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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA LIKUMDOŠANAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Eiropas reģionālā attīstības fonda regulai
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Kopējā lēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Eiropas Padomei 
(COM(2004)0495)1,

– ņemot vērā EK Līguma 251(2)., 162. un 299(2). pantus, atbilstoši kuriem Komisija 
iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6-0089/2004),

– ņemot vērā EK Līguma 160. pantu,

– ņemot vērā reglamenta 51. noteikumu,

- ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Budžeta 
kontroles komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Transporta un tūrisma komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, 
Zivsaimniecības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas uzskatus 
(A6-0000/2005),

1. Apstiprina Komisijas priekšlikumu, kā tas grozīts;

2. Aicina Komisiju nodot lietu Parlamentam atkārtoti, ja tas paredz būtiski grozīt 
priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3. Informē priekšsēdētāju izteikt savu nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas iesniegtais teksts Parlamenta grozījumi

1. grozījums
3.a apsvērums (jauns)

(3a) Dalībvalstis un Komisija jāpārliecina, 
ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) un citu struktūrfondu dažādu 
etapu izpildes laikā, un īpaši piešķirot 
tiem pieeju, nav bijusi diskriminācija, 
balstīta uz dzimuma, rases vai etniskās 
izcelšanās, reliģijas vai ticības, fizisku 
trūkumu, vecuma vai seksuālās 

  
1 OJ C ... / Nav vēl publicēts OV.
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orientācijas pamata.

2. grozījums
5. apsvērums

(5) ERAF atbalstītu darbību ražība un 
efektīva ieviešana ir atkarīga no labas 
vadības un sadarbības starp visiem 
attiecīgiem teritoriāliem un sociāli 
ekonomiskiem dalībniekiem, un īpaši 
reģionālās un vietējās institūcijās.

(5) ERAF atbalstītu darbību ražība un 
efektīva ieviešana ir atkarīga no labas 
vadības un sadarbības starp visiem 
attiecīgiem teritoriāliem, sociāli 
ekonomiskiem un vides dalībniekiem, un 
īpaši reģionālās un vietējās institūcijās.

Pamatojums

Vides dalībniekiem ir jābūt pilnīgi iesaistītiem tādā pašā veidā, kā sociāliem un ekonomiskiem 
dalībniekiem.

3. grozījums
6. apsvērums

(6). Pilsētas pašvaldības iniciatīvas 
pieredzes radīšanu paredz 1999. gada 21. 
jūnija (EK) Padomes regulas 1260/1999 
20. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 
nosakot struktūrfondu galvenos 
noteikumus, pilsētas dimensija jānostiprina 
ar pilnīgi apkopotiem pasākumiem ERAF 
līdzfinansētās darbības programmās.

(6) Pilsētas pašvaldības iniciatīvas 
pieredzes radīšanu, ieskaitot investīciju 
līmeni ilgspējīgā pilsētas teritorijas 
attīstībā, un 2. mērķa palīdzību grūtībās 
nonākušām pilsētu teritorijām, paredz 
1999. gada 21. jūnija (EK) Padomes 
regulas 1260/1999 20. panta 1. punkta b) 
apakšpunkts, nosakot struktūrfondu 
galvenos noteikumus, pilsētas dimensija 
jānostiprina ar pilnīgi apkopotiem 
pasākumiem ERAF līdzfinansētās darbības 
programmās.

Pamatojums

Pilsētas dimensiju var nostiprināt tikai tad, ja ir nodrošināts pietiekams investīciju līmenis 
ilgspējīgā pilsētas attīstībā.
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4. grozījums
10. apsvērums

(10) ERAF virza spēkus uz piekļuves 
problēmām un problēmas, saistītām ar 
zemas apdzīvotības rajonu attālinātību no 
lieliem tirgiem, kā tas noteikts Austrijas, 
Somijas un Zviedrijas pievienošanas akta 
6. protokolā. ERAF tāpat virza spēkus uz 
īpašām grūtībām, saistītām ar atsevišķām
salām, kalnainiem rajoniem un reti 
apdzīvotām vietām, kuru ģeogrāfiskais 
stāvoklis palēlina to attīstību.

(10) ERAF virza spēkus uz piekļuves 
problēmām un problēmas, saistītām ar 
zemas apdzīvotības rajonu attālinātību no 
lieliem tirgiem, kā tas noteikts Austrijas, 
Somijas un Zviedrijas pievienošanas akta 
6. protokolā. ERAF tāpat virza spēkus uz 
īpašām grūtībām, saistītām ar salām, 
kalnainiem rajoniem un reti apdzīvotām 
vietām, kuru ģeogrāfiskais stāvoklis 
palēlina to attīstību.

Pamatojums

Īpašības vārds 'atsevišķi' ir jādzēš, lai saskaņotu tekstu ar Konstitucionālā līguma III-
200. pantu.

5. grozījums
2. pants

ERAF atbalsta tādas palīdzības 
finansēšanu, kas vērsta ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, samazinot 
būtiskās atšķirības un atbalstot 
struktūrattīstību un izlīdzinot reģionu 
ekonomiku, ieskaitot atpalikušo 
rūpniecisko rajonu konversiju.

ERAF atbalsta tādas palīdzības
finansēšanu, kas vērsta ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas 
Savienības ilgspējīgas attīstības stratēģijas 
kontekstā, samazinot būtiskās atšķirības un 
atbalstot struktūrattīstību un izlīdzinot 
reģionu ekonomiku, ieskaitot atpalikušo 
rūpniecisko rajonu konversiju.

Tādējādi ERAF ietekmēs Savienības 
prioritātes un īpaši nepieciešamību stiprināt 
konkurētspēju un jaunievedumus, lai radītu 
ilgspējīgas darba vietas un veicinātu 
veselīgu vides izaugsmi.

Tādējādi ERAF ietekmēs Savienības 
prioritātes un īpaši:

(a) nepieciešamību stiprināt konkurētspēju 
un jaunievedumus, lai radītu sociālu 
iesaisti un vienlīdzību starp vīrieti un 
sievieti un sasniegtu vides uzlabošanos, 
īstenojot Savienības vides likumdošanas 
aktus;
(b) nepieciešamību novākt barjeras, ar 
kurām, iegādājoties preces vai saņemot 
pakalpojumus, sastopas invalīdi, un 
izveidot zonas, kurās pieejamība ir 
nosacījums jebkuram projektam, kas 
saņem fondu atbalstu
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6. grozījums
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) produktīva investīcija; a) produktīva investīcija, atbilstoši 2. pantā 
norādītām prioritātēm;

Pamatojums

Lai paskaidrotu jēdzienu 'produktīva investīcija'.

7. grozījums
3. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) citas attīstības iniciatīvas, ieskaitot 
pakalpojumus uzņēmumiem, finanšu 
līdzekļu, tādu kā riska kapitāls, aizdevumu 
un garantijas fondi un vietējie attīstības 
fondi, radīšanu un attīstību, procentu 
subsīdijas, vietējie pakalpojumi un 
pieredzes apmaiņa starp reģioniem, 
pilsētām, attiecīgiem sociāliem, 
ekonomiskiem un vides dalībniekiem;

c) citas attīstības iniciatīvas, ieskaitot 
pakalpojumus uzņēmumiem, finanšu 
līdzekļu, tādu kā riska kapitāls, aizdevumu 
un garantijas fondi un vietējie attīstības 
fondi, radīšanu un attīstību, procentu 
subsīdijas, vietējie pakalpojumi un kopīgas 
vietējās iniciatīvas, savstarpēja saistība un 
kooperācija starp reģioniem, pilsētām, 
attiecīgiem sociāliem, ekonomiskiem un 
vides dalībniekiem;

Pamatojums

Teritoriālo kooperāciju nedrīkst ierobežot tikai ar pieredzes apmaiņu, bet tā jāstiprina uz 
atšķirību pamata.

8. grozījums
4. pants, ievads

"Konverģences" mērķim ERAF palīdzība 
jākoncentrē ilgspējīgas kopējas reģionālās 
un vietējās ekonomikas attīstības 
atbalstam, priekš tā mobilizējot un stiprinot 
iekšējo rīcībspēju ar programmām, kas 
virzītas uz reģionu ekonomikas struktūru 
modernizāciju un dažādošanu, pirmkārt 
sekojošās jomās:

"Konverģences" mērķim ERAF palīdzība
jākoncentrē ilgspējīgas kopējas reģionālās, 
vietējās un pilsētu ekonomikas attīstības 
atbalstam, priekš tā mobilizējot un stiprinot 
iekšējo rīcībspēju ar programmām, kas 
virzītas uz reģionu ekonomikas struktūru 
modernizāciju un dažādošanu, pirmkārt 
sekojošās jomās:
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9. grozījums
4. panta 3) apakšpunkts

3) Vide, ieskaitot investīcijas atkritumu 
apsaimniekošanai, ūdensapgādi, komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu un gaisa kvalitāti, 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli, piesārņoto vietu un zemes 
attīrīšanu, bioloģiskās daudzveidības un 
dabas aizsardzības veicināšanu, palīdzību 
maziem un vidējiem uzņēmumiem ar 
rentablu vides apsaimniekošanas sistēmām 
un piesārņojuma novēršanas tehnoloģiju 
ieviešanu un pielietošanu stimulēt 
ilgspējīgas produkcijas ražošanu;

3) Vide, ieskaitot investīcijas atkritumu 
apsaimniekošanai, ūdens pārziņu un tās 
kvalitāti, komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
un gaisa kvalitāti, piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli, piesārņoto vietu un
zemes atveseļošanu un attīrīšanu, 
bioloģiskās daudzveidības un dabas 
aizsardzības veicināšanu, ilgspējīgu dabas 
resursu izmantošanu, palīdzību maziem 
un vidējiem uzņēmumiem ar rentablu vides 
apsaimniekošanas sistēmām un 
piesārņojuma novēršanas tehnoloģiju
ieviešanu un pielietošanu stimulēt 
ilgspējīgas produkcijas ražošanu;

Pamatojums

Mērķis ir veicināt Ūdeņu ietvardirektīvu, likvidēt dabai radītos bojājumus un veicināt 
ilgspējīgu dabas resursu izmantošanu (ieskaitot pasākumus, kas vērsti uz atkritumu 
samazināšanu, enerģijas efektīvu izlietošanu utt.).

10. grozījums
4. panta 5) apakšpunkts

5) Tūrisms, ieskaitot dabas un kultūras 
vērtību stimulēšanu kā iespēju ilgspējīgai 
tūrisma attīstībai, uz ekonomisko attīstību 
virzīta kultūrmantojuma aizsardzību un 
paplašināšanu, palīdzība uzlabot tūrisma 
pakalpojumu resursus, pievienojot tiem 
augstākas vērtības pakalpojumus;

5) Tūrisms, ieskaitot dabas un kultūras 
vērtību stimulēšanu kā iespēju ilgspējīgai 
tūrisma attīstībai, uz ekonomisko attīstību 
virzīta materiālā un kultūras mantojuma 
aizsardzību un paplašināšanu, palīdzība 
uzlabot tūrisma pakalpojumu resursus, 
pievienojot tiem augstākas vērtības 
pakalpojumus;

Pamatojums

Pievienots apsvērums par materiālo (ieskaitot dabas) mantojumu.
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11. grozījums
4. panta 10a) apakšpunkts (jauns)

10 a). Sabiedriskā drošība, ieskaitot 
investīcijas infrastruktūrā un 
tehnoloģijās, kas uzlabos teritoriālo 
uzraudzību, novērsīs organizēto kriminālo 
struktūru iefiltrēšanos, un izplatīs 
likumības kultūru.

Pamatojums

Organizētā noziedzība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc dažos Eiropas reģionos tiek 
kropļota to attīstība.

12. grozījums
5. panta 2) punkta a) apakšpunkts

a) atbalstot investīcijas piesārņoto vietu un 
zemes atjaunošanai, un veicinot ar 
bioloģisko daudzveidību un Natura 2000 
saistītu infrastruktūras attīstību, tādejādi 
dodot ieguldījumu ilgspējīgā ekonomiskā
attīstībā un lauku teritoriju dažādošanā;

a) atbalstot investīcijas piesārņoto vietu un 
zemes atjaunošanai, un veicinot ar 
bioloģisko daudzveidību un Natura 2000 
saistītu infrastruktūras attīstību, tādejādi 
dodot ieguldījumu ilgspējīgā lauku 
teritoriju attīstība un dažādošanā; turklāt 
darbības ir jāvirza uz:
- tūrismu, ieskaitot dabas un kultūras 
vērtību stimulēšanu kā iespēju ilgspējīgai 
tūrisma attīstībai;
- palīdzību uzlabot tūrisma pakalpojumu 
resursus, pievienojot tiem augstākas 
vērtības pakalpojumus
- ekonomisko attīstību virzīta kultūras 
mantojuma aizsardzību un 
paplašināšanu.

Pamatojums

Investīciju ieguldīšana bioloģiskā daudzveidībā un Natura 2000 nav tikai saistīta ar tiešu 
ekonomisku ieguvumu. Tūrisms un dabas un kultūras vērtību stimulēšana spēlē svarīgu lomu 
reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības radīšanā. Iepriekš minētais ir pieņemts 
pašreizējā struktūrfondu kārtā un tiek sekmīgi izmantots mērķu sasniegšanai.

13. grozījums
5. panta 2) punkta c) apakšpunkts
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c) veicināt tīru pilsētas sabiedrisko 
transportu;

c) veicināt videi draudzīgu sabiedrisko 
transportu;

14. grozījums
5. panta 3) punkta a) apakšpunkts

a) atbalstīt sekundāros tīklus, uzlabojot 
saikni ar Transeiropas Transporta tīklu, 
reģionālām dzelzceļa mezglu stacijām, 
lidostām un jūras ostām, vai multimodālām 
platformām, izveidojot radiālas saites ar 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī attīstot 
reģionālos un vietējos iekšējos ūdensceļus;

a) atbalstīt sekundāros tīklus, uzlabojot 
saikni ar Transeiropas transporta tīklu, 
reģionālām dzelzceļa mezglu stacijām, 
lidostām un jūras ostām, vai multimodālām 
platformām, izveidojot radiālas saites ar 
dzelzceļa maģistrālēm, kā arī attīstot 
reģionālos un vietējos iekšējos ūdensceļus, 
kabotāžu, jūras sakarus ar mazākām 
salām un transversālus gaisa sakarus 
starp pirmās un otrās klases lidostām;

Pamatojums

Tas nodrošinātu to, ka daži jūras un gaisa ceļi Eiropas perifērijas jūras reģionos netiek 
ignorēti.

15. grozījums
6. panta 1) punkts, ievads

1) pārrobežu ekonomiskās un sociālās 
sadarbības attīstība, ilgspējīgai teritoriālai 
attīstībai izmantojot kopējas stratēģijas, un 
pirmkārt: 

1) pārrobežu ekonomiskās, sociālās un 
vides sadarbības attīstība, ilgspējīgai 
teritoriālai attīstībai izmantojot kopējas 
stratēģijas, un pirmkārt:

16. grozījums
6. panta 1) punkta b) apakšpunkts

b) atbalstot vides aizsardzību un kopēju 
pārvaldību;

b) atbalstot vides aizsardzību un kopēju 
pārvaldību un riska novēršanu;

Pamatojums

Dabīga riska novēršanai ir tieša pārrobežu dimensija un to nedrīkst izslēgt no ERAF 
palīdzības.

17. grozījums
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6. panta 2) punkta b) apakšpunkts 

b) uzlabojot pieejamību, ieskaitot 
investīcijas Eiropas transporta tīklos, 
uzlabotu vietējos un reģionālo pieeju valsts 
un starpvalstu tīkliem un platformām, 
palielinātu valstu un reģionālo sistēmu 
iekšējo darbspēju, un progresīvas 
komunikāciju un informācijas tehnoloģijas;

b) uzlabojot pieejamību, ieskaitot 
investīcijas Eiropas transporta tīklos, 
uzlabotu vietējos un reģionālo pieeju valsts 
un starpvalstu tīkliem un platformām, 
palielinātu valstu un reģionālo sistēmu 
iekšējo darbspēju un izveidojot un attīstot 
jūras transporta līnijas, un progresīvas 
komunikāciju un informācijas tehnoloģijas;

Pamatojums

Jūras transporta līnijas ir viens no galvenajiem elementiem Eiropas transporta stratēģijā un 
to attīstība ir būtiska, lai samazinātu ceļu satiksmes sastrēgumus un gaisa piesārņošanu.

18. grozījums
6. panta 2) panta c) apakšpunkts

c) riska novēršana, ieskaitot piekrastes 
drošību un aizsardzību pret plūdiem, jūras 
un iekšējo ūdeņu piesārņošanu, erozijas 
novēršanu un aizsardzību pret to, 
zemestrīces un nogruvumi. Programmās 
var iekļaut apgādi ar iekārtām un 
infrastruktūras attīstību, sastādot un 
ieviešot starpvalstu sadarbības plānus, 
vienotas riska karšu sistēmas, un dabas un 
tehnoloģisko risku izpētes, novēršanas, 
uzraudzības un kontroles vienotu rīku 
attīstības jautājumus.

c) riska novēršana, ieskaitot piekrastes 
drošību un aizsardzību pret plūdiem, jūras 
un iekšējo ūdeņu piesārņošanu, klimata 
izmaiņām, erozijas novēršanu un 
aizsardzību pret to, zemestrīcēm, vulkānu 
izvirdumiem, nogruvumiem, meža 
ugunsgrēkiem un zemes 
pārtuksnešošanos. Programmās var iekļaut 
apgādi ar iekārtām un infrastruktūras 
attīstību, sastādot un ieviešot starpvalstu 
sadarbības plānus, vienotas riska karšu 
sistēmas, un dabas un tehnoloģisko risku 
izpētes, novēršanas, uzraudzības un 
kontroles vienotu rīku attīstības 
jautājumus.

19. grozījums
6. panta 2) punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) materiālā un kultūras mantojuma 
aizsardzība un modernizācija ilgspējīgas 
ekonomiskās attīstības kontekstā.

Pamatojums
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Darbības lauks nav vienkārši ierobežots vietējā vai reģionālā līmenī. Ir skaidri piemēri, kad 
starpvalstu sadarbība problēmu risināšanā un labākās pieredzes apmaiņa ir būtiski 
palielinājusi Eiropas vērtības.

20. grozījums
6. panta 3) punkts

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, veicinot savstarpējo 
saistību un tādas pieredzes apmaiņu starp 
reģionu un vietējām institūcijām, kas 
koncentrējas uz 5. panta 1) un 2) punktos 
un 8. pantā izteiktiem jautājumiem, 
ieskaitot visu kopienu aptverošas 
savstarpējo saistību programmas un 
darbības, saistītas ar kopienas izpēti, datu 
vākšanu un attīstības tendenču novērošanu 
un analīzi.

3) reģionālās politikas efektivitātes 
pastiprināšana, veicinot savstarpējo 
saistību un tādas pieredzes apmaiņu starp 
reģionu un vietējām institūcijām, kas 
koncentrējas uz 5. panta 1) un 2) punktos 
un 8., 9., 10. un 11. pantos izteiktiem 
jautājumiem, ieskaitot visu kopienu 
aptverošas savstarpējo saistību 
programmas un darbības, saistītas ar 
kopienas izpēti, datu vākšanu un attīstības 
tendenču novērošanu analīzi.

Pamatojums

Sadarbību nedrīkst stingri ierobežot tikai ar pilsētu teritorijām, bet tai ir jāaptver lauku 
teritorijas, no zvejniecības atkarīgi reģioni un dabīgiem trūkumiem pakļautas teritorijas.

21. grozījums
8. panta 1. punkts

1. Gadījumā, ja darbība aptver pilsētu 
reģenerāciju, kā tas noteikts ES regulas 
(....) 25. panta 4) punkta a) apakšpunktā un 
36. panta 4) punkta b) apakšpunktā, ERAF 
atbalsta dalību ņemošās, kopējās 
stratēģijas, kas virzītas uz tādu augsti 
koncentrētas ekonomikas, vides un sociālo 
problēmu atrisināšanu, kas negatīvi 
ietekmē pilsētu aglomerācijas.

1. Gadījumā, ja darbība aptver ilgspējīgu 
pilsētu attīstību, kā tas noteikts ES regulas 
(....) 25. panta 4) punkta a) apakšpunktā un 
36. panta 4) punkta b) apakšpunktā, ERAF 
atbalsta dalību ņemošās, kopējās 
stratēģijas, kas virzītas uz ilgspējīgas 
attīstības nostiprināšanu un augsti 
koncentrētas ekonomikas, vides un sociālo 
problēmu atrisināšanu pilsētu 
aglomerācijās.

Tas var apvienot fiziskās vides 
rehabilitāciju, brūnzemes rekonstruēšanu, 
vēstures un kultūras mantojuma 
aizsardzību un attīstību ar pasākumiem, kas 
veicina uzņēmējdarbību, vietējo 
nodarbinātību un kopienas attīstību, kā arī 
iedzīvotāju nodrošināšana ar 
pakalpojumiem, ņemot vērā demogrāfiskās 

Tas var apvienot fiziskās vides 
rehabilitāciju, brūnzemes rekonstruēšanu, 
vēstures un kultūras mantojuma 
aizsardzību un attīstību ar pasākumiem, kas 
veicina jaunievedumus un zinātnes 
ekonomiku uzņēmējdarbību, vietējo 
nodarbinātību un kopienas attīstību, kā arī 
iedzīvotāju nodrošināšana ar 
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struktūras izmaiņas. pakalpojumiem, ņemot vērā demogrāfiskās 
struktūras izmaiņas.

Pamatojums

Pilsētām piešķirtā galvenā loma reģionālā attīstībā ir svarīga kohēzijas politikas efektivitātes 
paaugstināšanā un šīs lomas atbalstam Lisabonas un Gēteborgas mērķu sasniegšanā, jo 
strukturālā finansēšana ir vistiešāk attiecināta uz pilsētu vajadzībām. To var sasniegt, ieviešot 
ilgspējīgas pilsētu attīstības darbības, kurām ir jāsatur "pilsētu ģenerācijas" pasākumi, bet 
tanī pašā laikā tos neapdzenot.

22. grozījums
8. panta 2. punkts

2. Gadījumā, ja notiek atkāpšanās no (EK) 
regulas (....) 33. panta 2) daļas, to 
pasākumu finansēšanu, kas attiecas uz 
"Reģionālo konkurētspējas un 
nodarbinātības" mērķiem un sakrīt ar (EK) 
Eiropas Sociālā fonda regulu (...), ERAF 
paaugstina par 10% no attiecīgās 
prioritātes.

2. Gadījumā, ja notiek atkāpšanās no (EK) 
regulas (....) 33. panta 2) daļas, to 
pasākumu finansēšanu, kas attiecas uz 
"Reģionālo konkurētspējas un 
nodarbinātības" mērķiem un sakrīt ar (EK) 
Eiropas Sociālā fonda regulu (...), ERAF 
paaugstina par 20% no attiecīgās 
prioritātes.

Pamatojums

Ņemot vērā PILSĒTU kopienas iniciatīvas pozitīvo pieredzi, ERAF jāļauj finansēt ESF tipa 
pasākumus pilsētu teritorijās līdz pat 20%, tādējādi ļaujot noteikt elastīgāku veidu vietējo 
problēmu risināšanā.

23. grozījums
3 9. panta 3. daļa

Dalībvalstīm un reģioniem ir jānodrošina 
savstarpēja papildināšana un saskaņotība 
starp darbībām, kuras līdzfinansē 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, un 
tām, kuras līdzfinansē Eiropas Zvejniecības 
fonds, no vienas puses, un tām darbībām, 
kuras līdzfinansē ERAF - no otras puses. 
Ar tādu nolūku darbībām, kas atbilst 1), 3), 
un 5) apakšpunktiem, dalībvalstīm, 
sagatavojot darbības programmas, jānosaka 
skaidri norobežojošie kritēriji tām 
darbībām, kuras, pateicoties šim pantam, 
atbalstīs ERAF, no vienas puses, vai no 

Dalībvalstīm un reģioniem ir jānodrošina 
darbības programmu ietvaros, ko nosaka 
EP regulas (...) 36. pants, savstarpēja 
papildināšana un saskaņotība starp 
darbībām, kuras līdzfinansē 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, un 
tām, kuras līdzfinansē Eiropas Zvejniecības 
fonds, no vienas puses, un tām darbībām, 
kuras līdzfinansē ERAF - no otras puses. 
Ar tādu nolūku darbībām, kas atbilst 1), 3), 
un 5) apakšpunktiem, dalībvalstīm un 
reģioniem, sagatavojot darbības 
programmas, jānosaka skaidri 
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Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 
pateicoties (EK) regulas (...) 49. panta 1) 
punkta a), b) un i) apakšpunktiem, lauku 
teritoriju attīstībai, vai no Eiropas 
Zvejniecības fonda, pateicoties (EK) 
regulas (...) (...) panta, no zvejniecības 
atkarīgām teritorijām - no otras puses.

norobežojošie kritēriji tām darbībām, 
kuras, pateicoties šim pantam, atbalstīs 
ERAF, no vienas puses, vai no 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 
pateicoties (EK) regulas (...) 49. panta 1) 
punkta a), b) un i) apakšpunktiem, lauku 
teritoriju attīstībai, vai no Eiropas 
Zvejniecības fonda, pateicoties (EK) 
regulas (...) (...) panta, no zvejniecības 
atkarīgām teritorijām - no otras puses. Bez 
tam, lai uzraudzītu savstarpēju 
papildināšanu un saskaņotību, jāparedz 
pārbaudes darbu izpildes laikā pēc darbu 
beigšanas. 

Pamatojums

Šeit galvenais mērķis ir nodrošināt saskaņotību un savstarpēju papildināšanu starp diviem 
fondiem. Atsaucei uz dalībvalstīm un reģioniem pastāvīgai no tā punkta sākuma, kurā tiek 
minētas gan dalībvalstis, gan reģioni.

24 grozījums
12. panta 6) punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) lai iesaistītu reģionālās un vietējās 
institūcijas programmas sagatavošanas 
fāzē un tās izpildes turpmākās stadijās, 
katra dalībvalsts, kas iesniedz kopēju 
darba programmu, uzrāda argumentu 
aprakstu, kā tas noteikts (EK) regulas (...) 
10. pantā.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai 'teritoriālās sadarbības' mērķu nolūkā dalībvalstis ievērotu sadarbības likumus. 
Tādējādi Komisija atrunās (izvirzīs noteikumus), ka darba programmas priekšlikumu 
pieļaujamība jāpakļauj dalībvalsts prasībām, lai noteiktu, kā tā paredz izpildīt šos likumus.

25. grozījums
14. panta 3. punkts

3. Katra darba programmā iesaistītā 
dalībvalsts nozīmē pārstāvi uzraudzības 
komitejā, atbilstoši (EK) regulas (...) 64. 
pantam.

3. Katra darba programmā iesaistītā 
dalībvalsts nozīmē pārstāvi uzraudzības 
komitejā, atbilstoši (EK) regulas (...) 64. 
pantam, un nodrošina attiecīgu 
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pārstāvniecību ieinteresētās reģionu vai 
vietējās institūcijās.

Pamatojums

Uzturot sadarbības un  funkciju decentralizācijas principus, dalībvalstīm jāļauj vietējām vai 
reģionālām institūcijām būt attiecīgi pārstāvētām uzraudzības komitejās.
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EXPLANATORY STATEMENT

Established in 1975, following the first enlargement of the Union, the European Regional 
Development Fund helps to ‘redress the main regional imbalances’ (Article 160 of the EC 
Treaty).

The duty of European solidarity is clearly central to the process of building the Union. It is 
thus true to say that if the European Union were just a free trade area, cohesion policy could 
serve merely to redistribute funds for the benefit of less developed regions or countries so as 
to offset income disparities. However, it has other ambitions: it is as much a political project 
as a social and economic project. Consequently, cohesion policy is employed as a means of 
promoting a development model in which solidarity and cooperation play an active role1.

Faced with the challenge of the latest enlargement, which has exacerbated regional disparities 
to an unprecedented degree, the Commission has drawn up a new regulation on the European 
Regional Development Fund aimed at rationalising the objectives and gearing them to the 
Lisbon and Göteborg keynotes.

The ERDF will help to finance the three new objectives.

Regions whose development is lagging behind will thus be covered by the ‘Convergence’ 
objective, affording wide scope for ERDF assistance to enable regions to tap and modernise 
their resources and embark on a sustainable development process (Article 4).

The ‘Regional competitiveness and employment’ objective (Article 5) revolves around three 
keynotes, namely innovation and the knowledge economy, environment and risk prevention, 
and access to transport and information and communication technology services.

‘Territorial cooperation’ (Article 6), prompted by the success of the INTERREG III 
Community initiative, breaks down into cross-border, transnational, and regional networking 
components encompassing a list of activities based on the Lisbon and Göteborg keynotes.

In addition, the regulation lays down specific provisions to allow for particular territorial 
aspects (Articles 8, 9, 10, and 11):

As regards the urban dimension (Article 8), the ERDF ‘shall support the development of 
participative, integrated strategies to tackle the high concentration of economic, 
environmental and social problems affecting urban agglomerations’. Urban-oriented measures 
are consequently encompassed within the ERDF-funded operational programmes, and there 
are no longer any specific programmes along the lines of the URBAN Community initiative.

ERDF assistance can also be used in rural areas and areas dependent on fisheries 
(Article 9) to promote economic diversification. The Member States and the regions will have 
the task of bringing measures co-financed by the European Agricultural Fund for Rural 

  
1 See M. Jouen, ‘Etude sur l’adaptation de la politique de cohésion à l’Europe élargie et aux objectifs de 
Lisbonne et de Göteborg’, in Notre Europe.
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Development (EAFRD) or by the European Fund for Fisheries (EFF) into a coherent 
complementary relationship with the programmes co-financed by the ERDF.

Furthermore, under the ‘competitiveness’ objective, the ERDF will support regional 
programmes in areas with natural handicaps (Article 10).

Lastly, the outermost regions (Article 11), whether or not they fall under the ‘Convergence’ 
objective, will be eligible for specific ERDF financial support.

Substantive points

Your rapporteur believes that the Commission proposal for a regulation strikes an effective 
balance between the aims of cohesion policy and the Lisbon and Göteborg priorities, that is to 
say, competitiveness, employment and social integration, environmental protection and risk 
prevention, and the knowledge-based economy.

He notes that there are sound options set out in the proposal, as can be seen from the fact that, 
for example:
- measures in the area of research and innovation are to be treated as a priority for the 

purposes both of the ‘Convergence’ objective and of the ‘competitiveness and employment’ 
objective;

- attention is to be focused on matters of sustainable development through targeted measures 
related to the environment, transport, energy, and prevention and management of natural 
risks;

- accessibility problems are to be taken into account under the ‘competitiveness and 
employment’ objective;

- territorial cooperation is elevated to the status of a third objective and, in particular, sea 
borders are to be recognised for the purposes of cross-border cooperation.

He also welcomes the stronger emphasis on certain fundamental principles of cohesion policy 
such as concentration of assistance, additionality, and partnership.

He does, however, think it necessary to make some changes relating specifically to:

• Principle of non-discrimination and equal opportunities
It is important to refer to the principle of non-discrimination and equal opportunities as 
regards access to the European Regional Development Fund and, more generally, to 
the Structural Funds as a whole (Am.1).

• Disabled people
It is agreed that the ERDF should be a primary means of reducing the social exclusion 
affecting disabled people in every aspect of life. Accordingly, and in addition to the 
above-mentioned reference to the principle of non-discrimination, the rapporteur 
intends to amend the purpose of the ERDF (Article 2) by introducing an explicit 
commitment to removing the obstacles posed to people with disabilities (Am. 5).
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• Environment and cultural heritage
While welcoming the reference to the promotion of biodiversity and the development 
of infrastructure linked to Natura 2000, the rapporteur thinks it necessary to add 
further amendments to safeguard, protect, and enhance the environment (Ams. 3, 5, 9, 
10, 13, 15, 18, and 21) and the cultural heritage (Ams. 12 and 19) in the context of 
sustainable development outlined by the Commission.
He also believes that environmental actors should be involved on the same footing as 
other territorial and socio-economic actors for the purpose of managing the 
implementation of ERDF operations (Am. 2).

• Urban dimension
Although the resources to be earmarked for urban policy are more substantial than 
under the old URBAN initiative, your rapporteur considers that the urban dimension 
should be secured more effectively by means of

o an increase in the maximum ERDF contribution to ESF-funded measures in 
urban areas (Am. 22),

o a sufficient level of investment in policies to promote sustainable urban 
development (Am. 3),

o greater involvement of local authorities when national strategic frameworks are 
drawn up, so as to ensure compliance with the partnership principle.

• Security
As far as the ‘Convergence’ objective is concerned, the rapporteur believes that the 
aims set out in Article 4 should include a reference to public security, that is to say, a 
guarantee of protection against infiltration of the economy and Structural Fund 
expenditure procedures  by organised crime (Am. 11).

• Shipping
The rapporteur considers that the scope of the ‘competitiveness’ and ‘territorial 
cooperation’ objectives should be extended to encompass shipping, focusing particular 
attention on motorways of the sea (Ams. 14 and 17).
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