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PR_COD_2app

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu par Eiropas Reģionālās attīstības fondu
(00000/0000 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (00000/2006 – C6-0000/0000),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0495)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam 
(A6-0000/2006),

1. apstiprina kopējo nostāju;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK 
līguma 254. panta 1. punktu;

4. uzdod Parlamenta ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka 
visas procedūras ir pilnībā veiktas, un, vienojoties ar Padomes ģenerālsekretāru 
nodrošināt, lai to publicētu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  
1 6.7.2005. pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0279.
2 OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma vairākus nozīmīgus grozījumus attiecībā uz 
Komisijas priekšlikumu, to mērķis bija likumdošanas pieņemšana, kas reglamentē 
struktūrfondus un it sevišķi Eiropas Reģionālās attīstības fondu, lai atbilstu paplašinātās 
Eiropas Savienības vajadzībām. 
Pēdējā plānošanas perioda laikā un pašreizējā paplašinātā Eiropas Savienībā mēs esam 
sapratuši vides aizsardzības pieaugošo nozīmi līdzās ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai 
mazāk attīstīto reģionu piekļuves publiskā finansējuma iespējām uzlabošanai, vienlīdzīgas 
attieksmes nodrošināšanai un visu veidu diskriminācijas likvidēšanai. Ilgtspējīga attīstība tikai 
tad ir iespējama, ja tā ir stingri pamatota uz šo būtisko pamatprincipu ievērošanu.

Ja uzskata, ka nākamā plānošanas perioda laikā centieni ir jāvelta tam, lai dotu iespēju 
lielākam skaitam nelabvēlīgu un mazāk attīstītu reģionu panākt vairāk attīstītos reģionus, jūsu 
referents pauž apņēmīgu vēlmi, cik vien iespējams, izvairīties no diskriminējošiem 
pasākumiem par labu kādai no dalībvalstīm. Tas bija un ir galvenais jautājums, kuru Eiropas 
Parlaments aizstāvēja pārrunās ar Padomi, un komiteja ar zināmu gandarījumu var piebilst, ka 
kopējā nostāja ir pieņemta apmierinošā veidā.

Acīmredzot būtu nepamatoti cerēt uz pilnīgi apmierinošu rezultātu. Neraugoties uz 
izdevumiem, kas saistīti ar ES paplašināšanos un mazāk attīstītu reģionu skaita pieaugumu, kā 
arī papildu pūlēm, kas jāiegulda struktūrpolitikas attīstībā, mums ir resursi, kuri ir par 0,04 % 
mazāki nekā tie, kurus ir ierosinājusi Eiropas Komisija ar Parlamenta atbalstu. Pārrunas par 
finanšu plānu un Iestāžu nolīgumu bija spraigas un lai gan tās pagarināja, tādējādi radot 
iespējamu aizkavēšanos nākamā plānošanas perioda sagatavošanā, ir jāuzsver, ka tā nebija 
Parlamenta vaina. Mēs bijām konsekventi savās prasībās un pārrunās sadarbojāmies gan ar 
prezidentūru, gan ar Eiropas Komisiju. Tā bija vēlme sadarboties, kas veicināja panākumus, 
kurus mēs guvām. Ne mazāk svarīgs starp šiem panākumiem bija sasniegums, kas attiecas uz 
to finanšu resursu būtisku palielināšanu, kuri domāti teritoriālajai kohēzijai. Tas ir mērķis, 
kura svarīgums pilnībā izpaužas ES paplašināšanās kontekstā.

Es daudzreiz esmu strīdējies budžeta pārrunu laikā, ka ir svarīgi taupīt pūles un koncentrēties 
uz konkrētajiem uzdevumiem. Tāpēc es atbalstīju Eiropas Komisijas viedokli, ka pūles, kas 
veltītas, lai panāktu reģionālo konkurētspēju un nodarbinātību, būtu jāpievērš trijām 
prioritātēm, kuras izklāstītas Komisijas priekšlikumā. Ar zināmu pārliecību es varu teikt, ka 
pateicoties mūsu starpniecībai, šis mērķis joprojām ir galvenais reģionālās politikas elements 
un liela daļa no pieejamajiem resursiem tiks piešķirti šīm prioritātēm saskaņā ar Parlamenta 
nostāju.

Parlaments ir guvis panākumus ne tikai, panākot nepieciešamās izmaiņas attiecībā uz dabas 
aizsardzību un citiem iepriekš minētajiem jautājumiem. Parlaments ir arī paudis stingru 
nostāju partnerības jomās, kurās saskaņā ar vispārējo reglamentējumu ir paredzēta plašāka 
pilsoniskās sabiedrības un NVO iesaistīšanās. Komisijas deklarācijas temats būs ļoti svarīgais 
drošuma un drošības jautājums, lai nepieļautu organizētās noziedzības piekļuvi līdzekļiem un 
to ļaunprātīgu izmantošanu.

Ņemot vērā šeit īsumā aprakstītās veiksmīgās pārrunas, jūsu referents nešaubīdamies iesaka 
apstiprināt bez grozījumiem Padomes kopējo nostāju.


