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Pakeitimas 1
 Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. kartu su Komisija ir Taryba laikosi
nuomonės, kad teisės aktų pakeitimai, 
padaryti atsižvelgiant į Europos 
ekonomikos atkūrimo planą, padės 
užtikrinti, kad struktūriniai fondai bus 
naudinga priemonė siekiant 2010 m. 
atgaivinti Europos ekonomiką;
atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų optimaliai 
panaudojamos naujos galimybės ir 
supaprastintos procedūros siekiant 
paspartinti teisės aktų įgyvendinimą ir
paskatinti ekonominę veiklą; be to, prašo 
valstybes nares užtikrinti, kad dėl
procedūrų supaprastinimo nebūtų 
piktnaudžiaujama viešosiomis lėšomis;

3. kartu su Komisija ir Taryba laikosi 
nuomonės, kad teisės aktų pakeitimai, 
padaryti atsižvelgiant į Europos 
ekonomikos atkūrimo planą, padės 
užtikrinti, kad struktūriniai fondai bus 
naudinga priemonė siekiant 2010 m. 
atgaivinti Europos ekonomiką;
atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų optimaliai 
panaudojamos naujos galimybės ir 
supaprastintos procedūros siekiant 
paspartinti teisės aktų įgyvendinimą ir kad 
būtų dedama pastangų siekiant užtikrinti, 
kad nacionalinėms veiksmų programoms 
ir susijusiems projektams būtų laiku 
skiriama lėšų ir jog būtų stiprinamas 
daugialypis jų poveikis stimuliuojant
ekonominę veiklą, o tai labai svarbu itin 
nuo valstybės investicijų 
priklausančiuose, pvz., atokiausiuose 
regionuose. be to, prašo valstybes nares 
užtikrinti, kad vykdant procedūrų
supaprastinimą taip pat būtų rengiamos 
veiksmingos valdymo ir kontrolės sistemos 
siekiant optimizuoti fondų įgyvendinimo 
pajėgumus ir užkirsti kelią jų netinkamam 
panaudojimui;
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Pakeitimas 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
ekonomikos nuosmukio labiausiai 
nukentėjo pasienio regionai, nes sumažėjo 
tarptautinės ir tarpvalstybinės prekybos 
apimtys; ragina Komisiją ir valstybes 
nares į tai atsižvelgti skiriant lėšas 
regioninių fondų projektams ir juos 
įgyvendinant ;

Or. en


