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Pakeitimas 1
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad neabejotina Europos 
sanglaudos politikos pridėtinė vertė yra tai, 
kad užtikrinamos geriausios priemonės 
darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui 
skatinti; pabrėžia, kad po 2007 m. 
pradėtoms įgyvendinti programoms būtini 
didesni mokėjimų asignavimai ir kad į šią 
būtinybę turi būti atitinkamai atsižvelgta 
rengiant 2012 m. ES biudžetą;

1. mano, kad neabejotina Europos 
sanglaudos politikos pridėtinė vertė yra tai, 
kad užtikrinamos geriausios priemonės 
darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui 
skatinti, taip prisidedama prie regionų 
ekonominės ir socialinės plėtros ir 
gyventojų gerovės; pabrėžia, kad po 
2007 m. pradėtoms įgyvendinti 
programoms būtini didesni mokėjimų 
asignavimai ir kad į šią būtinybę turi būti 
atitinkamai atsižvelgta rengiant 2012 m. 
ES biudžetą;

Or. ro

Pakeitimas 2
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad neabejotina Europos 
sanglaudos politikos pridėtinė vertė yra tai,
kad užtikrinamos geriausios priemonės 
darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui 
skatinti; pabrėžia, kad po 2007 m.
pradėtoms įgyvendinti programoms būtini 
didesni mokėjimų asignavimai ir kad į šią 
būtinybę turi būti atitinkamai atsižvelgta 
rengiant 2012 m. ES biudžetą;

1. mano, kad neabejotina Europos 
sanglaudos politikos pridėtinė vertė yra tai, 
kad užtikrinamos geriausios priemonės 
darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui 
skatinti; pabrėžia, kad po 2007 m. pradėtos 
programos jau įgyvendinamos visu 
pajėgumu ir todėl joms būtini didesni 
mokėjimų asignavimai ir kad į šią būtinybę 
turi būti atitinkamai atsižvelgta rengiant 
2012 m. ES biudžetą;

Or. en
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Pakeitimas 3
François Alfonsi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad neabejotina Europos 
sanglaudos politikos pridėtinė vertė yra tai, 
kad užtikrinamos geriausios priemonės 
darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui
skatinti; pabrėžia, kad po 2007 m. 
pradėtoms įgyvendinti programoms būtini 
didesni mokėjimų asignavimai ir kad į šią 
būtinybę turi būti atitinkamai atsižvelgta 
rengiant 2012 m. ES biudžetą;

1. mano, kad neabejotina Europos 
sanglaudos politikos pridėtinė vertė yra tai, 
kad užtikrinamos geriausios priemonės 
darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui
bei tvariai plėtrai skatinti; pabrėžia, kad po 
2007 m. pradėtoms įgyvendinti 
programoms būtini didesni mokėjimų 
asignavimai ir kad į šią būtinybę turi būti 
atitinkamai atsižvelgta rengiant 2012 m. 
ES biudžetą;

Or. fr

Pakeitimas 4
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad 2009 m. kovo 29 d. 
referendumo rezultatai, kuriais remiantis 
Majotui, Prancūzijos departamentui, 
leidžiama prašyti nuo 2014 m. suteikti 
atokiausio regiono statusą, kuris galėtų 
būti suteiktas Tarybos vieningai priimtu 
sprendimu, kaip nurodoma Sutarties 
355 straipsnio 6 dalyje; pabrėžia poreikį 
taikant pasirengimo narystei priemonę 
patvirtinti nuostatas, pagal kurias Majoto 
vietos valdžios institucijoms būtų 
sudarytos sąlygos pasirengti šiai 
galimybei;

Or. fr
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Pakeitimas 5
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad sanglaudos politika – labai 
svarbi priemonė norint ES ištaisyti 
struktūrinius pusiausvyros sutrikimus ir 
konkurencijos iškraipymus, nes tai būtina 
turint mintyje Europos integracijos ateitį 
ir siekiant, kad Europos Sąjunga, įveikusi 
esamą krizę, būtų dar stipresnė;

Or. pt

Pakeitimas 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
įgyvendinant sanglaudos politiką 
laikomasi sudėtinio požiūrio, aprėpiančio 
mažiau išsivysčiusių regionų ekonominę 
plėtrą, remiant pažeidžiamas socialines 
grupes, ir didesnį konkurencingumą bei 
tvarų vystymąsi, laikantis strategijos 
„ES 2020“ tikslų ir atsižvelgiant į 
specifinius regionų ypatumus; mano, kad 
toks požiūris taip pat turi būti atspindėtas 
numatant biudžeto asignavimus; 

Or. ro

Pakeitimas 7
Luís Paulo Alves
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad, Parlamento įsitikinimu, 
pagal 1a ir 1b išlaidų kategorijas numatyti 
biudžeto ištekliai turėtų būti naudojami 
siekiant suderinti įgyvendinamą įvairių 
sričių politiką atsižvelgiant į strategijos
„ES 2020“ tikslus, vis dėlto ne mažiau 
svarbu siekti sanglaudos politikos tikslų, 
ypač tikslo mažinti skirtumus tarp regionų;

2. primena, kad, Parlamento įsitikinimu, 
pagal 1a ir 1b išlaidų kategorijas numatyti 
biudžeto ištekliai turėtų būti naudojami 
siekiant suderinti įgyvendinamą įvairių 
sričių politiką atsižvelgiant į strategijos
„ES 2020“ tikslus, vis dėlto ne mažiau 
svarbu siekti sanglaudos politikos tikslų, 
ypač tikslo mažinti skirtumus tarp regionų, 
taigi jie taip pat turėtų būti naudojami 
siekiant skatinti tikrą konvergenciją ir 
ekonominę bei socialinę sanglaudą, kuri 
sudarytų sąlygas visapusiškai pasinaudoti 
kiekvienos šalies ir regiono vidaus augimo 
galimybėmis, sukurti teisėmis grindžiamas 
darbo vietas, panaikinti skurdą ir 
socialinę atskirtį ir apsaugoti aplinką;

Or. pt

Pakeitimas 8
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad, Parlamento įsitikinimu, 
pagal 1a ir 1b išlaidų kategorijas numatyti 
biudžeto ištekliai turėtų būti naudojami 
siekiant suderinti įgyvendinamą įvairių 
sričių politiką atsižvelgiant į strategijos
„ES 2020“ tikslus, vis dėlto ne mažiau 
svarbu siekti sanglaudos politikos tikslų, 
ypač tikslo mažinti skirtumus tarp regionų;

2. primena, kad, Parlamento įsitikinimu, 
pagal 1a ir 1b išlaidų kategorijas numatyti 
biudžeto ištekliai turėtų būti naudojami 
siekiant suderinti įgyvendinamą įvairių 
sričių politiką atsižvelgiant į strategijos
„ES 2020“ tikslus, vis dėlto ne mažiau 
svarbu siekti sanglaudos politikos tikslų, 
ypač tikslo mažinti skirtumus tarp regionų;
taip pat pažymi, kad, nors strategija 
„ES 2020“ svarbi, regionų poreikiai ir 
tikslai yra įvairūs ir tai turėtų būti 
atspindėta politikos tiksluose, kurie 
užtikrina regionų lankstumą;
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Or. en

Pakeitimas 9
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad, Parlamento įsitikinimu, 
pagal 1a ir 1b išlaidų kategorijas numatyti 
biudžeto ištekliai turėtų būti naudojami 
siekiant suderinti įgyvendinamą įvairių 
sričių politiką atsižvelgiant į strategijos
„ES 2020“ tikslus, vis dėlto ne mažiau 
svarbu siekti sanglaudos politikos tikslų, 
ypač tikslo mažinti skirtumus tarp regionų;

2. primena, kad, Parlamento įsitikinimu, 
pagal 1a ir 1b išlaidų kategorijas numatyti 
biudžeto ištekliai turėtų būti naudojami 
siekiant suderinti įgyvendinamą įvairių 
sričių politiką atsižvelgiant į strategijos
„ES 2020“ tikslus, vis dėlto ne mažiau 
svarbu siekti sanglaudos politikos tikslų, 
ypač tikslo mažinti skirtumus tarp regionų
ir remti regionų konkurencingumą 
globalizuotame pasaulyje;

Or. es

Pakeitimas 10
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pakartoja savo nuomonę, kad turi būti 
toliau paprastinamos susijusios 
įgyvendinimo taisyklės ir procedūros 
atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
skaidrumą ir atskaitomybę;

4. pakartoja savo nuomonę, kad turi būti 
toliau paprastinamos susijusios 
įgyvendinimo taisyklės ir procedūros 
atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
skaidrumą ir atskaitomybę; atsižvelgdamas 
į tai, suvokia, kad persvarstant Finansinį 
reglamentą reikia suderinti taisykles, 
reglamentuojančias pasidalijamojo 
valdymo lėšas, tačiau vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl naujų, nereikalingų 
administracinių formalumų, kuriuos 
pasiūlė Komisija;
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Or. fr

Pakeitimas 11
François Alfonsi

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. laikosi nuomonės, kad vykdant 
bandomuosius projektus prisidedama 
skatinant inovacijas regioninės plėtros 
srityje, ir tikisi, jog bus numatyta daugiau 
pajėgumų, reikalingų šiems projektams 
įgyvendinti;

Or. fr

Pakeitimas 12
Derek Vaughan

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžtinai pakartoja savo poziciją, jog, 
norint, kad būtų pasiekti pagal sutartis 
nustatyti sanglaudos politikos tikslai, jai 
turi būti skirti adekvatūs ir pakankami 
ištekliai.

5. pabrėžtinai pakartoja savo poziciją, jog, 
norint, kad būtų pasiekti pagal sutartis 
nustatyti sanglaudos politikos tikslai, jai 
turi būti skirti adekvatūs ir pakankami 
ištekliai; todėl laikosi nuomonės, kad 
2012 m. sanglaudos politikos biudžetas 
turi būti iš esmės padidintas.

Or. en

Pakeitimas 13
Riikka Manner

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžtinai pakartoja savo poziciją, jog, 
norint, kad būtų pasiekti pagal sutartis 
nustatyti sanglaudos politikos tikslai, jai 
turi būti skirti adekvatūs ir pakankami 
ištekliai.

5. primena, kad sanglaudos politika – tai 
priemonė, kurią taikant finansuojama 
daug ES politikos sričių; pabrėžtinai 
pakartoja savo poziciją, jog, norint, kad 
būtų pasiekti pagal sutartis nustatyti 
sanglaudos politikos tikslai, jai turi būti 
skirti adekvatūs ir pakankami ištekliai.

Or. fi


