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Pakeitimas 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
kuo didesnį visuomenės užimtumą; 
pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
struktūriniais fondais regionai gali būti 
skatinami imtis iniciatyvos kurti naujas 
perspektyvias darbo vietas; rekomenduoja 
regionų ir vietos valdžios institucijoms 
tinkamai ir nuolat palaikyti ryšius su 
verslo aplinka, darbdavių 
organizacijomis, profesinėmis sąjungomis 
ir NVO, siekiant numatyti vidutinės 
trukmės ir ilgalaikius darbo rinkos 
poreikius;

Or. ro

Pakeitimas 2
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad regionai turi naudoti Europos 
Sąjungos struktūrinius fondus imdamiesi 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas; pabrėžia, kaip svarbu, kad 
valstybės narės naudotų Europos socialinį 
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fondą siekdamos investuoti į įgūdžių 
lavinimą, užimtumo didinimą, mokymus 
ir perkvalifikavimą, siekiant sukurti 
daugiau ir geresnių darbo vietų vykdant 
nacionalinius, regioninius ir vietos 
projektus;

Or. en

Pakeitimas 3
Richard Seeber

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias ir 
tvarias darbo vietas, be kitų, ir ateities 
technologijų srityje; pastebi, kad tokiu 
struktūrinių fondų teikiamu finansavimu 
būtų galima sumažinti išmetamo CO2
kiekį; 

Or. de

Pakeitimas 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje ir 
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padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

švelninant ekonomikos krizės padarinius, 
nes padeda mažinti regionų skirtumus ir 
kurti visišką visuomenės užimtumą; 
pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
struktūriniais fondais regionai gali būti 
skatinami imtis iniciatyvos kurti naujas 
perspektyvias darbo vietas; mano, kad 
vyresnio amžiaus asmenų profesinė 
patirtis taip pat gali prisidėti prie šių 
iniciatyvų (turint galvoje tai, kad vyresnio 
amžiaus asmenys sudaro vis didesnę ES 
gyventojų dalį);

Or. ro

Pakeitimas 5
Tamás Deutsch, László Surján

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas, ypač kai kuriuose 
periferiniuose ir pasienio regionuose, 
kuriuose nedarbas kelia vis daugiau 
problemų;

Or. hu

Pakeitimas 6
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
1 dalis



PE441.220v01-00 6/28 AM\815619LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus, skatinti 
ekonomikos augimą ir kurti visišką 
visuomenės užimtumą; pabrėžia, kad 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo galimybės kurti naujas 
ir perspektyvias darbo vietas turėtų būti 
išnaudojamos;

Or. en

Pakeitimas 7
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir 
skatinti darbo rinką; pabrėžia, kad 
Europos Sąjungos struktūriniais fondais 
regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

Or. fr

Pakeitimas 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad regionai, imdamiesi iniciatyvos kurti 
naujas perspektyvias darbo vietas, turėtų 
pasinaudoti Europos Sąjungos 
struktūriniais fondais; 

Or. de

Pakeitimas 9
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
visišką visuomenės užimtumą; pabrėžia, 
kad Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais regionai gali būti skatinami imtis 
iniciatyvos kurti naujas perspektyvias 
darbo vietas;

1. mano, kad ES sanglaudos politika 
atlieka lemiamą vaidmenį plečiant darbo 
vietų potencialą tvarioje ekonomikoje, nes 
padeda mažinti regionų skirtumus ir kurti 
didelį visuomenės užimtumo lygį; 
pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
struktūriniais fondais regionai gali būti 
skatinami imtis iniciatyvos kurti naujas 
perspektyvias darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atsižvelgdamas į tai pabrėžia 
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integruotos miestų plėtros koncepcijos 
svarbą; tvarus miestų kvartalų, esančių 
nepalankioje padėtyje, pertvarkymas 
galėtų būti bandomojo pobūdžio, taip 
parodant, kaip ekologinius tikslus galima 
remti susiejant su socialiniais ir 
ekonominiais tikslais; mano, kad to 
prielaida yra aiškios politinės bendrosios 
sąlygos, prie kurių priskirtinas su miestais 
susijusio rėmimo išlaikymas 
struktūriniuose fonduose ir tolesnis 
energijos vartojimo efektyvumo socialinio 
būsto statybos sektoriuje rėmimas;

Or. de

Pakeitimas 11
Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį, kad vietos ir regionų 
valdžios institucijos atlieka pagrindinį 
vaidmenį pereinant prie didesnio tvarumo, 
nes, vykdydamos protingą energetikos 
politiką ir aktyviai remdamos 
atsinaujinančiosios energijos vartojimą 
vietos lygmeniu, decentralizuotą energijos 
tiekimą ir efektyvesnį energijos vartojimą, 
jos ne tik kovoja su klimato kaita, bet ir 
suteikia piliečiams naujų ekonominių 
galimybių ir naujų darbo vietų galimybių 
perspektyvas; todėl ragina valstybes nares, 
darant visų rūšių investicijas, veiksmų 
programose labiau atsižvelgti į priemones, 
kuriomis galima pasiekti didesnį tvarumą 
ir kovoti su klimato kaita; 

Or. de
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Pakeitimas 12
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad dabartinės ekonomikos 
krizės sąlygomis ir sprendžiant klimato 
kaitos problemą, būtina remti „žaliosios 
ekonomikos“ vystymą; pabrėžia, kad šiuo 
tikslu vykdoma ES sanglaudos politika 
yra pagrindinė priemonė, galinti padėti 
kurti naujas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 13
Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia regionų ir vietos lygmenų 
svarbą skatinant tvarią ekonomiką, ypač 
dėl gebėjimo skatinti švietimo, mokymo 
bei mokslinių tyrimų įstaigų ir MVĮ 
ryšius;

Or. es

Pakeitimas 14
Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. atkreipia dėmesį, kad klimato kaitos 
padariniai Europos regionams skirtingi, 
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kad iš Komisijos tyrimo1 matyti, jog 
pietiniuose ir rytiniuose Europos 
regionuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 
trečdalis ES gyventojų, ypač jaučiamas 
klimato kaitos poveikis, o labiausiai gali 
nukentėti silpniausios gyventojų grupės, ir 
kad dėl to gali padidėti regionų ir 
socialiniai skirtumai;
__________________________________
1Komisijos tyrimas „Regionai 2020 m. ES regionų ateities 
uždavinių vertinimas“,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (2008 m. lapkričio mėn.).

Or. de

Pakeitimas 15
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę 
jaunų žmonių švietimui, kuris yra 
pagrindas kitiems gebėjimams įgyti; 
pastebi, kad daugumoje valstybių 
bendrosios mokymo ir tęstinio mokymo
sąlygos yra regionų kompetencija; todėl 
skatina regionus naudotis struktūriniais 
fondais, siekiant kurti perspektyvias darbo 
vietas viešojo transporto, judumo 
miestuose ir švietimo srityse;

2. pripažįsta vietos ir regionų valdžios 
įstaigų reikšmę mokykliniam švietimui, 
kuris yra pagrindas kitiems į ateitį 
orientuotiems gebėjimams įgyti; pastebi, 
kad daugumoje valstybių bendrosios 
švietimo sąlygos yra regionų kompetencija; 
todėl skatina regionus struktūrinius 
fondus naudoti švietimo infrastruktūrai, 
ypač nepalankioje padėtyje esančiuose 
miestų kvartaluose ir regionuose, bei 
pasinaudojant šia parama sukurti plataus 
ir integracinio mokyklinio švietimo 
sistemą; pabrėžia svarbų (švietimo) 
potencialą valdžios įstaigas sujungiant į 
tinklą su įmonėmis ir sąjungomis, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse;

Or. de
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Pakeitimas 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse;

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse; rekomenduoja vietos ir regioninės 
valdžios institucijoms paskatinti švietimo 
įstaigas mokyklos programas sieti su 
darbo rinkos tendencijomis;

Or. ro

Pakeitimas 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse;

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas;

Or. de
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Pakeitimas 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse;

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti, įskaitant 
gebėjimus, įgyjamus mokantis visą 
gyvenimą ir persikvalifikuojant; pastebi, 
kad daugumoje valstybių bendrosios 
mokymo ir tęstinio mokymo sąlygos yra 
regionų kompetencija; todėl skatina 
regionus naudotis struktūriniais fondais, 
siekiant kurti perspektyvias darbo vietas 
viešojo transporto, judumo miestuose ir 
švietimo srityse, ypač pabrėžiant lygias 
galimybes;

Or. ro

Pakeitimas 19
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse;

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių (įskaitant abiturientus, 
neturinčius jokios kvalifikacijos) švietimui
pagrindu kitiems gebėjimams įgyti; 
pastebi, kad daugumoje valstybių 
bendrosios mokymo ir tęstinio mokymo 
sąlygos yra regionų ir vietos kompetencija; 
todėl skatina regionus naudotis 
struktūriniais fondais, siekiant kurti 
perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse;
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Or. en

Pakeitimas 20
Tamás Deutsch, László Surján

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo
srityse;

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų ir plėtros 
srityse;

Or. hu

Pakeitimas 21
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl skatina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse;

2. pripažįsta valdžios įstaigų reikšmę jaunų 
žmonių švietimui, kuris yra pagrindas 
kitiems gebėjimams įgyti; pastebi, kad 
daugumoje valstybių bendrosios mokymo 
ir tęstinio mokymo sąlygos yra regionų 
kompetencija; todėl ragina regionus 
naudotis struktūriniais fondais, siekiant 
kurti perspektyvias darbo vietas viešojo 
transporto, judumo miestuose ir švietimo 
srityse;

Or. de
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Pakeitimas 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) reikšmę buriant grupes 
regionuose, tai yra vietoje sutelkiant 
mokslinius tyrimus, naujoves ir 
infrastruktūrą, kai vystomos naujos 
technologijos, pavyzdžiui, 
atsinaujinančiosios energijos ir energijos 
vartojimo efektyvumo; atkreipia dėmesį, 
kad tokiu būrimu į grupes galima labai 
paskatinti vietos ekonomikos plėtrą ir 
regionuose kurti naujas darbo vietas; 

Or. de

Pakeitimas 23
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. žino, kad ES, nacionalinės ir 
regioninės finansavimo sistemos vis dar 
labai prastai koordinuojamos ir todėl 
pabrėžia būtinybę geriau koordinuoti 
programas daugeliu lygmenų ir remti 
didesnę įvairių bendrų politikos sričių 
sąveiką, naudojant struktūrines lėšas, 
žemės ūkio ir kaimo plėtros lėšas, 
bendrąją mokslinių tyrimų programą ir 
Konkurencijos ir inovacijų bendrąją 
programą (CIP), ieškant būdų, kaip 
pasiekti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus;



AM\815619LT.doc 15/28 PE441.220v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 24
László Surján, Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia mokymosi visą gyvenimą 
teikiamą papildomą naudą ir ragina 
valstybes nares parengti išsamią vietos 
galimybių schemą, siekiant organizuoti 
paklausą atitinkančius mokymus, kuriuos 
vykdant būtų suderinti esami ištekliais ir 
tikrieji poreikiai, ir siekiant sugrąžinti 
profesinio vidurinio mokslo prestižą, 
teikiant aukštos kokybės išsilavinimą, visų 
pirma regionuose, kuriuose vietos 
galimybės ir tradicinės darbo sritys 
reikalauja įgyti tam tikrų įgūdžių ir žinių; 
ragina Europos Komisiją valstybėms 
narėms teikti pakankamą techninę 
paramą, suteikiant žinių apie tai, kaip 
nustatyti vietos poreikius, ir pažymi, kad 
aukšto lygio profesinės vidurinės 
mokyklos galėtų prisidėti siekiant 
sumažinti išsilavinimą turinčių asmenų 
nedarbą ir galėtų paskatinti tvarų 
užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 25
Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad svarbu remti tvarų 
vystymąsi ir užimtumą bei ekonominę ir 
socialinę sanglaudą, investuojant į 
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švietimą, mokymą, mokslinius tyrimus ir 
inovacijas; pabrėžia poreikį didinti 
investicijas į šias sritis valstybiniame 
sektoriuje visais lygmenimis (vietos, 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos) bei 
privačiajame sektoriuje; 

Or. es

Pakeitimas 26
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina privatųjį sektorių naudotis 
Europos socialiniu fondu, kaip priemone 
jaunimo verslumo dvasiai skatinti ir 
įgūdžiams gerinti, ir su nedarbu 
susidūrusiems asmenims teikiant 
konsultacijas karjeros klausimais;

Or. en

Pakeitimas 27
Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. primena svarbų MVĮ vaidmenį 
skatinant naujovių diegimą Europoje; 
todėl pabrėžia, kaip svarbu palengvinti 
naujų įmonių kūrimą ir remti jų 
stiprinimą, visų pirma tvarios ekonomikos 
srityje; 

Or. es
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Pakeitimas 28
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 
infrastruktūros priemonėms;

3. atkreipia dėmesį, kad dėl individualaus 
susisiekimo variklinėmis transporto 
priemonėmis išmetama 30 % viso 
išmetamo CO2 kiekio ir dėl to blogėja 
gyvenimo aplinka, ypač didmiesčiuose ir 
ekonominiuose centruose; pabrėžia, kad 
dėl optimalios viešojo transporto sistemos
sumažėja tarša, taip pat padaugėja 
galimybių gauti darbą; atkreipia dėmesį, 
kad kartu dėl to sukuriamos naujos darbo 
vietos viešojo transporto, dviračių 
priežiūros ir kitų paslaugų bei gamybos 
sektoriuose; ragina Komisiją ir valstybes 
nares ekologiškoms transporto 
priemonėms ir jų infrastruktūrai remti 
naudoti struktūrinių fondų lėšas;

Or. de

Pakeitimas 29
Tamás Deutsch, László Surján

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 
infrastruktūros priemonėms;

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą ir kad dėl to 
padidėjęs poveikis ypač svarbus pasienio 
regionuose, kuriuose nedarbo lygis 
aukštas; todėl skatina regionus ir vietos bei 
regionų administracijas, valdžios 
institucijas ir NVO, esančias pasienio 
regionuose, struktūrinių fondų lėšas 
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naudoti infrastruktūros priemonėms, 
taikomoms įgyvendinant nacionalinio ir 
tarpregioninio bendradarbiavimo 
programas;

Or. hu

Pakeitimas 30
Richard Seeber

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 
infrastruktūros priemonėms;

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 
infrastruktūros priemonėms, nes ypač 
topografiniu požiūriu nepalankioje 
padėtyje esančiose teritorijose, pavyzdžiui, 
kalnuotose vietovėse ir salose, trūksta 
tinkamų viešojo transporto sistemos 
jungčių;

Or. de

Pakeitimas 31
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 
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infrastruktūros priemonėms; infrastruktūros priemonėms, o Europos 
socialinio fondo lėšas naudoti siekiant 
sukurti geresnes kaimo vietovėse 
gyvenančių jaunuolių švietimo ir 
užimtumo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 
infrastruktūros priemonėms;

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 
infrastruktūros priemonėms ir skirtingų 
šalių regionų jungtis naudoti siekiant 
sukurti tarpvalstybinius vietos transporto 
tinklus;

Or. ro

Pakeitimas 33
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų lėšas naudoti 
infrastruktūros priemonėms;

3. pabrėžia, pritardamas sutartims, 
geografinio darbuotojų judumo reikšmę; 
pripažįsta, kad dėl geros viešojo transporto 
sistemos pagerėjus judumui padaugėja 
galimybių gauti darbą; todėl skatina 
regionus struktūrinių fondų ir Sanglaudos 
fondo lėšas naudoti infrastruktūros 
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priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 34
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. dar pabrėžia, kad ypač miestuose 
esančios regionų ir vietos valdžios 
institucijos turi geriausias galimybes 
sukurti sąlygas, būtinas pažangių įmonių 
grupėms, kurios šiuo metu yra tvariausia 
užimtumo kūrimo forma, augti;

Or. en

Pakeitimas 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia augimą ir užimtumą 
skatinančių priemonių svarbą kaimo 
vietovėse siekiant, kad iš jų neišvyktų 
gyventojai;

Or. de

Pakeitimas 36
Alain Cadec

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia labai svarbų mažųjų ir 
vidutinių įmonių vaidmenį skatinant tvarų 
užimtumą regionuose ir vietos lygmeniu; 
todėl primygtinai pabrėžia, kad šioms 
įmonėms būtina sudaryti geresnes sąlygas 
gauti struktūrinių fondų finansavimą;

Or. fr

Pakeitimas 37
Ricardo Cortés Lastra

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina išnaudoti naujos 
tvarios ekonomikos darbo vietų kūrimo 
potencialą, siekiant pagerinti darbo vietų 
kokybę ir kiekybę;

Or. es

Pakeitimas 38
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybių narių atsakingas 
tarnybas ir Komisiją labiau atsižvelgti į 
bendrai finansuojamas priemones, kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 
dėl bendrųjų nuostatų; primena 
atsakingoms tarnyboms, kad struktūrinių 
fondų lėšos turėtų būti paskirtos ilguoju 
laikotarpiu ir kad nepatikrinus negalima 
remti įmonių, kurios galimai perkelia 

4. ragina valstybių narių atsakingas 
tarnybas ir Komisiją labiau atsižvelgti į 
bendrai finansuojamas priemones, kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 
dėl bendrųjų nuostatų; primena 
atsakingoms tarnyboms, kad struktūrinių 
fondų lėšos turėtų būti paskirtos ilguoju 
laikotarpiu ir kad finansavimas turėtų būti 
teikiamas tik užtikrinus veiksmų 
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darbo vietas; patvarumą, kaip nustatyta Bendrojo 
reglamento 57 straipsnyje (1083/2006);

Or. en

Pakeitimas 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybių narių atsakingas 
tarnybas ir Komisiją labiau atsižvelgti į 
bendrai finansuojamas priemones, kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 
dėl bendrųjų nuostatų; primena 
atsakingoms tarnyboms, kad struktūrinių 
fondų lėšos turėtų būti paskirtos ilguoju 
laikotarpiu ir kad nepatikrinus negalima 
remti įmonių, kurios galimai perkelia darbo 
vietas;

4. ragina valstybių narių atsakingas 
tarnybas ir Komisiją labiau atsižvelgti į 
bendrai finansuojamas priemones, kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 
dėl bendrųjų nuostatų; primena 
atsakingoms tarnyboms, kad struktūrinių 
fondų lėšos turėtų būti paskirtos ilguoju 
laikotarpiu ir kad nepatikrinus negalima 
remti įmonių, kurios galimai perkelia darbo 
vietas; ragina atsakingas tarnybas 
tinkamais sankcijų mechanizmais užkirsti 
kelią „subsidijų gaudymui“;

Or. de

Pakeitimas 40
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina valstybių narių atsakingas 
tarnybas ir Komisiją labiau atsižvelgti į 
bendrai finansuojamas priemones, kaip 
nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 
dėl bendrųjų nuostatų; primena 
atsakingoms tarnyboms, kad struktūrinių 
fondų lėšos turėtų būti paskirtos ilguoju 
laikotarpiu ir kad nepatikrinus negalima 

4. ragina valstybių narių atsakingas 
tarnybas ir Komisiją labiau atsižvelgti į 
bendrai finansuojamas priemones; primena 
atsakingoms tarnyboms, kad struktūrinių 
fondų lėšos turėtų būti paskirtos ilguoju 
laikotarpiu ir kad nepatikrinus negalima 
remti įmonių, kurios galimai perkelia darbo 
vietas;
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remti įmonių, kurios galimai perkelia darbo 
vietas;

Or. de

Pakeitimas 41
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina regionus ir miestus patvirtinti 
plataus užmojo ilgalaikę viešųjų pirkimų 
politiką, kuri atlieka esminį vaidmenį 
didinant darbo vietų teikiamas galimybes, 
kuriant ekonominę paklausą ir remiant 
tvarųjį ekonomikos sektorių; ragina 
Europos Komisiją regionus ir miestus 
skatinti pradėti taikyti ilgalaikes viešųjų 
pirkimų procedūras, pavyzdžiui, keičiantis 
gerosios patirties pavyzdžiais, 
organizuojant mokymo kursus ir vykdant 
informuotumo didinimo kampanijas;

Or. en

Pakeitimas 42
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje;

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje; 
pabrėžia poreikį konkrečiai nurodyti su 
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projekto įgyvendinimu susijusius aspektus 
ir glaudžiai bendradarbiauti su Regionų 
komitetu bei regionų tinklams 
atstovaujančiomis organizacijomis;

Or. en

Pakeitimas 43
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje;

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi;

Or. de

Pakeitimas 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje;

5. atkreipia dėmesį į bandomąjį projektą
„ERASMUS programa vietos ir regionų 
išrinktiesiems atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi, jei bus praktiškas ir, 
atsižvelgiant į išlaidas, funkcionalus, ir, 
be to, gali turėti keleriopą poveikį darbo 
rinkos politikos srityje;

Or. de
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Pakeitimas 45
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje;

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje, jei jo 
administravimo išlaidos nebus 
neproporcingai didelės;

Or. de

Pakeitimas 46
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje;

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje; 
ragina Europos Komisiją pagreitinti šio 
bandomojo projekto įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimas 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje.

5. ragina Europos Komisiją tęsti 
bandomąjį projektą „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir didinti administracijos galias 
diegiant sėkmingus modelius, be to, gali 
turėti keleriopą poveikį darbo rinkos 
politikos srityje.

Or. ro

Pakeitimas 48
Tamás Deutsch, László Surján

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje.

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams, o visų 
pirma – išrinktiesiems pasienio regionų 
atstovams, keistis gerąja patirtimi ir, be to, 
gali turėti keleriopą poveikį darbo rinkos 
politikos srityje.

Or. hu
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Pakeitimas 49
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje.

5. ragina Europos Komisiją užtikrinti 
bandomojo projekto „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“ tęstinumą, kuris turi padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi, siekiant, kad jis turėtų keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje.

Or. en

Pakeitimas 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje.

5. dar kartą pabrėžia savo paramą 
bandomajam projektui „ERASMUS 
programa vietos ir regionų išrinktiesiems 
atstovams“, kuris gali padėti 
bendruomenėms ir regionams keistis gerąja 
patirtimi (taip pat ir skatinant vietos 
iniciatyvas) ir, be to, gali turėti keleriopą 
poveikį darbo rinkos politikos srityje.

Or. ro

Pakeitimas 51
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares dalį iš 
apyvartinių taršos leidimų gautų pajamų 
skirti kovai su klimato kaita skirtoms 
priemonėms vietos lygmeniu finansuoti, 
nes tai padidins darbo vietų vietos 
lygmeniu kūrimą ir valstybėms narėms 
padės sumažinti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. rekomenduoja regionų valdžios 
institucijoms priimti vystymosi strategijas, 
atitinkančias strategijos „ES 2020“ 
tikslus, siekiant tvarios ekonomikos 
sąlygomis kurti naujas darbo vietas.

Or. ro


