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Grozījums Nr. 1
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas priekšlikums
9a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2008. gada 21. oktobra rezolūciju par 
pārvaldību un partnerību reģionālās 
politikas jomā valstu, reģionu un projektu 
līmenī (2008/2064(INI))

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā saskaņā ar Līguma 158. pantu, lai 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 
Kopienas mērķis ir mazināt atšķirību starp 
attīstības līmeņiem dažādos reģionos un 
mazāk attīstīto reģionu un salu atpalicību;

B. tā kā saskaņā ar Līguma 158. pantu, lai 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju 
un uzlabotu visu ES iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, Kopienas mērķis ir mazināt 
atšķirību starp attīstības līmeņiem dažādos 
reģionos un mazāk attīstīto reģionu un salu 
atpalicību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā saskaņā ar Līguma 158. pantu, lai 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 

B. tā kā saskaņā ar Līguma 158. pantu, lai 
stiprinātu ekonomisko, sociālo un 
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Kopienas mērķis ir mazināt atšķirību starp 
attīstības līmeņiem dažādos reģionos un 
mazāk attīstīto reģionu un salu atpalicību,

teritoriālo kohēziju, Kopienas mērķis ir 
mazināt atšķirību starp attīstības līmeņiem 
dažādos reģionos un mazāk attīstīto 
reģionu un salu atpalicību,

Or. es

Grozījums Nr. 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā saskaņā ar Līguma 158. pantu, lai 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 
Kopienas mērķis ir mazināt atšķirību starp 
attīstības līmeņiem dažādos reģionos un 
mazāk attīstīto reģionu un salu atpalicību;

B. tā kā saskaņā ar Līguma 158. pantu, lai 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 
Kopienas mērķis ir mazināt atšķirību starp 
attīstības līmeņiem dažādos reģionos un 
mazāk attīstīto reģionu un salu, arī lauku 
reģionu, atpalicību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā pēdējos ziņojumos par kohēziju 
tiek uzsvērta tendence palielināties 
teritoriālajām atšķirībām starp Eiropas 
reģioniem, kā arī pašu reģionu līmenī 
atšķirībām, kam raksturīgas tādas 
parādības kā teritoriālā segregācija, kas 
veicina savdabīgu geto parādīšanos, un 
nepārtraukts noteiktu teritoriju, pārsvarā 
lauku un attālinātu rajonu, pagrimums;

Or. es
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Grozījums Nr. 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā šo prioritāšu iestrādāšanai rīcības 
programmās būtu jāuzlabo reģionu spēja 
stāties pretī globalizācijas, ilgtspējīgas 
attīstības, strukturālo, demogrāfisko un 
klimata pārmaiņu izaicinājumiem,

F. tā kā šo prioritāšu iestrādāšanai rīcības 
programmās būtu jāuzlabo reģionu spēja 
stāties pretī globalizācijas, strukturālo, 
demogrāfisko un klimata pārmaiņu 
izaicinājumiem un jāstiprina ilgtspējīga 
attīstība,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Domenico Antonio Basile

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā šo prioritāšu iestrādāšanai rīcības 
programmās būtu jāuzlabo reģionu spēja 
stāties pretī globalizācijas, ilgtspējīgas 
attīstības, strukturālo, demogrāfisko un 
klimata pārmaiņu izaicinājumiem,

F. tā kā šo prioritāšu iestrādāšanai rīcības 
programmās būtu jāuzlabo reģionu spēja 
stāties pretī globalizācijas, ilgtspējīgas 
attīstības, strukturālo un demogrāfisko 
pārmaiņu izaicinājumiem,

Or. it

Grozījums Nr. 8
Jan Olbrycht

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā Vispārējā regulā par ERAF, ESF 
un Kohēzijas fondu tika noteikts, ka 

H. tā kā Vispārējā regulā par ERAF, ESF 
un Kohēzijas fondu tika noteikts, ka 
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dalībvalstīm 60 % no kopējiem kohēzijas
mērķim un 75 % no reģionālajai 
konkurētspējai un nodarbinātībai
paredzētajiem izdevumiem jārezervē 
prioritātēm, kas saistītas ar Lisabonas 
stratēģiju;

Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas bija 
dalībvalstis pirms 2004. gada 1. maija,
60 % no kopējiem „k onverģences”
mērķim un 75 % no reģionālajai 
konkurētspējai un nodarbinātībai 
paredzētajiem izdevumiem jārezervē 
prioritātēm, kas saistītas ar Lisabonas 
stratēģiju, bet starp dalībvalstīm, kas 
iestājās Eiropas Savienībā, sākot no
2004. gada 1. maija vai pēc šī datuma, 
jāveicina šīs pašas pieejas izmantošana;

Or. pl

Grozījums Nr. 9
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā labas pārvaldības un partnerības 
principa piemērošanai kopā ar spēcīgu 
institucionālo un administratīvo veiktspēju 
ir būtiska nozīme sekmīgā kohēzijas 
politikas īstenošanā;

I. tā kā ilgtspējības, vīriešu un sieviešu 
līdztiesības, aizsardzības pret 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ, labas pārvaldības un 
partnerības principa piemērošanai kopā ar 
spēcīgu institucionālo un administratīvo 
veiktspēju ir būtiska nozīme sekmīgā 
kohēzijas politikas īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Samuli Pohjamo

Rezolūcijas priekšlikums
I a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I a. ar bažām pievērš uzmanību jaunā 
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programmas posma lēnajai uzsākšanai 
daudzās dalībvalstīs, kas apdraud 
finansējuma efektīvu izmantošanu;

Or. fi

Grozījums Nr. 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a pauž nožēlu, ka ilgtspējības, 
vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas, 
kā arī partnerības principi ir nepietiekami 
īstenoti un dokumentēti atsevišķu 
dalībvalstu stratēģijās un darbības 
programmās; kritiski vērtē faktu, ka 
Komisija ir apstiprinājusi darbības 
programmas ar šādām nepilnībām un nav 
pieprasījusi attiecīgās dalībvalstis vai 
reģionus veikt korekcijas pasākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ir ievērojis dalībvalstu apņēmību risināt 
specifiskas teritoriālās vajadzības, ko 
izraisa to ģeogrāfiskais novietojums un 
ekonomiskā un institucionālā attīstība, 
izstrādājot stratēģijas starpreģionu un 
iekšreģionu nelīdzsvarotības mazināšanai; 
šajā kontekstā atkārto, ka reģionālo 
atšķirību mazināšana aizvien ir ES 
reģionālās politikas galvenais mērķis;

2. ir ievērojis dalībvalstu apņēmību risināt 
specifiskas teritoriālās vajadzības, ko 
izraisa to ģeogrāfiskais novietojums un 
ekonomiskā un institucionālā attīstība, 
izstrādājot stratēģijas starpreģionu un 
iekšreģionu nelīdzsvarotības mazināšanai; 
šajā kontekstā atkārto, ka ekonomikas un 
videi nekaitīga attīstība, kā arī reģionālo 
atšķirību mazināšana aizvien ir ES 
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reģionālās politikas galvenais mērķis;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka konverģence starp valstīm 
var slēpt atšķirību palielināšanos starp 
reģioniem un reģionu līmenī; kā arī 
apstiprina, ka šīs starpreģionālās un 
iekšreģionālās atšķirības var novērot 
dažādās jomās, piemēram, nodarbinātība, 
produktivitāte, ienākumi, izglītības 
līmenis, inovāciju kapacitāte; uzsver 
kohēzijas teritoriālās dimensijas svarīgo 
nozīmi šo problēmu risināšanā;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b uzsver attīstības atsevišķas problēmas, 
ar kurām saskaras reģioni ar specifiskiem 
ģeogrāfiskiem faktoriem, kā piemēram, 
kalnu un salu reģioni, nomaļākie reģioni, 
attālinātas pārrobežu pilsētas, reģioni, 
kuros noris depopulācijas procesi, un 
pierobežu reģioni;

Or. es
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Grozījums Nr. 15
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. novērtē valstu iestāžu centienus panākt, 
ka vidējais izdevumu apjoms Lisabonas 
programmas nodrošināšanai veido 65 % no 
konverģences reģionos un 82 % no 
reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības reģionos pieejamā 
finansējuma, kas faktiski ir vairāk, nekā 
sākotnēji pieprasīts;

3. atzīmē valstu iestāžu centienus panākt, 
ka vidējais izdevumu apjoms Lisabonas 
programmas nodrošināšanai veido 65 % no 
konverģences reģionos un 82 % no 
reģionālās konkurētspējas un 
nodarbinātības reģionos pieejamā 
finansējuma, kas faktiski ir vairāk, nekā 
sākotnēji pieprasīts; tomēr apšauba, vai 
Lisabonas stratēģija sniedz ieguldījumu 
reģionu atšķirību mazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atgādina mazo un mikrouzņēmumu, 
īpaši amatniecības uzņēmumu, svarīgo 
lomu ekonomikas, sociālajā un 
teritoriālajā kohēzijā, pateicoties to 
nozīmīgajam ieguldījumam attīstībā un 
nodarbinātībā; tādējādi prasa piemērot 
aktīvu politiku visu veidu inovāciju 
atbalstam šajos uzņēmumos un šajā 
sakarā aicina Komisiju radīt abpusējas 
kooperācijas iespējas starp uzņēmumiem, 
valsts sektoru, skolām un universitātēm, 
lai veidotu reģionālos inovāciju centrus 
saskaņā ar Lisabonas stratēģiju;

Or. es
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Grozījums Nr. 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a pauž nožēlu par to, ka no visiem 
struktūrfonda līdzekļiem, kas piešķirti 
transporta nozarei (aptuveni 82 miljardi 
euro) tikai 31 % (aptuveni 24 miljardi 
euro) ir piešķirti dzelzceļa transportam; 
uzskata, ka šis apmērs ir pārāk mazs, lai 
varētu risināt vides un klimata 
aizsardzības problēmas; atgādina, ka 
Eiropas Parlaments savā rezolūcijā par 
pirmo dzelzceļa nozares tiesību aktu 
kopumu pieprasīja, lai dzelzceļa 
transporta nozarei tiktu piešķirti vismaz 
40 %;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzslavē dalībvalstu centienus noteikt 
programmās, kas tiek finansētas no Eiropas 
Sociālā fonda, ieguldījumu, kuru mērķis ir 
palielināt darba līdzdalību un uzlabot 
prasmes, prioritātes, kā arī izskaust 
nabadzību un sociālo atstumtību;

6. uzslavē dalībvalstu centienus noteikt 
programmās, kas tiek finansētas no Eiropas 
Sociālā fonda, ieguldījumu, kuru mērķis ir 
palielināt darba līdzdalību un uzlabot 
prasmes, prioritātes, kā arī izskaust 
nabadzību un sociālo atstumtību; uzsver 
pasākumu turpināšanas nozīmīgumu un 
vajadzību atbalstīt nodarbinātību, ņemot 
vērā aizvien plašāko Eiropas ekonomisko 
krīzi. 

Or. pl
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Grozījums Nr. 19
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzslavē dalībvalstu centienus noteikt 
programmās, kas tiek finansētas no Eiropas 
Sociālā fonda, ieguldījumu, kuru mērķis ir 
palielināt darba līdzdalību un uzlabot 
prasmes, prioritātes, kā arī izskaust 
nabadzību un sociālo atstumtību;

6. uzslavē dalībvalstu centienus noteikt 
programmās, kas tiek finansētas no Eiropas 
Sociālā fonda, ieguldījumu, kuru mērķis ir 
palielināt darba līdzdalību, nodrošināt 
iespēju vienlīdzību un uzlabot prasmes, 
prioritātes, kā arī izskaust nabadzību un 
sociālo atstumtību;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atbalsta pasākumus, kurus veicina 
Eiropas Sociālais fonds un programma 
PROGRESS 2007.-2013. gadam, kuru 
mērķis ir atbalstīt diskriminācijas 
novēršanu un sieviešu situācijas 
uzlabošanu darba tirgū;

Or. pl

Grozījums Nr. 21
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a atgādina dzimumu perspektīvas, 
iespēju vienlīdzības un invalīdu un vecāka 
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gadagājuma cilvēku īpašo vajadzību 
integrācijas katrā kohēzijas politikas 
īstenošanas un novērtēšanas posmā 
svarīgo nozīmi;

Or. es

Grozījums Nr. 22
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b uzsver tādu ar depopulāciju saistītu 
problēmu nopietnību daudzos Eiropas 
Savienības rajonos, kā piemēram, 
iedzīvotāju novecošanās, cilvēkresursu 
zaudējums, kapitāla aizplūšana, 
paaugstinātas pakalpojumu cenas utt.;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Domenico Antonio Basile

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka pasākumi, kuru mērķis ir 
aizsargāt vidi, cīnīties ar klimata 
pārmaiņām un veicināt energoefektivitāti, 
ir jāiekļauj visās rīcības programmās, un 
novērtē saistības, kuras dalībvalstis 
uzņēmušās, lai risinātu šos jautājumus, 
piešķirot tām aptuveni vienu trešdaļu no 
kopējā kohēzijas politikas budžeta; tomēr 
uzskata, ka īpaši piešķirtie līdzekļi cīņai 
pret klimata pārmaiņām un
energoefektivitātes veicināšanai ir 
nepietiekami, lai apmierinātu reālās 

7. uzskata, ka pasākumi, kuru mērķis ir 
aizsargāt vidi un veicināt 
energoefektivitāti, ir jāiekļauj visās rīcības 
programmās, un novērtē saistības, kuras 
dalībvalstis uzņēmušās, lai risinātu šos 
jautājumus, piešķirot tām aptuveni vienu 
trešdaļu no kopējā kohēzijas politikas 
budžeta; tomēr uzskata, ka īpaši piešķirtie 
līdzekļi energoefektivitātes veicināšanai ir 
nepietiekami, lai apmierinātu reālās 
vajadzības;
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vajadzības;

Or. it

Grozījums Nr. 24
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka pasākumi, kuru mērķis ir 
aizsargāt vidi, cīnīties ar klimata 
pārmaiņām un veicināt energoefektivitāti, 
ir jāiekļauj visās rīcības programmās, un 
novērtē saistības, kuras dalībvalstis 
uzņēmušās, lai risinātu šos jautājumus, 
piešķirot tām aptuveni vienu trešdaļu no
kopējā kohēzijas politikas budžeta; tomēr 
uzskata, ka īpaši piešķirtie līdzekļi cīņai 
pret klimata pārmaiņām un 
energoefektivitātes veicināšanai ir 
nepietiekami, lai apmierinātu reālās 
vajadzības;

7. uzskata, ka pasākumi, kuru mērķis ir 
aizsargāt vidi, cīnīties ar klimata 
pārmaiņām un veicināt energoefektivitāti, 
ir labāk jāintegrē visās rīcības 
programmās, un mudina dalībvalstis
nodrošināt, lai tie tiek pilnībā integrēti 
projekta attīstībā, novērtēšanā, īstenošanā 
un uzraudzībā, lai risinātu šos jautājumus; 
tomēr uzskata, ka īpaši piešķirtie līdzekļi 
cīņai pret klimata pārmaiņām un 
energoefektivitātes un atjaunojamu 
enerģijas avotu veicināšanai ir 
nepietiekami, lai apmierinātu reālās 
vajadzības; tādēļ mudina dalībvalstis un 
reģionus atbilstoši pārskatīt savas 
darbības programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīmē, ka pastāv ievērojamas atšķirības 
tajā, kā ES-15 un ES-12 dalībvalstis 
piešķīrušas līdzekļus šai jomai, un atzīst, 
ka jaunajām dalībvalstīm ir jānovirza 
ievērojami līdzekļi ES vidējā vides 

8. atzīmē, ka pastāv ievērojamas atšķirības 
tajā, kā ES-15 un ES-12 dalībvalstis 
piešķīrušas līdzekļus šai jomai, un atzīst, 
ka jaunajām dalībvalstīm ir jānovirza 
ievērojami vairāk līdzekļu ES vides,
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aizsardzības līmeņa sasniegšanai, kas ir 
minimālais līmenis ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai;

klimata aizsardzības un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanai, kā to 
paredz Kopienas acquis;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a norāda, ka klimata pārmaiņām būs 
ievērojama ietekme uz kohēziju, taču to 
sekas būs atšķirīgas dažādos reģionos; 
tādas dabas katastrofas kā mežu 
ugunsgrēki, sausums un plūdi būs daudz 
biežāki un nopietnāki un prasīs atšķirīgus 
risinājumus dažādos Eiropas reģionos; 
uzskata, ka Eiropas Savienības kohēzijas 
politikai ir jārespektē klimats, taču 
atgādina, ka kohēzijas politikas iespējas 
šajā jomā ir ierobežotas; uzskata, ka arī 
pārējām komunitārajām politikām būtu 
jācīnās pret klimatiskajām pārmaiņām;

Or. es

Grozījums Nr. 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka ekonomiskās krīzes laikā 
dalībvalstīm būtu jātiecas gūt 
priekšrocības no mijiedarbības starp vides 
aizsardzību un jaunu darbavietu 
izveidošanu, ko paredz Kopienas 
stratēģiskās pamatnostādnes par kohēziju,
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un jāpiešķir vairāk līdzekļu projektiem, 
kas veicina „zaļo” ekonomiku, „zaļās” 
darbavietas un „zaļos” jauninājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka vairāklīmeņu pārvaldība un 
partnerattiecību princips ir galvenie 
elementi rīcības programmu likumības, 
pārredzamības un efektivitātes 
nodrošināšanai plānošanas posma un īpaši 
īstenošanas procesa laikā; tāpēc atzinīgi 
vērtē visu dalībvalstu centienus atbilstoši to 
īpašajiem institucionālajiem ietvariem un 
tradīcijām stiprināt partnerattiecību 
principu programmās pašreizējam 
periodam saskaņā ar Vispārējās regulas par 
ERAF, ESF un Kohēzijas fondu 11. pantu; 
iesaka īpaši jaunajām dalībvalstīm, kurām 
ir maz pieredzes efektīgu partnerattiecību 
veidošanā, nepārtraukti pastiprināt 
partnerattiecību principu rīcības 
programmu īstenošanas laikā;

9. uzskata, ka vairāklīmeņu pārvaldība un 
partnerattiecību princips ir galvenie 
elementi rīcības programmu likumības, 
pārredzamības un efektivitātes 
nodrošināšanai plānošanas posma un īpaši 
īstenošanas procesa laikā; tāpēc atzinīgi 
vērtē visu dalībvalstu centienus atbilstoši to 
īpašajiem institucionālajiem ietvariem un 
tradīcijām stiprināt partnerattiecību 
principu programmās pašreizējam 
periodam saskaņā ar Vispārējās regulas par 
ERAF, ESF un Kohēzijas fondu 11. pantu; 
iesaka īpaši jaunajām dalībvalstīm, kurām 
ir maz pieredzes efektīgu partnerattiecību 
veidošanā, nepārtraukti pastiprināt 
partnerattiecību un pārredzamības
principu rīcības programmu īstenošanas 
laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atgādina, ka struktūrpolitikas 
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īstenošanas kavēšanos galvenokārt izraisa 
pārlieku stingrās procedūras un ka šī 
iemesla dēļ ir nepieciešams šīs procedūras 
vienkāršot un iedibināt atbildību un 
kompetenču skaidru sadali starp Eiropas 
Savienību, dalībvalstīm, vietējām un 
reģionālajām institūcijām;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina dalībvalstis jau valsts 
stratēģisko ietvardokumentu plānošanas 
stadijā cieši sadarboties ar reģionālajām 
un vietējām iestādēm, lai nodrošinātu 
valsts stratēģiju optimālu īstenošanu un
pilnībā attaisnotu vairāku līmeņu 
pārvaldības sistēmas ideālus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pievērš uzmanību vajadzībai veicināt 
valsts-privātuzņēmumu partnerību starp 
privāto un valsts sektoru, lai varētu 
realizēt daudzus svarīgus investīciju 
veicinošus projektus;

Or. pl
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Grozījums Nr. 32
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pauž nožēlu par faktu, ka 
partnerattiecību principa novērtējums ir 
nepilnīgs un ka Komisija nav pievērsusi 
pietiekamu uzmanību, lai pārbaudītu, vai 
dalībvalstis un reģioni ir īstenojuši 
konkrētos pienākumus; uzskata, ka 
pamatnostādnes partnerattiecību principa 
piemērošanai sniegs atbilstošu 
nepieciešamo atsauces sistēmu gan 
administratīvajām iestādēm, gan arī 
Komisijai; tādēļ, ņemot vērā jautājuma 
steidzamību darbības programmu 
pastāvīgās uzraudzības un adaptācijas 
stadiju dēļ, atkārtoti aicina Komisiju 
nekavējoties iesniegt šīs pamatnostādnes 
un nodrošināt dalībvalstīm un reģioniem 
nepieciešamo atbalstu to piemērošanā;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b norāda, ka trūkst vērtējuma 
struktūrfondu programmu koordinēšanai 
un savstarpējai papildināmībai ar lauku 
teritoriju attīstības programmām; norāda, 
ka pieredze konkrētajās vietās liecina, ka 
nepietiekami tiek izmantota mijiedarbība 
starp abām programmām;
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Or. de

Grozījums Nr. 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. īpaši novērtē jauno dalībvalstu 
īstenotās URBAN un EQUAL Kopienas 
iniciatīvu rezultātu integrēšanu rīcības 
programmās 2007.-2013. gadam; atzinīgi 
novērtē dalībvalstu centienus izstrādāt 
integrētus plānus ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, jo lielās un mazās pilsētas ir 
rūpniecības centrs, kas atbild par 
ekonomisko izaugsmi un darba vietu 
radīšanu; turklāt uzskata, ka Eiropas 
teritoriālās sadarbības potenciāls ir 
jāapgūst pilnā mērā, lai paātrinātu attīstību 
un panāktu lielākus izaugsmes tempus; 

11. īpaši novērtē jauno dalībvalstu 
īstenotās URBAN un EQUAL Kopienas 
iniciatīvu rezultātu integrēšanu rīcības 
programmās 2007.-2013. gadam; atzinīgi 
novērtē dalībvalstu centienus izstrādāt 
integrētus plānus ilgtspējīgai pilsētu 
attīstībai, jo lielās un mazās pilsētas ir 
rūpniecības centrs, kas atbild par 
ekonomisko izaugsmi un darba vietu 
radīšanu; turklāt uzskata, ka Eiropas 
teritoriālās sadarbības potenciāls, kā arī 
Jessica, Jaspers, Jeremie un Jasmine 
instrumenti ir jāapgūst pilnā mērā, lai 
paātrinātu attīstību un panāktu lielākus 
izaugsmes tempus; 

Or. pl
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