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Pakeitimas 1
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis;

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis, iš kurio teikiama tikslinė parama 
prioritetiniams poreikiams patenkinti ir 
atsiliekančioms, tačiau turinčioms 
galimybių augti sritims ir viešajame, ir 
privačiajame sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis;

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką, 
ji yra svarbus Bendrijos investicijų šaltinis 
realiojoje ekonomikoje ir reikšmingas 
svertas viešojo ir privačiojo sektorių 
investicijoms regioniniu ir vietos 
lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos 
ekonomiką ir yra didžiausias Bendrijos 
investicijų šaltinis;

1. pabrėžia, kad dabar, kai visoje ES 
ekonomikos augimas mažas, o nedarbas –
didelis, sanglaudos politikos parama 
padeda stiprinti valstybių narių ir jų 
regionų ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą; pripažįsta, kad 
investicijos į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas irgi gyvybiškai svarbios tvariam 
augimui įtvirtinti;

Or. en

Pakeitimas 4
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis;

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis; mano, kad ES sanglaudos politika 
valstybės narės turėtų naudotis siekdamos 
pritraukti papildomų investicijų 
infrastruktūros, inovacijų, mokslo ir 
socialinių iniciatyvų srityse;

Or. bg

Pakeitimas 5
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
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ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis;

ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis, skirtas ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai stiprinti mažinant 
regioninius skirtumus ir įgyvendinant ES 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 6
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis;

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir yra didžiausias ES biudžeto investicijų 
šaltinis;

Or. fr

Pakeitimas 7
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir yra didžiausias Bendrijos investicijų 
šaltinis;

1. pabrėžia, kad ES sanglaudos politika 
labai svarbi stiprinant Europos ekonomiką 
ir konkurencingumą ir yra didžiausias 
Bendrijos investicijų šaltinis;

Or. lt

Pakeitimas 8
Franck Proust
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį 
verslo sektoriaus pridėtinės vertės, ir 
primygtinai teigia, kad siekiant pagal 
geografinę padėtį skiriamos paramos 
įmonės dydis neturėtų būti svarbus, nes 
vienintelis reikalavimas turėtų būti 
kokybė ir būtinas projekto tvarumas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 9
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį 
verslo sektoriaus pridėtinės vertės, ir 
primygtinai teigia, kad siekiant pagal 
geografinę padėtį skiriamos paramos 
įmonės dydis neturėtų būti svarbus, nes 
vienintelis reikalavimas turėtų būti kokybė 
ir būtinas projekto tvarumas;

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungoje
didelėms bendrovėms tenka 42,3 proc. 
verslo sektoriaus pridėtinės vertės,
32,6 proc. įdarbintų asmenų ir daugiau 
kaip 50 proc. bendro eksporto, nors jos 
sudaro ir mažą verslo subjektų dalį, ir 
primygtinai teigia, kad siekiant pagal 
geografinę padėtį skiriamos paramos 
įmonės dydis neturėtų būti svarbus, nes 
vienintelis reikalavimas turėtų būti kokybė 
ir būtinas projekto tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 10
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis neturėtų 
būti svarbus, nes vienintelis reikalavimas 
turėtų būti kokybė ir būtinas projekto 
tvarumas;

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, perduodamos 
žinias ES viduje ir tarp jos regionų; 
primena, kad pasitelkdamos savo tiekimo 
grandines, kurdamos darbuotojų judumą 
ir įgyvendindamos geriausią inovacijų 
valdymo patirtį, didelės įmonės daro 
teigiamą poveikį ES konkurencingumui; 
primygtinai teigia, kad siekiant pagal 
geografinę padėtį skiriamos paramos 
įmonės dydis neturėtų būti svarbus, nes 
vienintelis reikalavimas turėtų būti kokybė 
ir būtinas projekto tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 11
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę 
padėtį skiriamos paramos įmonės dydis 
neturėtų būti svarbus, nes vienintelis 
reikalavimas turėtų būti kokybė ir būtinas 
projekto tvarumas;

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, tačiau daro 
išvadą, kad apie 20,8 mln. mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) Europos 
Sąjungoje sukuria daugiau kaip 
87,46 mln. darbo vietų; pripažįsta, kad 
vidutinės subsidijos naujai darbo vietai 
mažojoje ar vidutinėje įmonėje sukurti yra 
dešimt punktų mažesnės negu didelėse 
įmonėse, kaip matyti iš struktūrinių fondų 
paramos įgyvendinimo ataskaitų; todėl 
pritaria Komisijos pasiūlymams dėl 
sanglaudos politikos ateities paketo, 
kuriame Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) lėšos pirmiausia būtų 
skiriamos MVĮ konkurencingumui 
stiprinti;
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Or. en

Pakeitimas 12
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis neturėtų 
būti svarbus, nes vienintelis reikalavimas
turėtų būti kokybė ir būtinas projekto 
tvarumas;

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis neturėtų 
būti svarbus, nes vieninteliai reikalavimai
turėtų būti kokybė ir tvarumas, būtini 
projektui; vis dėlto šie kriterijai turi būti 
suderinami su mažųjų ir vidutinių įmonių 
siūlomu potencialu kuriant darbo vietas, 
įvairinant ekonomiką ir darant ją 
lankstesnę, kaip tai daroma įgyvendinant 
sanglaudos politiką;

Or. es

Pakeitimas 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį 
verslo sektoriaus pridėtinės vertės, ir 
primygtinai teigia, kad siekiant pagal 
geografinę padėtį skiriamos paramos 
įmonės dydis neturėtų būti svarbus, nes 
vienintelis reikalavimas turėtų būti 
kokybė ir būtinas projekto tvarumas;

2. pabrėžia, kad nors didelių įmonių 
įnašas į ES ekonomiką didelis, augimą 
vietos lygmeniu dažnai palaiko MVĮ ir 
socialinės įmonės, o sanglaudos politikos 
finansavimas turi būti teikiamas taikant 
tvirtą daugiapakopio valdymo metodą, 
taip siekiant užtikrinti, kad MVĮ ir 
socialinės įmonės išnaudotų visas savo 
galimybes ir toliau vertingai prisidėtų prie 
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ES konkurencingumo;

Or. en

Pakeitimas 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę 
padėtį skiriamos paramos įmonės dydis 
neturėtų būti svarbus, nes vienintelis 
reikalavimas turėtų būti kokybė ir būtinas 
projekto tvarumas;

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, tačiau kartu 
pažymi, kaip svarbu išlaikyti mažųjų ir 
vidutinių įmonių kokybę ir rentabilumą, 
kad būtų kuriamos darbo vietos, stiprėtų 
konkurencingumas ir kad šios įmonės 
toliau prisidėtų prie Europos ekonomikos 
atsigavimo ir padėtų pritraukti 
investicijas;

Or. el

Pakeitimas 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai
teigia, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis neturėtų 
būti svarbus, nes vienintelis reikalavimas 
turėtų būti kokybė ir būtinas projekto 
tvarumas;

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
MVĮ ir didelės bendrovės kuria didžiąją 
dalį verslo sektoriaus pridėtinės vertės, ir 
siūlo, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis nebūtų
vienintelis svarbus reikalavimas, nes
kokybė ir būtinas projekto tvarumas yra 
ypač svarbūs reikalavimai;

Or. fr
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Pakeitimas 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis neturėtų 
būti svarbus, nes vienintelis reikalavimas
turėtų būti kokybė ir būtinas projekto 
tvarumas;

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, tačiau MVĮ 
yra pagrindinė ekonomikos augimo, 
inovacijų, užimtumo ir socialinės 
integracijos varomoji jėga; mano, kad 
siekiant pagal geografinę padėtį skiriamos 
paramos pagrindiniai kriterijai turėtų būti 
kokybė ir būtinas projekto tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 17
Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis neturėtų 
būti svarbus, nes vienintelis reikalavimas
turėtų būti kokybė ir būtinas projekto 
tvarumas;

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis neturėtų 
būti vienintelis svarbus reikalavimas, nes 
kokybė ir būtinas projekto tvarumas taip 
pat yra svarbūs reikalavimai;

Or. fr

Pakeitimas 18
Juozas Imbrasas
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
didelės bendrovės kuria didžiąją dalį verslo 
sektoriaus pridėtinės vertės, ir primygtinai 
teigia, kad siekiant pagal geografinę padėtį 
skiriamos paramos įmonės dydis neturėtų 
būti svarbus, nes vienintelis reikalavimas 
turėtų būti kokybė ir būtinas projekto 
tvarumas;

2. pabrėžia, kad daugelyje Europos šalių 
pramonės įmonės ir didelės bendrovės 
kuria didžiąją dalį verslo sektoriaus 
pridėtinės vertės, ir primygtinai teigia, kad 
siekiant pagal geografinę padėtį skiriamos 
paramos įmonės dydis neturėtų būti 
svarbus, nes vienintelis reikalavimas turėtų 
būti kokybė ir būtinas projekto tvarumas;

Or. lt

Pakeitimas 19
Franck Proust

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia esminį pagal geografinę 
padėtį skiriamos pagalbos vaidmenį 
įgyvendinant teritorinės plėtros strategiją; 
taigi mano, kad svarbiausia ją skirti 
įvairių tipų įmonėms; tačiau primena, kad 
sanglaudos politika skirta visų pirma MVĮ 
kaip regioninės plėtros ir vietos 
ekonomikos įvairinimo priemonė;

Or. fr

Pakeitimas 20
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad vadovaujantis 
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diskriminaciniu požiūriu į dideles įmones 
gali būti stabdomos inovacijos ir gali 
mažėti kitų ES bendrovių, ypač MVĮ, 
konkurencingumas, nes jos būtų 
atskiriamos nuo gyvybiškai svarbių 
partnerystės tinklų, kuriuose jos 
bendradarbiauja inovacijų srityje, ir 
sumažėtų jų galimybės naudotis 
pažangiomis technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 21
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pateikti konkrečių priemonių, kaip remti 
visus verslo subjektus, kuriančius darbo 
vietas, kaip numatyta strategijoje 
„Europa 2020“ ir nacionalinėse bei 
regioninėse vystymosi strategijose, ir 
užtikrinti, kad sprendimai dėl finansavimo 
būtų grindžiami projekto kokybe ir jo 
verte įgyvendinant ES, nacionalines, 
regionines ir vietos strategijas;

Or. en

Pakeitimas 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama Europos
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sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

įmonėms sukuriama pridėtinė vertė, nes 
skatinamas jų konkurencingumas ir 
investavimas ES teritorijoje tampa 
patrauklus; mano, kad struktūriniais 
fondais reikia prisidėti prie tvarios 
globalizacijos eros pramonės politikos 
kūrimo, būtent skatinant kurtis įmonėms, 
kurias būtų galima pavadinti Europos 
čempionėmis, ir kurios būtų pripažįstamos 
pasaulio mastu;

Or. fr

Pakeitimas 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį; pripažįsta, 
kad trečiųjų šalių investicijos gali padėti 
sumažinti ekonomikos krizės poveikį ir 
pasiekti sanglaudos politikos tikslus; 
pabrėžia šių investicijų svarbą sunkumų 
patiriantiems regionams – jomis kuriamos 
darbo vietos ir pritraukiamos užsienio 
investicijos;

Or. ro

Pakeitimas 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

3. pripažįsta, kad ES, būdama didžiausias 
pasaulio prekybos blokas, turi didelių 
galimybių investuoti, ir pabrėžia, kaip 
svarbu užtikrinti, kad ES ir toliau būtų 
pagrindinė investicijų vieta; pabrėžia, kad 
sanglaudos politikos lėšas investuojant į 
infrastruktūrą ir darbo jėgos gebėjimus 
didinamas patrauklumas galimiems 
investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį; pažymi, kad 
pagalbos verslui paslaugos, finansų 
inžinerijos ir technologijų perdavimas dar 
labiau padeda didinti investavimo 
Europoje patrauklumą;

Or. en

Pakeitimas 26
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis ES parama įmonių perkėlimui 
ES viduje daugiau neturėtų būti teikiama, 
be to, operacijų trukmė turėtų būti 
apribota iki 10 metų, ir prašo gerokai 
sumažinti ribą, nuo kurios persvarstomos 
įmonių perkėlimo investicijos, taip pat 
didelėms įmonėms nebeteikti tiesioginių 
subsidijų;

Or. en

Pakeitimas 27
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 
sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama yra 
svarbiausia priemonė siekiant pritraukti 
užsienio investicijas, jeigu įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

Or. es

Pakeitimas 28
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad pasaulinės konkurencijos 3. mano, kad pasaulinės konkurencijos
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sąlygomis suteikiant galimybę pasinaudoti 
sanglaudos politikos parama įmonėms 
sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

sąlygomis, kai pasaulio prekyba tampa vis 
labiau tarptautinė, suteikiant galimybę 
pasinaudoti sanglaudos politikos parama
įmonėms sukuriama pridėtinė vertė, kai jos 
sprendžia, kuriame pasaulio regione 
stiprinti savo veiklos gebėjimus ir kur 
perduoti savo praktinę patirtį;

Or. en

Pakeitimas 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
bei neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos 
Sąjungos regionų susidomėjimas 
veikiausiai padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
bei neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką; 
apgailestaudamas pažymi, kad mažiau 
išsivystę ES regionai nuolat praranda 
patrauklumą trečiųjų šalių naudai; 
ragina kompetentingas institucijas 
parengti skubių priemonių, kuriomis 
būtų siekiama išlaikyti dabartines 
investicijas ir pritraukti naujų;

Or. ro

Pakeitimas 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos 
Sąjungos regionų susidomėjimas 
veikiausiai padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius 
pranašumus bei neabejotinas paskatas, 
ekonominiam pagrindimui; šiuo požiūriu 
reikalauja Komisijos remti valstybes nares 
bei regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

4. pabrėžia, kad tvirta, integruota 
regioninė politika ES regionams teikia 
įvairios naudos; pabrėžia, kaip svarbu 
vadovautis konkrečioms vietovėms 
pritaikytu požiūriu siekiant užtikrinti, kad 
sanglaudos politika turėtų apčiuopiamą 
poveikį vietos lygmeniu; pripažįsta, jog 
siekiant užtikrinti, kad investicijos būtų 
skirtos konkretiems kiekvieno regiono 
poreikiams tenkinti, būtinas 
daugiapakopio valdymo metodas, kai 
visais etapais dalyvauja vietos 
bendruomenė. pripažįsta galimybes, kurių 
padaugėtų išplėtus novatoriškų finansinių 
priemonių taikymo sritį, kad jomis būtų 
daugiau naudojamasi kaip tradicinius 
finansavimo metodus papildančiomis 
prieinamomis lėšomis; pabrėžia, kad 
apyvartinis finansinių priemonių poveikis 
ir lankstus šių priemonių integravimo į 
regioninį lygmenį metodas gali padėti 
aktyviau spręsti teritorines konkrečių
regionų problemas;

Or. en

Pakeitimas 31
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
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bei neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

bei neabejotinas paskatas, ypač aukštos 
kvalifikacijos darbo jėgą, ekonominiam 
pagrindimui; todėl reikalauja Komisijos 
remti valstybes nares padedant joms 
pritaikyti mokymo ir švietimo sistemas, 
taip siekiant užtikrinti, kad darbuotojai 
galėtų pritaikyti savo gebėjimus prie 
tvaresnės ekonomikos, grindžiamos 
kompetencijos ugdymo koncepcijomis, 
darbo rinkos poreikių;

Or. en

Pakeitimas 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
bei neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
bei neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką, ypač skirtą 
ilgalaikėms investicijoms, pirmiausia 
infrastruktūros projektams, įskaitant 
tarpvalstybinius, skatinti;

Or. ro

Pakeitimas 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria konkrečioms vietovėms
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos
Sąjungos regionų susidomėjimas
veikiausiai padidėtų, jei jie galėtų siūlyti
konkurencinius lyginamuosius 
pranašumus bei neabejotinas paskatas, 
ekonominiam pagrindimui; šiuo požiūriu 
reikalauja Komisijos remti valstybes nares 
bei regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

4. pritaria ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai pritaikytos 
vystymosi politikos, grindžiamos logikos 
principais, kad mažiau išsivysčiusių 
Sąjungos regionų pasivijimas yra 
naudingas visai Sąjungai, būtent todėl, 
kad dėl tokios politikos galima 
pasinaudoti šių regionų konkurenciniais 
lyginamaisiais pranašumais, 
ekonominiam pagrindimui; šiuo požiūriu 
reikalauja Komisijos remti valstybes nares 
bei regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

Or. fr

Pakeitimas 34
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
bei neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
bei neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką, lanksčiai 
taikant konkurencijos teisę ir valstybės 
pagalbos schemą;

Or. es
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Pakeitimas 35
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria konkrečioms vietovėms 
pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
bei neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

4. pritaria konkrečioms vietovėms ir (arba) 
regionams pritaikytos vystymosi politikos, 
grindžiamos esminiais logikos principais, 
kad mažiau išsivysčiusių Europos Sąjungos 
regionų susidomėjimas veikiausiai 
padidėtų, jei jie galėtų siūlyti 
konkurencinius lyginamuosius pranašumus 
(pakankamą infrastruktūrą, kvalifikuotus 
žmogiškuosius išteklius ir kt.) bei 
neabejotinas paskatas, ekonominiam 
pagrindimui; šiuo požiūriu reikalauja 
Komisijos remti valstybes nares bei 
regionus ir padėti jiems įgyvendinti 
investicijų paskatų politiką;

Or. en

Pakeitimas 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo 
Europoje investuojančios įmonės, yra 
dideli mokesčiai ir valstybės skola; itin 
sunerimtų dėl bet kokių pastangų 
suderinti pelno mokesčio sąlygas, dėl 
kurių kai kuriose valstybėse narėse 
neišvengiamai padidėtų mokesčių našta ir 
iš atskirų regionų būtų atimta galimybė ir 
toliau konkuruoti mokesčių atžvilgiu;

5. pabrėžia, kad vienas pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kurį nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra valstybės 
skola; prašo Komisijos ir valstybių narių, 
atsižvelgiant į Europos ekonominės 
politikos koordinavimo semestrą ir 
Europos ekonomikos valdymą, apsvarstyti 
ir siekti santykinai suvienodinti skirtingas 
mokesčių sistemas ES, taip siekiant 
geresnės ekonominės integracijos ir gilinti 
vidaus rinką, siekiant didinti investicijas.
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Or. fr

Pakeitimas 37
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola; itin 
sunerimtų dėl bet kokių pastangų 
suderinti pelno mokesčio sąlygas, dėl 
kurių kai kuriose valstybėse narėse 
neišvengiamai padidėtų mokesčių našta ir 
iš atskirų regionų būtų atimta galimybė ir 
toliau konkuruoti mokesčių atžvilgiu;

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra didelė
valstybės ir privati skola;

Or. en

Pakeitimas 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola; itin 
sunerimtų dėl bet kokių pastangų 
suderinti pelno mokesčio sąlygas, dėl 
kurių kai kuriose valstybėse narėse 
neišvengiamai padidėtų mokesčių našta ir 
iš atskirų regionų būtų atimta galimybė ir 
toliau konkuruoti mokesčių atžvilgiu;

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola;

Or. el
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Pakeitimas 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola; itin sunerimtų 
dėl bet kokių pastangų suderinti pelno 
mokesčio sąlygas, dėl kurių kai kuriose 
valstybėse narėse neišvengiamai padidėtų 
mokesčių našta ir iš atskirų regionų būtų 
atimta galimybė ir toliau konkuruoti 
mokesčių atžvilgiu;

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola; itin sunerimtų 
dėl bet kokių pastangų suderinti pelno 
mokesčio sąlygas, dėl kurių kai kuriose 
valstybėse narėse neišvengiamai padidėtų 
mokesčių našta ir iš atskirų regionų būtų 
atimta galimybė ir toliau konkuruoti 
mokesčių atžvilgiu; atkreipia dėmesį, kad 
valstybių narių fiskalinių sistemų įvairovė 
yra veiksnys, mažinantis investavimo ES 
patrauklumą;

Or. ro

Pakeitimas 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo 
Europoje investuojančios įmonės, yra 
dideli mokesčiai ir valstybės skola; itin 
sunerimtų dėl bet kokių pastangų 
suderinti pelno mokesčio sąlygas, dėl 
kurių kai kuriose valstybėse narėse 
neišvengiamai padidėtų mokesčių našta ir 
iš atskirų regionų būtų atimta galimybė ir 
toliau konkuruoti mokesčių atžvilgiu;

5. pabrėžia, kad maža paklausa, mažas 
ekonomikos augimas, žema kvalifikacija, 
menkas darbo jėgos judumas ir prasta 
infrastruktūra Europoje investuojančioms 
įmonėms yra vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, ir pripažįsta, kad 
sanglaudos politikos tiksliniais rodikliais 
ir tikslais siekiama šiuos aspektus 
tobulinti, kad būtų galima sukurti 
patrauklesnes sąlygas investicijoms;

Or. en
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Pakeitimas 41
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola; itin 
sunerimtų dėl bet kokių pastangų suderinti
pelno mokesčio sąlygas, dėl kurių kai 
kuriose valstybėse narėse neišvengiamai 
padidėtų mokesčių našta ir iš atskirų 
regionų būtų atimta galimybė ir toliau 
konkuruoti mokesčių atžvilgiu;

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola; mano, kad 
reikia dėti pastangų koordinuojant pelno 
mokesčio sąlygas, siekiant sušvelninti 
konkurenciją mokesčių srityje tarp 
valstybių narių ir regionų, tačiau šis 
koordinavimas kai kuriose valstybėse 
narėse neturėtų padidinti mokesčių naštos;

Or. fr

Pakeitimas 42
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola; itin sunerimtų 
dėl bet kokių pastangų suderinti pelno 
mokesčio sąlygas, dėl kurių kai kuriose 
valstybėse narėse neišvengiamai padidėtų 
mokesčių našta ir iš atskirų regionų būtų 
atimta galimybė ir toliau konkuruoti 
mokesčių atžvilgiu;

5. pabrėžia, kad vieni pagrindinių nerimą 
keliančių aspektų, kuriuos nurodo Europoje 
investuojančios įmonės, yra dideli 
mokesčiai ir valstybės skola; itin sunerimtų 
dėl bet kokių pastangų suderinti pelno 
mokesčio sąlygas, dėl kurių kai kuriose 
valstybėse narėse neišvengiamai padidėtų 
mokesčių našta ir iš atskirų regionų būtų 
atimta galimybė taikyti konkrečioms 
vietovėms pritaikytą požiūrį, leidžiantį ir 
toliau konkuruoti mokesčių atžvilgiu, 
naudojantis vietos inovacijų kūrimo ir 
verslo galimybėmis;
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Or. en

Pakeitimas 43
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad būtina sąlyga siekiant 
pritraukti investuotojų – konkurencinga 
infrastruktūra, tinkama mūsų 
laukiantiems iššūkiams; pabrėžia, kad 
siekiant išlaikyti investicijų augimą, o tai 
reiškia – ir Europos ekonomikos augimą, 
reikia nuolat modernizuoti infrastruktūrą 
ir šioje srityje labai svarbų vaidmenį turi 
atlikti sanglaudos politika, ypač naujose 
valstybėse narėse;

Or. ro

Pakeitimas 44
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad pagrindinė 
konkurencingumo ir regionų 
patrauklumo prielaida – ne tik gera 
infrastruktūra, bet ir mokslinių tyrimų, 
inovacijų ir technologinės plėtros 
skatinimas, taip pat aukštos kokybės 
profesinio mokymo programų 
prieinamumas Europos regionų
gyventojams;

Or. ro
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Pakeitimas 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 
infrastruktūrą ir technologijas, siekiant 
gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir didinti jų konkurencingumą.

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 
infrastruktūrą ir technologijas, siekiant 
gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir didinti jų konkurencingumą; 
pabrėžia, kaip svarbu integruotai ir tvariai 
plėtoti daugiarūšio vežimo sistemas, 
kuriomis didinamas judumas ir 
skatinamas ekonomikos augimas.

Or. ro

Pakeitimas 46
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 
infrastruktūrą ir technologijas, siekiant 
gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir didinti jų konkurencingumą.

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad jie gali 
daug prisidėti prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos; mano, 
jog būtina miestus pripažinti esminiais 
partneriais siekiant ES klimato apsaugos 
tikslų, todėl pabrėžia, kad teikiant paramą 
iš ERPF turėtų būti visada taikomas 
integruotas tvarios miestų plėtros 
metodas, apimantis investicijas į 
atsinaujinančius energijos išteklius, 
energijos vartojimo efektyvumą, tvarų
transportą ir socialinę įtrauktį, siekiant 
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gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir kartu įtvirtinti jų 
konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai daug ES
ekonominės galios sutelkta jos miestuose 
ir kad labiausiai investicijos 
pritraukiamos didžiaisiais miesto 
infrastruktūros projektais ir naujoviškais 
verslo parkais; primygtinai ragina
valstybes nares užtikrinti didelio masto 
investicijas į infrastruktūrą ir 
technologijas, siekiant gerinti gyvenimo 
sąlygas Europos miestuose ir didinti jų 
konkurencingumą.

6. pripažįsta, kad miestams ir miestų 
vietovėms, kaip ekonomikos augimo 
varomajai jėgai, Europos Sąjungoje dabar 
skiriama daugiau dėmesio; pabrėžia, kad
ES kaimo vietovės taip pat gyvybiškai 
svarbios ekonominei plėtrai, ir ragina
gerinti miesto ir kaimo ryšius geriau 
integruojant finansavimą, kad būtų 
stiprinamas teritorijų vystymasis.

Or. en

Pakeitimas 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 
infrastruktūrą ir technologijas, siekiant 

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad didieji
miesto infrastruktūros projektai ir 
naujoviški verslo parkai yra vieni iš ES 
investicijų traukos objektų; primygtinai 
ragina valstybes nares užtikrinti 
investicijas į infrastruktūrą ir technologijas, 
siekiant gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
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gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir didinti jų konkurencingumą.

miestuose ir didinti jų konkurencingumą ir 
siekiant, kad šios investicijos nepadarytų 
žalos teritorinei sanglaudai ir darniai 
kaimo plėtrai.

Or. fr

Pakeitimas 49
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 
infrastruktūrą ir technologijas, siekiant 
gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir didinti jų konkurencingumą.

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 
infrastruktūrą, inovacijas, technologijas ir 
socialines iniciatyvas, siekiant gerinti 
gyvenimo sąlygas Europos miestuose ir 
didinti jų konkurencingumą.

Or. bg

Pakeitimas 50
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 
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infrastruktūrą ir technologijas, siekiant 
gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir didinti jų konkurencingumą.

infrastruktūrą ir technologijas, siekiant 
gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir didinti jų konkurencingumą, 
kartu išlaikant tradicinius jų pranašumus 
ir jais remiantis.

Or. en

Pakeitimas 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos miestuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais miesto infrastruktūros 
projektais ir naujoviškais verslo parkais; 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti didelio masto investicijas į 
infrastruktūrą ir technologijas, siekiant 
gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
miestuose ir didinti jų konkurencingumą.

6. pabrėžia, kad labai daug ES ekonominės 
galios sutelkta jos regionuose ir kad 
labiausiai investicijos pritraukiamos 
didžiaisiais infrastruktūros projektais ir 
naujoviškais verslo parkais; primygtinai 
ragina valstybes nares užtikrinti didelio 
masto investicijas į infrastruktūrą, naujas 
technologijas, mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą (MTTP), siekiant 
gerinti gyvenimo sąlygas Europos 
regionuose ir didinti jų konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad siekiant pritraukti daugiau 
aplinkai palankių ir augimą skatinančių 
investicijų ir taip įtvirtinti tvarų vystymąsi, 
kaip numatyta strategijos „Europa 2020“
tiksluose, itin svarbu investuoti į 
transporto, energetikos, plačiajuosčio 
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ryšio infrastruktūrą ir žmogiškojo 
kapitalo vystymą.

Or. en

Pakeitimas 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad mokslinių tyrimų ir 
švietimo priemones vietos lygmeniu reikia 
ne tik skleisti ir įgyvendinti, bet ir rengti. 
Šiuo tikslu reikia visapusiškai naudotis 
žmogiškosiomis galimybėmis, 
mokslininkų ir akademinių fondų veikla 
vietos lygmeniu, kad būtų galima 
pritraukti ir šalies vidaus, ir tiesioginių 
užsienio investicijų. Taip pat pažymėtina, 
koks svarbus žmogiškojo elemento –
dėstytojų, mokslininkų ir studentų –
judumas. 

Or. el

Pakeitimas 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, jog reikalingas horizontalus 
ir vertikalus koordinavimas, kad miestai 
galėtų bendradarbiauti su kitų valdymo 
lygmenų partneriais ir įtvirtinti savo 
bendradarbiavimą sudarydami tinklus su 
kitais miestais.

Or. ro
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Pakeitimas 55
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad ateinančiu laikotarpiu 
valstybės narės ir regionai turėtų 
užsibrėžti tokius tikslus, kad būtų pagal 
prioritetus suskirstyti investuotojų 
poreikiai ir kartu užtikrintas pakankamas 
ir prieinamas finansavimas, labai svarbų 
vaidmenį skiriant struktūriniams 
fondams;

Or. ro

Pakeitimas 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad reikalingas valdymas, 
grindžiamas galių suteikimu piliečiams, 
visų atitinkamų partnerių dalyvavimu ir 
novatorišku rizikos kapitalo naudojimu.

Or. ro

Pakeitimas 57
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)



AM\897576LT.doc 31/32 PE486.150v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad nepakankamai išsivystę 
regionai turėtų toliau gauti Bendrijos 
finansavimą, kad galėtų investuotojams 
suteikti ne tik pigesnės darbo jėgos, bet ir 
kitų konkurencinių vietos pranašumų;

Or. ro

Pakeitimas 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi, kad siekiant įtvirtinti 
regioninę sanglaudą ir regionų 
konkurencingumą reikia stiprinti 
infrastruktūrą; šiuo klausimu pabrėžia 
transeuropinių transporto tinklų ir 
papildomų finansinių priemonių, pvz., 
projektų obligacijų ir viešojo bei 
privačiojo sektorių partnerystės darinių, 
svarbą.

Or. el

Pakeitimas 59
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad didinant regionų 
patrauklumą itin svarbu mažinti 
finansinės veiklos vykdytojų 
administracinę naštą, taip pat reikia visoje 
Europos Sąjungoje nustatyti konkrečius 
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būtiniausius vietos ir regioninių 
administravimo institucijų teikiamų 
paslaugų standartus ir jų laikytis;

Or. ro


