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Grozījums Nr. 8
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)
Regula EK Nr. 1080/2006

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Klimata pārmaiņu radītās sekas ir 
īpaši smags slogs ekonomikai un 
sociālajai un teritoriālajai kohēzijai un, ja 
nekavējoties netiks pieņemti piemēroti
pretpasākumi, lai apturētu klimata 
pārmaiņas, un ES kohēzijas politika 
netiks vērsta uz šādiem pretpasākumiem, 
klimata pārmaiņu negatīvā ietekme uz ES 
reģioniem radīs milzīgas ilgtermiņa 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)
Regula EK Nr. 1080/2006

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Jebkurš pasākums, ko veic lai  
vienkāršotu ERAF līdzfinansētu darbības 
programmu īstenošanu, jāpakļauj 
pastāvīgai uzraudzībai un 2010. gadā tas 
ir jāizvērtē, jo īpaši jānosaka šī pasākuma 
atbilstību pārredzamības noteikumiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums
Regula EK Nr. 1080/2006

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Direktīvas 10. apsvērumu groza šādi:
(10) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, 
lai nodrošinātu papildināmību un 
saskaņotību ar citām Kopienas politikas 
jomām, jo īpaši ar Kopienas vides tiesību 
aktiem, Kopienas uzņemtajām 
starptautiskajām saistībām klimata 
aizsardzības jomā, Septīto 
pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģijas attīstībai un demonstrācijai, 
kā arī ar Konkurētspējas un inovāciju 
pamatprogrammu. Turklāt vajadzētu būt 
sinerģijai starp ERAF sniegto atbalstu, no 
vienas puses, un atbalstu no Eiropas 
Sociālā fonda saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. 
jūlija Regulu (EK) Nr. 1081/2006  par 
Eiropas Sociālo fondu [2], no Kohēzijas 
fonda saskaņā ar Padomes 2006. gada 11.
jūlija Regulu (EK) Nr. 1084/2006, ar ko 
izveido Kohēzijas fondu [3], no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
saskaņā ar Padomes 2005. gada 
20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) [4] un no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda, no otras puses.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula EK Nr. 1080/2006
7. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izdevumi saistībā ar energoefektivitātes 
uzlabošanu un atjaunojamas enerģijas 
izmantošanu esošos mājokļos, atbalstot 
mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem, 
ir atbilstīgi visās dalībvalstīs.

1.a Izdevumi saistībā ar energoefektivitātes 
uzlabošanu un atjaunojamas enerģijas 
izmantošanu ēkās, ir atbilstīgi visās 
dalībvalstīs. Īpaša uzmanība jāpievērš 
ēkām, kurās paredzēts izmitināt 
mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula EK Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi tikai
dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas 
Savienībai 2004. gada 1. maijā vai pēc 
tam, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot 
izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un 
atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā 
minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi visās
dalībvalstīs, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Or. ro
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Grozījums Nr. 13
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula EK Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a direktīvas 7. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
b) līdzekļi mājokļu izdevumiem ir vai nu, 
augstākais, 15% no ERAF piešķīruma 
attiecīgajām darbības programmām vai 
15% no kopējā ERAF piešķīruma;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Elisabeth Schroedter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula EK Nr. 1080/2006
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Direktīvas 7. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
„c) izdevumi attiecas vienīgi uz:
– vairāku ģimeņu mājokļiem; vai
– ēkām, kuras pieder valsts iestādēm vai 
bezpeļņas organizācijām un kuras 
paredzētas tam, lai izmitinātu ģimenes ar 
nelieliem ienākumiem vai cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām,
jo šādi izdevumi pozitīvi ietekmē klimata 
aizsardzību.”

Or. en



AM\769720LV.doc 7/7 PE420.197v01-00

LV


	769720lv.doc

