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Grozījums Nr. 1
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas projekts
9a atsauce (jauna)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- ņemot vērā URBAN ietvaros īstenoto 
URBACT programmu, kura veicina un 
attīsta paraugpraksi un pieredzes 
apmaiņu, iesaistot vairāk nekā 200 
Eiropas Savienības pilsētas,

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas projekts
9b atsauce (jauna)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- ņemot vērā savu 2008. gada 21. oktobra 
rezolūciju par vadību un partnerību valsts 
un reģionālā līmenī un pamatu 
projektiem reģionālās politikas jomā 
(2008/2064(INI)),

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
A apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

A. tā kā ES kohēzijas politika – ne tikai 
attiecībā uz finanšu resursiem, bet 
galvenokārt ar  tās nozīmi Eiropas 

A. tā kā ES kohēzijas politika – ne tikai 
attiecībā uz finanšu resursiem, bet 
galvenokārt tāpēc, ka tā ir Eiropas 
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Savienības sociālajā, ekonomiskajā un 
teritoriālajā kohēzijā, kā arī pavisam 
268 reģionu attīstībā – ir viena no 
nozīmīgākajām politikas jomām;

integrācijas procesa būtisks balsts, un 
sakarā ar  tās nozīmi Eiropas Savienības 
sociālajā, ekonomiskajā un teritoriālajā 
kohēzijā, kā arī pavisam 268 reģionu 
harmoniskā attīstībā, mazinot attīstības 
nepilnības un nevienmērību – ir viena no 
nozīmīgākajām politikas jomām;

Or. es

Grozījums Nr. 4
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas projekts
A apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

A. tā kā ES kohēzijas politika – ne tikai 
attiecībā uz finanšu resursiem, bet 
galvenokārt ar  tās nozīmi Eiropas 
Savienības sociālajā, ekonomiskajā un 
teritoriālajā kohēzijā, kā arī pavisam 
268 reģionu attīstībā – ir viena no 
nozīmīgākajām politikas jomām; 

A. tā kā ES kohēzijas politika – ne tikai 
attiecībā uz finanšu resursiem, bet 
galvenokārt ar  tās nozīmi Eiropas 
Savienības sociālajā, ekonomiskajā un 
teritoriālajā kohēzijā, kā arī pavisam 
268 reģionu attīstībā un visu ES pilsoņu 
dzīves uzlabošanā – ir viena no 
nozīmīgākajām politikas jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Domenico Antonio Basile

Rezolūcijas projekts
A apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

A. tā kā ES kohēzijas politika – ne tikai 
attiecībā uz finanšu resursiem, bet 
galvenokārt ar  tās nozīmi Eiropas 
Savienības sociālajā, ekonomiskajā un 
teritoriālajā kohēzijā, kā arī pavisam 
268 reģionu attīstībā – ir viena no 
nozīmīgākajām politikas jomām;

A. tā kā ES reģionālā un strukturālā
politika – ne tikai attiecībā uz finanšu 
resursiem, bet galvenokārt ar  tās nozīmi 
Eiropas Savienības sociālajā, ekonomiskajā 
un teritoriālajā kohēzijā, kā arī pavisam 
268 reģionu attīstībā – ir viena no 
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nozīmīgākajām politikas jomām;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
B apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni 
saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem 
uzdevumiem kā globalizācija un ar to 
saistītā paātrinātā ekonomikas 
pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, tehnoloģiju revolūcijas sekas, uz 
zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, 
demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī 
imigrācijas pieaugums;

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni 
saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem 
uzdevumiem kā globalizācija un ar to 
saistītā paātrinātā ekonomikas 
pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, tehnoloģiju revolūcijas sekas, 
klimata pārmaiņas, uz zināšanām balstītas 
ekonomikas attīstība, demogrāfiskās 
pārmaiņas, kā arī imigrācijas pieaugums –
kaut arī šo procesu ietekme dažādos 
reģionos būtiski atšķirsies;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
B apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni 
saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem 
uzdevumiem kā globalizācija un ar to 
saistītā paātrinātā ekonomikas 
pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, tehnoloģiju revolūcijas sekas, uz 
zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, 
demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī 
imigrācijas pieaugums; 

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni 
saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem 
uzdevumiem kā globalizācija un ar to 
saistītā paātrinātā ekonomikas 
pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, klimata pārmaiņu sekas,
tehnoloģiju revolūcija, uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstība, 
demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī 
imigrācijas pieaugums;  
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Or. el

Grozījums Nr. 8
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas projekts
B apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni 
saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem 
uzdevumiem kā globalizācija un ar to 
saistītā paātrinātā ekonomikas 
pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, tehnoloģiju revolūcijas sekas, uz 
zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, 
demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī 
imigrācijas pieaugums; 

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni 
saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem 
uzdevumiem kā globalizācija un ar to 
saistītā paātrinātā ekonomikas 
pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, tehnoloģiju revolūcijas un 
klimata pārmaiņu sekas, uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstība, 
demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī 
imigrācijas pieaugums; 

Or. en

Grozījums Nr. 9
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
B apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni 
saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem 
uzdevumiem kā globalizācija un ar to 
saistītā paātrinātā ekonomikas 
pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, tehnoloģiju revolūcijas sekas, uz 
zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, 
demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī 
imigrācijas pieaugums; 

B. tā kā Eiropas Savienības reģioni 
saskaras ar tādiem visumā līdzīgiem 
uzdevumiem kā globalizācija un ar to 
saistītā paātrinātā ekonomikas 
pārstrukturizācija, tirdzniecības sakaru 
atvēršana, tehnoloģiju revolūcijas sekas, uz 
zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, 
demogrāfiskās pārmaiņas, depopulācija, kā 
arī imigrācijas pieaugums; 

Or. es
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Grozījums Nr. 10
Samuli Pohjamo

Rezolūcijas projekts
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

Ba. tā kā vislabākos rezultātus, kas 
papildina zināšanas un uzlabo 
konkurenci, bieži vien nodrošina projekti, 
kuros savā starpā sadarbojas valsts 
sektors, uzņēmumi, izglītības iestādes un 
vietējie pārstāvji;

Or. fi

Grozījums Nr. 11
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

Βa. tā kā, neraugoties uz daudzām 
līdzīgām problēmām, ar ko saskaras 
Eiropas Savienības reģioni, tiem piemīt 
arī savas īpatnības, gan attiecībā uz 
reģiona tipu, piemēram, vai tās ir salas, 
vai kalnu apgabali, gan saistībā ar īpašām 
iedzīvotāju grupām pilsoņu vidū;

Or. el

Grozījums Nr. 12
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

Ba. tā kā jaunākie kohēzijas ziņojumi 
liecina par Eiropas reģionu teritoriālo 
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atšķirību pasliktināšanās tendenci, arī 
reģionu ietvaros, un par neatbilstībām, 
kuras raksturo tādas parādības kā telpiskā 
segregācija, kas veicinājusi savdabīgu 
geto paveidu rašanos, kā arī dažu 
attālāko, pamatā lauksaimniecisko lauku 
apvidu arvien dziļāks panīkums;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

Ba. tā kā to dalībvalstu reģioni, kuras 
pievienojās Eiropas Savienībai no 
2004. līdz 2007. gadam, un potenciālie 
saņēmēji šajās valstīs negūst pietiekami 
precīzu un noderīgu informāciju par 
strukturālo resursu izmantošanu un 
paraugpraksi šajā jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
Bb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

Bb. tā kā informācijas sniegšanas 
efektivitāte par strukturālo resursu 
izmantošanu ir atkarīga no datu 
pieejamības visās oficiālajās ES valodās;

Or. ro
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Grozījums Nr. 15
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
C apsvēruma 2., 2a un 2b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- pārāk apjomīgs, kā arī grūti saprotams 
regulējums,

- pārāk apjomīgs, kā arī grūti saprotams 
regulējums, kas dažkārt pieejams tikai 
tiešsaistē, tādējādi neļaujot daudziem 
potenciāliem saņēmējiem piekļūt šiem 
resursiem,
- dažu dalībvalstu prakse bieži mainīt 
atbilstības kritērijus un nepieciešamos 
dokumentus,
- īsie termiņi, ko dažas dalībvalstis nosaka 
finansējuma pieprasījumu iesniegšanai, 
iesniedzot projektus,

Or. ro

Grozījums Nr. 16
Jan Olbrycht

Rezolūcijas projekts
C apsvēruma 4. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

– niecīgas iespējas pieredzes apmaiņai ar 
projektu attīstītājiem, kā arī

(svītrojums)

Or. pl

Grozījums Nr. 17
Samuli Pohjamo

Rezolūcijas projekts
C apsvēruma 3. un 3a ievilkums (jauns)
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Rezolūcijas projekts Grozījums

- nepārredzams līdzfinansējuma režīms, - nepārredzams līdzfinansējuma režīms, kā 
arī lēmumu pieņemšanas un maksājumu 
lēnā gaita,
- dalībvalstu lēnā un apgrūtinošā 
centralizēti pārvaldītā administrācija, 
noteikumu piemērošana tādā veidā, kas 
pastiprina birokrātismu, un neefektīva 
informācijas sniegšana,

Or. fi

Grozījums Nr. 18
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
C apsvēruma 3. un 3a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- nepārredzams līdzfinansējuma režīms, - nepārredzams lēmumu pieņemšanas 
procesu un līdzfinansējuma režīms,

- nepietiekamas decentralizētās 
administratīvās spējas,

Or. de

Grozījums Nr. 19
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
C apsvēruma 5a un 5b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- reģionālās organizācijas atšķirīgie 
modeļi dalībvalstīs un
- tostarp salīdzināmo datu neatbilstība vai 
trūkums. 

Or. el
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Grozījums Nr. 20
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas projekts
C apsvēruma 5a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- reālas sadarbības trūkums starp valsts, 
reģionu un vietējām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

Ca. tā kā iedibinātā prakse 
(paraugprakse) jāpiemēro ne tikai 
reģioniem un potenciālajiem saņēmējiem, 
bet arī dalībvalstīm, kurām ir to jāņem 
vērā, izstrādājot noteikumus, kas regulē 
piekļuvi strukturālajiem resursiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Jan Olbrycht

Rezolūcijas projekts
D apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

D. tā kā daudzi esošie trūkumi kohēzijas 
politikas jomā ir izskaidrojami ar 
esošajiem šķēršļiem;

D. tā kā daudzas esošās kļūdas kohēzijas 
politikas jomā ir izskaidrojamas ar 
esošajiem šķēršļiem;
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Or. pl

Grozījums Nr. 23
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
D apsvērums

Rezolūcijas projekts Grozījums

D. tā kā daudzi esošie trūkumi kohēzijas 
politikas jomā ir izskaidrojami ar 
esošajiem šķēršļiem;

D. tā kā virkne esošo trūkumu kohēzijas 
politikas jomā ir izskaidrojama ar 
esošajiem šķēršļiem;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

Da. tā kā, neraugoties uz pievienoto 
vērtību, ko rada komunikācija un 
informācijas sniegšana plašai sabiedrībai, 
mēģinājumiem ieviest ES reģionālajā 
politikā paraugpraksi jābūt tehnokrātiska 
rakstura un vērstiem galvenokārt uz 
ieviešanas organizācijām, lai informācijas 
un pieredzes apmaiņa veicinātu būtiskus 
uzlabojumus projektu kvalitātē;

Or. el

Grozījums Nr. 25
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
Da apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas projekts Grozījums

Da. tā kā kavējumus strukturālās politikas 
ieviešanā daļēji radījusi pārmērīgā 
procedūru stingrība un tāpēc būtu 
jāizvērtē iespēja šīs procedūras vienkāršot 
un skaidri sadalīt pienākumus un 
atbildību starp ES, dalībvalstīm, reģionu 
un vietējām iestādēm;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas projekts
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

Da. ņemot vērā pievienoto vērtību, ko 
izdevīguma nozīmē rada paraugprakses 
izplatīšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
1. punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

-1. uzsver īpašo nozīmi, kāda piemīt 
paraugprakses izmantošanai un 
izplatīšanai reģionālās politikas jomā; 
uzskata, ka integrētas sistēmas 
izveidošana paraugprakses izcelšanai un 
publicēšanai ne tikai dotu būtisku 
ieguldījumu Eiropas pilsoņu tiešā 
informēšanā par struktūrfondu 
panākumiem pārmaiņu radīšanā, bet arī, 
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un tas ir vēl nozīmīgāk, sniegtu 
ievērojamu atbalstu šo programmu 
ieviešanas organizācijām, piedāvājot 
risinājumus kopīgajām problēmām un 
atlasot efektīvākos un konkrētākos 
ietekmēšanas līdzekļus;

Or. el

Grozījums Nr. 28
Jan Olbrycht

Rezolūcijas projekts
1. punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

-1. atzinīgi vērtē Komisijas piedāvāto 
tiesību aktu grozījumu paketi, kas sakarā 
ar pašreizējo finanšu krīzi vienkāršotu 
struktūrfondu procedūras; nepacietīgi 
gaida turpmākos Komisijas priekšlikumus 
šajā jomā, kurus bija jāsagatavo 
2009. gada iesākumā;

Or. pl

Grozījums Nr. 29
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
1. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

1. aicina Komisiju nojaukt minētos 
šķēršļus:

1. aicina Komisiju nojaukt minētos 
šķēršļus, tostarp:

- izveidot ilgtermiņā vērtēšanas kritērijus 
projektiem, kurus līdzfinansē no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem;

- izveidot ilgtermiņā vērtēšanas kritērijus 
projektiem, kurus līdzfinansē no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem;

- novatoriskos projektus nevērtēt pēc 
citiem projektiem piemērotiem vērtēšanas 
kritērijiem,  bet gan izstrādāt specifiskus, 

(svītrojums)
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t.i. novatoriskajiem projektiem pielāgotus, 
vērtēšanas kritērijus, kas būtībā atļauj 
lielāku neveiksmīgo projektu koeficientu;
- samazināt projektu dokumentācijas 
maksimālo uzglabāšanas laiku Eiropas 
Komisijas pārbaudes vajadzībām no 
pašreizējiem desmit gadiem līdz trim 
gadiem;

- samazināt projektu dokumentācijas 
maksimālo uzglabāšanas laiku Eiropas 
Komisijas pārbaudes vajadzībām no 
pašreizējiem desmit gadiem līdz trim 
gadiem;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Maria Petre

Rezolūcijas projekts
1. punkta 4. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- piemērot vienotas likmes sistēmu 
tehniskajiem palīgresursiem ne tikai ESF 
projektiem, bet arī paplašināti ERAF 
līdzfinansētajiem projektiem;

(svītrojums)

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
1. punkta 2a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- izstrādāt īpašus politikas pasākumus un 
jaunus kvalitātes rādītājus reģioniem ar 
specifiskām ģeogrāfiskām īpatnībām, 
piemēram, kalnu rajoniem, salām, 
mazapdzīvotiem, attāliem un pierobežas 
apgabaliem, un atbilstoši pielāgot 
politikas pasākumu teritoriālo mērogu, lai 
veicinātu Eiropas Savienības teritoriālo 
kohēziju;
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Or. el

Grozījums Nr. 32
Jan Olbrycht

Rezolūcijas projekts
1. punkta 4a–4m ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

-vienkāršot uzraudzības sistēmu un 
tiekties ieviest vienotu uzraudzības 
sistēmu;
- konsekventi piemērot Komisijas 
2008. gada 19. februārī pieņemto rīcības 
plānu par uzraudzības pastiprināšanu 
strukturālo projektu kopīgas vadības 
gadījumā;
- precizēt publisko līgumu standartus, tos 
vienkāršojot un saskaņojot;
- saskaņot ar dalībvalstīm noteikumus par 
izmaksu atbilstību tiesiskajiem kritērijiem;
- nodrošināt saņēmējiem plašākas iespējas 
saņemt avansa maksājumus;
- pieņemt elastīgāku nostāju attiecībā uz 
„n+2/n+3” noteikumiem, jo īpaši 
projektiem, ko līdzfinansē Kohēzijas 
fonds;
- uzlabot to pasākumu koordināciju, 
kurus īsteno un līdzfinansē kohēzijas 
politikas un KLP II (lauku reģionu 
attīstības) programmas ietvaros;
- veicināt un ieviest partnerības principu;
- veicināt integrētas pieejas piemērošanu, 
jo īpaši pasākumiem, kurus īsteno lauku 
reģionos;
- padarīt tehniskā atbalsta programmas 
elastīgākas;
- pilnībā pāriet uz elektroniskām 
procedūrām un digitāliem dokumentiem;
- ieviest mehānismus, kuri veicina 
sadarbības tīklus un atbalsta projektu 
grupveida vadību;
- veicināt un atbalstīt projektu izstrādi ar 
jauktu finansējumu, jo īpaši tādus 
instrumentus kā JEREMIE un JESSICA; 
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Or. pl

Grozījums Nr. 33
Samuli Pohjamo

Rezolūcijas projekts
1. punkta 4a un 4b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- atvieglot projektu radīto administratīvo 
slogu un raudzīties, lai tas būtu 
proporcionāls projekta mērogam;
- vienkāršot, izskaidrot un paātrināt 
projektu prakses izmantošanu un vairāk 
orientēt to uz rezultātiem; 

Or. fi

Grozījums Nr. 34
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas projekts
1. punkta 4a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- aktīvi mudināt dalībvalstis izveidot 
efektīvu sadarbības un kopīgas atbildības 
sistēmu valstu, reģionu un vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Victor Boştinaru

Rezolūcijas projekts
1. punkta 4a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- sekmēt piekļuvi fondiem, ciešāk 
sadarbojoties ar valstu valdībām, lai 



PE418.350v03-00 18/45 AM\765020LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

saīsinātu apstrādes laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Victor Boştinaru

Rezolūcijas projekts
1. punkta 4b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- izstrādāt laika grafiku, lai aktīvi rīkotos, 
novēršot šķēršļus un uzlabojot piekļuvi 
fondiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
1a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

1α. jo īpaši norāda uz nepieciešamību 
vienkāršot procedūras, kuras regulē 
struktūrfondu projektu un programmu 
īstenošanu, it sevišķi attiecībā uz vadības 
un kontroles sistēmām; nosoda Komisijas 
nesenos likumdošanas priekšlikumus šajā 
jomā un uzsver vajadzību tos papildināt ar 
jauniem pasākumiem, piemēram, ar 
Komisijas apņemšanos veikt 
izsludināšanu dažu nākamo mēnešu 
laikā;

Or. el
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Grozījums Nr. 38
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
2. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

2. turklāt iesaka Eiropas Komisijai attīstīt 
saskaņotu pieeju starpreģionu 
paraugprakses („best practices”) apmaiņai, 
lai tirgus dalībnieki kohēzijas politikas 
jomā varētu atsaukties uz citu personu 
pieredzi;

2. turklāt iesaka Eiropas Komisijai attīstīt 
saskaņotu pieeju starpreģionu un 
dalībvalstu paraugprakses („best 
practices”) apmaiņai attiecībā uz 
strukturālo resursu administrēšanu, 
vadību un izmantošanu, lai tirgus 
dalībnieki kohēzijas politikas jomā varētu 
atsaukties uz citu personu pieredzi; aicina 
izstrādāt pasākumus, kas nodrošinātu 
pilnīgas daudzvalodības principa 
ievērošanu paraugprakses apmaiņas 
jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas projekts
2. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

2. turklāt iesaka Eiropas Komisijai attīstīt 
saskaņotu pieeju starpreģionu 
paraugprakses („best practices”) apmaiņai, 
lai tirgus dalībnieki kohēzijas politikas 
jomā varētu atsaukties uz citu personu 
pieredzi;

2. turklāt iesaka Eiropas Komisijai attīstīt 
saskaņotu vispārizmantojamu pieeju 
starpreģionu paraugprakses („best 
practices”) apmaiņai, lai tirgus dalībnieki 
kohēzijas politikas jomā varētu atsaukties 
uz citu personu pieredzi;

Or. pl



PE418.350v03-00 20/45 AM\765020LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 40
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
2a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

2a. skaidri norāda, ka paraugprakses 
atzīšana nedrīkst radīt birokrātisku 
papildu slogu pieteikumu iesniedzējiem 
un projektu attīstītājiem; 

Or. de

Grozījums Nr. 41
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas projekts
3. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē iniciatīvā „Reģioni 
ekonomiskām pārmaiņām” nostiprināto 
pieeju, no vienas puses, noteikt 
paraugpraksi, reizi gadā piešķirot balvu 
„REGIO STARS”, kā arī ziņot par to 
atklātībai un, no otras puses, izveidot 
paraugprakses tīmekļa vietni;

3. atzinīgi vērtē iniciatīvā „Reģioni 
ekonomiskām pārmaiņām” nostiprināto 
pieeju, no vienas puses, noteikt 
paraugpraksi, reizi gadā piešķirot balvu 
„REGIO STARS”, kā arī ziņot par to 
atklātībai un, no otras puses, izveidot 
paraugprakses tīmekļa vietni visās ES 
valodās;

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
3. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē iniciatīvā „Reģioni 
ekonomiskām pārmaiņām” nostiprināto 
pieeju, no vienas puses, noteikt 

3. atzinīgi vērtē iniciatīvā „Reģioni 
ekonomiskām pārmaiņām” nostiprināto 
pieeju, no vienas puses, noteikt 
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paraugpraksi, reizi gadā piešķirot balvu 
„REGIO STARS”, kā arī ziņot par to 
atklātībai un, no otras puses, izveidot 
paraugprakses tīmekļa vietni;

paraugpraksi, reizi gadā piešķirot balvu 
„REGIO STARS”, kā arī ziņot par to 
atklātībai un, no otras puses, izveidot 
paraugprakses tīmekļa vietni; vērš 
uzmanību, ka interneta vietne viena pati 
nebūs pietiekami efektīva; 

Or. ro

Grozījums Nr. 43
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
3a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

3a. iesaka Komisijai piedāvāt līdzīgu 
ikgadējo balvu dalībvalstīm, kuras 
visvairāk centušās novērst birokrātismu 
strukturālo resursu izmantošanā un 
vienkāršot potenciālo saņēmēju piekļuvi 
informācijai par šiem resursiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 44
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
4. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

4. kritizē Eiropas Komisijas objektīvā
pamatojuma pārredzamības trūkumu, 
noskaidrojot paraugpraksi;

4. norāda uz Eiropas Komisijas 
pamatojuma pārredzamības un
saprotamības trūkumu, noskaidrojot 
paraugpraksi;

Or. de
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Grozījums Nr. 45
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
4a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

4a. uzstāj, ka paraugprakses noteikšanas 
pamatojums jāsasaista ar ES noturīgas 
attīstības stratēģiju (Gēteborgas 
stratēģiju);

Or. de

Grozījums Nr. 46
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
5a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

5α. uzskata arī, ka „paraugprakses” 
vispārpieņemtas definīcijas izmantošana 
ļautu izskaidrot šo terminu un novērst 
neskaidrības, īpaši attiecībā uz citiem 
saistītiem terminiem; aicina Komisiju 
formulēt šādu definīciju attiecībā uz 
reģionālās politikas nozari un publicēt to 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 
attiecīgajā tīmekļa vietnē;

Or. el

Grozījums Nr. 47
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
6. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

6. iesaka Komisijai paraugprakses 6. iesaka Komisijai paraugprakses 
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noteikšanā ņemt vērā šādus punktus: noteikšanā ņemt vērā šādus punktus, kuri 
ir plašāki par projektu atbilstības 
kritērijiem, piemēram, tādiem kā 
partnerattiecību principa nodrošināšana 
un iespēju vienlīdzības ievērošana:

- projekta kvalitāte; - projekta kvalitāte;

- partnerattiecību principa 
nodrošināšana;

- sabiedrības iesaistīšana;

- pasākuma ilgtspējība; - pasākuma ilgtspējība;
- iespēju vienlīdzības ievērošana; - iespēju vienlīdzības pozitīva veicināšana;

- projekta novatoriskums; - projekta novatoriskums;

- integrēta pieeja;
- līdzekļu izmantošanas efektivitāte; - līdzekļu izmantošanas efektivitāte; 

Or. de

Grozījums Nr. 48
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
6. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

- iespēju vienlīdzības ievērošana; - iespēju vienlīdzības ievērošana;

- personu ar spēju traucējumiem un gados 
veco pilsoņu īpašās vajadzības; 
- dzimumu līdztiesība;

- projekta novatoriskums;
- līdzekļu izmantošanas efektivitāte; 
- projekta ilgums līdz tā īstenošanai;
- projekta īstenošana atbilstoši laika un 
organizatoriskajām prasībām;
- nozīmīgs dzinējspēks reģionam vai ES 
kopumā;

- projekta novatoriskums;
- līdzekļu izmantošanas efektivitāte; 
- projekta ilgums līdz tā īstenošanai;
- projekta īstenošana atbilstoši laika un 
organizatoriskajām prasībām;
- nozīmīgs dzinējspēks reģionam vai ES 
kopumā;
- ietekme uz nodarbinātību;
- ietekme uz apdzīvotības līmeņa 
saglabāšanu (teritorijās, kuras cieš no 
depopulācijas);
- atbalsts MVU;

- iespējas projektu īstenot arī citos Eiropas 
Savienības reģionos;

- iespējas projektu īstenot arī citos Eiropas 
Savienības reģionos;
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Or. es

Grozījums Nr. 49
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
6. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

- projekta kvalitāte; - projekta kvalitāte;
- partnerattiecību principa nodrošināšana; - partnerattiecību principa nodrošināšana; 

- saskaņotības veicināšana starp ES 
nozaru un teritoriālo politiku;

- pasākuma ilgtspējība; - pasākuma ilgtspējība;
- iespēju vienlīdzības ievērošana; - iespēju vienlīdzības ievērošana;
- projekta novatoriskums; - projekta novatoriskums;
- līdzekļu izmantošanas efektivitāte; - līdzekļu izmantošanas efektivitāte;
- projekta ilgums līdz tā īstenošanai; - projekta ilgums līdz tā īstenošanai;
- projekta īstenošana atbilstoši laika un
organizatoriskajām prasībām;

- projekta īstenošana atbilstoši laika un 
organizatoriskajām prasībām;

- nozīmīgs dzinējspēks reģionam vai ES 
kopumā;

- nozīmīgs dzinējspēks reģionam vai ES 
kopumā;
- reģionālo tīklu un reģionu teritoriālās 
sadarbības veicināšana;

- iespējas projektu īstenot arī citos Eiropas 
Savienības reģionos;

- iespējas projektu īstenot arī citos Eiropas 
Savienības reģionos;

Or. el

Grozījums Nr. 50
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
6. punkta 6. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- līdzekļu izmantošanas efektivitāte; - līdzekļu izmantošanas efektivitāte un 
iedarbīgums;

Or. bg



AM\765020LV.doc 25/45 PE418.350v03-00

                                Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
6. punkta 10a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- Eiropas Savienības politikas pasākumu 
pievienotā vērtība;

Or. bg

Grozījums Nr. 52
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas projekts
6. punkta 3. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- pasākuma ilgtspējība; - pasākuma ekoloģiskā un ekonomiskā
ilgtspējība;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
6. punkta 10a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- projekta efektivitāte, balstoties uz šādu 
kritēriju un izmantojot to:
1. pilsoņi;
2. reģioni un dalībvalstis;
3. sabiedrība kopumā;          

Or. el
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Grozījums Nr. 54
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
6a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

6a. iesaka izraudzīties tādus 
paraugprakses noteikšanas kritērijus, kuri 
būtu pilnīgi droši un skaidri izmērāmi, 
nepieļaujot domstarpības, nevēlamu 
ietekmi un subjektīvus spriedumus;

Or. el

Grozījums Nr. 55
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
6b punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

6b. ierosina labākas kritēriju pārvaldības 
nolūkā noteikt atšķirīgu pieeju:
- obligātajiem vispārīga rakstura 
kritērijiem, t.i., novatoriskumam un 
oriģinalitātei, rezultātiem un ietekmei, un
- izvēles kritērijiem ar specializētu saturu, 
t.i., noturīgumam, atkārtojamībai u.c.;

Or. el

Grozījums Nr. 56
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
7a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

7a. iesaka, lai rādītāji, kas raksturo 
paraugpraksi reģionālās politikas jomā, 
būtu salīdzināmi ar paraugprakses 
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rādītājiem, ko piemēro citām Eiropas un 
ārpus Eiropas politikām; šiem rādītājiem 
būtu jābūt interaktīviem, jāspēj papildināt 
citas Eiropas politikas un jābūt atvērtiem, 
lai dotu iespēju ņemt vērā pieredzi, kas 
radusies ārpus Eiropas, un veicinātu 
jaunu ideju pārņemšanu;         

Or. el

Grozījums Nr. 57
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas projekts
8. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā 
„Pētniecība un attīstība/ jauninājumi”:

iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā 
„Pētniecība un attīstība/ jauninājumi”:

- kvalitatīvi nozīmīgs ieguldījums zinātnē 
un pētniecībā;

- kvalitatīvi nozīmīgs ieguldījums zinātnē 
un pētniecībā;

- saikne starp ražošanu un zinātni; - saikne starp ražošanu un zinātni, arī lai 
ietekmētu teritoriālo attīstību;

- saikne starp zinātnes un pētniecības 
institūtiem;

- saikne starp zinātnes un pētniecības 
institūtiem;

- progresīvo tehnoloģiju tālāka attīstība 
un/vai izgudrošana;

- progresīvo tehnoloģiju tālāka attīstība 
un/vai izgudrošana;

- jauno tehnoloģiju ieviešana 
tradicionālajās nozarēs;

Or. pl

Grozījums Nr. 58
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
8. punkta 3. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- saikne starp zinātnes un pētniecības - saikne starp ražošanu un pētniecības 
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institūtiem; institūtiem, īpaši uzsverot mazo un vidējo 
uzņēmumu nostiprināšanu;  

Or. el

Grozījums Nr. 59
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
8. punkta 4a un 4b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- MVU iesaistīšanas iespējas, vēršoties pie 
biznesa pasaules;

Or. es

Grozījums Nr. 60
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
8. punkta 4a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- risinājumi galvenajās ES jomās –
ekoloģija, enerģētika u.c.;

Or. bg

Grozījums Nr. 61
Maria Petre

Rezolūcijas projekts
8. punkta 2. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- saikne starp ražošanu un zinātni;  - saikne starp ražošanu, zinātni un 
pētniecības institūtiem;  

Or. fr
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Grozījums Nr. 62
Samuli Pohjamo

Rezolūcijas projekts
8. punkta 4. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- progresīvo tehnoloģiju tālāka attīstība 
un/vai izgudrošana;

- progresīvo tehnoloģiju un/vai to 
praktiskās izmantošanas tālāka attīstība 
un/vai izgudrošana;

Or. fi

Grozījums Nr. 63
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
9. punkta 1a un 1b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- efektīva ūdens izmantošana; 
- atkritumu un atliekvielu efektīva 
pārvaldība;

Or. es

Grozījums Nr. 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
9. punkta 5. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- enerģijas patēriņa ievērojama samazināšana; - energotaupīgu izstrādājumu 
lietošanas paildzināšana un enerģijas 
patēriņa ievērojama samazināšana;

Or. bg
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Grozījums Nr. 65
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
9. punkta 4a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

– pasākumi enerģijas trūkuma 
novēršanai;

Or. el

Grozījums Nr. 66
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
9. punkta 7. ievilkums

Neattiecas uz tekstu angļu valodā

Or. de

Grozījums Nr. 67
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
10. punkta -1. ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- augstas kvalitātes darba vietu skaita 
palielināšana;

Or. bg

Grozījums Nr. 68
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
10. punkta 2. un 2a ievilkums (jauns)
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Rezolūcijas projekts Grozījums

- progresīvu darba vietu radīšana; - uz nākotni orientētu noturīgu darba 
vietu radīšana;
- garantēta abu dzimumu līdztiesība darba 
tirgū;

Or. bg

Grozījums Nr. 69
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
10. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

- darba apstākļu uzlabošana; - darba apstākļu uzlabošana;

- ģimenes un darba dzīves saskaņošana;
- pasākumi mazaizsargātajām iedzīvotāju 
grupām (jauniešiem, sievietēm, personām 
ar spēju traucējumiem, imigrantiem, 
ilgstošajiem bezdarbniekiem, 
bezdarbniekiem vecumā virs 45 gadiem, 
mazizglītotiem cilvēkiem);

- progresīvu darba vietu radīšana; 
- ražīguma paaugstināšana;
- konkurētspējas palielināšana;
- konkrētai vietai nepiesaistītu darba vietu 
radīšana;
- modernu informācijas un saziņas līdzekļu 
izmantošana;

- progresīvu darba vietu radīšana; 
- ražīguma paaugstināšana;
- konkurētspējas palielināšana;
- konkrētai vietai nepiesaistītu darba vietu 
radīšana;
- modernu informācijas un saziņas līdzekļu 
izmantošana;
- transporta, telekomunikāciju, izglītības 
un veselības aprūpes pakalpojumu 
uzlabota pieejamība;

Or. es

Grozījums Nr. 70
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
10. punkta 2. un 2a ievilkums (jauns)
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Rezolūcijas projekts Grozījums

- progresīvu darba vietu radīšana;  - darba vietu radīšana;

- pasākumi lielākas darbaspēka 
specializācijas nodrošināšanai; 

Or. el

Grozījums Nr. 71
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
11. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

- izglītības nosacījumu kvalitātes 
uzlabošana un piedāvājuma skaita 
palielināšana, jo īpaši attiecībā uz sevišķi 
nelabvēlīgu vai neaizsargātu iedzīvotāju 
grupu iespējām; 

- izglītības nosacījumu kvalitātes 
uzlabošana un piedāvājuma skaita 
palielināšana, jo īpaši attiecībā uz sevišķi 
nelabvēlīgu vai neaizsargātu iedzīvotāju 
grupu iespējām (jauniešiem, sievietēm, 
personām ar spēju traucējumiem, 
imigrantiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem, 
bezdarbniekiem vecumā virs 45 gadiem, 
mazizglītotiem cilvēkiem);

- cieša saikne starp izglītību un
apmācībām; 

- cieša saikne starp izglītību, apmācībām 
un nodarbinātību;

- prasībām kvalitatīvi un kvantitatīvi 
piemēroti projekti apmācību jomā;
- moderno tehnoloģiju un paņēmienu 
ieviešana un izmantošana;
- pasākumi, lai radītu un uzturētu gatavību 
mācīties; 
- pasākumi, lai palielinātu dalību 
tālākizglītības programmās;

- prasībām kvalitatīvi un kvantitatīvi 
piemēroti projekti apmācību jomā;
- moderno tehnoloģiju un paņēmienu 
ieviešana un izmantošana;
- pasākumi, lai radītu un uzturētu gatavību 
mācīties; 
- pasākumi, lai palielinātu dalību 
tālākizglītības programmās;
- valodu apguve un turpmāka valodu 
mācīšana;

Or. es
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Grozījums Nr. 72
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
12. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

- sabiedriskā transporta, gājēju un 
automobiļu satiksmes lielāka 
savienojamība; 

- sabiedriskā transporta, gājēju un 
automobiļu satiksmes lielāka 
savienojamība; 

- efektīva satiksmes vadība;
- uzņēmumu ieguldījumu palielināšana 
nodarbinātības veicināšanai  un sociālās 
dzīves uzlabošanai;

- uzņēmumu ieguldījumu palielināšana 
nodarbinātības un iedzīvotāju veicināšanai  
un sociālās dzīves uzlabošanai;

- pamesto pilsētas kvartālu atveseļošana; - pamesto vietu un ēku sakopšana;
- apkārtnes atjaunošana panīkušajās un 
deindustrializētajās teritorijās;
- racionāla ūdens un enerģijas 
izmantošana;

- dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās; - dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās;
- sabiedrisko pakalpojumu pieejamība;
- apzaļumotu teritoriju un rekreācijas 
vietu veidošana;
- pieejamība cilvēkiem ar spēju 
traucējumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 73
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
12. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

- sabiedriskā transporta, gājēju un 
automobiļu satiksmes lielāka 
savienojamība;

- sabiedriskā transporta, gājēju un 
automobiļu satiksmes lielāka 
savienojamība;

- uzņēmumu ieguldījumu palielināšana 
nodarbinātības veicināšanai  un sociālās 
dzīves uzlabošanai; 

- uzņēmumu ieguldījumu palielināšana 
nodarbinātības veicināšanai – īpaši 
uzsverot jauniešu nodarbinātību un 
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā – un sociālās 
dzīves uzlabošanai;

- pamesto pilsētas kvartālu atveseļošana; - pamesto pilsētas kvartālu atveseļošana;
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- dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās; - dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās;
- tādas rīcības sekmēšana, kuras mērķis ir 
piesaistīt iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus, 
savām pilsētām; 

Or. el

Grozījums Nr. 74
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
12. punkta 1. un 1a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- sabiedriskā transporta, gājēju un 
automobiļu satiksmes lielāka 
savienojamība;

- sabiedriskā transporta, gājēju un 
automobiļu satiksmes integrēta ilgtermiņa 
politika;
– mazo un vidējo pilsētu saimnieciskās 
attīstības veicināšana;

Or. bg

Grozījums Nr. 75
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
12. punkta 4. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās; - dzīves kvalitātes uzlabošana mazpilsētās 
un lielpilsētās;

Or. bg

Grozījums Nr. 76
Domenico Antonio Basile

Rezolūcijas projekts
12. punkta 1. ievilkums
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Rezolūcijas projekts Grozījums

- sabiedriskā transporta, gājēju un 
automobiļu satiksmes lielāka 
savienojamība;

- sabiedriskā transporta, gājēju un 
automobiļu satiksmes lielāka 
savienojamība, lai racionāli integrētu 
dažādus transporta veidus, gan attiecībā 
uz sabiedrisko, gan privāto transportu;

Or. it

Grozījums Nr. 77
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
12. punkta 3a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- racionālāka enerģijas izmantošana 
mājokļos saskaņā ar ierosinājumiem, kuri 
iekļauti Komisijas regulas priekšlikumā 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu
attiecībā uz mājokļos izdarīto ieguldījumu   
atbilstību enerģijas taupīšanas un 
atjaunojamās enerģijas jomā 
(COM(2008)0838); 

Or. ro

Grozījums Nr. 78
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas projekts
12. punkta 4a un 4b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- apdraudētās apkārtnes integrēšana;
- rēķināšanās ar dzīvojamo vidi: pilsētas, 
piepilsētas un tuvākā lauku vide;
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Or. fr

Grozījums Nr. 79
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
12. punkta 4a un 4b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- zemes izmantošanas mazināšana;
- priekšroka iekšējai, nevis ārējai 
attīstībai;

Or. de

Grozījums Nr. 80
Brigitte Douay

Rezolūcijas projekts
12. punkta 4a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- pilsētas ērtību un transportlīdzekļu 
labāka pieejamība personām ar kustību 
traucējumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas projekts
12. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā 
„Integrēta pilsētu attīstība”:

iesaka ņemt vērā šādus faktorus jomā 
„Integrēta pilsētu attīstība”:

- sabiedriskā transporta, gājēju un
automobiļu satiksmes lielāka 

- sabiedriskā transporta, gājēju, 
velosipēdistu un automobiļu satiksmes 
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savienojamība; lielāka savienojamība;
- uzņēmumu ieguldījumu palielināšana 
nodarbinātības veicināšanai  un sociālās 
dzīves uzlabošanai;

- uzņēmumu ieguldījumu palielināšana 
nodarbinātības veicināšanai  un sociālās 
dzīves uzlabošanai;

- pamesto pilsētas kvartālu atveseļošana; - pamesto pilsētas kvartālu atveseļošana;
- dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās; - dzīves kvalitātes uzlabošana pilsētās;

- zaļo pilsētu idejas izplatīšana;

Or. pl

Grozījums Nr. 82
Samuli Pohjamo

Rezolūcijas projekts
12. punkta 4a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

-  pilsētu un lauku mijiedarbības 
paplašināšana;

Or. fi

Grozījums Nr. 83
Jan Olbrycht

Rezolūcijas projekts
12. punkta 4a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- integrētas metodes izmantošana; 

Or. pl

Grozījums Nr. 84
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
13. punkta 3. ievilkums
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Rezolūcijas projekts Grozījums

- pasākumi gados vecāku darba ņēmēju 
piesaistīšanai;

- pasākumi mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupu (jauniešu, sieviešu, personu ar 
spēju traucējumiem, imigrantu, ilgstošo 
bezdarbnieku, bezdarbnieku vecumā virs 
45 gadiem, mazizglītoto cilvēku) 
piesaistīšanai;

Or. es

Grozījums Nr. 85
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
13. punkta 3a un 3b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- jauniešu mācību kursu nodrošināšana;
- nepārtrauktas tālākizglītības iespēju 
nodrošināšana visām vecuma grupām, 
veicinot mūžizglītību;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas projekts
13. punkta 3a un 3b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- resursi dzīves apstākļu uzlabošanai;
- jaunu darba vietu radīšana;

Or. pl
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Grozījums Nr. 87
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas projekts
13. punkta 3a un 3b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- pasākumi personiskās, darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanai – pasākumi 
elastīga darba laika noteikšanai;

Or. bg

Grozījums Nr. 88
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
13. punkta 2. ievilkums

Rezolūcijas projekts Grozījums

- pasākumi kvalificēta darbaspēka 
pastiprinātai piesaistīšanai;

(svītrojums)

Or. el

Grozījums Nr. 89
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
13. punkta 3a un 3b ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- pasākumi strādājošo vecāku dzīves 
atvieglošanai; 
- pasākumi efektīvai migrantu 
integrēšanai;

Or. el
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Grozījums Nr. 90
Brigitte Douay

Rezolūcijas projekts
13. punkta 3a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- pasākumi, kas ļautu sievietēm saskaņot 
darba dzīvi ar mātes stāvokli, neliekot 
izvēlēties vienu no tiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas projekts
15. punkta 2a, 2b un 2c ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- pārredzams riska dalīšanas mehānisms;
- efektīvāku un izdevīgāku projektu 
īstenošana;
- labāka projektu vadība;

Or. pl

Grozījums Nr. 92
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas projekts
15. punkta 2a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- plašāka vietējo un reģionālo iestāžu un 
dalībnieku līdzdalība publiskā un privātā 
sektora partnerībās;

Or. bg



AM\765020LV.doc 41/45 PE418.350v03-00

                                Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 93
Gisela Kallenbach

Rezolūcijas projekts
15. punkta 2a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- skaidri un pārredzami uzvedības 
noteikumi sabiedriskā sektora 
organizāciju un uzņēmumu darbībā;

Or. de

Grozījums Nr. 94
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas projekts
15. punkta 2a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

- MVU iesaistīšana;

Or. es

Grozījums Nr. 95
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
15a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

15a. uzsver, ka visiem kritērijiem 
paraugprakses noteikšanā jābūt skaidri 
izmērāmiem, lai nepieļautu subjektīvus 
spriedumus un vērtējumus, kuri var 
apdraudēt visu uz šiem kritērijiem balstīto 
projekta novērtēšanas procedūru; tāpēc 
aicina Komisiju skaidri noteikt gan šo 
kritēriju saturu, gan to piemērošanas 
veidu;
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Or. el

Grozījums Nr. 96
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
15b punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

15b. uzskata, ka projektam kopumā ir ļoti 
grūti ievērot visus iepriekš minētos 
kritērijus; ierosina noteikt atšķirību starp 
obligātajiem un izvēles kritērijiem, lai 
atvieglotu ievērības cienīgu projektu atlasi 
paraugpraksei;

Or. el

Grozījums Nr. 97
Rareş-Lucian Niculescu, Alexandru Nazare

Rezolūcijas projekts
17. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

17. aicina Eiropas Komisiju organizēt 
paraugprakses apmaiņu Eiropas Komisijas 
koordinētā reģionu tīklā;

17. aicina Eiropas Komisiju organizēt 
paraugprakses apmaiņu Eiropas Komisijas 
koordinētā reģionu tīklā; iesaka Padomei 
izveidot Eiropas e-kohēzijas portālu 
visaptverošas stratēģijas ietvaros, kas 
paredzēta paraugprakses apmaiņai, un 
attīstīt to kā forumu, kurā reģioni var 
apmainīties ar informāciju un idejām; 
uzsver steidzamo nepieciešamību pēc 
rīcības programmas šajā jomā; 

Or. ro
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Grozījums Nr. 98
Grażyna Staniszewska

Rezolūcijas projekts
17. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

17. aicina Eiropas Komisiju organizēt 
paraugprakses apmaiņu Eiropas Komisijas 
koordinētā reģionu tīklā;

17. aicina Eiropas Komisiju organizēt 
paraugprakses apmaiņu Eiropas Komisijas 
koordinētā reģionu tīklā un publiskā 
tīmekļa vietnē visās ES valodās; 

Or. pl

Grozījums Nr. 99
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas projekts
18. punkts

Rezolūcijas projekts Grozījums

18. iesaka Komisijai, saskaņā ar pašreizējo 
administratīvo regulējumu, izveidot 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorātā 
atbilstošu amata vietu, kas, sadarbībā ar 
reģionu tīklu, organizētu paraugprakses 
novērtēšanu, apkopošanu, kā arī apmaiņu, 
un kas darbotos kā pastāvīga 
kontaktpersona gan piedāvātāju, gan arī 
pieprasītāju pusei, ar mērķi izveidot 
ilgtermiņa, pastāvīgu, uzticamu un 
veiksmīgu paraugprakses apmaiņu 
kohēzijas politikas jomā; 

18. iesaka Komisijai, saskaņā ar pašreizējo 
administratīvo regulējumu, izveidot 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorātā 
atbilstošu amata vietu, kas, sadarbībā ar 
reģionu tīklu, organizētu paraugprakses 
novērtēšanu, apkopošanu, kā arī apmaiņu, 
un kas darbotos kā pastāvīga 
kontaktpersona gan piedāvātāju, gan arī 
pieprasītāju pusei, ar mērķi izveidot 
ilgtermiņa, pastāvīgu, uzticamu un 
veiksmīgu paraugprakses apmaiņu 
kohēzijas politikas jomā; aicina Komisiju 
ieviest šo paraugprakses kultūru visos 
savos departamentos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 100
Emmanouil Angelakas

Rezolūcijas projekts
18a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

18a. šajā sakarā iesaka vērtēšanas 
mehānismos paredzēt un ievērot 
pārbaudītas un drošas metodes, kas jau ir 
izmantotas; uzskata, ka īpaša vērība 
jāveltī sadarbībai ar reģionālo iestāžu 
tīklu un specializētajām aģentūrām, kuras 
ir primārā materiāla galvenais avots 
attiecībā uz vērtējamo paraugpraksi;

Or. el

Grozījums Nr. 101
Jean Marie Beaupuy

Rezolūcijas projekts
18a punkts (jauns)

Rezolūcijas projekts Grozījums

18a. norāda, ka, lai arī Eiropas Savienība 
nodrošina finansējumu un paraugpraksi, 
valstu, reģionu un vietējām iestādēm ir no 
tā jāgūst labums; šajā sakarā atzinīgi 
vērtē „Erasmus” programmas izveidošanu 
vēlētām amatpersonām vietējā un 
reģionālā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas projekts
18a punkts (jauns)



AM\765020LV.doc 45/45 PE418.350v03-00

                                Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas projekts Grozījums

18a. iesaka Komisijai izmantot pieejamos 
Reģionu komitejas instrumentus, jo īpaši 
Lisabonas procesa uzraudzības platformu 
un Subsidiaritātes uzraudzības tīklu, 
veicinot paraugprakses apmaiņu starp 
reģioniem un dalībvalstīm, lai noteiktu un 
kopīgi izvēlētos mērķus, tad plānotu rīcību 
un, visbeidzot, veiktu kohēzijas politikas 
rezultātu salīdzinošu novērtējumu;

Or. el
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