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Pakeitimas 1
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti finansinių priemonių naudojimą 
per kitą programavimo laikotarpį (2014–
2020 m.); pabrėžia, kad, esant didžiuliams 
fiskaliniams suvaržymams ir 
sumažėjusiems privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 
naudojimas gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, padaryti 
daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti 
alternatyvius finansavimo šaltinius ir 
užtikrinti svarbų strateginių regioninių 
investicijų finansavimo šaltinį; mano, kad 
finansinės priemonės, pvz., dotacijų 
papildymas, galėtų tapti svarbiu ES 
regioninės plėtros strategijų aspektu;

1. skeptiškai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti finansinių priemonių naudojimą 
per kitą programavimo laikotarpį (2014–
2020 m.); abejoja, ar, esant didžiuliams 
fiskaliniams suvaržymams ir 
sumažėjusiems privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 
naudojimas gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, padaryti 
daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti 
alternatyvius finansavimo šaltinius ir 
užtikrinti svarbų strateginių regioninių 
investicijų finansavimo šaltinį; vis dėlto 
mano, kad finansinės priemonės, pvz., 
dotacijų papildymas, galėtų tapti svarbiu 
ES regioninės plėtros strategijų aspektu, 
tačiau toliau būtų klimpstama į skolas;

Or. de

Pakeitimas 2
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti finansinių priemonių naudojimą 
per kitą programavimo laikotarpį (2014–
2020 m.); pabrėžia, kad, esant didžiuliams 
fiskaliniams suvaržymams ir 
sumažėjusiems privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti finansinių priemonių naudojimą 
per kitą programavimo laikotarpį (2014–
2020 m.); pabrėžia, kad, esant didžiuliams 
fiskaliniams suvaržymams ir 
sumažėjusiems privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 
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naudojimas gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, padaryti 
daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti 
alternatyvius finansavimo šaltinius ir 
užtikrinti svarbų strateginių regioninių 
investicijų finansavimo šaltinį; mano, kad 
finansinės priemonės, pvz., dotacijų 
papildymas, galėtų tapti svarbiu ES 
regioninės plėtros strategijų aspektu;

naudojimas gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, padaryti 
daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti 
alternatyvius finansavimo šaltinius ir 
užtikrinti svarbų strateginių regioninių 
investicijų finansavimo šaltinį; mano, kad 
finansinės priemonės, pvz., dotacijų 
papildymas, jei parama pagal priemones 
būtų skiriama tinkamiems projektams, 
galėtų tapti svarbiu ES regioninės plėtros 
strategijų aspektu; finansinės priemonės 
būtų tinkamas būdas finansuoti projektus, 
jei tai darant būtų gaunama pajamų ir 
pelno ir taip būtų galima grąžinti 
paskolas;

Or. de

Pakeitimas 3
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti finansinių priemonių naudojimą 
per kitą programavimo laikotarpį (2014–
2020 m.); pabrėžia, kad, esant didžiuliams 
fiskaliniams suvaržymams ir 
sumažėjusiems privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 
naudojimas gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, padaryti 
daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti 
alternatyvius finansavimo šaltinius ir
užtikrinti svarbų strateginių regioninių 
investicijų finansavimo šaltinį; mano, kad 
finansinės priemonės, pvz., dotacijų 
papildymas, galėtų tapti svarbiu ES 
regioninės plėtros strategijų aspektu;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti finansinių priemonių naudojimą 
per kitą programavimo laikotarpį (2014–
2020 m.); pabrėžia, kad, esant didžiuliams 
fiskaliniams suvaržymams ir 
sumažėjusiems privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 
naudojimas gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, padaryti 
daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti 
alternatyvius finansavimo šaltinius,
užtikrinti svarbų strateginių regioninių 
investicijų finansavimo šaltinį, remti 
ilgalaikes, tvarias investicijas ir didinti ES 
augimo potencialą; mano, kad finansinės 
priemonės, pvz., dotacijų papildymas, 
galėtų tapti svarbiu ES regioninės plėtros 
strategijų aspektu;
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Or. en

Pakeitimas 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti finansinių priemonių naudojimą 
per kitą programavimo laikotarpį (2014–
2020 m.); pabrėžia, kad, esant didžiuliams 
fiskaliniams suvaržymams ir 
sumažėjusiems privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 
naudojimas gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, padaryti 
daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti 
alternatyvius finansavimo šaltinius ir 
užtikrinti svarbų strateginių regioninių 
investicijų finansavimo šaltinį; mano, kad 
finansinės priemonės, pvz., dotacijų 
papildymas, galėtų tapti svarbiu ES 
regioninės plėtros strategijų aspektu;

1. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
padidinti finansinių priemonių naudojimą 
per kitą programavimo laikotarpį (2014–
2020 m.); pabrėžia, kad, esant didžiuliams 
fiskaliniams suvaržymams ir 
sumažėjusiems privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumams, didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 
naudojimas gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, padaryti 
daugialypį poveikį ES biudžetui, atverti 
alternatyvius finansavimo šaltinius ir 
užtikrinti svarbų strateginių regioninių 
investicijų finansavimo šaltinį; mano, kad 
finansinės priemonės, pvz., dotacijų 
papildymas, galėtų tapti svarbiu ES 
regioninės plėtros strategijų aspektu, 
padėsiančiu įgyvendinti ES tikslus, 
kuriais siekiama pažangaus ir tvaraus 
ekonomikos augimo;

Or. ro

Pakeitimas 5
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina, kad teisinė finansinių priemonių 
apibrėžtis būtų įtraukta į būsimą 
persvarstytą Finansinį reglamentą ir taptų 

2. ragina, kad būsimame persvarstytame 
Finansiniame reglamente teisinė 
finansinių priemonių apibrėžtis būtų kuo 
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aiškia visų su finansinėmis priemonėmis 
susijusių teisės aktų nuoroda; pabrėžia, kad 
svarbu laiku ir prieš prasidedant kitam 
programavimo laikotarpiui užtikrinti 
finansinių priemonių teisinės sistemos 
aiškumą, paprastumą ir skaidrumą, siekiant 
užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų 
patrauklios viešojo ir privačiojo sektorių 
investuotojams;

greičiau nustatyta ir taptų aiškia visų su 
finansinėmis priemonėmis susijusių teisės 
aktų nuoroda; pabrėžia, kad svarbu laiku ir 
prieš prasidedant kitam programavimo 
laikotarpiui užtikrinti finansinių priemonių 
teisinės sistemos aiškumą, paprastumą ir 
skaidrumą, siekiant užtikrinti, kad 
finansinės priemonės būtų patrauklios 
viešojo ir privačiojo sektorių 
investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 6
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina, kad teisinė finansinių priemonių 
apibrėžtis būtų įtraukta į būsimą 
persvarstytą Finansinį reglamentą ir taptų 
aiškia visų su finansinėmis priemonėmis 
susijusių teisės aktų nuoroda; pabrėžia, kad 
svarbu laiku ir prieš prasidedant kitam 
programavimo laikotarpiui užtikrinti 
finansinių priemonių teisinės sistemos 
aiškumą, paprastumą ir skaidrumą, siekiant 
užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų 
patrauklios viešojo ir privačiojo sektorių 
investuotojams;

2. ragina, kad teisinė finansinių priemonių 
apibrėžtis būtų įtraukta į būsimą 
persvarstytą Finansinį reglamentą ir taptų 
aiškia visų su finansinėmis priemonėmis 
susijusių teisės aktų nuoroda; pabrėžia, kad 
svarbu laiku ir prieš prasidedant kitam 
programavimo laikotarpiui užtikrinti 
finansinių priemonių teisinės sistemos 
aiškumą, paprastumą ir skaidrumą, siekiant 
užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų 
patrauklios viešojo ir privačiojo sektorių 
investuotojams, kartu užtikrinant 
demokratinę ES lėšų kontrolę;

Or. de

Pakeitimas 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia plataus masto ES lygmens 
informavimo apie naujas finansines 
priemones kampanijos svarbą siekiant 
suteikti visiems investuotojams galimybę 
naudotis šiomis priemonėmis, 
neatsižvelgiant į institucijų, kurioms jie 
atstovauja, dydį;

Or. ro

Pakeitimas 8
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia ex ante vertinimo nustatant 
rinkos nepakankamumo arba investicijų 
nepakankamumo atvejus svarbą; ragina 
Komisiją atitinkamame reglamente kaip 
pagrindinio teisės akto dalyje nustatyti 
atitinkamus reikalavimus dėl ex ante
vertinimo vaidmens ir taikymo;

3. pabrėžia ex ante vertinimo nustatant 
rinkos nepakankamumo arba investicijų 
nepakankamumo atvejus svarbą; ragina 
Komisiją atitinkamame reglamente kaip 
pagrindinio teisės akto dalyje nustatyti 
atitinkamus reikalavimus dėl ex ante
vertinimo vaidmens ir taikymo, pvz., 
pateikti rinkos nepakankamumo įrodymų, 
nustatyti finansavimo deficitą ir 
investicijų poreikius, galimą privačiojo 
sektoriaus dalyvavimą, gaunamą 
papildomą atitinkamų finansinių
priemonių naudą ir įvertinti kritinę masę;

Or. en

Pakeitimas 9
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia ex ante vertinimo nustatant 
rinkos nepakankamumo arba investicijų 
nepakankamumo atvejus svarbą; ragina 
Komisiją atitinkamame reglamente kaip 
pagrindinio teisės akto dalyje nustatyti 
atitinkamus reikalavimus dėl ex ante
vertinimo vaidmens ir taikymo;

3. pabrėžia ex ante vertinimo nustatant 
rinkos nepakankamumo arba investicijų 
nepakankamumo atvejus svarbą; ragina 
Komisiją atitinkamame reglamente kaip 
pagrindinio teisės akto dalyje nustatyti 
atitinkamus reikalavimus dėl ex ante
vertinimo vaidmens ir taikymo; būtinieji 
reikalavimai – ES teisės ir nacionalinės 
teisės laikymasis ir skaidrumo principo 
panaudojant valstybės lėšas užtikrinimas;

Or. de

Pakeitimas 10
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina finansinių priemonių 
taikymo išplėtimą pagal sanglaudos 
politiką visiems teminiams tikslams ir 
visiems BSP fondams per kitą 
programavimo laikotarpį; vis dėlto 
pabrėžia, kad reikia geriau peržiūrėti 
taikomas finansines priemones, siekiant 
sumažinti koordinavimo trūkumo ir 
skirtingų sistemų dubliavimosi riziką;

4. pažymi, kad finansinių priemonių 
taikymą reikia išplėsti pagal sanglaudos 
politiką visiems teminiams tikslams ir 
visiems BSP fondams per kitą 
programavimo laikotarpį; vis dėlto 
pabrėžia, kad reikia geriau peržiūrėti 
taikomas finansines priemones, siekiant 
sumažinti koordinavimo trūkumo ir 
skirtingų sistemų dubliavimosi riziką;

Or. de

Pakeitimas 11
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina finansinių priemonių 
taikymo išplėtimą pagal sanglaudos 
politiką visiems teminiams tikslams ir 
visiems BSP fondams per kitą 
programavimo laikotarpį; vis dėlto 
pabrėžia, kad reikia geriau peržiūrėti 
taikomas finansines priemones, siekiant 
sumažinti koordinavimo trūkumo ir 
skirtingų sistemų dubliavimosi riziką;

4. palankiai vertina finansinių priemonių 
taikymo išplėtimą pagal sanglaudos 
politiką visiems teminiams tikslams ir 
visiems BSP fondams, arba tokiems 
projektams, projektų grupėms ar 
programų dalims per kitą programavimo 
laikotarpį, kuriuos įgyvendinant 
gaunamos pajamos arba pelnas, todėl šie 
projektai, projektų grupės ar programų 
dalys atitinka paramos pagal finansines 
priemones skyrimo kriterijus; vis dėlto 
pabrėžia, kad reikia geriau peržiūrėti 
taikomas finansines priemones, siekiant 
sumažinti koordinavimo trūkumo ir 
skirtingų sistemų dubliavimosi riziką;

Or. de

Pakeitimas 12
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina finansinių priemonių 
taikymo išplėtimą pagal sanglaudos 
politiką visiems teminiams tikslams ir 
visiems BSP fondams per kitą 
programavimo laikotarpį; vis dėlto 
pabrėžia, kad reikia geriau peržiūrėti 
taikomas finansines priemones, siekiant 
sumažinti koordinavimo trūkumo ir 
skirtingų sistemų dubliavimosi riziką;

4. palankiai vertina finansinių priemonių 
taikymo išplėtimą pagal sanglaudos 
politiką visiems teminiams tikslams ir 
visiems BSP fondams, arba tokiems 
projektams, projektų grupėms ar 
programų dalims per kitą programavimo 
laikotarpį, kuriuos įgyvendinant 
gaunamos pajamos arba pelnas, todėl šie 
projektai, projektų grupės ar programų 
dalys atitinka paramos pagal finansines 
priemones skyrimo kriterijus; vis dėlto 
pabrėžia, kad reikia geriau peržiūrėti 
taikomas finansines priemones, siekiant 
sumažinti koordinavimo trūkumo ir 
skirtingų sistemų dubliavimosi riziką;

Or. de
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Pakeitimas 13
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad labai svarbu tinkamai stebėti, 
teikti ataskaitas ir atlikti auditą, siekiant 
užtikrinti, kad ES ištekliai būtų naudojami 
pagal numatytą paskirtį; ragina Komisiją 
sugriežtinti valdymo institucijoms 
taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus 
per programavimo laikotarpį, pakankamai 
dažnai atlikti auditą ir teikti Europos 
Parlamentui metinę suvestinę ataskaitą 
apie finansinių priemonių panaudojimą ir 
veiksmingumą įvairiuose BSP fonduose 
pagal teminius tikslus ir valstybes nares;

5. mano, kad labai svarbu tinkamai stebėti, 
teikti ataskaitas ir atlikti auditą, siekiant 
užtikrinti, kad ES ištekliai būtų naudojami 
pagal numatytą paskirtį; ragina Komisiją 
sugriežtinti valdymo institucijoms 
taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus 
per programavimo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 14
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad labai svarbu tinkamai stebėti, 
teikti ataskaitas ir atlikti auditą, siekiant 
užtikrinti, kad ES ištekliai būtų naudojami 
pagal numatytą paskirtį; ragina Komisiją 
sugriežtinti valdymo institucijoms 
taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus 
per programavimo laikotarpį, pakankamai 
dažnai atlikti auditą ir teikti Europos 
Parlamentui metinę suvestinę ataskaitą apie 
finansinių priemonių panaudojimą ir 
veiksmingumą įvairiuose BSP fonduose 
pagal teminius tikslus ir valstybes nares;

5. mano, kad būtina tinkamai stebėti, teikti 
ataskaitas ir atlikti auditą, taip pat mano, 
kad ES skaidrumo taisyklių taikymas 
daliai finansinėms priemonėms skirtų ES 
išteklių yra labai svarbus, siekiant 
užtikrinti, kad ES ištekliai būtų naudojami 
pagal numatytą paskirtį; ragina Komisiją 
sugriežtinti valdymo institucijoms 
taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus 
per programavimo laikotarpį, pakankamai 
dažnai atlikti auditą ir teikti Europos 
Parlamentui metinę suvestinę ataskaitą apie 
finansinių priemonių panaudojimą ir 
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veiksmingumą įvairiuose BSP fonduose 
pagal teminius tikslus ir valstybes nares;

Or. de

Pakeitimas 15
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra susirūpinęs dėl Komisijos ribotų 
institucinių gebėjimų prisitaikyti prie 
numatyto didesnio finansinių priemonių 
vaidmens; mano, kad taip pat reikėtų 
sustiprinti finansinių priemonių naudojimo 
ir valdymo praktinę patirtį ir techninius 
pajėgumus valdymo institucijų, finansinių 
tarpininkų ir bankų lygmeniu; pabrėžia, 
kad už viešosios tvarkos įgyvendinimą 
atsakingoms institucijoms labai svarbu 
geriau išmanyti finansines priemones, 
siekiant pašalinti kultūrinio pobūdžio 
kliūtis ir skatinti finansinių priemonių 
sėkmę;

6. mano, kad taip pat reikėtų sustiprinti 
finansinių priemonių naudojimo ir 
valdymo praktinę patirtį ir techninius 
pajėgumus valdymo institucijų, finansinių 
tarpininkų ir bankų lygmeniu; pabrėžia, 
kad už viešosios tvarkos įgyvendinimą 
atsakingoms institucijoms labai svarbu 
geriau išmanyti finansines priemones, 
siekiant pašalinti kultūrinio pobūdžio 
kliūtis ir skatinti finansinių priemonių 
sėkmę;

Or. en

Pakeitimas 16
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra susirūpinęs dėl Komisijos ribotų 
institucinių gebėjimų prisitaikyti prie 
numatyto didesnio finansinių priemonių 
vaidmens; mano, kad taip pat reikėtų 
sustiprinti finansinių priemonių naudojimo 
ir valdymo praktinę patirtį ir techninius 

6. mano, kad taip pat reikėtų sustiprinti 
finansinių priemonių naudojimo ir 
valdymo praktinę patirtį ir techninius 
pajėgumus valdymo institucijų, finansinių 
tarpininkų ir bankų lygmeniu; pabrėžia, 
kad už viešosios tvarkos įgyvendinimą 
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pajėgumus valdymo institucijų, finansinių 
tarpininkų ir bankų lygmeniu; pabrėžia, 
kad už viešosios tvarkos įgyvendinimą 
atsakingoms institucijoms labai svarbu 
geriau išmanyti finansines priemones, 
siekiant pašalinti kultūrinio pobūdžio 
kliūtis ir skatinti finansinių priemonių 
sėkmę;

atsakingoms institucijoms labai svarbu 
geriau išmanyti finansines priemones, 
siekiant pašalinti kultūrinio pobūdžio 
kliūtis ir užtikrinti finansinių priemonių 
sėkmę;

Or. de

Pakeitimas 17
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. yra susirūpinęs dėl Komisijos ribotų 
institucinių gebėjimų prisitaikyti prie 
numatyto didesnio finansinių priemonių 
vaidmens; mano, kad taip pat reikėtų 
sustiprinti finansinių priemonių naudojimo 
ir valdymo praktinę patirtį ir techninius 
pajėgumus valdymo institucijų, finansinių 
tarpininkų ir bankų lygmeniu; pabrėžia, 
kad už viešosios tvarkos įgyvendinimą 
atsakingoms institucijoms labai svarbu 
geriau išmanyti finansines priemones, 
siekiant pašalinti kultūrinio pobūdžio 
kliūtis ir skatinti finansinių priemonių 
sėkmę;

6. yra susirūpinęs dėl Komisijos ribotų 
institucinių gebėjimų prisitaikyti prie 
numatyto didesnio finansinių priemonių 
vaidmens; mano, kad taip pat reikėtų 
sustiprinti finansinių priemonių naudojimo 
ir valdymo praktinę patirtį ir techninius 
pajėgumus valdymo institucijų, finansinių 
tarpininkų ir bankų lygmeniu; pabrėžia, 
kad už viešosios tvarkos įgyvendinimą 
atsakingoms institucijoms labai svarbu 
geriau išmanyti finansines priemones, 
siekiant pašalinti kultūrinio pobūdžio 
kliūtis ir skatinti finansinių priemonių 
sėkmę, kartu užtikrinant demokratinę 
kontrolę;

Or. de

Pakeitimas 18
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją naudotis patirtimi, 
įgyta įgyvendinant tam tikras priemones, 
pvz., JEREMIE, JESSICA, JASMINE, 
kurios yra labai svarbios Europos 
regionams, miestams ir miesteliams, kartu 
apibrėžiant naują 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpio finansinių 
priemonių amžių;

Or. en

Pakeitimas 19
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad turi būti pripažintas įvairių 
nacionalinių ir regioninių bankų 
institucijų, turinčių reikalingą praktinę 
patirtį ir žinias, susijusias su vietos ir 
regionų ypatumais, vaidmuo plėtojant ir 
įgyvendinant finansines priemones;

Or. en

Pakeitimas 20
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pripažįsta didesnį miestų vaidmenį 
programuojant ir panaudojant BSP fondus 
per artimiausią programavimo laikotarpį; 
todėl ragina Komisiją išsamiau paaiškinti 
procedūrinius ir praktinius didesnio miestų 

7. pripažįsta miestų aspekto svarbą ir
didesnį miestų vaidmenį programuojant ir 
panaudojant BNR nustatytus fondus per 
artimiausią programavimo laikotarpį; todėl 
ragina Komisiją išsamiau paaiškinti 
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vaidmens plėtojant ir įgyvendinant 
finansines priemones aspektus;

procedūrinius ir praktinius didesnio miestų 
vaidmens plėtojant ir įgyvendinant 
finansines priemones aspektus;

Or. en

Pakeitimas 21
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pripažįsta didesnį miestų vaidmenį 
programuojant ir panaudojant BSP fondus 
per artimiausią programavimo laikotarpį; 
todėl ragina Komisiją išsamiau paaiškinti 
procedūrinius ir praktinius didesnio miestų 
vaidmens plėtojant ir įgyvendinant 
finansines priemones aspektus;

7. pripažįsta didesnį miestų vaidmenį 
programuojant ir panaudojant BSP fondus 
per artimiausią programavimo laikotarpį; 
todėl ragina Komisiją išsamiau paaiškinti 
procedūrinius ir praktinius didesnio miestų 
vaidmens plėtojant ir įgyvendinant 
finansines priemones aspektus, taip pat 
užtikrinti, kad būtų nustatytos ir šiems 
projektams skirtos dalyvavimo valstybės 
paramos teikimo konkursuose taisyklės.

Or. de


