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Grozījums Nr. 1
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1. tā kā ES kohēzijas politika joprojām ir
Eiropas integrācijas procesa 
fundamentāls pīlārs, un tai ir aktīva loma 
nevienlīdzību un attīstības trūkuma 
mazināšanā;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Bart Staes

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka daudzus gadus ES reģionālā 
politika ir pierādījusi Eiropas sabiedrībai 
savu unikālo pievienoto vērtību, efektīvi 
veicinot ekonomisko un sociālo kohēziju 
visā ES un tajā pašā laikā palīdzot sasniegt 
Lisabonas stratēģijas mērķus par izaugsmi 
un nodarbinātību; tādēļ nepiekrīt nekādiem 
mēģinājumiem atkārtoti nacionalizēt šo 
Kopienas politiku; atkārtoti pauž savu 
pastāvīgo nostāju, ka kohēzijas politikai ir 
jāattiecas uz visu ES teritoriju un lielākā 
daļa pieejamo finanšu resursu ir jānovirza 
mazāk attīstītu reģionu vajadzībām;

1. uzskata, ka daudzus gadus ES reģionālā 
politika ir pierādījusi Eiropas sabiedrībai 
savu unikālo pievienoto vērtību, efektīvi 
veicinot ekonomisko un sociālo kohēziju 
visā ES un tajā pašā laikā palīdzot sasniegt 
Lisabonas stratēģijas mērķus par izaugsmi 
un nodarbinātību; tādēļ nepiekrīt nekādiem 
mēģinājumiem atkārtoti nacionalizēt šo 
Kopienas politiku; atkārtoti pauž savu 
pastāvīgo nostāju, ka kohēzijas politikai ir 
jāattiecas uz visu ES teritoriju un lielākā 
daļa pieejamo finanšu resursu ir jānovirza 
mazāk attīstītu reģionu vajadzībām; aicina 
Komisiju novērtēt, cik lielā mērā 
struktūrfondu programmas var palīdzēt 
sasniegt konkrētus Kopienas tiesību aktu 
mērķus, piemēram, tos, kas noteikti 
Kopienas tiesību aktos par klimata 
pārmaiņām un enerģiju un bioloģiskās 
daudzveidības rīcības plānā;
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Jean Marie Beaupuy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka daudzus gadus ES reģionālā 
politika ir pierādījusi Eiropas sabiedrībai 
savu unikālo pievienoto vērtību, efektīvi 
veicinot ekonomisko un sociālo kohēziju 
visā ES un tajā pašā laikā palīdzot sasniegt 
Lisabonas stratēģijas mērķus par izaugsmi 
un nodarbinātību; tādēļ nepiekrīt nekādiem 
mēģinājumiem atkārtoti nacionalizēt šo 
Kopienas politiku; atkārtoti pauž savu 
pastāvīgo nostāju, ka kohēzijas politikai ir 
jāattiecas uz visu ES teritoriju un lielākā 
daļa pieejamo finanšu resursu ir jānovirza 
mazāk attīstītu reģionu vajadzībām;

1. uzskata, ka daudzus gadus ES reģionālā 
politika ir pierādījusi Eiropas sabiedrībai 
savu unikālo pievienoto vērtību, efektīvi 
veicinot ekonomisko un sociālo kohēziju 
visā ES un tajā pašā laikā palīdzot sasniegt 
Lisabonas stratēģijas mērķus par izaugsmi 
un nodarbinātību un Gēteborgas mērķus 
par ilgtspējīgu attīstību; tādēļ nepiekrīt 
nekādiem mēģinājumiem atkārtoti 
nacionalizēt šo Kopienas politiku; atkārtoti 
pauž savu pastāvīgo nostāju, ka kohēzijas 
politikai ir jāattiecas uz visu ES teritoriju 
un lielākā daļa pieejamo finanšu resursu ir 
jānovirza mazāk attīstītu reģionu 
vajadzībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka daudzus gadus ES reģionālā 
politika ir pierādījusi Eiropas sabiedrībai 
savu unikālo pievienoto vērtību, efektīvi 
veicinot ekonomisko un sociālo kohēziju 
visā ES un tajā pašā laikā palīdzot sasniegt 
Lisabonas stratēģijas mērķus par izaugsmi 
un nodarbinātību; tādēļ nepiekrīt nekādiem 
mēģinājumiem atkārtoti nacionalizēt šo 
Kopienas politiku; atkārtoti pauž savu 
pastāvīgo nostāju, ka kohēzijas politikai ir 

1. uzskata, ka daudzus gadus ES reģionālā 
politika ir pierādījusi Eiropas sabiedrībai 
savu unikālo pievienoto vērtību, efektīvi 
veicinot ekonomisko un sociālo kohēziju 
visā ES un tajā pašā laikā palīdzot sasniegt 
Lisabonas stratēģijas mērķus par izaugsmi 
un nodarbinātību; tādēļ nepiekrīt nekādiem 
mēģinājumiem atkārtoti nacionalizēt šo 
Kopienas politiku; atkārtoti pauž savu 
pastāvīgo nostāju, ka kohēzijas politikai ir 
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jāattiecas uz visu ES teritoriju un lielākā 
daļa pieejamo finanšu resursu ir jānovirza 
mazāk attīstītu reģionu vajadzībām;

jāattiecas uz visu ES teritoriju un lielākā 
daļa pieejamo finanšu resursu ir jānovirza 
visnabadzīgāko reģionu vajadzībām;

Or. pl

Grozījums Nr. 5
Jean Marie Beaupuy

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka kohēzijas politika 
joprojām ir jāstiprina un vairāk jāakcentē 
tās pievienotās vērtība; tādēļ pieprasa 
Kopienas līmenī kohēzijas politikai 
piešķirt pietiekamus finanšu līdzekļus;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
1.a. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a. uzsver, ka, neskatoties uz ES panākto 
progresu konverģences ziņā, joprojām
augsti ir absolūtas nevienlīdzības rādītāji,
un dalībvalstīs joprojām pastāv 
ievērojamas atšķirības saistībā ar 
labklājības līmeni, ieskaitot pastāvīgus 
atšķirību gadījumus jau vairāku gadu 
garumā;

Or. pt
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Grozījums Nr. 7
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
1.b. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b. uzsver, ka struktūrpolitikas 
primārajiem mērķiem ir jābūt atšķirību 
samazināšanai starp dažādu reģionu 
attīstības līmeņiem, patiesas konverģences 
veicināšanai un izaugsmes un 
nodarbinātības sekmēšanai un ka ES 
dalībvalstīs ar mazāk labvēlīgiem 
apstākļiem un reģionos tai ir jābūt 
pārdales un kompensāciju instrumentam 
saistībā ar pieaugošajām izmaksām, kas 
izriet no vienotā tirgus, ekonomiskās un 
monetārās savienības un starptautiskās 
tirdzniecības liberalizācijas;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
1.c. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c. pauž bažas par to, ka atsevišķos 
reģionos Kopienas līdzekļi nav bijuši 
pietiekami, lai kompensētu vienotā tirgus, 
ekonomikas un monetārās savienības un 
starptautiskās tirdzniecības liberalizācijas 
negatīvās sekas; tādēļ aicina Komisiju 
veikt padziļinātu analīzi saistībā ar 
Stabilitātes un izaugsmes pakta, euro 
ieviešanas un iekšējā un starptautiskā 
tirgus liberalizācijas ietekmi uz kohēzijas 
politiku un konverģenci Eiropā;

Or. pt



AM\758300LV.doc 7/25 PE416.641v02-00

                                   ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

Grozījums Nr. 9
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir būtiski svarīgi garantēt 
pienācīgu finansējumu laika posmam pēc 
2013. gada, lai būtu iespējams ne tikai 
sekmīgi veikt tradicionālos kohēzijas 
politikas uzdevumus, bet arī risināt virkni 
jaunu visā pasaulē aktuālu problēmu, 
kurām ir liela ietekme uz teritoriju, 
piemēram, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, energoefektivitāte un 
iedzīvotāju koncentrēšanās pilsētās, kā to 
paredz Komisijas Ceturtais ziņojums par 
ekonomisko un sociālo kohēziju 
(COM(2007)0273); tādēļ uzskata, ka ar 
piešķirtajiem 0,35 % no ES IKP nepietiks 
šīs politikas finansēšanai;

2. uzskata, ka ir būtiski svarīgi garantēt 
pienācīgu finansējumu laika posmam pēc 
2013. gada, lai būtu iespējams ne tikai 
sekmīgi veikt tradicionālos kohēzijas 
politikas uzdevumus, bet arī risināt virkni 
jaunu visā pasaulē aktuālu problēmu, 
kurām ir liela ietekme uz teritoriju, 
piemēram, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, depopulācija, pielāgošanās 
globalizācijai, lauku teritoriju atgūšanās, 
energoefektivitāte un iedzīvotāju 
koncentrēšanās pilsētās, kā to paredz 
Komisijas Ceturtais ziņojums par 
ekonomisko un sociālo kohēziju 
(COM(2007)0273); tādēļ uzskata, ka ar 
piešķirtajiem 0,35 % no ES IKP nepietiks 
šīs politikas finansēšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir būtiski svarīgi garantēt 
pienācīgu finansējumu laika posmam pēc 
2013. gada, lai būtu iespējams ne tikai 
sekmīgi veikt tradicionālos kohēzijas 
politikas uzdevumus, bet arī risināt virkni 
jaunu visā pasaulē aktuālu problēmu, 
kurām ir liela ietekme uz teritoriju, 
piemēram, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, energoefektivitāte un 
iedzīvotāju koncentrēšanās pilsētās, kā to 
paredz Komisijas Ceturtais ziņojums par 

2. uzskata, ka ir būtiski svarīgi garantēt 
pienācīgu finansējumu jaunajā 
finansējuma perspektīvā laika posmam 
pēc 2013. gada, lai būtu iespējams ne tikai 
sekmīgi veikt tradicionālos kohēzijas 
politikas uzdevumus, bet arī risināt virkni 
jaunu visā pasaulē aktuālu problēmu, 
kurām ir liela ietekme uz teritoriju, 
piemēram, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, energoefektivitāte un 
iedzīvotāju koncentrēšanās pilsētās, kā to 
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ekonomisko un sociālo kohēziju 
(COM(2007)0273); tādēļ uzskata, ka ar 
piešķirtajiem 0,35 % no ES IKP nepietiks 
šīs politikas finansēšanai;

paredz Komisijas Ceturtais ziņojums par 
ekonomisko un sociālo kohēziju 
(COM(2007)0273); tādēļ uzskata, ka ar 
piešķirtajiem tikai 0,35 % no ES IKP 
nepavisam nebūs pietiekami šīs politikas 
finansēšanai;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir būtiski svarīgi garantēt 
pienācīgu finansējumu laika posmam pēc 
2013. gada, lai būtu iespējams ne tikai 
sekmīgi veikt tradicionālos kohēzijas 
politikas uzdevumus, bet arī risināt virkni 
jaunu visā pasaulē aktuālu problēmu, 
kurām ir liela ietekme uz teritoriju, 
piemēram, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, energoefektivitāte un 
iedzīvotāju koncentrēšanās pilsētās, kā to 
paredz Komisijas Ceturtais ziņojums par 
ekonomisko un sociālo kohēziju 
(COM(2007)0273); tādēļ uzskata, ka ar 
piešķirtajiem 0,35 % no ES IKP nepietiks 
šīs politikas finansēšanai;

2. uzskata, ka ir būtiski svarīgi garantēt 
pienācīgu finansējumu laika posmam pēc 
2013. gada, lai būtu iespējams ne tikai 
sekmīgi veikt tradicionālos kohēzijas 
politikas uzdevumus, bet arī risināt virkni 
jaunu visā pasaulē aktuālu problēmu, 
kurām ir liela ietekme uz teritoriju, 
piemēram, klimata un demogrāfiskās 
pārmaiņas, energoefektivitāte un 
iedzīvotāju koncentrēšanās pilsētās, kā to 
paredz Komisijas Ceturtais ziņojums par 
ekonomisko un sociālo kohēziju 
(COM(2007)0273); 

Or. cs

Grozījums Nr. 12
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver pārejas finansēšanas 
mehānismu saglabāšanas svarīgo nozīmi 
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„phasing-in” un „phasing-out”
reģioniem un valstīm, kas atstāj Kohēzijas 
fondu, lai konsolidētu sasniegtos
konverģences līmeņus;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
2.a. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a. uzskata, ka pašreiz pieejamie 
Kopienas finanšu līdzekļi nav pietiekami 
kohēzijas politikai, lai segtu visas ES 
patiesas konverģences, reģionālo 
nevienlīdzību, augsta līmeņa bezdarba, 
ienākumu nevienlīdzības un nabadzības 
vajadzības; tādēļ atgādina, ka ir 
nepieciešams palielināt Kopienas budžetu, 
pamatojoties uz galveno un primāro mērķi 
veicināt Eiropas Savienībā ekonomisku 
un sociālu kohēziju;

Or. pt

Grozījums Nr. 14
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver pietiekama finansējuma 
nepieciešamību ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas politikai, lai 
samazinātu reģionālās nevienlīdzības, kas 
joprojām pastāv komunikācijas 
pieejamībā starp centru un perifērijām un 
rodas no neizdevīgā ģeogrāfiskā un 
strukturālā stāvokļa, nepietiekamu 



PE416.641v02-00 10/25 AM\758300LV.doc

LV                                   ĀRĒJAIS TULKOJUMS

investīciju transporta infrastruktūrās, 
potenciālu transporta atzaru 
diversifikācijas trūkuma, tādu sabiedrisko 
pakalpojumu kā izglītība un veselības 
aizsardzība nepietiekamības utt.; īpaši 
atzīmē būtiskus šķēršļus pakalpojumu 
pieejamībai kalnu, salu, perifēros un 
ultraperifēros reģionos un attālinātās 
pārrobežu pilsētās, mazapdzīvotos 
reģionos un reģionos, kuros norisinās 
depopulācijas procesi; 

Or. es

Grozījums Nr. 15
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
2.b. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b. uzskata, ka stabila un pienācīgi
finansēta Eiropas reģionālā politika ir 
būtisks nosacījums, lai asimilētu secīgo 
paplašināšanos un panāktu paplašinātajā 
Eiropas Savienībā sociālu, ekonomisku 
un teritoriālu kohēziju;

Or. pt

Grozījums Nr. 16
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver nepieciešamību pēc 
pietiekamiem līdzekļiem, lai samazinātu
ievērojamo tehnoloģisko plaisu  starp 
attīstītākajiem un mazāk labvēlīgākajiem 
reģioniem;
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Or. es

Grozījums Nr. 17
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
2.c. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c. uzskata, ka pašreiz pieejamie 
Kopienas līdzekļi kohēzijas politikai nav 
pietiekami, lai segtu patiesas 
konverģences vajadzības vai apkarotu ES 
reģionālās atšķirības, augsto bezdarba 
līmeni, nevienlīdzīgos ienākumus un 
nabadzību; tādēļ uzskata, ka ir 
nepieciešams palielināt Kopienas līdzekļu 
apmēru, tērējot vismaz 1,24 % ES NKI, 
tajā pašā laikā izmantojot visas iespējas, 
ko sniedz Parlamenta, Padomes un 
Komisijas starpiestāžu nolīgums par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību1 un nodrošinot tā pilnīgu 
īstenošanu, pamatojoties uz primāro 
mērķi veicināt ekonomisko un sociālo 
kohēziju; 

Or. pt

Grozījums Nr. 18
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d.atkārtoti uzsver nepieciešamību ar 
pienācīgu budžeta finansējumu saglabāt 
Eiropas Savienības kohēzijas politiku, kas 
konsolidētu sasniegto konverģenci visā 
ES teritorijā, jo arvien biežāk izrādās, ka 

                                               
1 OV C 331, 7.12.1993., 1 lpp.
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konverģence starp valstīm patiesībā slēpj 
atšķirību pieaugumu starp reģioniem un 
pašu reģionu līmenī; pie tam uzsver, ka 
šīs starpreģionālās un reģionālās 
atšķirības var novērot vairākās nozarēs, 
tādās kā nodarbinātība, produktivitāte, 
ienākumi, izglītības līmenis, inovāciju 
kapacitāte un citās; uzsver teritoriālās 
sadarbības lomu šo problēmu 
pārvarēšanā un šajā sakarā prasa piešķirt 
pietiekamu finansējumu šī mērķa 
sasniegšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Jean Marie Beaupuy

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot 
struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši 
vadības un kontroles sistēmas; norāda uz 
to, ka sistēmas sarežģītība zināmā mērā ir 
vainojama pie tā, ka dalībvalstis nepilnīgi 
izmanto pieejamos resursus; mudina 
Komisiju bez kavēšanās iesniegt konkrētus 
priekšlikumus attiecīgo procedūru 
vienkāršošanai, kuri pēc tam nekavējoties 
ir jāīsteno;

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot 
struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši 
vadības un kontroles sistēmas, vienlaikus 
apkarojot krāpšanu un nelikumības; 
norāda uz to, ka sistēmas sarežģītība 
zināmā mērā ir vainojama pie tā, ka 
dalībvalstis nepilnīgi izmanto pieejamos 
resursus; atzinīgi vērtē nesen izstrādātos 
Eiropas Komisijas priekšlikumus, kas 
paredz priekšlaicīgi pārskatīt Eiropas 
Savienības kohēzijas politiku, ietverot 
konkrētus priekšlikumus attiecīgo 
procedūru vienkāršošanai, kuri pēc tam 
nekavējoties ir jāīsteno; 

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Bart Staes

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot 
struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši 
vadības un kontroles sistēmas; norāda uz 
to, ka sistēmas sarežģītība zināmā mērā ir 
vainojama pie tā, ka dalībvalstis nepilnīgi 
izmanto pieejamos resursus; mudina 
Komisiju bez kavēšanās iesniegt konkrētus 
priekšlikumus attiecīgo procedūru 
vienkāršošanai, kuri pēc tam nekavējoties 
ir jāīsteno;

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot 
struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši 
vadības un kontroles sistēmas, vienlaikus 
nodrošinot finanšu kontroles mehānismu 
atbilstību un rīcības plāna īstenošanu, lai 
stiprinātu uzraudzību atbilstīgi 
strukturālās darbības dalītās pārvaldības 
principam; norāda uz to, ka sistēmas 
sarežģītība zināmā mērā ir vainojama pie 
tā, ka dalībvalstis nepilnīgi izmanto 
pieejamos resursus; mudina Komisiju bez 
kavēšanās iesniegt konkrētus 
priekšlikumus attiecīgo procedūru 
vienkāršošanai, kuri pēc tam nekavējoties 
ir jāīsteno;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot 
struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši 
vadības un kontroles sistēmas; norāda uz 
to, ka sistēmas sarežģītība zināmā mērā ir 
vainojama pie tā, ka dalībvalstis nepilnīgi 
izmanto pieejamos resursus; mudina 
Komisiju bez kavēšanās iesniegt konkrētus 
priekšlikumus attiecīgo procedūru 
vienkāršošanai, kuri pēc tam nekavējoties 
ir jāīsteno;

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot 
struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši 
vadības un kontroles sistēmas; norāda uz 
to, ka sistēmas sarežģītība zināmā mērā ir 
vainojama pie tā, ka dalībvalstis nepilnīgi 
izmanto pieejamos resursus; mudina 
Komisiju bez kavēšanās iesniegt konkrētus 
priekšlikumus attiecīgo procedūru 
vienkāršošanai, kuri pēc tam nekavējoties 
ir jāīsteno, kā arī priekšlikumus atbildību 
un kompetenču skaidrai sadalei starp ES, 
dalībvalstīm un reģionālajām un 
pašvaldību iestādēm;

Or. es
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Grozījums Nr. 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot 
struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši 
vadības un kontroles sistēmas; norāda uz 
to, ka sistēmas sarežģītība zināmā mērā ir 
vainojama pie tā, ka dalībvalstis nepilnīgi 
izmanto pieejamos resursus; mudina 
Komisiju bez kavēšanās iesniegt konkrētus 
priekšlikumus attiecīgo procedūru 
vienkāršošanai, kuri pēc tam nekavējoties 
ir jāīsteno;

3. uzsver nepieciešamību vienkāršot 
struktūrfondu īstenošanas procedūras, īpaši 
vadības un kontroles sistēmas arī valstu un 
reģionālā līmenī; norāda uz to, ka sistēmas 
sarežģītība zināmā mērā ir vainojama pie 
tā, ka dalībvalstis nepilnīgi izmanto 
pieejamos resursus; mudina Komisiju bez 
kavēšanās iesniegt konkrētus 
priekšlikumus attiecīgo procedūru 
vienkāršošanai, kuri pēc tam nekavējoties 
ir jāīsteno;

Or. pl

Grozījums Nr. 23
Bart Staes

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Komisija pirmo reizi ir 
iesaistījusies sistemātiskā 2000.–
2006. gada darbības programmas 
efektivitātes vērtēšanā; ar lielu interesi 
gaida šīs vērtēšanas rezultātus, kas 
uzskatāms par nopietnu mēģinājumu 
noteikt kohēzijas politikas pasākumu 
efektivitāti; tomēr norāda, ka ir ļoti grūti 
pilnībā apzināt kohēzijas politikas 
faktisko pozitīvo ietekmi, jo to nav 
iespējams izmērīt ekonomiskos jēdzienos;

4. norāda, ka Komisija pirmo reizi ir 
iesaistījusies sistemātiskā 2000.–
2006. gada darbības programmas 
efektivitātes vērtēšanā; ar lielu interesi 
gaida šīs vērtēšanas rezultātus, kas 
uzskatāms par nopietnu mēģinājumu 
noteikt kohēzijas politikas pasākumu 
efektivitāti; mudina, lai ES finansējumu 
no Finanšu shēmas 2007.–2013. gadam 
Komisija piešķirtu atkarībā no tā, kā 
īstenoti konkrēti mērķi, kas paredzēti 
Kopienas tiesību aktos par klimata 
pārmaiņām un enerģiju un bioloģiskās 
daudzveidības rīcības plānā, kā arī 
pārtraukt ES finansēšanu, ja nav 
nodrošināta atbilstība Kopienas vides 
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tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
4. paragrāfs

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Komisija pirmo reizi ir 
iesaistījusies sistemātiskā 2000.–
2006. gada darbības programmas 
efektivitātes vērtēšanā; ar lielu interesi 
gaida šīs vērtēšanas rezultātus, kas 
uzskatāms par nopietnu mēģinājumu 
noteikt kohēzijas politikas pasākumu 
efektivitāti; tomēr norāda, ka ir ļoti grūti 
pilnībā apzināt kohēzijas politikas faktisko 
pozitīvo ietekmi, jo to nav iespējams 
izmērīt ekonomiskos jēdzienos;

4. norāda, ka Komisija pirmo reizi ir 
iesaistījusies sistemātiskā 2000.–
2006. gada darbības programmas 
efektivitātes vērtēšanā; ar lielu interesi 
gaida šīs vērtēšanas rezultātus, kas 
uzskatāms par nopietnu mēģinājumu 
noteikt kohēzijas politikas pasākumu 
efektivitāti; tomēr norāda, ka ir ļoti grūti 
jau tagad pilnībā apzināt kohēzijas 
politikas faktisko pozitīvo ietekmi, jo 
pilnīgie veikto pasākumu rezultāti būs 
saskatāmi tikai vēlāk un nav iespējams tos 
izmērīt ekonomiskos jēdzienos;

Or. pl

Grozījums Nr. 25
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
4.a. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a. uzskata, ka kohēzijas politika un 
saistītie finanšu līdzekļi ir jāiegulda 
ekonomikas, sociālajā un teritoriālajā 
attīstībā, un tādēļ tos nedrīkst pakļaut 
Lisabonas stratēģijas konkurences un 
atcelšanas kritērijiem; uzskata, ka 
konkurenci nedrīkst atļaut, lai aizvietotu
konverģenci tajās dalībvalstīs un 
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reģionos, kuros sociālā un ekonomikas 
attīstības joprojām atpaliek;

Or. pt

Grozījums Nr. 26
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
4.b. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b. uzsver, ka kohēzijas politiku nav 
jāuzskata tikai par instrumentu citu 
nozaru politiku mērķu sasniegšanai, jo tā 
pati par sevi ir Kopienas politika ar 
ievērojamu pievienoto vērtību; 

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka pašreizējā finanšu krīze ir 
ievērojami mainījusi ekonomisko un 
finansiālo situāciju daudzās dalībvalstīs; 
norāda, ka šīs krīzes rezultātā var mainīties 
dalībvalstu investīciju prioritātes un līdz ar 
to var rasties vajadzība pielāgot vairākas 
darbības programmas; uzsver, ka 
dalībvalstis var saskarties arī ar likviditātes 
problēmām, kas neļaus tām veikt 
dalībvalstu iemaksas strukturālu pasākumu 
un programmu īstenošanai; mudina 
Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, 
lai kopīgiem spēkiem atdzīvināt Eiropas 
ekonomiku; aicina Komisiju arī 
vajadzības gadījumā ierosināt izmaiņas 
pašreizējā 2007.–2013. gada struktūrfondu 

5. atzīst, ka pašreizējā finanšu krīze ir 
ievērojami mainījusi ekonomisko un 
finansiālo situāciju daudzās dalībvalstīs; 
norāda, ka šīs krīzes rezultātā var mainīties 
dalībvalstu investīciju prioritātes un līdz ar 
to var rasties vajadzība pielāgot vairākas 
darbības programmas; uzsver, ka 
dalībvalstis var saskarties arī ar likviditātes 
problēmām, kas neļaus tām veikt 
dalībvalstu iemaksas strukturālu pasākumu
un programmu īstenošanai; mudina 
Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, 
lai kopīgiem spēkiem atdzīvināt Eiropas 
ekonomiku; turklāt atzinīgi vērtē 
Komisijas priekšlikumus, kas paredz 
grozīt pašreizējo 2007.–2013. gada 
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tiesiskajā regulējumā; struktūrfondu tiesisko regulējumu, ar ko 
noteikts mērķis vienkāršot šo sistēmu, kā 
arī paātrināt un sekmēt dalībvalstīm 
paredzēto maksājumu izpildi; uzskata, ka 
priekšlikumi ir nozīmīgs pirmais solis, kas 
jāsper, lai palīdzētu dalībvalstīm centienos 
apkarot pašreizējās ekonomikas krīzes 
negatīvo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Bart Staes

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka pašreizējā finanšu krīze ir 
ievērojami mainījusi ekonomisko un 
finansiālo situāciju daudzās dalībvalstīs; 
norāda, ka šīs krīzes rezultātā var mainīties 
dalībvalstu investīciju prioritātes un līdz ar 
to var rasties vajadzība pielāgot vairākas 
darbības programmas; uzsver, ka 
dalībvalstis var saskarties arī ar likviditātes 
problēmām, kas neļaus tām veikt 
dalībvalstu iemaksas strukturālu pasākumu 
un programmu īstenošanai; mudina 
Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, 
lai kopīgiem spēkiem atdzīvināt Eiropas 
ekonomiku; aicina Komisiju arī vajadzības 
gadījumā ierosināt izmaiņas pašreizējā 
2007.–2013. gada struktūrfondu tiesiskajā 
regulējumā;

5. atzīst, ka pašreizējā finanšu krīze ir 
ievērojami mainījusi ekonomisko un 
finansiālo situāciju daudzās dalībvalstīs; 
norāda, ka šīs krīzes rezultātā var mainīties 
dalībvalstu investīciju prioritātes un līdz ar 
to var rasties vajadzība pielāgot vairākas 
darbības programmas; iesaka šajos 
pielāgošanas pasākumos koncentrēties uz 
jaunajām problēmām, kas attiecas uz 
klimata un demogrāfiskām pārmaiņām, 
energoefektivitāti un neizsīkstošiem 
enerģijas avotiem, kā arī ilgtspējīgām un 
sociāli integrētām pilsētām; uzsver, ka 
dalībvalstis var saskarties arī ar likviditātes 
problēmām, kas neļaus tām veikt 
dalībvalstu iemaksas strukturālu pasākumu 
un programmu īstenošanai; mudina 
Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, 
lai kopīgiem spēkiem atdzīvināt Eiropas 
ekonomiku; aicina Komisiju arī vajadzības 
gadījumā ierosināt izmaiņas pašreizējā 
2007.–2013. gada struktūrfondu tiesiskajā 
regulējumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka pašreizējā finanšu krīze ir 
ievērojami mainījusi ekonomisko un 
finansiālo situāciju daudzās dalībvalstīs; 
norāda, ka šīs krīzes rezultātā var mainīties 
dalībvalstu investīciju prioritātes un līdz ar 
to var rasties vajadzība pielāgot vairākas 
darbības programmas; uzsver, ka 
dalībvalstis var saskarties arī ar likviditātes 
problēmām, kas neļaus tām veikt 
dalībvalstu iemaksas strukturālu pasākumu 
un programmu īstenošanai; mudina 
Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, 
lai kopīgiem spēkiem atdzīvināt Eiropas 
ekonomiku; aicina Komisiju arī 
vajadzības gadījumā ierosināt izmaiņas 
pašreizējā 2007.–2013. gada 
struktūrfondu tiesiskajā regulējumā;

5. atzīst, ka pašreizējā finanšu krīze ir 
ievērojami mainījusi ekonomisko un 
finansiālo situāciju daudzās dalībvalstīs; 
norāda, ka šīs krīzes rezultātā var mainīties 
dalībvalstu investīciju prioritātes un līdz ar 
to var rasties vajadzība pielāgot vairākas 
darbības programmas; uzsver, ka 
dalībvalstis var saskarties arī ar likviditātes 
problēmām, kas neļaus tām veikt 
dalībvalstu iemaksas strukturālu pasākumu 
un programmu īstenošanai; tādēļ atzinīgi 
vērtē Komisijas piedāvātās izmaiņas 
pastāvošajā struktūrfondu tiesiskajā 
regulējumā 2007. – 2013. gadam un 
gatavību paildzināt atskaitīšanās termiņu
programmām, kas līdzfinansētas no 
struktūrfondiem 2000. -2006. gada
plānošanas periodā; mudina Komisiju 
cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai 
kopīgiem spēkiem atdzīvināt Eiropas 
ekonomiku; 

Or. pl

Grozījums Nr. 30
Rumiana Jeleva

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ES finansēšanas 
galamērķis ir uzlabot ES iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, un tādēļ aicina 
dalībvalstis nodrošināt ES līdzekļu 
optimālu pārvaldību; ņemot to vērā, 
atgādina par vajadzību nodrošināt labu 



AM\758300LV.doc 19/25 PE416.641v02-00

                                   ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

pārvaldību un to, cik svarīgi ir apkarot 
krāpšanu, korupciju un organizēto 
noziedzību, kas tiešā veidā pārkāpj ES 
budžeta pamatā esošos principus; tādēļ 
atzinīgi vērtē OLAF centienus šajā 
saistībā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. saistībā ar teritoriālo kohēziju iesaka 
ievērojami paaugstināt Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi gan 
politikas, gan finanšu ziņā un ierosina 
nodrošināt papildu finansējumu 
nākamajam plānošanas periodam; 
atzinīgi vērtē Komisijas nesenos 
centienus pastiprināt teritoriālo 
sadarbību, izveidojot vairākvalstu 
sadarbības struktūras valstīm, kas 
saskaras ar līdzīgām problēmām; ar 
lielu interesi pieņem zināšanai Baltijas 
jūras valstu stratēģiju, kura parāda, ka 
nākotnē var apsvērt līdzīgu stratēģiju 
izveidi citiem reģioniem; 

6. saistībā ar teritoriālo kohēziju iesaka 
ievērojami paaugstināt Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķi gan 
politikas, gan finanšu ziņā un ierosina 
nodrošināt papildu finansējumu 
nākamajam plānošanas periodam; 
atzinīgi vērtē Komisijas nesenos 
centienus pastiprināt teritoriālo 
sadarbību, izveidojot vairākvalstu 
sadarbības struktūras valstīm, kas 
saskaras ar līdzīgām problēmām; ar 
lielu interesi pieņem zināšanai Baltijas 
jūras valstu stratēģiju, kura parāda, ka 
nākotnē var apsvērt līdzīgu stratēģiju 
izveidi cita veida teritorijām; 

Or. pl

Grozījums Nr. 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu par visaptverošu sistēmu 
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pārejas posma palīdzības sniegšanai laika 
periodā pēc 2013. gada tiem reģioniem, 
kuri pārsniegs 75 % IKP slieksni; uzskata, 
ka īpaši svarīgi ir atsevišķi aplūkot šos 
„pārejas reģionus”, jo to attīstība 
joprojām būs pārejas posmā, un tādēļ 
attiecībā uz tiem jānosaka skaidrāks 
statuss, pārredzami noteikumi un 
jānodrošina lielāka noteiktība saistībā ar 
pārejas atbalsta piešķiršanu no 
struktūrfondiem nākamajā plānošanas 
periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
6.a. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a. uzsver, ka teritoriālo dimensiju 
nedrīkst pretnostatīt vai ļaut tai mazināt 
galvenā reģionālās politikas mērķa 
nozīmi, proti, ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas veicināšanu, t.i., mazināt starp 
reģioniem attīstības nevienlīdzības un 
progresa trūkumu reģionos, kam ir 
vismazāk labvēlīgi apstākļi.

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b ar interesi atzīmē debates par 
nākamās finanšu shēmas plānošanu 
pieciem gadiem (pašreizējo septiņu gadu 
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vietā), jo šie termiņi sakritīs ar Eiropas 
Komisijas un Eiropas Parlamenta 
pilnvaru termiņiem; tomēr apzinās lielos 
sarežģījumus saistībā ar struktūrfondu 
daudzgadu programmu īstenošanu tik īsā 
plānošanas periodā; tādēļ ierosina 
kohēzijas politiku plānot desmit gadu 
periodam, ievērojami pārskatot tiesisko un 
darbības regulējumu pēc pirmajiem 
pieciem gadiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver to jauno iniciatīvu Jaspers, 
Jeremie un Jessica pozitīvo ietekmi, ko 
finansējusi Eiropas Investīciju banka un 
citas iestādes, un nākamajā finanšu 
shēmā aicina paplašināt šīs iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Rumiana Jeleva

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. saistībā ar teritoriālo kohēziju iesaka 
ievērojami paaugstināt Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi gan politikas, gan finanšu 
ziņā un ierosina nodrošināt papildu 
finansējumu nākamajam plānošanas 
periodam; atzinīgi vērtē Komisijas nesenos 
centienus pastiprināt teritoriālo sadarbību, 
izveidojot vairākvalstu sadarbības 

7. saistībā ar teritoriālo kohēziju iesaka 
ievērojami paaugstināt Eiropas teritoriālās 
sadarbības mērķi gan politikas, gan finanšu 
ziņā un ierosina nodrošināt papildu 
finansējumu nākamajam plānošanas 
periodam; atzinīgi vērtē Komisijas nesenos 
centienus pastiprināt teritoriālo sadarbību, 
izveidojot vairākvalstu sadarbības 
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struktūras valstīm, kas saskaras ar līdzīgām 
problēmām; ar lielu interesi pieņem 
zināšanai Baltijas jūras valstu stratēģiju, 
kura parāda, ka nākotnē var apsvērt līdzīgu 
stratēģiju izveidi citiem reģioniem;

struktūras valstīm, kas saskaras ar līdzīgām 
problēmām; ar lielu interesi pieņem 
zināšanai Baltijas jūras valstu stratēģiju, 
kura parāda, ka nākotnē var apsvērt līdzīgu 
stratēģiju izveidi citiem reģioniem, 
piemēram, Melnās jūras reģionam; 

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jean Marie Beaupuy

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka sarunās par regulām 2007.–
2013. gada struktūrfondiem Parlaments 
neformālās triju pušu sarunās nāca klajā ar 
priekšlikumu neizmantotos līdzekļus, kas 
tiek zaudēti N+2 / N+3 noteikuma dēļ, 
ieskaitīt Kopienas kohēzijas budžetā 
(1.b pozīcija) un piešķirt citām darbības 
programmām, kurās ir labāki līdzekļu 
absorbācijas rādītāji; pauž dziļu nožēlu, ka 
Padome tolaik šo priekšlikumu neizskatīja; 
aicina Komisiju nākamajā vidusposma 
pārskatā reaģēt uz Parlamenta 
priekšlikumu un izstrādāt konkrētus 
priekšlikumus šo līdzekļu pārdalīšanai.

7. atgādina, ka sarunās par regulām 2007.–
2013. gada struktūrfondiem Parlaments 
neformālās triju pušu sarunās nāca klajā ar 
priekšlikumu neizmantotos līdzekļus, kas 
tiek zaudēti N+2 / N+3 noteikuma dēļ, 
ieskaitīt Kopienas kohēzijas budžetā 
(1.b pozīcija) un piešķirt citām darbības 
programmām, kurās ir labāki līdzekļu 
absorbācijas rādītāji, kā arī paredzēt 
Kopienas kvalitātes un izpildes rādītāju 
rezervi kā atlīdzības mehānismu par 
panākto attīstību; pauž dziļu nožēlu, ka 
Padome tolaik šos priekšlikumus 
neizskatīja; aicina Komisiju nākamajā 
vidusposma pārskatā reaģēt uz Parlamenta 
priekšlikumu un izstrādāt konkrētus 
priekšlikumus šo līdzekļu pārdalīšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka sarunās par regulām 2007.–
2013. gada struktūrfondiem Parlaments 
neformālās triju pušu sarunās nāca klajā ar 
priekšlikumu neizmantotos līdzekļus, kas 
tiek zaudēti N+2 / N+3 noteikuma dēļ, 
ieskaitīt Kopienas kohēzijas budžetā 
(1.b pozīcija) un piešķirt citām darbības 
programmām, kurās ir labāki līdzekļu 
absorbācijas rādītāji; pauž dziļu nožēlu, ka 
Padome tolaik šo priekšlikumu 
neizskatīja; aicina Komisiju nākamajā 
vidusposma pārskatā reaģēt uz 
Parlamenta priekšlikumu un izstrādāt 
konkrētus priekšlikumus šo līdzekļu 
pārdalīšanai.

7. atgādina, ka sarunās par regulām 2007.–
2013. gada struktūrfondiem Parlaments 
neformālās triju pušu sarunās nāca klajā ar 
priekšlikumu neizmantotos līdzekļus, kas 
tiek zaudēti N+2 / N+3 noteikuma dēļ, 
ieskaitīt Kopienas kohēzijas budžetā 
(1.b pozīcija) un piešķirt citām darbības 
programmām, kurās ir labāki līdzekļu 
absorbācijas rādītāji; aicina Komisiju veikt 
analīzi par šī instrumenta praktiskās 
piemērošanas ietekmi.

Or. cs

Grozījums Nr. 39
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
7.a. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a. ierosina atbilstoši EK līguma 
299. panta 2. punktam pieņemt Eiropas 
Savienības kohēzijas politiku, ieskaitot tās 
dažādos aspektus, izmantojot īpašus 
pasākumus visattālākajos reģionos; aicina 
Komisiju ierosināt pastāvīga un elastīga 
rakstura un atbilstīgi finansētas politiskas 
nostādnes un pasākumus, ko var pielāgot 
katra attālākā reģiona vajadzībām un 
palīdzēt tiem apkarot iekšējos attīstības 
ierobežojumus, no kuriem tie cieš; 

Or. pt
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Grozījums Nr. 40
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
7.b. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b. vērš uzmanību situācijai reģionos, 
kas, neskatoties uz to, ka bija iekļauti ES 
15 dalībvalstu vismazāk labvēlīgo reģionu 
sarakstā, pašreiz ir izslēgti no ES 27 
dalībvalstu vismazāk labvēlīgo reģionu 
saraksta, pamatojoties tikai uz statistikas 
datiem; iesaka pievērst uzmanību šo 
reģionu kategorijai, atgādinot, ka, ņemot 
vērā pašreizējo finanšu struktūru, tie ir 
cietuši no budžeta samazinājumiem; 
uzskata, ka šo struktūru nepieciešams 
pārskatīt, lai atjaunotu attiecīgajiem 
reģioniem tāda paša līmeņa atbalstu, kāds 
tiem tika sniegts saskaņā ar ES 15 
dalībvalstu reģionu grupas atbilstības 
kritērijiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 41
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
7.c. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c. uzsver, ka valsts atbalstam, kas tiek 
piešķirts saskaņā ar struktūrfondu 
finansējuma kritērijiem, ir jābūt 
atkarīgam no ilgtermiņa līgumiem ar 
uzņēmumiem, kas paredz noteikumus 
attiecībā uz termiņu un nodarbinātību, 
tādējādi nodrošinot, ka netiek veicināta 
pārvietošanās;

Or. pt
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Grozījums Nr. 42
Pedro Guerreiro

Atzinuma projekts
7.d. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d. uzskata, ka ir nepieciešams palielināt 
Kopienas līdzfinansējuma likmes 
konverģences reģioniem un īpaši 
Kohēzijas fonda dalībvalstu reģioniem, 
kuros ir vismazāk labvēlīgie apstākļi, un 
reģioniem, kas pastāvīgi ir pakļauti 
nelabvēlīgiem ģeogrāfiskiem vai dabas 
apstākļiem, piemēram, visattālākajiem 
reģioniem;

Or. pt


