
personas, kas var sniegt vispārēju pārskatu 
un izpratni par attiecīgās teritorijas 
vajadzībām un specifiskajām iezīmēm;

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, 
būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja 
katras teritorijas attīstības stratēģiju 
izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša 
sākuma tiks iesaistītas reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas, kā arī ieinteresētās 
personas, jo īpaši ekonomiskie un sociālie 
partneri, kas var sniegt vispārēju pārskatu 
un izpratni par attiecīgās teritorijas 
vajadzībām un specifiskajām iezīmēm; 
pieprasa Komisijai un dalībvalstīm 
reģionos valsts iestāžu un attiecīgo 
dalībnieku starpā sekmēt komiteju un 
darba grupu izveidi un darbību, lai 
noteiktu turpmākās sadarbības veidus un 
vienotos par attiecīgo teritoriju 
turpmākajām attīstības stratēģijām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, 
būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja 
katras teritorijas attīstības stratēģiju 
izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša 
sākuma tiks iesaistītas reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas, kā arī ieinteresētās 
personas, kas var sniegt vispārēju pārskatu 
un izpratni par attiecīgās teritorijas 
vajadzībām un specifiskajām iezīmēm;

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, 
būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja 
katras teritorijas attīstības stratēģiju 
izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša 
sākuma tiks iesaistītas reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas, kā arī ieinteresētās 
personas, kas var sniegt vispārēju pārskatu 
un izpratni par attiecīgās teritorijas 
vajadzībām un specifiskajām iezīmēm; 
šajā saistībā aicina Komisiju izstrādāt 
pamatnostādnes, lai palīdzētu dalībvalstīm 
un vietējām iestādēm konkrēti īstenot 
integrētu pieeju, tādējādi visefektīvāk 
izmantojot sinerģiju un savstarpēju 
papildināmību starp teritoriālās un 
nozaru politikas jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, 
būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja 
katras teritorijas attīstības stratēģiju 
izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša 
sākuma tiks iesaistītas reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas, kā arī ieinteresētās 
personas, kas var sniegt vispārēju pārskatu 
un izpratni par attiecīgās teritorijas 
vajadzībām un specifiskajām iezīmēm;

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, 
būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja 
katras teritorijas attīstības stratēģiju 
izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša 
sākuma tiks iesaistītas reģionālās un vietēja
mēroga institūcijas, kā arī ieinteresētās 
personas, kas var sniegt vispārēju pārskatu 
un izpratni par attiecīgās teritorijas 
vajadzībām un specifiskajām iezīmēm; 
tādēļ aicina Komisiju noteikt pārvadības 
un partnerības sākotnējos kriterijus fondu 
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piešķiršanai un izstrādāt šo kritēriju 
realizācijas mehanismus, ņemot arī vērā 
to realizācijas izmaksas; 

Or. pl

Grozījums Nr. 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

 Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, 
būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja 
katras teritorijas attīstības stratēģiju 
izstrādāšanā un īstenošanā jau no paša 
sākuma tiks iesaistītas reģionālās un vietēja 
mēroga institūcijas, kā arī ieinteresētās 
personas, kas var sniegt vispārēju pārskatu 
un izpratni par attiecīgās teritorijas 
vajadzībām un specifiskajām iezīmēm;

29. uzskata, ka, izmantojot integrētu pieeju, 
būs lielākas iespējas gūt panākumus, ja 
katras teritorijas attīstības stratēģiju un 
darbības programmu izstrādāšanā,
īstenošanā, uzraudzīšanā, izvērtēšanā un 
projektu izvēlē jau no paša sākuma tiks 
iesaistītas reģionālās un vietēja mēroga 
institūcijas un vispārīgās regulas par 
struktūrfondiem un Kohēzijas fondu 
11. pantā noteiktie partneri, kā arī 
ieinteresētās personas, kas var sniegt 
vispārēju pārskatu un izpratni par attiecīgās 
teritorijas vajadzībām un specifiskajām 
iezīmēm; aicina noteikt, ka šāda integrēta 
pieeja ir saistošs priekšnosacījums 
atbalsta līdzekļu saņemšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 191
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzsver, ka jānovērtē arī dalībvalsts 
vai vietējā līmenī īstenoto projektu 
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efektivitāte, nosakot, cik lielā mērā 
attiecīgie projekti ir uzlabojuši situāciju 
attiecībā uz kohēziju un tādējādi — dzīves 
kvalitāti;

Or. hu

Grozījums Nr. 192
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzīst, ka ar teritoriālās kohēzijas 
jēdzienu tiek ieviestas dažas jaunas idejas 
par to, kā uzlabot kohēzijas politikas 
pārvaldību; piekrīt viedoklim, ka dažādu 
problēmu risināšanai ir nepieciešams 
atšķirīgs teritoriālais mērogs un ka tāpēc 
patiesas partnerības izveide starp visiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti dažādu 
līmeņu reģionālajā un vietējā attīstībā, ir 
priekšnoteikums teritoriālās kohēzijas 
izstrādāšanas procesam, un aicina Komisiju 
un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 
izveidotu šādu daudzu līmeņu teritoriālo 
pārvaldību; uzskata, ka teritoriālajai 
kohēzijai būtu jākalpo, lai noteiktu 
piemērotu teritoriālo līmeni katras 
politikas vai pasākuma īstenošanai;

30. atzīst, ka ar teritoriālās kohēzijas 
jēdzienam ir jānoved pie kohēzijas 
politikas pārvaldības uzlabošanas; piekrīt 
viedoklim, ka dažādu problēmu risināšanai 
ir nepieciešams atšķirīgs teritoriālais 
mērogs un ka tāpēc patiesas partnerības 
izveide starp visiem dalībniekiem, kas ir 
iesaistīti dažādu līmeņu reģionālajā un 
vietējā attīstībā, ir priekšnoteikums 
teritoriālās kohēzijas izstrādāšanas 
procesam, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 
izveidotu šādu daudzu līmeņu teritoriālo 
pārvaldību;

Or. pl

Grozījums Nr. 193
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzīst, ka ar teritoriālās kohēzijas 
jēdzienu tiek ieviestas dažas jaunas idejas 
par to, kā uzlabot kohēzijas politikas 
pārvaldību; piekrīt viedoklim, ka dažādu 
problēmu risināšanai ir nepieciešams 
atšķirīgs teritoriālais mērogs un ka tāpēc 
patiesas partnerības izveide starp visiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti dažādu 
līmeņu reģionālajā un vietējā attīstībā, ir 
priekšnoteikums teritoriālās kohēzijas 
izstrādāšanas procesam, un aicina Komisiju 
un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 
izveidotu šādu daudzu līmeņu teritoriālo 
pārvaldību; uzskata, ka teritoriālajai 
kohēzijai būtu jākalpo, lai noteiktu 
piemērotu teritoriālo līmeni katras politikas 
vai pasākuma īstenošanai;

30. atzīst, ka ar teritoriālās kohēzijas 
jēdzienu tiek ieviestas dažas jaunas idejas 
par to, kā uzlabot kohēzijas politikas 
pārvaldību; piekrīt viedoklim, ka dažādu 
problēmu risināšanai ir nepieciešams 
atšķirīgs teritoriālais mērogs un ka tāpēc 
patiesas partnerības izveide starp visiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti gan ES, gan 
valsts, reģionālā un vietējā līmeņa
reģionālajā un vietējā attīstībā, ir 
priekšnoteikums teritoriālās kohēzijas 
izstrādāšanas procesam, un aicina Komisiju 
un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 
izveidotu šādu daudzu līmeņu teritoriālo 
pārvaldību; uzskata, ka teritoriālajai 
kohēzijai būtu jākalpo, lai noteiktu 
piemērotu teritoriālo līmeni katras politikas 
vai pasākuma īstenošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 194
Elspeth Attwooll

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzīst, ka ar teritoriālās kohēzijas 
jēdzienu tiek ieviestas dažas jaunas idejas 
par to, kā uzlabot kohēzijas politikas 
pārvaldību; piekrīt viedoklim, ka dažādu 
problēmu risināšanai ir nepieciešams 
atšķirīgs teritoriālais mērogs un ka tāpēc 
patiesas partnerības izveide starp visiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti dažādu 
līmeņu reģionālajā un vietējā attīstībā, ir 
priekšnoteikums teritoriālās kohēzijas 
izstrādāšanas procesam, un aicina Komisiju 
un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 
izveidotu šādu daudzu līmeņu teritoriālo 
pārvaldību; uzskata, ka teritoriālajai 

30. atzīst, ka ar teritoriālās kohēzijas 
jēdzienu tiek ieviestas dažas jaunas idejas 
par to, kā uzlabot kohēzijas politikas 
pārvaldību; piekrīt viedoklim, ka dažādu 
problēmu risināšanai ir nepieciešams 
atšķirīgs teritoriālais mērogs un ka tāpēc 
patiesas partnerības izveide starp visiem 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti dažādu 
līmeņu reģionālajā un vietējā attīstībā, ir 
priekšnoteikums teritoriālās kohēzijas 
izstrādāšanas procesam, un aicina Komisiju 
un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai 
izveidotu šādu daudzu līmeņu teritoriālo 
pārvaldību; uzskata, ka teritoriālajai 
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kohēzijai būtu jākalpo, lai noteiktu 
piemērotu teritoriālo līmeni katras politikas 
vai pasākuma īstenošanai; 

kohēzijai būtu jākalpo, lai noteiktu 
piemērotu teritoriālo līmeni katras politikas 
vai pasākuma īstenošanai iespējami tuvāk 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a ņemot vērā teritoriālās kohēzijas 
pieaugošo nozīmi saistībā ne vien ar 
reģionālo, bet arī Kopienas nozaru 
politiku, iesaka, ka neoficiālās struktūras, 
kuras ilgu laiku ir pārvaldījušas 
teritoriālo kohēziju un teritoriālo 
plānošanu Padomē, jāaizstāj ar oficiālām 
ministru sanāksmēm, kurās jātiekas par 
ES reģionālo politiku atbildīgajiem 
ministriem; uzskata, ka šādas 
institucionālas izmaiņas Padomē 
nodrošinātu šīs politikas strauju attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Iratxe García Pérez

 Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a Atgādina, ka struktūrpolitikas 
izpildes kavēšanos galvenokārt izraisa 
pārlieku stingrās procedūras un ka šī 
iemesla dēļ ir nepieciešams šīs procedūras 
vienkāršot un iedibināt skaidru atbildību 
un kompetenču sadali starp Eiropas 
Savienību, dalībvalstīm, vietējām un 
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reģionālajām institūcijāmales;

Or. es

Grozījums Nr. 197
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a iesaka, ka partnerības attīstības 
stiprināšanas nolūkā par reģionālajiem 
un kohēzijas jautājumiem atbildīgajiem 
ES dalībvalstu ministriem jātiekas 
regulāri, tādējādi nodrošinot informācijas 
plūsmu saistībā ar šo jautājumu;

Or. hu

Grozījums Nr. 198
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
30.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.b tā kā teritoriālās kohēzijas mērķis ir 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas 
teritorijās, kurās ir dažādi apstākļi, lai 
vienotajā attīstībā šīs teritorijas nezaudētu 
savu daudzveidību un īpašās iezīmes, 
kohēzija ir jāīsteno tā, lai atbilstīgi Zaļajā 
grāmatā ietvertajam formulējumam mēs 
stiprinātu dažādību, nevis mēģinātu to 
iznīdēt;

Or. hu
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Grozījums Nr. 199
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas priekšlikums
30.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.b mudina arī dalībvalstis tagad apsvērt, 
kā labāk konsolidēt un īstenot teritoriālās 
kohēzijas jēdzienu savās valsts 
programmās un politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
30.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.c tā kā lauksaimniecības politika, 
reģionālās attīstības politika un lauku 
attīstības politika ir tās ES politikas 
jomas, kurās visvairāk uzsvērta teritoriālā 
dimensija, to saskaņošana ir īpaši svarīga, 
lai uzlabotu efektivitāti; 

Or. hu
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